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ELLÁTÁSI  ( FELADATÁTVÁLLALÁSI ) SZERZŐDÉS 
 
 
Amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata 1041 
Budapest, István u. 14. képv: Wintermantel Zsolt Polgármester, mint a jelen szerződésben 
meghatározott feladat ellátására kötelezett önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) 
adószáma:15735674-2-41 bankszámla száma: 12010422-00208592-00100005 
 
valamint az Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye (Szociális Intézmény) 1046 
Budapest, Bőrfestő u. 1-3. képv: dr. Varga József mint a szociális feladatokat koordináló 
Intézmény  ( a továbbiakban: Intézmény ) adószáma:  15504036-2-41 bankszámla száma: 
12010422-00208592-00100009  
 
másrészről, a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete Füzesgyarmati 
Egyházközségének Szeretetszolgálati Irodája, 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi u. 77. képv: 
Balázsi László, nyilvántartási száma: 00012/2012-003. mint a szolgáltatást biztosító AUXI – 
POPULUS Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója, (a továbbiakban: Alapító )  
 
A Kft. székhelye: 1033 Budapest, Laktanya u. 35.) képv: Varga Péter ügyvezető, cégjegyzék 
száma:Cg. 01 -09-985274 adószáma:  23932993-2-41 bankszámlaszáma: 10402661-
50526688-68771003 mint szolgáltató ( a továbbiakban: Szolgáltató, együttesen: Felek 
között ) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
 

1. A Felek megállapítják, hogy a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény (továbbiakban Sztv.) 86. §-a, figyelemmel az 57.§ (1) bek. d.) 
pontjára, a személyes gondoskodás megszervezésére – ezen belül házi segítségnyújtás 
biztosítására - kötelezi az Önkormányzatot.  
 
A Szolgáltató kérelmére a Képviselő-testület 127/2012. (V.24.) határozatában 
hozzájárult ahhoz, hogy „az Auxi-Populus Nonprofit Kft. Budapest IV ker 
közigazgatási területén házi segítségnyújtást, mint szociális alapszolgáltatást 
végezzen.” 

 
2. A Szolgáltató - 2013. március 20. napján kelt, a Képviselő-testületnek címzett 

beadványában - jelezte, hogy az önkormányzati Intézmény által teljesített házi 
segítségnyújtással összefüggő feladattok végrehajtását az Önkormányzattól átvenné.   
 
Az Önkormányzat 128/2013. (VI.27.) határozatában a házi segítségnyújtásban 
részesíthető ellátotti létszámot – tekintettel a demográfiai tendenciákra – 2800 fővel 
megemelte. A Nemzeti és Rehabilitációs és Szociális Hivatal a XIII 009615-7/2013. 
szám alatt kiadott „előzetes szakhatósági állásfoglalásában” hozzájárult az ellátottak 
létszámkeretének növeléséhez. 
 
A továbbiakban is az Intézmény látja el a jelenleg engedélyezett ellátotti létszámot. A 
Szolgáltató – feladatbővülés esetén – a fenti állásfoglalásban meghatározott 2800. fő 
rászoruló ellátását biztosíthatja. 
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3. Az ellátás formája „házi segítségnyújtás.” A Szolgáltató nyilatkozik arról, hogy a 
szolgáltatás gyakorlásához megfelelő jogosítványokkal, engedélyekkel és eszközökkel 
rendelkezik. illetve a feladat megkezdése előtt rendelkezni fog. 

 
4. Az ellátásban részesítendők köre: a Budapest IV. ker. Újpest közigazgatási területén 

élő azon lakosok, akik az Sztv. 63. §.- ban foglalt feltételeknek megfelelnek. 
 
5. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az Sztv. házi segítségnyújtásra 

vonatkozó szabályainak maradéktalan betartása mellett végzi tevékenységét.  
 
6. A Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott szociális 

szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályokat, szakmai követelményeket és etikai 
normákat betartja és betarttatja.  Nyilvántartási kötelezettségeinek eleget tesz. 

 
7. A házi segítségnyújtás keretében a Szolgáltató köteles gondoskodni az alapvető 

gondozási, ápolási feladatok elvégzéséről, segítséget kell nyújtania az önálló életvitel 
fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartásában, 
valamint a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, és azok elhárításában. 

 
8. Az Intézmény és az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a részére 

megállapított „saját keretszámot” csak akkor lépi túl, ha a Szolgáltató a jogosult 
jelentkezőket, - megfelelő indok nélkül - elutasítja. 

 
9. Felek megállapodnak abban, hogy szolgáltatás teljesítéséért a Szolgáltató, az általa 

ellátottakra vonatkozóan a személyi térítési díjat az Sztv V. Fejezet III. címében 
foglalt rendelkezések, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
térítési díjáról szóló rendeletek alapján – ide értve az önkormányzat hatályos 
rendeleteit is - állapítja meg.  
 
Az Sztv. 115. § (2) bek. alapján a Szolgáltató a személyi térítési díj összegét 
csökkentheti, vagy elengedheti. Az Intézmény az általa ellátott személyek 
tekintetében tarthat igényt a térítési díjra. 

 
A Szolgáltató az Önkormányzattól – jelen szerződés alapján – támogatást nem 
igényelhet, mivel a szolgáltatás teljesítésének fedezetét az általa beszedett díjak és a 
normatív állami hozzájárulás képezi 

 
10. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés szerinti feladat ellátásáért járó 

normatív támogatás összegét, az általa ellátott létszámra vonatkozóan (legfeljebb 
2800. főig) a Szolgáltató igényli meg és számol el vele a jogszabályban meghatározott 
módon és határidővel.. 

 
11. A Szolgáltató évente legalább egyszer, minden naptári év május 31. napjáig írásban 

tájékoztatja az Önkormányzatot a panaszok kezeléséről, eredményéről, a szolgáltatás 
működéséről és az előző naptári év további lényegesebb adatairól. 

 
12. A jelen szerződés szerinti ellátás feltételeiről kérelmezőket a Szolgáltató tájékoztatja 

az ellátás megkezdésének legkorábbi időpontjáról illetve erről hozzátartozóját értesíti.  
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13. Az ellátottak felvételkor a Szolgáltató tájékoztatást ad a jogosult és hozzátartozója 
számára az ellátás tartalmáról és feltételeiről; a Szolgáltató által vezetett 
nyilvántartásokról; az ellátottak panaszjoga gyakorlásának módjáról; az ellátási 
jogviszony megszűnésének eseteiről, a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi 
szervezetekről. 

 
14. Amennyiben az ellátott egészségi állapotánál vagy egyéb körülményeinél fogva 

közvetlenül nem képes az illetékes szervek megkeresésére, a Szolgáltató, vagy az 
általa erre felhatalmazott személy segítséget nyújt ebben, illetve értesíti az ellátott 
törvényes képviselőjét az ellátott jogainak gyakorlásához szükséges segítségnyújtás 
céljából. 

 
15. A Szolgáltató köteles értesíteni, illetve tájékoztatni az ellátottat és az általa megjelölt 

hozzátartozóját az ellátott állapotáról, annak lényeges változásáról, az egészségügyi 
intézménybe való beutalásáról, az ellátás biztosításában felmerült akadályoztatásról, 
az ellátás ideiglenes szüneteltetéséről. 

 
16. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben foglalt, a Szolgáltató részéről 

fennálló kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan az ellátott írásban panaszt tehet a 
területileg illetékes vezető gondozónál, aki 15 napon belül köteles a panasztevőt 
írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről.  

 
17. Amennyiben a vezető gondozó határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem 

ért egyet az intézkedéssel, a meghatározott határidő lejártát, illetve a válasz 
kézhezvételét követő nyolc napon belül az Alapítóhoz fordulhat, aki a vonatkozó 
szabályok szerint köteles eljárni. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a 
panasztevő a szolgáltató  intézkedésével sem ért egyet, az intézkedést követő 15 napon 
belül panaszával a panasztevő lakóhelye szerint illetékes önkormányzat 
képviselőjéhez fordulhat. 

 
18. A Szolgáltató a jelen szerződés alapján – az adatvédelmi és egyéb jogszabályokban 

meghatározott tartalommal - az ellátásban részesülő személyekről nyilvántartást vezet.  
 

19. A nyilvántartott igények teljesítésének indokoltságát évente vizsgálni kell. A 
vizsgálatot a Szolgáltató végzi el. A nyilvántartásból törölni kell az adatokat, ha az 
ellátásra vonatkozó igény teljesült, illetve ha az ellátásra vonatkozó igény megszűnt. . 

 
20. A jelen szerződésben szabályozott nyilvántartásból adat csak az adatigénylésre 

jogosult szervnek és a jogosultságot megállapító szociális hatáskört gyakorló szervnek 
szolgáltatható.  

 
21. Az, akire a fent nevezett nyilvántartások adatot tartalmaznak, a személyére vonatkozó 

adatok tekintetében a betekintési, a helyesbítési vagy törlési jogának érvényesítése 
mellett kérheti a jogai gyakorlásához szükséges adatainak közlését a Szolgáltatótól. 

 
22. Ha törvény másként nem rendelkezik, a fent hivatkozott nyilvántartásokból a szociális 

ellátásra való jogosultság megszűnésétől számított öt év elteltével törölni kell az adott 
személyre vonatkozó adatokat.  
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23. Felek rögzítik, hogy az Sztv. felhatalmazása alapján nyilvántartást vezető szervek által 
kezelt adatokat a személyes azonosító adatok nélkül statisztikai célra felhasználhatják, 
illetőleg azokból statisztikai célra adatot szolgáltathatnak. 

 
24. Az Sztv. alapján elrendelt adatkezelésre és az adatok védelmére egyebekben a 

személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló, valamint 
az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvény rendelkezései az irányadók.  

 
25. Szolgáltató a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatokat az illetékességgel és 

hatáskörrel rendelkező szerv rendelkezésére bocsátja a jogszabályban meghatározott 
időben és módon. 

 
26. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést határozatlan időre kötik meg. 

 
27. Felek megállapodnak, hogy bármelyik fél jogosult a jelen szerződést rendes 

felmondással, három hónapos felmondási idő betartásával írásban felmondani azzal, 
hogy a felmondási idő utolsó napja csak a hónap utolsó napja lehet. 

 
28. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés hatályának utolsó napjáig - bármely ok 

miatt szűnik meg a szerződés - a Szolgáltató köteles teljes körűen ellátni jelen 
szerződésből adódó feladatait, ezért a hatályos Polgári Törvénykönyv alapján 
költségeinek megtérítésére és kártérítésre tarthat igényt.  

 
29. Azonnali hatályú felmondásra a felek bármelyike a másik fél súlyos szerződésszegése 

esetén jogosult, az alábbiak szerint: 
 

30. Az Önkormányzat súlyos szerződésszegést követ el, ha a jelen szerződésből folyó 
bármely kötelezettségének – írásbeli felhívás ellenére - 30 napot meghaladóan nem tett 
eleget (ide nem értve a vis maior esetét) vagy a szerződés tartalmát veszélyeztető 
módon megszegi, illetve a titoktartásra vonatkozó szabályokat megsérti. 

 
31. A Szolgáltató súlyos szerződésszegést követ el, amennyiben jelen szerződésből folyó 

bármely lényeges kötelezettségének 30 napot meghaladóan az önkormányzat írásbeli 
felszólítását követően sem tesz eleget (ide nem értve a vis maior esetét). 

 
32. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés alkalmazása során a vis maiornak tekintendő 

esetekben nem kötelesek a jelen szerződés szerinti szolgáltatás nyújtására.  
 

33. Azonnali hatályú felmondásnak csak azt követően van helye, amennyiben a sérelmet 
szenvedett fél a szerződésszegő magatartás kiküszöbölésére vagy következményeinek 
elhárítására a szerződésszegő felet előzetesen írásban, megfelelő határidő tűzésével 
felszólította és ez a határidő eredménytelenül telt el.  

 
34. Az azonnali hatályú felmondást írásba kell foglalni, és indokolni kell. A Szolgáltató 

azonnali hatályú felmondás esetén is köteles helytállni a már elvállalt 
kötelezettségekért az új szolgáltatóval történő szerződés megkötéséig, de legkésőbb az 
Önkormányzat által foganatosított rendkívüli felmondás kézhezvételétől számított 30 
napig. A sérelmet szenvedett fél a felmondás helyett vagy mellett követelheti a másik 
fél szerződésszegéséből eredő kára megtérítését is. 
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35. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a felmondási jogukat a másik félhez küldött 
könyvelt postai küldemény útján gyakorolhatják. 

 
36. Felek a jelen szerződés teljesítése során az ellátottak és egymás érdekeit szem előtt 

tartva kötelesek eljárni.  
 

37. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban közöttük 
felmerült jogvitát békés tárgyalás útján oldják meg, azonban ha ez mégsem vezetne 
eredményre, az illetékes bíróságnál kereshetnek jogorvoslatot. 

 
38. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. az Sztv. a Kjt. és 

az Mt. valamint az Önkormányzati rendelet szabályait kell megfelelően alkalmazni. 
 

39. A Felek a jelen szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt írták alá. 

 
 

40. Záró rendelkezések. 
 
A jelen szerződés az ellenjegyzés napját követő napon lép hatályba. 
 
A jelen ellátási (feladatátvállalási) szerződést a Budapest IV. ker. Önkormányzat  
Képviselő-testülete  a  .…………………………………számú határozatával jóváhagyta. 

 
A jelen ellátási (feladatátvállalási) szerződést az Alapító…………. számú határozatával 
jóváhagyta. 
 
 
Budapest, 2014 év…………………hó……….napján 
 
     
……………………………..    …………………………..       ……………………………         
          Önkormányzat                                  Alapító                                Szolgáltató 
  
                             
                                            …………………………………. 
                                                                Intézmény 
Záradék: 
Készült .  6. eredeti példányban. 

 1. pld. 5. .lap 
       kapják:    1. pld. Szolgáltató 
                      1. pld. Intézmény 
                      1. pld.  Alapító 
                      2. pld.  Önkormányzat. 
                                 
                                        
Ellenjegyezte: Budapest,  2014,…………   hó…….napján.                                                                                                   
 
                                                                                             …………………………………….. 
 


