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MEGÁLLAPODÁS 
 

támogató szolgáltatás igénybe vételéről, 
 
 
amely létrejött egyrészről: a Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata  (1041 
Budapest, István u. 14. Képv: Wintermantel Zsolt Polgármester) mint a támogatási 
szolgáltatást megrendelő önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)  
 
másrészről: mint a Szent Márton Támogató Szolgáltatót  (a továbbiakban: Szolgáltatót )  
fenntartó Euró-Régió Szociális Szakmai Közösség Közhasznú Egyesület ( Bejegyző végzés sz: 
FB. Pk. 60586/2004. 1148 Budapest Nagy Lajos király útja 71. Képv: Nyitrai Imre elnök,)  
adószáma: 18185298-1-42.  mint a jelen szerződésben foglalt szociális ellátást nyújtó 
intézmény Fenntartója (a továbbiakban: Fenntartó, együttesen: Felek) között, az alulírott 
napon és helyen, az alábbi feltételek szerint. 
 
 
1. A Felek megállapítják hogy:  
  
  
1.1. A Fenntartó a Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(a továbbiakban: Sztv.) 65/C. §-ban meghatározottak szerint, a 1171 Budapest, 
Gyergyószentmiklós u. 20.)  sz. alatti telephelyén  működteti a Szent Márton Támogató 
Szolgálatot, amely kedvezményezett gyermekek iskolába (óvodába) történő szállításáról a 
jelen szerződés szerint gondoskodik.  

  
1.2.A Szolgálat - az 1.1. pontban foglaltakon kívül - biztosíthatja a rászorulók általános 

egészségi állapotának és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális 
ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi, tárgyi és 
eszközfeltételeit. 

  
1.3.A jelen szerződésben foglalt szállítási kötelezettség csak a tanköteles korú gyermekekre 

vonatkozik. Ez a rendelkezés nem zárja ki, hogy a Szolgálat - az Önkormányzat 
megrendelése alapján, térítés ellenében - szabad kapacitását kihasználva a nem tanköteles 
személyek szállítását is vállalja. 

  
2. A Fenntartó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben foglalt szállításhoz 

szükséges személyi és tárgyi feltételeket - a szolgáltatás teljesítésére vonatkozó 
jogszabályok betartásával - biztosítja. 

  
3. A kedvezményezettek rehabilitációs intézetbe történő ellátására a beszerzett orvosi 

szakvélemények alapján kerül sor. A Szolgáltató - az Önkormányzat költségére, a szülők 
által előterjesztett kérelem alapján - a jelen szerződés mellékletét képező névjegyzékben 
szereplő gyermekek szállítását biztosítja a jelen szerződés szerint: A névjegyzéket és annak 
változásait - az Önkormányzat részéről - a szociális alpolgármester hagyja jóvá. 
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4. A szolgáltatás tartalma: 
  
4.1.A kedvezményezett személyek intézményben történő átadásának és átvételének 

biztonságos végrehajtása. 
  
4.2.Szükség szerint kísérő biztosítása. 
  
4.3.A Szolgáltató és a szülők közötti kapcsolat felvétele és annak folyamatos fenntartása a 

szolgáltatási időszakban. 
  
4.4.Az ellátást igénybe vevő személy törvényes képviselőjét - az ellátás megkezdését 

megelőzően - tájékoztatni kell a Szolgáltató házirendjéről, a Felek jogairól és 
kötelezettségeiről, az esetleges panaszok előterjesztésének módjáról és mindazokról az 
információkról, amelyek elősegítik a szolgáltatás zavartalan teljesítését és igénybevételét. 

  
5. A jelen megállapodás határozatlan időre szól, amelyet bármelyik fél (ide értve a szülőket 

is) egy hónapos felmondási idővel, indokolás nélkül, írásban felmondhat. 
  
 Rendkívüli és azonnali hatályú felmondásnak van helye, ha a másik fél a szerződésben 

foglalt kötelezettségét súlyosan megsérti.  
  
 Ez esetben a szolgáltatást - igény szerint -  legalább további egy hónappal biztosítani kell, a 

vétkesen eljáró költségére. 
  
6. A jelen szerződés megszűnik: 
 
6.1.A szolgáltató megszűnésével, 
  
6.2.Működési engedélyének visszavonásával, 
  
7. A jelen szerződés alapján teljesített feladatok ellátásához kapcsolódó önkormányzati 

hozzájárulás megállapításának, igazolásának és kifizetésének rendje. 
  
7.1.Az önkormányzati hozzájárulás összege: Az oda-vissza útra felszámított szolgáltatás díja, 

teljesítési napokra kivetítve 4000. Ft. azaz Négyezer forint. A szolgáltató - saját 
hatáskörében - alacsonyabb összegű szolgáltatási díjat is megállapíthat, amelynek összegét 
és kedvezményezettjét a jelen szerződés mellékletében kell meghatározni. 

  
7.2.Az Önkormányzat a hozzájárulást, a Fenntartó, Turai Takarékszövetkezetnél vezetett 

65900200-14807706 számú bankszámlájára havonta, a tárgyhónapot követő hónap 5. 
napjáig kiállított és benyújtott számla alapján utalja át a tárgyhónapot követő hónap 10. 
napjáig.  

  
7.3.Az elszámolási számla alapbizonylata a gépkocsi menetlevele. 
  
7.4.Visszafizetési kötelezettség fennállása esetén - amennyiben a Szolgáltató vagy az 

Önkormányzat szabálytalanul járt el - a visszajáró összeget a banki alapkamattal megnövelt 
összegben kell megállapítani és teljesíteni. 
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8. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók, 
ide értve az 1.3. pontban foglalt megrendeléseket is. 

  
9. Záró rendelkezések: 
  
9.1. A jelen szerződés 2013. év. január 1. napján lép hatályba. Ezen időponttal hatályát veszti a 

2012. március 5. napján megkötött valamint az azt módosító 2012. július 5. napján kelt 
szerződés. 

  
9.2. A szerződés aláírására a fenntartó elnöksége, valamint az önkormányzat jogosult. A 

hatályosság tekintetében az önkormányzat aláírásának időpontja a mérvadó. 
 
 
Készült: 4. eredeti példányban. 
1. pld. 3. lap 
 
Melléklet: Kedvezményezettek neve és lakcíme. 
 
Kapják: 1. pld. Fenntartó 
             1. pld. Önkormányzat 
             1. pld. Szolgáltató 
             1  pld. Irattár 
                 Másolat kapnak a  kedvezményezettek törvényes képviselői. 
 
 
 
       ........................................................                ....................................................... 
                             Fenntartó                                                     Önkormányzat 
 
 
  Budapest, 2012. év.............hó.........napján.           Budapest, 2012.év...............hó.......napján. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


