
 
 
 
 

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
 

 
 
amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata  (1041 
Budapest, István u. 14. képv: Wintermantel Zsolt polgármester, adószáma: 15735674-2-
41)mint intézmény-fenntartó ( a továbbiakban: Fenntartó )  
 
másrészről a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat (1153 Bocskai u. 1-3. képv. 
László Tamás polgármester, adószáma: 15735784-2-42, törzsszáma: 735782, számlaszáma: 
OTP Bank Nyrt. 11784009-15515005) mint az intézményi ellátás igénybe vételére jogosult (a 
továbbiakban: Jogosult ) között, az alulírott napon és helyen, a jelen szerződésben 
meghatározott feltételek szerint. 
 
A Fenntartó, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI 
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 94. § (2) bek. és (3) bek. b) pontja rendelkezéseinek 
megfelelően, az Újpesti Önkormányzat Szociális  Intézményének szervezeti keretein belül 
(1042 Budapest, Deák Ferenc u. 93. a továbbiakban: SZI) tartja fenn és működteti a Gyvt. 50. 
§-a szerinti „Aranyhíd” elnevezésű gyermekek átmeneti otthonát. (1042 Budapest, Hajnal u. 
15., a továbbiakban: Otthon.) 
 
A Fenntartó és a Jogosult ( továbbiakban: együttesen: Felek ) a Gyvt. 94. (7) bek.,96. § (1) 
bek.  valamint a 97. § (1) és (3) bek. alapján, az alábbiak szerint állapodnak meg: 
 
 
1. A Fenntartó a SZI szervezeti, gazdálkodási keretein belül, a Budapest Főváros 

Közigazgatási Hivatala Fővárosi Gyámhivatal 06. 9088/01. sz. alatt kiadott, a 
06653/2/2004, a 06-1856/2007. a B-7815/2/2009, a V-C 020/1737/2/2/012.valamint a 
BPC/020/397/6/2013. szám alatt módosított határozatoknak megfelelően köteles az 
Intézményt működtetni. 
  

 Az Otthon Alapító Okiratának kelte, száma: 43/2001. (IV. 26.) Az Otthon engedélyezett 
férőhelyeinek száma: 24.  

  
 Az Otthon a Gyvt. 50. §-ban megjelölt „gyermekek átmeneti otthona”-ként folyamatos 

ellátást biztosító, bentlakásos intézményként működik. 
  
  
2. A Fenntartó kötelezettséget vállal arra, hogy az Intézmény működtetése során betartja 

(betarttatja) az Otthon működésére vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseit, ezen 
belül különösen a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
15/1998. (IV.30.) NM. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott normákat. 
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 A Jogosult - a jogszabályok és a jelen megállapodás rendelkezéseinek megfelelően - köteles 
elősegíteni az Otthon törvényes és szakszerű működését. Ebben a tekintetben a Feleket 
együttműködési köztelezettség terheli. 

  
3. A Jogosult számára a Fenntartó, az Otthonban nyolc férőhelyet állandó jelleggel biztosít, 

amelyek betöltésre a Jogosult - az Otthon vezetőjéhez címzett - egyoldalú nyilatkozattal 
intézkedhet.  

  
 A Jogosult csak azon gyermekek elhelyezésérét kérheti, akik megfelelnek az Otthonra 

vonatkozó általános és speciális befogadási feltételeknek. Ezen feltételeket a jelen szerződés 
függelékét képező Házirend tartalmazza. 

  
  
4. A Fenntartó (illetve a Fenntartó megbízásából a SZI) köteles az Otthonra vonatkozó 

nyilvántartási és elszámolási kötelezettségeit a felügyeleti szervek és a Jogosult felé 
pontosan és határidőben teljesíteni. 

  
  
5. A Jogosult az ellátási szolgáltatásért díjfizetésre köteles, amely díjat negyedévenként, a 

tárgyidőszak első hónapjának 15. .napjáig banki átutalással kell teljesíteni a SZI 12010422-
00208713-00100004. számú bankszámlájára. 

  
 A szolgáltatási díj az Otthonon belüli ellátás minden költségét magában foglalja. A 

költségvetési törvényben meghatározott állami normatíva az intézményt illeti, amely 
összeget a jogszabályoknak megfelelően használ fel és számol el. 

  
 A fizetendő díj mértéke független attól, hogy a Jogosult a részére biztosított férőhelyeket 

betöltött-e vagy nem.   
  
 A szolgáltatások igénybevételéért a Jogosult, lekötött férőhelyenként napi 5176. Ft. azaz 

Ötezeregyszázhetvenhat forint szolgáltatási díj megfizetésére vállal kötelezettséget. 
  
 A Felek a szolgáltatási díj mértékét évente egy alkalommal - a tárgyévet követő március hó 

31. napjáig - felülvizsgálják és azt a hivatalosan megállapított inflációs rátával korrigálják. 
  
 A SZI a tárgyévet követő év március 31. napjáig éves pénzügyi és szakmai beszámolót 

készít az Otthon működéséről és a Jogosultat érintő gazdálkodásáról. 
  
  
6. Abban az esetben, ha a Jogosult az 5. pontban megjelölt fizetési kötelezettségének nem tesz 

eleget, kamat megfizetésére köteles. Ez esetben a Fenntartó, (illetve megbízásából a SZI) ha 
a Jogosult által elhelyezett gyermek ellátásáról - a gyermek érdekében - az Otthon továbbra 
is gondoskodik, a ténylegesen felmerült és az ebből következő kárát (költségeit) is 
érvényesítheti. 

  
 Ha a Fenntartó - kellő alap nélkül - a Jogosult elhelyezési igényét visszautasítja, a 

ténylegesen felmerült kár erejéig a Jogosult kártérítésre tarthat igényt. 
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 A Felek esetleges egyéb igényüket a Ptk. szabályainak megfelelően érvényesíthetik a másik 
Féllel szemben. 

  
7. A Felek a jogszabályokban meghatározott értesítési és tájékoztatási kötelezettségeiknek az 

alábbiak szerint tesznek eleget: 
 
7.1. A Jogosult az Otthon vezetőjének köteles bejelenteni, az értesítési (kapcsolattartási) 

kötelezettség teljesítésével megbízott személy (a továbbiakban: megbízott személy) nevét és 
elérhetőségét.  

  
7.2. A kapcsolattartással megbízott személyében bekövetkezett változásról a Jogosult köteles 

az Otthon vezetőjét haladéktalanul tájékoztatni.  
  
7.3. Az Otthon vezetője a megbízottal köteles rendszeres kapcsolatot tartani. Az értesítést és 

tájékoztatást - ha az nem az Otthon vezetőjének jogszabályokban, illetve a Házirendben 
meghatározott kötelezettsége - a Jogosult által beutalt gyermekek esetében, a megbízott 
személy köteles teljesíteni. 

  
7.4. A Jogosult által megbízott személy - az Otthon vezetőjének tájékoztatása alapján - köteles 

működési területén - a jogszabályokban meghatározott módon - eljárni. 
  
7.5. Az értesítési kötelezettség kiterjed mindazon lényeges körülményekre, amelyeket a 

jogszabályok felsorolnak, illetve amelyek az elhelyezett gyermekek lényeges életviszonyait 
érintik, különös tekintettel a Rendelet 55. § -ában illetve 65. §-ában hivatkozott tényekre.  

  
7.6. Az értesítések, tájékoztatások tényét, tárgyát és időpontját az Otthon Iratkezelési 

Szabályzata szerint dokumentálni kell. 
 
 
8. A bejelentett panaszokat - a hatályos jogszabályoknak megfelelően - az Otthon vezetője 

köteles kivizsgálni. A vizsgálat megindításáról és a vizsgálat eredményéről az Otthon 
vezetője köteles tájékoztatni a SZI illetékes vezetőjét, illetve - a Jogosult által beutalt 
gyermekeket érintő esetekben - a megbízott személyt. 

  
  
9. Az Otthon vezetője - a SZI illetékes vezetőjének ellenjegyzésével, a Jogosult indokolt 

kérelmére - írásbeli tájékoztatást nyújt a Jogosultat, illetve a jogosult által elhelyezett 
ellátottakat érintő ügyekben. 

  
  
10.Felek kötelesek a külön jogszabályban meghatározott adatok szolgáltatására és a statisztikai 

adatgyűjtéshez szükséges információk átadására. Az adatszolgáltatást. írásban kell 
teljesíteni. 

  
  
11.A jelen ellátási szerződés a Gyvt. 97. § (3) bek. a.) pontjának megfelelően - az aláírástól 

számított - öt évig érvényes. 
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 Ez alól kivételt képez, ha a Fenntartó az Otthon működését megszűnteti, vagy ha a 
férőhelyek számát lényegesen, - legalább 30. %-al - csökkenti. 

12.A Felek a szerződést rendes felmondással - különösen az érdekmúlásra tekintettel - a másik 
félhez címzett, indokolt írásbeli nyilatkozattal hat hónap felmondási idővel felmondhatják. 
Nincs helye rendes felmondásnak a jelen szerződés hatályának lejártát megelőző hat 
hónapon belül. 

 
13.Rendkívüli felmondásnak van helye súlyos szerződésszegés esetén. Ez esetben - a 

gyermekek érdekeinek figyelembe vételével - a felmondási idő legfeljebb egy hónap. 
  
  
14.A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés megkötésére, módosítására illetve 

megszűntetésére a Képviselő-testület jogosult.  
  
  
15.A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. illetve a Gyvt, valamint a 

Gyvt. végrehajtása tárgyában kiadott jogszabályok az irányadók. 
 
 
16. Jelen szerződés egymással mindenben megegyező, nyolc eredeti példányban készült, 

amelyet a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratuknak mindenben megfelelőt, 
jóváhagyólag aláírják. 

 
 
17. Záró rendelkezések: 
   
A jelen megállapodás 2013. július 16. napjától hatályos. Ezzel egy időben hatályát veszti a 
2003. július 16. napján aláírt társulási megállapodás. 
 
 
Kelt: Budapest, 2013. ......................... hó.......napján 
 
 
        ………………………………………..         …………………………………….. 
                        Fenntartó                                                            Jogosult 
 
 
 
Ellenjegyzem: 
Budapest 2013. ………………. 
 
 
 
 
 
………………………………….   ………………………………………. 

dr. Tahon Róbert      Juhászné dr. Baráth Márta 
         jegyző       jegyző 
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Pénzügyileg ellenjegyzem: 
Budapest 2013 ………………….. 
 
 
 
 
……………………………………….   
 ……………………………. 

Vasáné Almási Zsuzsanna      Aradi Gizella 
     Gazdasági Főosztály          Közgazdasági Főosztály 
       főosztályvezető       főosztályvezető 

 
 
 
 
 
Készült: 8. példányban 
1. pld. 5. lap 
 
Kapják: 2. pld. Fenntartó 
             1. pld. SZI 
             1. pld. Otthon 
             4. pld. Jogosult. 
 
 
Záradék.  
 
1.) A jelen ellátási szerződést a Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata  
 
………………………........................................számú határozatával jóváhagyta. 
 
2.) A jelen ellátási szerződést a Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata  
 
…………………….....................................számú határozatával jóváhagyta. 
 
 


