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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel kötött 

ellátási szerződés módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember 1. 
napjától 2023. augmztus 31. napjáig ellátási szerződést kötött a Fehér Kereszt Baráti Kör 
Kiemelten Közhasznú Egyesülettel (1029 Budapest, Hímes u. 3., a továbbiakban: Egyesület) a 
Csodacsibe Családi Bölcsődében (1106 Budapest, Bojtocska u. 16.) családi bölcsőde 

szolgáltatás biztosítá.3ára. 

A szerződés alapjár_ a szolgáltató vállalta az ellátásra szorulók elhelyezését, gondozását, 
valamint életkori sajátosságaik..-iak és egyéni igényeiknek megfelelő étkezés biztosítását 7 fő 
létszámig. Az elláté.si feladathoz 53 OOO Ft/hó/fő hozzájárulást fizet az Önkormányzat a 
szolgáltató havi utólc.gos elszámolása alapján. 

Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) a 2018. június 20-án 
véglegessé vált BP/0502/1155< 2/2018 számú határozatával a Csodacsibe Családi Bölcsőde 

részére a működési engedély: 2018. szeptember l-jétől megadta. Az Egyesület később 
kérelmezte a Kormhyhivataltél a finanszírozási rendszerbe történő befogadást is, melyhez a 
Kormányhivatal a te~epülési önkormányzattal kötött ellátási szerződés okán azzal a kikötéssel 
járult hozzá, hogy a szerződéEt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. tör'l'"ény (a továbbiakban: Gyvt.) 97. §-ának, valamint a szociális igazgatásról 
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 121. §-ában 
előírtaknak megfeleléien ki kell egészíteni 2018. december 31. napjáig. 

Az Szt. 121 . § (2) bel ezdése alE.pján az ellátási szerződésnek tartalmaznia kell 
a) az egyházi fenn1:artó vagy a nem állami fenntartó nevét, székhelyét és adószámát; 
b) a szociális elláti.s formáját . az ellátásban részesítendők körét, számát; 
e) az egyházi fennrartó vagy a nem állami fenntartó nyilatkozatát a szerződésben 

meghatározott szociál.is szolgáltE.tásra vonatkozó külön jogszabályok és szakmai 
követelmények, nyildntartási kötelezettségek betartására, illetve a szolgáltatóval, 
intézménnyel történő betartatásá::-a; 

dJ a személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait; 
e) szerződésszegés. esetén a sz::>lgáltatás folyamatos biztosítására, valamint a kártérítés 

mértékére vonatkozó kikötést; 
j) a szerződésfelrnandásának hónapokban meghatározott idejét; 
g) az ellátás igénytevételének szabályaihoz kapcsolódva különösen a tájékoztatási 

kötelezettség teljesítését, az e törvényben meghatározott értesítési kötelezettséget, különös 
tekintettel arra az ese:re, ha a települési önkormányzat rendelkezik meghatározott számú 
férőhellyel az intézm~nyben; 

h) a panaszok érvé::iyesítésének rendjét, az önkormányzat tájékoztatásának formáját, a 
panaszok kivizsgálásitra vonatkozó megállapodást; 

i) az önkormányza;:, illetve a társulás részére történő beszámolás, tájékoztatás módját, 
formáját, gyakoriságl t azzal, hogy az ellátást biztosító szervezetet évente legalább egyszer 
beszámolási köteleze:tség terheli; 



j) a külön jogszabtlyban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének módját, 
a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatok rendelkezésre bocsátását; 

k) az ellátási szerzódés alapján végzett feladat ellátásához kapcsolódóan a szolgáltatáshoz 
való hozzájárulás összegét; 

l) a hozzájárulás rr.:.egfizetésé·,i,el kapcsolatos eljárási kérdéseket, határidőket; 
m) a hozzájáruláss.:11 történő e~számolással kapcsolatos kötelezettségeket. 

A módosítás során kisebb pcntosítások mellett a szerződés kiegészítésre kerül a rendes 
felmondás lehetőségével, amely 6 hónapos felmondási idővel a gondozási év végére -
augusztus 31. - szóll-...at. Kiegészül továbbá a szerződés a kártérítésre vonatkozó rendelkezéssel. 
A Szolgáltató szerzé:<lésszegése és rendes felmondása esetén a Szolgáltató az Önkormányzat 
felhívását követő 15 napon belül köteles megtéríteni az Önkormányzat által a szolgáltatás 
tárgyi feltételeinek kialakításához előzetesen nyújtott egymillió forint támogatást, valamint 
ennek a folyósítás 11.:1pjától számított évi 5% kamatát. A módosítások átvezetését tartalmazó 
egységes szerkezetú szerződés az előterjesztés 2. melléklete. Az eredeti szerződés az 
előterjesztés 3. mellé.:detében olvasható. 

II. Hatásvizsgálat 

A módosítással a szerződés megfelel a jogszabályi követelményeknek, és az Egyesület teljesíti 
a Kormányhivatal fi:::1anszírozá3i rendszerbe történő befogadáshoz hozzájáruló határozatában 
meghatározott feltétclt. 

III. A végrehajtás feltételei 

A Gyvt. 97. § (5) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete az ellátási 
szerződés megkötésenek, a szerződés módosításának, illetve megszüntetésének jogát nem 
ruházhatja át. 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2018. november,,~ -" 

Weeber Tibor 

Törvényességi szemp;mtból ellenjegyzem: 

jegyző 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Fiváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

.. ./2018. (Xl. 22.) határozata 
a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel kötött 

ellátási szerződés módosításáról 

1. Budapest Fö-,ráros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fehér 
Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel (1029 Budapest, Hímes u. 3.) a 
Csodacsibe Családi Bölcsődében (1106 Budapest, Bojtocska u. 16.) történő családi bölcsőde 
szolgáltatás biztosítá3ára - 2018. szeptember 1-jétől 2023. augusztus 31-éig tartó időtartamra -
kötött ellátási szerződés módosí1ását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerződés 

aláírására. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
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1. melléklet a . ../2018. (Xl 22.) KÖKT határozathoz 

ELL_ÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

Egyrészről a Budap{;St Főváros. X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, Szent 
László tér 29., PIR szEma: 735737, adószáma: 15735739-2-42, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 
11784009-15510000 ~épviseli G. Kovács Róbert Antal polgármester megbízásából Weeber Tibor 
alpolgármester, a tovÉ.bbiakban: Önkormányzat), 

másrészről a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület (1029 Budapest, 
Hímes u. 3., adósúm: 181051)90-1-41 bankszámlaszám: OTP Bank l 1707024-20432779, 
képviseli Gyertyán Katalin elnök, a továbbiakban: Szolgáltató, együtt: Szerződő Felek) a közöttük 
2018 .... napján létre~ ött családi bölcsőde szolgáltatásra vonatkozó ellátási szerződés az alábbiak 
szerint módosítják: 

1. A Szerződés 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„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. A. Szolgáltat5nak nincs lehetősége az étkezés térítési díjának csökkentésére, 
elengedésére.". 

2. A Szerződés 16. pontja helyéb~ a következő rendelkezés lép: 

„ 16. A Szolgáltató kijelenti, hogy az 1. pontban meghatározott szolgáltatásra vonatkozó külön 
jogszabályokat és szakmai köv=t:elményeket, valamint nyilvántartási kötelezettségeket ismeri", 
betartja, a szolgáltatás nyújtásában közreműködő személyekkel betartatja, továbbá teljesíti a külön 
jogszabályban megh;.tározott adatszolgáltatási és statisztikai adatgyűjtési kötelezettségeket, 
biztosítja az adatok kt,zvetlen továbbítását az adatgyűjtésre jogosultaknak.". 

3. A Szerződés 17. prntja he:yébe a következő rendelkezés lép: 

„ 17. A Szolgáltató tetesíti az ellá-:ás igénybevételéhez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettséget. A 
Kőbányai Egyesített Bölcsődék ·rezetője - a Szolgáltatóval egyeztetve - tájékoztatja az ellátásra 
szoruló törvényes kép;;; iselőjét az ellátás megkezdésének legkorábbi időpontjáról." . 

4. A Szerződés 18. pcntja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 18. Az ellátás igénytevétele esetén az Önkormányzat tájékoztatja az ellátásra szoruló törvénye.s 
képviselőjét a jelen szerződésben foglalt rá vonatkozó kikötésekről, egyidejűleg közli a 
Szolgáltatóval az ellán ndó gyermek nevét.". 

5. A Szerződés a következő 18/A. ponttal egészül ki: 

„ 18/ A. A szerződést bármelyik fél 6 hónapos felmondási idővel , írásban, indokolás nélkül 
felmondhatja (rendes felmondás: . A rendes felmondás a gondozási év végére - augusztus 31. -
szó 1 hat.". 

6. A Szerződés 21 . pa:itjában a ,~zociális szolgáltatások" szövegrész helyébe a „családi bölcsőd e 
szolgáltatás" szöveg lep. 

7. A Szerződés 24. i:ontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„24. Szerződésszegés :és a szerződés felmondással történő megszüntetése esetén a Szolgáltató az 
Önkormányzat erre vcnatkozó febívása alapján köteles a megszűnést követő legfeljebb 60 napig 
változatlan formában biztosítani :lZ 1. pontban meghatározott szolgáltatást, amely időtartamra az 



Önkormányzat a 4. pcntban meghatározott hozzájárulást változatlan módon megfizeti a Szolgáltató 
részére.". 

8. A módosítás a Szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti. 

9. Jelen szerződést 8Z Önkormá:1yzat Képviselő-testülete a .... ről szóló .. ./2018. (Xl. 22.) KÖKT 
határozatával hagyta ~ óvá. 

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

Budapest, 2018. november „ " 

Weeber Tibo:::- alpolgármester 
Budapest Fő·.1áros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Habináné Musicz Erika 
osztályvezető 

Szakmai és jogi ellenjegyzés: 

Ehrenberger Krisztirn 
főosztályvezető 

Dr. Egervári Éva 
j: gtanácsos 

Budapest, 2018. november „ 
,, 

Gyertyán Katalin elnök 
Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten 

Közhasznú Egyesület 
Szolgáltató 
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ELLÁTÁSISZERZÖDÉS 
egységes szerkezetben 

2. melléklet az előterjesztéshez 

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 D. Kovács Róbert Antal polgármester 
megbízásából Weeb :::r Tibor alpolgármester, a továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészről a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület (1029 Budapest, 
Hímes u. 3., adó~ám: 18105090-1-41 bankszámlaszám: OTP Bank 11707024-20432779, 
képviseli Gye1tyán Katalin elnö~<, a továbbiakban: Szolgáltató, együtt: Szerződő Felek) között a 
mai napon az alábbi ::eltételekke~. 

1. A Szerződő Felek 2018. szeptember 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig ellátási szerződést 
kötnek a gyermekek védelmérbl és a gyámügyi 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 t:gyéni igényeiknek megfelelő étkeztetését. 

2. A Szolgáltatás nyújtásának helye: Csodacsibe Családi Bölcsőde 1106 Budapest, Bojtocska u. 
16. (a továbbiakban: Családi Bölcsőde). 

3. A Szolgáltató a Családi Bölcsődében a Kőbányai Egyesített Bölcsődék (1102 Budapest, 
Kőrösi Csoma sétány 8.) vezetcje (a továbbiakban: Önkormányzat képviselője) által javasolt 1-3 
éves gye1mek ellátásat biztosítjL 

4. Az Önko1mányzat az 1. pcmtban meghatározott ellátási feladathoz 53 OOO Ft/hó/fő, azaz 
ötvenháromezer forir_t/hó/fő hozzájárulást fizet a Szolgáltató utólagos havi elszámolása és az általa 
szabályszerűen kiállitott számla alapján, a számla kézhezvételét követő 15 napon belül a 
Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással. 

5. A 2018. évi kölrz.égek fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. 
évi költségvetéséről ::;zóló 5/20~ S. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont 4. során 
biztosított. 

6. Az 1. pontban rr_eghatározott feladathoz rendelt állami normatív hozzájárulást a Szolgáltató 
igényli és használja f::l. 

7. Az Önko1mányzat által fize:endő 4. pont szerinti hozzájárulásra tekintettel az ellátásra szoruló 
gyermek után a szüle csak az étkezés térítési díját fizeti, a gondozásért a Szolgáltató térítési díjat 
nem állapíthat meg. ~.\ Szolgáltatónak nincs lehetősége az étkezés térítési díjának csökkentésére, 
elengedésére. 

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

9. A Szolgáltató bármely elláto:t gyermek két hetet meghaladó hiányzását haladéktalanul jelzi az 
Önko1mányzat képvi~előjének. 

10. A Szolgáltató nyilvántartás: kötelezettsége alá tartozó eseményekről havonta tájékoztatja az 
Önkormányzatot, tovíbbá az ellá:ottak számáról, valamint az esetlegesen év közben megüresedett 
helyekről minden hórnpban íráúanjelentést készít az Önkormányzat számára. 



11. A Szolgáltató -.rezetője ki.vizsgálja az ellátás nyújtásával kapcsolatos panaszt, amiről 
egyidejűleg tájékoztctja az Önkormányzatot. Az olyan jogos panasz esetén, amelyet a Szolgáltató 
nem tud orvosolni, 1z Önkormányzat haladéktalanul intézkedik a gyermek megfelelő ellátása 
érdekében. 

12. A Szolgáltató az 1. pontban meghatározott ellátást folyamatosan biztosítja a 2. pontban 
meghatározott telepJ.elyen. A szolgáltatás időszakos hiánya esetén a Szolgáltató köteles 
megtéríteni az Önkocmányzatnak okozott kárt, amely nem haladhatja meg az ellátásra szoruló 
gyermek ellátási költ3égét. 

13. A Szolgáltató é.Z Önkormányzat számára a Családi Bölcsőde működéséről minden év 
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 Ö3szegben 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 átutalásámk napjától a visszafizetés napjáig járó évi 20 %-os kamatával együtt. 

15. Budapest Főváms Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatala a Csodacsibe Családi 
Bölcsődét (telephely: 1106 Budé.pest, Bojtocska u. 16.) a Budapest, 2018. június 20. napján kelt 
határozatával BP/05(2/1155-12/2018 ügyiratszámon a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyezte. 

16. A Szolgáltató k:jelenti, ho gy az 1. pontban meghatározott szolgáltatásra vonatkozó külön 
jogszabályokat és szakmai követelményeket, valamint nyilvántartási kötelezettségeket ismeri, 
betartja, a szolgáltatá3 nyújtásálx:.n közreműködő személyekkel betartatja, továbbá teljesíti a külön 
jogszabályban megt:atározott :Klatszolgáltatási és statisztikai adatgyűjtési kötelezettségeket, 
biztosítja az adatok k:5zvetlen to\'ábbítását az adatgyűjtésre jogosultaknak. 

17. A Szolgáltató teijesíti az elli.tás igénybevételéhez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettséget. A 
Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője, egyeztetve a Szolgáltatóval, tájékoztatja az ellátásra 
szoruló törvényes képviselőjét az ellátás megkezdésének legkorábbi időpontjáról. 

18. Az ellátás igénybevétele es~én az Önkormányzat tájékoztatja az ellátásra szoruló törvényes 
képviselőjét a jelen szerződésben foglalt rá vonatkozó kikötésekről, egyidejűleg közli a 
Szolgáltatóval az ellálandó gyermek nevét. 

18/ A. A szerződést bfamelyik fé. 6 hónap felmondási idővel felmondhatja írásban indokolás nélkül 
(rendes felmondás) . Ii. rendes felmondás a gondozási év végére - augusztus 31 . - szólhat. 

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

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

21 . A Szolgáltató reszéről súlyos szerződésszegésnek minősül az 1. pontban meghatározott 
családi bölcsőde szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályban foglaltak, illetve a szakmai 
követelmények megsértése, a szolgáltatás nyújtásának két hét időtartamot meghaladó hiánya, 
valamint a 11. pontb~ foglalt táj .ékoztatási kötelezettség elmulasztása. 

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

23. A szerződés meg:izűnésekor :1 felek elszámolnak egymással. 
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24. A szerződés felmondással ilirténő megszűnése esetén a Szolgáltató az Önkonnányzat erre 
vonatkozó felhívása a.lapján köteles a megszűnést követő legfeljebb 60 napig változatlan formában 
biztosítani az 1. pon:ban meghz.tározott szolgáltatást, amely időtartamra az Önkormányzat a 4. 
pontban meghatározott hozzájárulást változatlan módon megfizeti a Szolgáltató részére. 

25. Jelen szerződést az Önkormányzat Képviselő-testülete a 249/2018. (VI. 21.) KÖKT 
határozatával hagyta jóvá. 

26. Jelen szerződés·ren nem szabályozott kérdésekben a Gyvt. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény r endelkezéEeit kell alkalmazni. 

27. A szerződés hárem oldalon öt példányban készült. 

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

Budapest, 2018. június „ " 

Weeber Tibc r alpolgároester 
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Rappi Gabriella 
főosztályvezető 

Szakmai és jogi elle-:ijegyzés: 

Ehrenberger Krisztina 
főosztályvezető 

Dr. Egervári Éva 
jogtanácsos 

Budapest, 2018. június „ " 

Gyertyán Katalin elnök 
Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten 

Közhasznú Egyesület 
Szolgáltató 
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ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyr6lzről a Bu ·Japcst Főváros X. kcriilct Kőbányai Önkonnúnyzat (l 102 
Budapest, Szent Lász.fó tér 29., PIR száma: 735737, adószáma: 15735739-2-42, bankszámlaszáma: 
OTP Bank Nyrt. 11 :84009-l5510000 képviseli D. Kovács Róbert polgármester megbízásából 
Weeber Tibor alpolgzrmester, a t:wábbiakban: Önkormányzat), 

másrészről a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület (1029 Budapest, 
Hímes u. 3., adósz".i m: 18105090-1-41 bankszámlaszám: OTP Bank l l 707024-20432779, 
képviseli Gyertyán Kntal in elnö,k, a továbbiakban: Szolgáltató, együtt: Szerzödő Felek) közölt a 
mai napon az alúbbi f-ltételckke l. 

l. A Szerződő Fele\ 2018. szeptember l. napjától 2023. augusztus 31. napjáig el látási szerzöclést 
kötnek a gyermekek védelmérö ! és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 44/A. §-a s?.erinti családi bölcsőde szolgáltatás biztosítására 7 fö létszámig. 
A Szolgáltató válla( ja az eltátásra szorulók elhelyezését, gondozását, valamint életkori 
sajátosságaiknak és egyéni igényeiknek megfelelő étkeztetését. 

2. A Szolgáltatás n;-t'.tjtásának helye: Csodacsibe Családi Bölcsőde 1106 Budapest, Bojtocska u. 
16. (a tovúbbiakban: Családi Böksöcle). 

3. A Szolgáltató a Csal{id i WHcsődében a Kőbányai Egyesített Bölcsődék ( 1102 Budapest, 
Körösi Csoma sétán).- 8.) vezetőj e (a továbbiakban: Önkormúnyzat képviselője) által javasolt 1-3 
éves gyermek ellátásál biztosítja. 

4. Az Önkormányza.t az 1. po1tban meghatározott ellátási feladathoz 53 OOO Ft/hó/fö . azaz 
ötvenháromczer forint.1hó/fő hozz.;;1járulást fizet a Szolgáltató utólagos havi elszámolása és az általa 
szabályszerűen kiálli -ott súmla alapján, a számla kézhezvételét követő 15 napon belül a 
Szolgáltató bankszán: á_jára történő átutalással. 

5. A 2018. évi költsegek fodezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. 
évi költségvetéséröl s.;:óló 5/201 8. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont 4. során 
biztosított. 

6. Az 1. pontban n-.eghatározott feladathoz rendelt állami normatív hozzájárulást a Szolgáltató 
igényli és haszn{tlja fe l. 

7. Az Önkormányzr-~ által fizete 1dő 4. pont szerinti hozzáj6rulásra tekintettel az ellátásra szoruló 
gyermek után a sztilö ~sak az étkezés térítési díját fizeti, a gondozásért a Szolgáltató térítési díj at 
nem állapíthat meg. 

8. A Családi Bölcs/ de folyam:1tos üzerneltetéséböl eredő valamennyi üzemeltetési, fenntartúsi, 
karbantaitúsi és munkabérköltségd. a Szolgáltató viseli. 

9. A Szolgáltató búnnely ellútott gyermek két hetet meghaladó hiányzását haladéktalanul jelzi az 
Önkormányzat képviselőjének. 

10. A Szolgáltató nyí vántartási kötelezettsége alá tartozó eseményekről havonta tájékoztatja az 
Önkormányzatot, tovt.Jbá az ellátottak számáról, valamint az esetlegesen év közben megüresedett 
helyekről minden hón E.pban írásbm1 jelentést készít az Önkormányzat számára. 

11 . A Szolgáltató vezetője kiv ·zsgálja az ellátás nyújt1-1sával kapcsolatos panaszt, amiröl 
egyiclcjüleg tájékoztatja az Önkormányzatot. Az olyan jogos panasz esetén, amelyet a Szolgáltató 



nem tud orvosolni, az Önlrnnninyzat haladéktalanul intézkedik a gyermek megfelelö ellátása 
érdekében. 

12. A Szolgáltató a:: 1. pontlnn meghatározott ellútást folyamatosan biztosítja a 2. pontban 
meghatározott telepl:elyen. A szolgáltatás időszakos hiánya esetén a Szolgáltató köteles 
megtéríteni az Önkormányzatna-<. okozott kárt, amely nem haladhatja meg az ellátásra szoruló 
gyermek·el látási köl tségét. 

13 . A Szolgáltató az Önkormi.nyzat számára a Családi Bölcsőde müködéséről minden év 
szeptember 15-ig szi:J:mai és péLzügyi beszámolót készít (elszámolás). Az Önkormányzat jogosult 
a Szolgáltatótól bárrn .kor tájékoztatóst kérni, és a feladatellátást a helyszínen ellenörizni. 

14. A Szolgáltató kföe les egy összegben visszafizetni a hozzájárulás fel nem használt, illetve nem 
szabályszeriíen felhasznált vagy elszámolt összegét, valamint nem a napközbeni ellátási célra 
felhasznált részét az 3lszúmolásra rendelkezésre álló határidő elteltét követő 15 napon belül , az 
ellátási díj átutalásánz„k napjátó l a visszafizetés napjáig járó évi 20 %-os kamatával egyUtt. 

15. Budapest Fövárns Korrnárryhivatala Szociális és Gyámhivatala a Csodacsibe Családi 
Bölcsődét (telephely: 1106 Bucfapest, Bojtocska u. 16.) a Budapest, 2018. június 20. napján kelt 
határozatával BP/0502/l l 55-12/2018 ligyiratszámon a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyezte. 

16. A Szolgáltató Id. elenti, hogy az 1. pontban meghatározott szolgáltatásra vonatkozó külön 
jogszabályokat és szakmai köve--:eJménycket, valamint nyilvántartási kötelezettségeket betartja, 
továbbá teljesíti a kül ,5n jogszabidyban meghatározott adatszolgáltatási és statisztikai adatgyűjtési 
kötelezettségeket. 

17. A Szolgáltató tel_i :es íti az ell{tás igénybevételéhez kapcsolódó tájékoztatúsi kötelezettséget. 

18 . Az ellátás igényxvétele esetén az Önkormányzat tájékoztatja az ellátásra szoruló törvényes 
képviselőjét a jelen szerződésben foglalt rá vonatkozó kikötésekről, egyidejűleg közli a 
Szolgáltatóval az el látandó szemé ynek a szociális igazgatásról és szociá I is ellátásokról szóló 1993. 
évi Ill. törvény 18. §-E. szerimi ad:1tait. 

19. Az egyik fél súlyos szerzcdésszcgése esetén a másik fél jogosult a szerzödést azonnali 
hatállyal felmondani ( ·endkívLili felmondás). 

20. Az Önkormúnyza: részéról súlyos szerződésszegésnek minősiil a hozzájárulás megfizetésének 
30 napot meghaladó lösedelme. 

21. A Szolgáltató ré ;;:zéről súlyos szerződésszegésnek minősül az 1. pontban meghatározolt 
szociúlis szolgáltatá~1kra vonatkozó külön jogszabályban foglaltak, illetve a szakmai 
követelmények megs( rtése, a szolgáltatás nyújtásának két hét időtartamot meghaladó hi ,1nya, 
valamint a 11. pontbar foglalt táj~koztatási kötelezettség elmulasztása. 

22. A felmondást a m.\s ik fél székhelyére címzett ajánlott kLildcményként kell postára adni. 

23. A szerződés rnegE Cinésekor ,1 felek elszámolnak egymással. 

24. Amennyiben a Sz:.1lgáltató szerződésszegése miatt szünik meg a szerződés, a Szolgáltató az 
Önkormányzat erre vrnatkozó igénye esetén köteles a megszűnést követő 60 napig változatlan 
formában biztosítani z.z l. pontl:an meghatározott szolgáltatást, amire tekintettel az ellútási díj 
időarányos része megi lleti. 

25. Jelen szerzödést az Önkormányzat Képviselő-testülete a 249í2018. (VI. 21.) K.ÖKT 
határozatával hagyta jévá. 
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26. Jelen szerződésten nem szdnílyozott kérdésekben a Gyvt. és a Polgfü·i Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény rendelkez6seit kell alkalmazni. 

27. A szerződés hárnm oldalon ~it példányban készült. 

Felek a jelen szcrző~st elolvasás után mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 

Pénzligyi ellenjegyzés: 

41 
Rappi Gabriella 
föosztál yvezető 

7--; ,,, '(, t' u" r-o 
i-JIÜ ..;u -

\ :zak,~r~gi elle1jegy~ \ . ' 

iGrrÍr~x Dr. E~~1i·i Eva 
osztályvezetö jogtaná~os 

Budapest, 2018.július,, {1.,,, 

\liAí~--c~ ~ 
o/grtyán Katalin c(i,51( 

Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten 
Közhasznú Egyesület 

Szolgáltató 

F,théi· .Kereszt B ar(í. ,S l(ö1· 
Kiemolton Közh;1sznú E·J·,· ,,si:.\et 

1029 Budapost, Mlmcr. u. :; 
Adószám: 18105090,1-4·1 
OTP: 11707024-204:1277!\ 
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