
 
 

ELLÁTÁSI  SZERZŐDÉS 
 

( tervezet ) 
 
amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IV. ker.Újpest Önkormányzat  (1041 Budapest, 
István u. 14. adószáma: 15735674-2-41képv: Wintermantel Zsolt Polgármester) mint a feladat 
ellátására kötelezett önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)  
 
másrészről, a Magyarországi Református Egyház (Székhelye: Budapest, Abonyi u 21. képv: 
Czibere Károly irodavezető, adószáma: 19024031-2-42 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 szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Sztv.) 65/F. §. (1) bek. c.) pontjában foglalt, a személyes gondoskodás 
keretébe tartozó, a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes, vagy 
önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek nappali 
ellátását biztosító Intézményt (a továbbiakban: Intézmény) működtet a 1146 Budapest, 
Hungária krt. 200 sz. alatti ingatlanban.  

 
1.2. Az Intézmény neve: Filadelfia Ház- Fogyatékosokat Segítő Református Központ, 

Működési engedély száma: V-C 020/327/3/2012, adószáma: 19024031-2-42, ágazati 
azonosítója: S0284440.  

  
1.3.Az Sztv. 86. §. (2) bek. c.) pontja az Önkormányzat kötelező feladataként határozza meg a 

nappali ellátás biztosítását, ide értve 65/F. § (1) bek. c.) pontjában nevesített ellátási formát 
is. 
  

 A jelen ellátási szerződést a Felek az Szt. 120-122. §-ban foglalt rendelkezéseknek 
megfelelően kötik meg. 

  
1.4.Az Intézményt Fenntartó Magyarországi Református Egyházat a 2011. évi CCVI. tv.  16-

18- §- aiban meghatározott miniszteri nyilvántartásba 00002/2012 szám alatt jegyezték be. 
  
1.5. Az Intézmény engedélyezett férőhelyeinek száma 35. Az Intézmény közigazgatási, ellátási 

területe nem korlátozott, működési engedélye határozatlan időtartamra szól.  
  
2. A Fenntartó kötelezettséget vállal arra, hogy az 1.2. pontban megnevezett Intézményében 

az Önkormányzat - írásban előterjesztett javaslata alapján - 2. fő újpesti lakóhellyel 
rendelkező ellátott elhelyezésére biztosít lehetőséget. A kedvezményezettek és a törvényes 
képviselőik azonosító adatait a jelen szerződés függelékében kell rögzíteni. 
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 Az elhelyezési javaslat előterjesztésére - a Képviselő-testület felhatalmazása alapján - az 
Önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó alpolgármestere jogosult.  

  
3. A Fenntartó az Sztv. 121. § (2) bek. c.) pontja alapján - a jelen szerződés aláírásával 

nyilatkozik arról, hogy a szerződés 1.1. pontjában meghatározott szociális szolgáltatásra 
vonatkozó, külön jogszabályokban és szakmai követelményekben foglalt kötelezettségeit, a 
nyilvántartásra és az adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseket betartja, illetve a szolgáltató 
Intézménnyel betarttatja. 

 
4. A Fenntartó és az Intézmény szociális szolgáltatói tevékenységére vonatkozó fontosabb 

jogszabályok és szabályzatok jegyzéke: 
  
4.1.A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, (Sztv.) 
 
4.2.a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, 
 
4.3.a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény. (Ptk.) 
 
4.4.az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény. 
 
4.5.a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és falugondnoki szolgálat 

működésének engedélyezéséről szóló 321/2009. (XII.29.) Korm. rendelet. 
 
4.6.a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési 

feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet. 
 
4.7.Az Intézmény Szakmai Programja és Házirendje. 

  
  
5. A szolgáltatás tartalma: 
 
5.1.Közösségi együttlétre alkalmas helyiség biztosítása, 
5.2.pihenőhelyek kialakítása, 
5.3.a személyi tisztálkodás lehetőségének megteremtése, nemenkénti WC kialakítása, 
5.4.a szociális intézményekre vonatkozó információk közvetítése, a különböző ellátási 

rendszerekbe való bekerülés feltételeinek ismertetése és azok igénybevételének elősegítése, 
5.5.a jogszabályokban meghatározott és a törvényes képviselővel megkötött megállapodás 

szerinti élelmezés és egyéb szolgáltatások biztosítása, 
5.6.egyéni és csoportos esetkezelés. 
5.7. rehabilitációs és adaptációs feladatok ellátása. 
  
6. Szerződésszegés esetén a szolgáltatás biztosítására, valamint a kártérítés megállapítására és 

megfizetésére vonatkozó rendelkezések. 
 
6.1.Abban az esetben, ha az Önkormányzat tanúsít súlyosan szerződésszegő magatartást, 

(11.1.pont) a szolgáltatást – a 9. pontban meghatározott időtartamig - saját költsége terhére 
köteles biztosítani, valamint a Fenntartó és az Intézmény igazolt és tényleges vagyoni kárát 
megtéríteni. 
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6.2.Ha a Fenntartó és Intézmény tanúsít súlyosan szerződésszegő magatartást (11.2.pont) 
köteles a szolgáltatást  - a 9. pontban meghatározott időtartamig - saját költsége terhére 
fenntartani, illetve folytatni. Ennek ellehetetlenülése esetén az Önkormányzat – a Fenntartó 
költségére - folytatja a szolgáltatás biztosítását.  

  
6.3.A Fenntartó, a 6.2. pontban foglalt esetben, köteles az Önkormányzati támogatás 

teljesítménnyel arányos részét, a jegybanki alapkamattal megnövelt összegben visszafizetni, 
illetve az Önkormányzat tényleges és igazolt vagyoni kárát megtéríteni. 

 
7. A Felek a jogszabályokban meghatározott értesítési és tájékoztatási kötelezettségeiknek a 2. 

pontban megnevezett Ellátottak tekintetében: 
 

A Fenntartó és az Önkormányzat köteles kijelölni egy-egy munkatársát a kapcsolat- 
tartással összefüggő feladatok ellátására. A kapcsolattartással megbízott személyében 
bekövetkezett változásról a Felek haladéktalanul kötelesek tájékoztatni egymást.  

  
7.1.Az értesítési kötelezettség kiterjed mindazon lényeges körülményekre, amelyeket a 

jogszabályok felsorolnak, illetve amelyek a szolgáltatásokat igénybe vevők lényeges 
életviszonyait érintik.  

  
7.2.Különösen tájékoztatást kell adni a rendkívüli eseményeknek minősülő tényekről, 

eseményekről. Az értesítések, tájékoztatások tényét, tárgyát és időpontját az Intézmény 
Iratkezelési Szabályzata szerint dokumentálni kell. 

  
7.3.A Fenntartó (illetve megbízása szerint az Intézmény) - az Önkormányzat illetékes 

Bizottsága részére évente legalább egy alkalommal írásbeli tájékoztatást nyújt, amely 
tartalmazza, az ellátással, és az együttműködéssel összefüggő tapasztalatokat, különös 
tekintettel a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésére. 

  
7.4.Az ellátást igénybe vevő ellátott törvényes képviselőjét - az ellátás megkezdését 

megelőzően - tájékoztatni kell az Intézmény házirendjéről, a szociális szolgáltatás 
igénybevételével összefüggő jogokról és kötelezettségekről, az esetleges panaszok 
előterjesztésének módjáról és mindazokról az információkról, amelyek elősegítik a 
szolgáltatás zavartalan igénybevételét. 

  
 Az Intézmény a hatályos jogszabályoknak megfelelően az Ellátott törvényes képviselőjével 

szerződést köt. 
  
8. Az Ellátottak, vagy törvényes képviselőik által előterjesztett bejelentett panaszokat - a 

hatályos jogszabályoknak megfelelően - az Intézmény vezetője köteles kivizsgálni.  
  
 A vizsgálat megindításáról és a vizsgálat eredményéről az Intézmény vezetője köteles 

tájékoztatni az Önkormányzat kijelölt képviselőjét.  
  
 Ha az intézményvezető ezen intézkedést elmulasztja, vagy a panaszos a vizsgálat 

eredményével nem ért egyet, az intézkedés kézhezvételétől számított 15. napon belül a 
fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért. 
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9. A jelen szerződést bármelyik Fél, három hónapos felmondási idővel, indokolás nélkül, a 
másik Félhez intézett írásos nyilatkozattal felmondhatja. 

  
10.Rendkívüli felmondásnak van helye súlyos szerződésszegés esetén. Ez esetben - az 

ellátottak érdekeinek figyelembe vételével - a felmondási idő legfeljebb egy hónap. 
  

11.Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: 
 
11.1. Az Önkormányzat részéről, ha 
 
a) A jelen szerződésben foglalt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. 
b) Az Intézmény működéséhez szükséges adatszolgáltatást megtagadja, vagy szándékosan nem 

teljesíti. 
c) Olyan kötelezettségeket ró az Intézményre, amelyeket sem a jogszabályok, sem a jelen 

szerződés nem tartalmaznak. 
 
11.2. A Fenntartó részéről, ha: 
 
a) Nem tesz eleget beszámolási kötelezettségének. 
b) A jelen szerződésben foglalt ellátási kötelezettségét - neki felróható módon - nem vagy csak 

részben teljesíti. 
c) Az ellenőrző szervezetek súlyos mulasztásokat állapítanak meg az Intézmény működésével 

kapcsolatban. 
  
  
13. A szerződés megszűnik: 
 
13.1.Ha az Intézmény megszűnik, 
13.2.ha az Intézmény - jelen szerződésben foglalt tevékenységére vonatkozó - működési 

engedélyét a hatóságok visszavonják. 
13.3.ha az Önkormányzat ezen feladat ellátására vonatkozó jogszabályi kötelezettsége 

megszűnik. 
  
14.A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés megkötésére, módosítására illetve 

megszűntetésére az Önkormányzat Képviselő-testülete, illetve a Fenntartó jogosult.  
  
15.A jelen szerződés alapján teljesített feladatok ellátásához kapcsolódó támogatások 

megállapításának, igazolásának és kifizetésének rendje. 
 
15.1.Az Önkormányzat a 2. pontban meghatározott ellátottanként havi 17.000,- Ft. azaz 

tizenhétezer forint hozzájárulást fizet a Fenntartónak. Összességében két fő ellátott után 
34.000,- Ft/hó kerül átutalásra. 

     
15.2.Az Önkormányzat a támogatás összegét, - számla ellenében - a Fenntartó CIB BANK-nál 

vezetett 10702019-42267304-53000004 számú számlájára utalja át a tárgyhónapot követő 
hónap 25. napjáig. A számlát legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell 
benyújtani, a szociális ügyekkel foglalkozó alpolgármesterhez. 
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15.3.Az állami normatívát a mindenkor hatályos költségvetési törvény rendelkezései szerint 
kell igényelni és felhasználni.. 

  
15.4.Az Önkormányzat a havi hozzájárulás teljes összegét csak abban az esetben utalja át, ha a 

mellékletben megnevezett kedvezményezettek legalább havi 15. nap ellátásban részesültek 
és a törvényes képviselő a távolmaradásról az Intézményt előzetesen értesíti, vagy azt 
utólag igazolja. Egyéb esetben a hozzájárulás arányos összegéről kell a számlát kiállítani.   

 
16.Az intézményi és személyi térítési díjat a hatályos jogszabályok alapján az intézményvezető 

állapítja meg. A térítési díj összegével az Intézmény - a fenntartó által meghatározott módon 
- jogosult rendelkezni. 
  

 A személyi térítés díj az Sztv. 115 § (3) bek. alapján – a Fenntartó döntésének megfelelően 
csökkenthető illetve elengedhető, ha a kötelezett  jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt 
indokolttá teszi.  

  
17.A jelen szerződés 2013. június 17. napjától lép hatályba. 
 
18.Az Sztv. 122. §-a szerint az Önkormányzat Képviselő- testülete az ellátási szerződés 

megkötését, módosítását, illetve megszűntetését nem ruházhatja át. Ez a rendelkezés nem 
érinti az Ellátottak személyében bekövetkezett változásokra vonatkozó intézkedéseket. 

  
19.A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. illetve az Sztv., valamint az 

Sztv. végrehajtása tárgyában kiadott jogszabályok az irányadók. 
 
 
Készült:  5. példányban 
               1. pld. 5. lap 
 
Kapják: 1. pld. Fenntartó, 1. pld. Intézmény   2. pld. Önkormányzat, 1. pld. irattár 
     
Záradék.  
 
1.) A jelen ellátási szerződést, Budapest Főváros IV. ker Újpest Önkormányzat Képviselő-
testülete .................................................................................számú határozatával jóváhagyta. 
 
2.) A jelen ellátási szerződést a Fenntartó…………………….......................sz. intézkedésével 
jóváhagyta. 
 
           ......................................................           ........................................................ 
                     Fenntartó képviselője                               Önkormányzat képviselője 
 
 
Ellenjegyezte: Budapesten, 2013.……………hó..…..napján 
 
…………………………………………. 
                   ellenjegyző 


