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5~ . számú előterjesztés 

a Kis Cimborák Nonprofit Kft.-vel és a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú 
Egyesülettel ellátási szerződés kötéséről 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kis Cimborák 
Nonprofit Kft.-vel és a Fehér Kereszt Baráti Kőr Kiemelten Közhasznú Egyesülettel ellátási 
szerződés kötéséről szóló 210/2016. (V. 26.) KÖKT határozattal döntött arról, hogy a bölcsődés 
korú gyermekek napközbeni ellátására ellátási szerződéseket köt családi napközik működtetésére. 
Az ellátási szerződés 2016. szeptember l-jétől 2017. augusztus 31-ig szól, mindkét családi 
napközi maximum 7-7 fő gyermek gondozását, ellátását vállalta. 

A családi napközik működését a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXL törvény 44/ A. §-a és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjól éti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 51/F. §-a szabályozza. 
Jogszabályváltozás alapján 2017. január l-jétől a családi napközi szolgáltatás megszűnt, helyébe 
a családi bölcsőde lépett. 

Az ll 02 Budapest, Szent László tér 15-17. szám alatt található Csepered ők Bölcsőde bezárása 
miatt az Önkormányzatnál201 6. szeptember l-jétől csökkent a bölcsődei férőhelyek száma, ezért 
átmenetileg szükségessé vált az ellátás más formában történő megszervezése. 

A Kis Cimborák Nonprofit Kft. (1108 Budapest, Szegély u. 3., a továbbiakban: Kis Cimborák) az 
1102 Budapest, Halom u. 13/B szám alatt működteti a Kis Cimborák Családi Bölcsődét Az 
Önkormányzattal kötött ellátási szerződés keretében rendelkezésre álló hét férőhely folyamatosan 
be volt töltve. 

A Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület (1029 Budapest, Hímes u. 3., a 
továbbiakban: Fehér Kereszt) az ll 03 Budapest, Diósgyőri u. 18/B szám alatt működteti a Nagyi 
kertje Családi Bölcsődét Az ellátási szerződésben meghatározott férőhelyek ebben a családi 
bölcsődében is feltöltésre kerültek. 

A bölcsődei beiratkozás 2017. május 2-6. között megtörtént, a jelentkezések feldolgozása 
folyamatban van. Az elsődleges adatokból kitűnik, hogy a bölcsődei elhelyezés iránti igény 
magasabb, mint a rendelkezésre álló férőhelyek száma, a megnövekedett igény főként a kerület 
központjában jelentkezik. 

A Kőbánya városközpontjában lévő intézményekben mindig is többszörös volt a túljelentkezés. 
Az Önkormányzat a bölcsődei igények megemelkedésemiatt a férőhelyek kiváltására 2009-2011 



között hét családi napközivel kötött ellátási szerződést gyermekek napközbeni ellátása 
szolgáltatás biztosítására, valamint l millió Ft összeggel a családi napközi kialakításához is 
hozzájárul t. 

2013-ban a gyermeklétszám csökkenése után a jelentkezők részére a férőhelyeket intézményi 
keretek között biztosítani tudtuk, így a Képviselő-testület felülvizsgálta, és - a Borsika 
Gyermekközpont Nonprofit Kft. által fenntartott két családi napközi kivételével - 2013. június 
15-ével felmondta az ellátási szerződéseket. 

Jelenleg négy családi bölcsőde működik a kerületben maximális férőhelykihasználtsággal. 

A családi bölcsődékbe a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője irányítja azokat a gyermekeket, 
akík a bölcsődébe nem nyertek felvételt, és a szülő vállalja ezt az ellátási formát. Amennyiben 
huzamosabb ideig nem jelenik meg a gyermek a családi bölcsődében, és ennek okáról a szülők 
nem tájékoztatják a szolgáltatást nyújtót, a Kőbányai Egyesített Bölcsődék jogosult javaslatot 
tenni más gyermek felvételére. 

A családi bölcsődében az általunk javasolt gyermekek csak az étkezésért fizetnek térítési díjat. 
Az intézményi ellátással szemben a családi bölcsődék nagy előnye a családias légkör. 

Mind a Kis Cimborák, mind a Fehér Kereszt képviselői jelezték, hogy 2017. szeptember l-jétől 
készek további együttműködésre, a korábbi feltételekkel ú jabb egy év időtartamra, 7-7 gyermek 
ellátására ellátási szerződést kötni. 

Javasolom, hogy az Önkormányzatújabb egy évre, 2017. szeptember 1-jétől2018. augusztus 31-
éig tartó időszakra kössön ellátási szerződést családi bölcsőde szolgáltatás biztosítására a Kis 
Cimborákkal és a Fehér Kereszttel. 

Jelenleg a fent nevezett családi bölcsődékben egy gyermek után havonta 53 OOO Ft az 
önkormányzati hozzájárulás. Javasolom, hogy az újonnan kötendő ellátási szerződésekben is ezt 
az összeget biztosítsa az Önkormányzat. 

II. liatásvizsgálat 

Az ellátási szerződések megkötésével részben pótolható a bölcsődei férőhelyhiány, és továbbra is 
biztosítható ez a családias ellátási forma azoknak a gyermekeknek, akik ebben a gondozási évben 
is ezt vették igénybe figyelemmel arra, hogy a szüleik elégedettek voltak az ellátássaL 

III. V égrehajtás feltételei 

A 2017. év szeptember-december közötti időszakra a két családi bölcsőde működésének 

2 226 OOO Ft forrásigénye van, amelyet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssei 
összefiiggő módosításáról szóló 3/2017. (IL 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 4. sora 
(Képviselő-testület működési célú általános tartalék) terhére javasolok biztosítani. A gondozási 
év további részére az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében kell fedezetet biztosítani. 
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IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2017. június " /(;: 

~e~ Ó) 
Weeber Tibor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

~i án 
Jegyzo 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

. .. ./2017. (VI. 22.) határozata 
a Kis Cimborák Nonprofit Kft.-vel és a Fehér Kereszt Baráti kör Kiemelten Közhaszn ú 

Egyesülettel ellátási szerződés kötéséről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kis Cimborák 
Nonprofit Kft.-vel (1108 Budapest, Szegély u. 3.) családi bölcsőde szolgáltatás biztosítására -
2017. szeptember l-jétől 2018. augusztus 31-éig tartó időtartamm - kötendő ellátási szerződést az 
l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel (l 029 
Budapest, Hímes u. 3.) családi bölcsőde szolgáltatás biztosítására- 2017. szeptember l-jétől 
2018. augusztus 31-éig tartó időtartamm - kötendő ellátási szerződést a 2. melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 

3. A Képviselő-testület a családi bölcsőde szolgáltatás fedezetére 2 226 OOO Ft fedezetet biztosít a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes 
önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssei összefúggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet 4. sora terhére. 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat átcsoportosítására és a költségvetési 
rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére, valamint az ellátási 
szerződések megkötésére. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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l. melléklet a .. .12017. (Vl 22.) KÖKT határozathoz 

ELLÁTÁSISZERZÖDÉS 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 
Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 735737, adószáma: 15735739-2-42, 
bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000 képviseli Kovács Róbert polgármester 
megbízásából Weeber Tibor alpolgármester, a továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészről a Kis Cimborák Nonprofit Kft. (1108 Budapest, Szegély u. 3. fsz. 300/a, adószám: 
12448308-2-42 bankszámlaszám: Axa Bank 17000019-11996107-00000000, képviseli Melegh 
Szabolcs ügyvezető, a továbbiakban: Szolgáltató, együtt. Szerződő Felek) között a mai napon az 
alábbi feltételekkeL 

l. A Szerződő Felek 2017. szeptember l. napjától 2018. augusztus 31. napjáig ellátási 
szerződést kötnek a gyermekek védelméről és a gyám ü gyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 44/A. §-a szerinti családi bölcsőde szolgáltatás biztosítására 7 fő 
létszámig. A Szolgáltató vállalja az ellátásra szorulók elhelyezését, gondozását, valamint életkori 
sajátosságaiknak és egyéni igényeiknek megfelelő étkeztetését. 

2. A Szolgáltatás nyújtásának helye: Kis Cimborák Családi Bölcsőde ll 02 Budapest, Halom u. 
13/B (a továbbiakban: Családi Bölcsőde). 

3. A Szolgáltató a Családi Bölcsődében a Kőbányai Egyesített Bölcsődék (1102 Budapest, 
Körösi Csoma sétány 8.) vezetője (a továbbiakban: Önkormányzat képviselője) által javasolt 1-3 
éves gyermek ellátását biztosítja. 

4. Az Önkormányzat az l. pontban meghatározott ellátási feladathoz 53 OOO Ft/hó/fő, azaz 
ötvenháromezer forintihó/fő hozzájárulást fizet a Szolgáltató utólagos havi elszámolása és az 
általa szabályszerűen kiállított számla alapján, a számla kézhezvételét követő 15 napon belül a 
Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással. 

5. A 2017. évi hozzájárulás fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssei 
összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 4. során 
(Képviselő-testület működési célú általános tartalék) biztosított. 

6. Az l. pontban meghatározott feladathoz rendelt állami normatív hozzájárulást a Szolgáltató 
igényli és használja fel. 

7. Az Önkormányzat által fizetendő 4. pont szerinti hozzájárulásra tekintettel az ellátásra szoruló 
gyermek után aszülő csak az étkezés térítési díját fizeti, a gondozásért a Szolgáltató térítési díjat 
nem állapíthat meg. 

8. A Családi Bölcsőde folyamatos üzemeltetéséből eredő valamennyi üzemeltetési, fenntartási, 
karbantartási és munkabérköltséget a Szolgáltató viseli. 

9. A Szolgáltató bármely ellátott gyermek két hetet meghaladó hiányzását haladéktalanul jelzi az 
Önkormányzat képviselőj ének. 



l O. A Szolgáltató nyilvántartási kötelezettsége alá tartozó eseményekről havonta tájékoztatja az 
Önkormányzatot, továbbá az ellátottak számáról, valamint az esetlegesen év közben 
megüresedett helyekről minden hónapban írásbanjelentést készít az Önkormányzat számára. 

ll. A Szolgáltató vezetője kivizsgálja az ellátás nyújtásával kapcsolatos panaszt, amiről 
egyidejűleg tájékoztatja az Önkormányzatot. Az olyan jogos panasz esetén, amelyet a Szolgáltató 
nem tud orvosolni, az Önkormányzat haladéktalanul intézkedik a gyermek megfelelő ellátása 
érdekében. 

12. A Szolgáltató az l. pontban meghatározott ellátást folyamatosan biztosítja a 2. pontban 
meghatározott telephelyen. A szolgáltatás időszakos hiánya esetén a Szolgáltató köteles 
megtéríteni az Önkormányzatnak okozott kárt, amely nem haladhatja meg az ellátásra szoruló 
gyermek ellátási költségét. 

13.A Szolgáltató az Önkormányzat számára a Családi Bölcsőde működéséről 2018. szeptember 
15-ig szakmai és pénzügyi beszámolót készít (elszámolás). Az Önkormányzat jogosult a 
Szolgáltatótól bármikor tájékoztatást kémi, és a feladatellátást a helyszínen ellenőrizni. 

14. A Szolgáltató köteles egy összegben visszafizetni a hozzájárulás fel nem használt, illetve nem 
szabályszerűen felhasznált vagy elszámolt összegét, valamint nem a napközbeni ellátási célra 
felhasznált részét az elszámolásra rendelkezésre álló határidő elteltét követő 15 napon belül, az 
ellátási díj átutalásának napjától a visszafizetés napjáig járó évi 20 %-os kamatával együtt. 

15. Budapest Főváros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatala a Kis Cimborák Családi 
Bölcsődét (telephely: 1102 Budapest, Halom u. 13/B) a Budapest, 2016. október 27-én kelt 
határozatával BP/0502/2569-15/2016 ügyiratszámon a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyezte. 

16. A Szolgáltató kijelenti, hogy az l. pontban meghatározott szolgáltatásra vonatkozó külön 
jogszabályokat és szakmai követelményeket, valamint nyilvántartási kötelezettségeket betartja, 
továbbá teljesíti a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási és statisztikai adatgyűjtési 
kötelezettségeket 

17. A Szolgáltató teljesíti az ellátás igénybevételéhez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettséget. 

18. Az ellátás igénybevétele esetén az Önkormányzat tájékoztatja az ellátásra szoruló törvényes 
képviselőjét a jelen szerződésben foglalt rá vonatkozó kikötésekről, egyidejűleg közli a 
Szolgáltatóval az ellátandó személynek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 18. §-a szerinti adatait. 

19. Az egyik fél súlyos szerződésszegése esetén a másik fél jogosult a szerződést azonnali 
hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). 

20. Az Önkormányzat részéről súlyos szerződésszegésnek minősül a hozzájárulás megfizetésének 
30 napot meghaladó késedelme. 

21. A Szolgáltató részéről súlyos szerződésszegésnek minősül az l. pontban meghatározott 
szociális szolgáltatásokra vonatkozó külön jogszabályban foglaltak, illetve a szakmai 
követelmények megsértése, a szolgáltatás nyújtásának két hét időtartaroot meghaladó hiánya, 
valamint a l 0. pontban foglalt tájékoztatási kötelezettség elmulasztása. 

22. A felmondásta másik fél székhelyére címzett ajánlott küldeményként kell postára adni. 

23. A szerződés megszűnésekor a felek elszámolnak egymással. 
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24. Amennyiben a Szolgáltató szerződésszegése miatt szűnik meg a szerződés, a Szolgáltató az 
Önkormányzat erre vonatkozó igénye esetén köteles a megszűnést követő 60 napig változatlan 
formában biztosítani az l. pontban meghatározott szolgáltatást, amire tekintettel az ellátási díj 
időarányos része megilleti. 

25. A Szolgáltató kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (l) 
bekezdése alapján átlátható szervezetnek minősül, amelyről külön nyilatkozatot is csatol. 

26. Jelen szerződést az Önkormányzat Képviselő-testülete a . ./2017. (VI. 22.) KÖKT 
határozatával hagyta jóvá. 

27. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt. és a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

28. A szerződés három oldalon öt példányban készült. 

Felek a jelen szerződést elolvasás után mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 

Budapest, 2017. június " " 

Weeber Tibor alpolgármester 
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Rappi Gabriella 
főosztályvezető 

Szakmai és jogi ellenjegyzés: 

Ehrenberger Krisztina 
főosztályvezető 

dr. Egervári Éva 
jogtanácsos 

Budapest, 20 l 7. június " " 

Melegh Szabolcs ügyvezető 
Kis Cimborák Nonprofit Kft. 

Szolgáltató 
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2. melléklet a .. .12017. (VI 22.) KÖKT határozathoz 

ELLÁTÁSISZERZÓDÉS 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 
Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 735737, adószáma: 15735739-2-42, 
bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000 képviseli Kovács Róbert polgármester 
megbízásából Weeber Tibor alpolgármester, a továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészről a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület (1029 Budapest, 
Hímes u. 3., adószám: 18105090-1-41 bankszámlaszám: OTP Bank 11707024-20432779, 
képviseli Gyertyán Katalin elnök, a továbbiakban: Szolgáltató, együtt. Szerződő Felek) között a 
mai napon az alábbi feltételekkeL 

l. A Szerződő Felek 2017. szeptember l. napjától 2018. augusztus 31. napjáig ellátási 
szerződést kötnek a gyermekek védelméről és a gyám ü gyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 44/A. §-a szerinti családi bölcsőde szolgáltatás biztosítására 7 fő 
létszámig. A Szolgáltató vállalja az ellátásra szorulók elhelyezését, gondozását, valamint életkori 
sajátosságaiknak és egyéni igényeiknek megfelelő étkeztetését. 

2. A Szolgáltatás nyújtásának helye: Nagyi kertje Családi Bölcsőde 1103 Budapest, Diósgyőri u. 
18/B (a továbbiakban: Családi Bölcsőde). 

3. A Szolgáltató a Családi Bölcsődében a Kőbányai Egyesített Bölcsődék (1102 Budapest, 
Körösi Csoma sétány 8.) vezetője (a továbbiakban: Önkormányzat képviselője) általjavasolt 1-3 
éves gyermek ellátását biztosítja. 

4. Az Önkormányzat az l. pontban meghatározott ellátási feladathoz 53 OOO Ft/hó/fő, azaz 
ötvenháromezer forint/hó/fő hozzájárulást fizet a Szolgáltató utólagos havi elszámolása és az 
általa szabályszerűen kiállított számla alapján, a számla kézhezvételét követő 15 napon belül a 
Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással. 

5. A 2017. évi költségek fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. 
évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssei összefüggő 
módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 4. során (Képviselő
testület működési célú általános tartalék) biztosított. 

6. Az l. pontban meghatározott feladathoz rendelt állami normatív hozzájárulást a Szolgáltató 
igényli és használja fel. 

7. Az Önkormányzat által fizetendő 4. pont szerinti hozzájárulásra tekintettel az ellátásra szoruló 
gyermek után a szülő csak az étkezés térítési díját fizeti, a gondozásért a Szolgáltató térítési díjat 
nem állapíthat meg. 

8. A Családi Bölcsőde folyamatos üzemeltetéséből eredő valamennyi üzemeltetési, fenntartási, 
karbantartási és munkabérköltséget a Szolgáltató viseli. 

9. A Szolgáltató bármely ellátott gyermek két hetet meghaladó hiányzását haladéktalanuljelzi az 
Önkormányzat képviselőjének. 



l O. A Szolgáltató nyilvántartási kötelezettsége alá tartozó eseményekről havonta tájékoztatja az 
Önkormányzatot, továbbá az ellátottak számáról, valamint az esetlegesen év közben 
megüresedett helyekről minden hónapban írásbanjelentést készít az Önkormányzat számára. 

ll. A Szolgáltató vezetője kivizsgálja az ellátás nyújtásával kapcsolatos panaszt, amiről 
egyidejűleg tájékoztatja az Önkormányzatot. Az olyan jogos panasz esetén, amelyet a Szolgáltató 
nem tud orvosolni, az Önkormányzat haladéktalanul intézkedik a gyermek megfelelő ellátása 
érdekében. 

12. A Szolgáltató az l. pontban meghatározott ellátást folyamatosan biztosítja a 2. pontban 
meghatározott telephelyen. A szolgáltatás időszakos hiánya esetén a Szolgáltató köteles 
megtéríteni az Önkormányzatnak okozott kárt, amely nem haladhatja meg az ellátásra szoruló 
gyermek ellátási költségét. 

13.A Szolgáltató az Önkormányzat számára a Családi Bölcsőde működéséről2018. szeptember 
15-ig szakmai és pénzügyi beszámolót készít (elszámolás). Az Önkormányzat jogosult a 
Szolgáltatótól bármikor tájékoztatást kémi, és a feladatellátást a helyszínen ellenőrizni. 

14. A Szolgáltató köteles egy összegben visszafizetni a hozzájárulás fel nem használt, illetve nem 
szabályszerűen felhasznált vagy elszámolt összegét, valamint nem a napközbeni ellátási célra 
felhasznált részét az elszámolásra rendelkezésre álló határidő elteltét követő 15 napon belül, az 
ellátási díj átutalásának napjától a visszafizetés napjáig járó évi 20 %-os kamatával együtt. 

15. Budapest Főváros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatala a Nagyi kertje Családi 
Bölcsődét (telephely: 1103 Budapest, Diósgyőri u. 18/B) a Budapest, 2016. október 28-án kelt 
határozatával BP/0502/2704-7/2016 ügyiratszámon a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyezte. 

16. A Szolgáltató kijelenti, hogy az l. pontban meghatározott szolgáltatásra vonatkozó külön 
jogszabályokat és szakmai követelményeket, valamint nyilvántartási kötelezettségeket betartja, 
továbbá teljesíti a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási és statisztikai adatgyűjtési 
kötelezettségeket 

17. A Szolgáltató teljesíti az ellátás igénybevételéhez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettséget. 

18. Az ellátás igénybevétele esetén az Önkormányzat tájékoztatja az ellátásra szoruló törvényes 
képviselőjét a jelen szerződésben foglalt rá vonatkozó kikötésekről, egyidejűleg közli a 
Szolgáltatóval az ellátandó személynek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 18. §-a szerinti adatait. 

19. Az egyik fél súlyos szerződésszegése esetén a másik fél jogosult a szerződést azonnali 
hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). 

20. Az Önkormányzat részéről súlyos szerződésszegésnek minősül a hozzájárulás megfizetésének 
30 napot meghaladó késedelme. 

21. A Szolgáltató részéről súlyos szerződésszegésnek minősül az l. pontban meghatározott 
szociális szolgáltatásokra vonatkozó külön jogszabályban foglaltak, illetve a szakmai 
követelmények megsértése, a szolgáltatás nyújtásának két hét időtartamot meghaladó hiánya, 
valamint a ll. pontban foglalt tájékoztatási kötelezettség elmulasztása. 

22. A felmondásta másik fél székhelyére címzett ajánlott küldeményként kell postára adni. 

23. A szerződés megszűnésekor a felek elszámolnak egymással. 
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24. Amennyiben a Szolgáltató szerződésszegése miatt szűnik meg a szerződés, a Szolgáltató az 
Önkormányzat erre vonatkozó igénye esetén köteles a megszűnést követő 60 napig változatlan 
formában biztosítani az l. pontban meghatározott szolgáltatást, amire tekintettel az ellátási díj 
időarányos része megilleti. 

25. A Szolgáltató kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (l) 
bekezdése alapján átlátható szervezetnek minősül, amelyről kűlön nyilatkozatot is csatol. 

26. Jelen szerződést az Önkormányzat Képviselő-testülete a .. /2017. (VI. 22.) KÖKT 
határozatával hagyta jóvá. 

27. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt. és a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

28. A szerződés három oldalon öt példányban készült. 

Felek a jelen szerződést elolvasás után mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 

Budapest, 2017. június " " 

Weeber Tibor alpolgármester 
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Rappi Gabriella 
főosztályvezető 

Szakmai és jogi ellenjegyzés: 

Ehrenberger Krisztina 
főosztályvezető 

dr. Egervári Éva 
jogtanácsos 

Budapest, 2017. június " " 

Gyertyán Katalin elnök 
Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten 

Közhasznú Egyesület 
Szolgáltató 
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Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület 
1029 Budapest, Hímes utca 3. 
Tel: 343-6680, 70-3175354, 20-9619359 
Iroda, levelezési cfm: ll 02 Budapest, Liget u. 6-l O. 

Budapest Föváros X. ker. Köbányai Önkorm<ínyzat 
.Humánszolgáltatási Fi)osztály 
Ehn::~bcrger K:risztina részére 

Tisztelt F öosztályvezető Asszony! 

A ).0!6/2017-es. nevelési évhen
- K(1hánya ()n kormányzata és a· Fehér 
keretéhen 7 féröhe!yen biúosiüml. mipktílll<::•l; 

családi bölcsőde ""'"'""··""' fünnában 
Egyesület eHátúsi 

Kertje Családi Bölcsödében a kermct akif~ef a 
hoz/.ánk A f::tlllg{r!\aiást ny(titú SJt,Cmélyek -

r fís·A,',,,~,• ,;s $j.~)>é•\rd.?,.., ... v "S l :.;, .. .,.lJ;. - H'iú" .... ,~f"'l•·>P~> 1 'fí'I""''Y'"1'1' '·' "' '"'"'la· •1<>t•)t ' '· ·. ~. 1 
" ;."....._, CLf.{l!•i''~11.<i.~,\:K~ . «.~·~ . .. ,t{-tŐi!' •. d.v ·-··!.·?.~.] ""}4 .. ,.. -~ ;'l.,.A,.,_ . .j t:;,;r _ 4"'-j.,.lf"\. *'·•-~.4-' li "i.1, ~\ .il\..< t.ll~f<o%. 

saját otthonukban kialakított gondozási hdyen M~ják eJ. a feltételek megfeldnek a 
jogszabályban dőírtalma!c 

;(-í):tjU.k, huJ~Y a 20! 7 /21..} t 3-as 
Kc~:t(k:mény<.~~('l,Ítk .(~lh~l;)Bi ·c'f;(<r'o•i\!ll'<l rm:~f'.lt(}l{~S12:t 

jelenlegi feltétdek között. 

Szíves tárnogatásukat clöre is köszönjük. 

Budapest, 20 H. június 07 .. 

Üdvöz ki tel: 

{(llyl;o~lh<issuk ez! a tevékenységet 
és ()J~,ycsiileWnk a 

L.· 

Grosd-t Mária 
ügyveze t(} 

,,: t :.· . ~ ). 
. .!, 
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Tisztelt Önkormányzat! 

Köszönjük Önöknek az együttműködési lehetőséget! 

Az együttműködést a továbbiakban is szeretnénk folytatni, változatlan feltételek mellett. 

Bp. 2017.06.7. . ' • > ';i 

: : 1 J i t 1 ~: ~- l t~ r ! ;; , , ' .. ' . , 

~,~,.~~:.~rn k-~ 11R(/ 1-1/ ~j-]I0.: . 
Üdvözlettel: .•,''7 

i i 

Melegh Szabolcs .. Ott .. 
i('S/dnl: liU f:lö(·J,_~(-; 

Kis Cimborák családi bölcsőde 

;nellöi,leí 

JL. l i-t~ A /~) ,{~otf/;u ~.. .u~ 
ügyvezető 


