
ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
(tervezet) 

  
amely létrejött egyrészről 
  
a Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata  (1041 Budapest, István u. 14.) mint 
intézmény fenntartó, képviseli dr. Derce Tamás polgármester  ( a továbbiakban: Fenntartó )  
(kapcsolattartó: Hajdicsné Pap Anna SZEI igazgató) 
  
másrészről a Budapest Főváros  XVI. kerület Önkormányzata (1163 Budapest, Havashalom 
utca 43.) mint az intézményi ellátás igénybe vételére jogosult, képviseli Kovács Péter 
polgármester (a továbbiakban: Megbízó) között, az alulírott napon és helyen az alábbi 
feltételekkel. 
(kapcsolattartó: Dr. Csomor Ervin alpolgármester) 
  
A Fenntartó, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Sztv.) 80. § (3) bek. a.) pontjában nevesített, átmeneti elhelyezést nyújtó 
bentlakásos időskorúak gondozóházát (a továbbiakban: Intézmény) működtet a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően.  
  
A jelen ellátási szerződés alapján (a továbbiakban: szerződés) az „Őszi Fény Integrált 
Gondozási Központ” (1046 Budapest, Tungsram u. 9.) 1041 Budapest IV. ker. Király u. 15. 
sz. alatti telephelyén nyújt szolgáltatást a Fenntartó. 
  
A Megbízó és a Fenntartó (a továbbiakban együttesen: Felek) az Sztv. 90. § (4) bek. alapján, 
figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 
81. § (1) bek-re az alábbiak szerint állapodnak meg: 
  

1. A Felek megállapítják, hogy az Sztv. 86. § (2) bek. d.) pontja alapján mindkét 
önkormányzat kötelezett a személyes gondoskodás keretében biztosítani a rászoruló 
időskorúak átmeneti bentlakásos elhelyezését és ellátását. 

  
2. A Felek úgy határoztak, hogy az 1. pontban meghatározott szociális ellátás teljesítésére 
vonatkozó megállapodást, a hatályos jogszabályok és rendeletek alapján kötik meg, azzal 
a feltétellel, hogy a Fenntartó a Megbízó részére a 11. pontban meghatározott költség-
hozzájárulás megfizetése ellenében - a jelen megállapodásban meghatározott keretszám 
erejéig - intézményi szolgáltatást biztosít. 

  
3. A Fenntartó, az Újpest Önkormányzatának Szociális Egészségügyi Intézményének (a 
továbbiakban SZEI 1042 Budapest, Deák Ferenc u. 93. gazdálkodási keretein belül, a 
Közép-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal 90-
64/8/2010. számú jogerős határozata szerint köteles az Intézményt működtetni. 

  
      5. Az Intézmény alapító okiratának száma: 479/2009. (XI. 24.)  
 

6. Az Intézmény átmeneti elhelyezést nyújtó bentlakásos időskorúak gondozóház 
engedélyezett férőhelyeinek száma: 28 

  
7. A Fenntartó kötelezettséget vállal arra, hogy az Intézmény működése során betartja 
(betartatja) a rá vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseit, ezen belül különösen a 
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személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési 
feltételeikről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben meghatározott személyi, tárgyi és 
szervezeti feltételekre vonatkozó előírásokat. 

  
8. A Megbízó számára a Fenntartó, az Intézményben 5 azaz öt férőhelyet biztosít. Ezen 
férőhelyek betöltésére a Megbízó - az Intézmény vezetőjéhez címzett - egyoldalú 
nyilatkozattal intézkedhet, egyben kijelöli az ellátásra jogosultat. 

  
9. A Megbízó csak azon ellátottak elhelyezését kezdeményezheti, akik megfelelnek az 
Intézményre vonatkozó általános és speciális befogadási feltételeknek. Ezen feltételeket a 
jelen szerződés függelékét képező Házirend és Szakmai Program tartalmazza. 

  
10. A Fenntartó (illetve megbízásából a SZEI) köteles az Intézményre vonatkozó 
nyilvántartási és elszámolási kötelezettségeit a felügyeleti szervek és a Megbízó felé 
pontosan és határidőben teljesíteni. 

  
11. A Megbízó férőhelyenként évi 1.500.000.-Ft azaz Egymillió-ötszázezer forint költség-
hozzájárulást köteles megfizetni a Fenntartó részére. A hozzájárulás éves összege 5 
férőhely után 7 500 000.- Ft, azaz Hétmillió-ötszázezer forint, amelynek egy negyedévre 
vetített összege 1 875 000.-Ft, azaz Egymillió-nyolcszázhetvenötezer forint. 
Ezen felül a megbízó az elhelyezésért és ellátásért semminemű további költséget nem 
fizet. 

  
12. A Megbízó a 11. pontban meghatározott díjat negyedévente, a tárgy negyedév első 
hónapjának 15. napjáig, banki átutalással a SZEI 12010422-00208713-00100004. számú 
bankszámlájára köteles teljesíteni. 

  
13. A költség-hozzájárulás az Intézményen belüli ellátás - jogszabályokban, Házirendben 
és a Szakmai Programban meghatározott - teljes körű szolgáltatásának ellenértékét 
magában foglalja. 

  
14. A fizetendő költség-hozzájárulás összege független attól, hogy a Megbízó, a részére 
fenntartott férőhelyeket betöltésére intézkedett, vagy sem.  Nem köteles a megbízó 
hozzájárulást fizetni, illetve a már befizetett költségelszámolás arányos részének 15 napon 
belüli visszatérítésére tarthat igényt, ha a Fenntartó a Megbízó elhelyezési igényét 
bármely okból visszautasítja. 

  
15. A szolgáltatások igénybevételéért a Fenntartó a hatályos jogszabályokban és a 
Budapest IV. ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének - a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 
díjakról szóló - 37/2008. (XII. 22.) - rendeletében foglalt személyi térítési díj 
megállapítására és beszedésére jogosult, amelyet az ellátottak kötelesek a Fenntartónak 
megfizetni, azzal a különbséggel, hogy a jelen megállapodással érintett férőhelyek 
tekintetében az újpesti lakosokra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 

  
16. A Felek tudomásul veszik, hogy az Intézményi szolgáltatások után járó - a 
költségvetési törvényben meghatározott - normatíva igénybevételére a Fenntartó, vagy 
meghatalmazása alapján a SZEI jogosult. 
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17. A Felek a költség-hozzájárulás összegét évente egy alkalommal - a tárgyévet követő 
február hó 28. napjáig – felülvizsgálják.  

  
18. A SZEI a Megbízót is érintő önkormányzati rendelkezésekről, illetve azok 
változásairól a Megbízó által kijelölt kapcsolattartót értesíti. A jelen szerződés függelékét 
képezi a Budapest IV. ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének - a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 
díjakról szóló - 37/2008. (XII. 22.) - rendelete.           

  
     19. Abban az esetben, ha a megbízó a 11. pontban meghatározott fizetési kötelezettségének 
      nem tesz eleget, a Ptk. szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.            
  
     20. A 19. pontban foglalt mulasztás esetén a Fenntartó, (illetve megbízásából a SZEI) ha a  

Megbízó által elhelyezett személy ellátásáról – az ellátott érdekében - az intézmény 
továbbra is gondoskodik, a ténylegesen felmerült és az ebből következő kárát (költségeit) 
a Megbízóval szemben érvényesítheti. 

 
     21. Ha a Fenntartó –kellő alap nélkül- a Megbízó elhelyezési igényét visszautasítja, a 

ténylegesen felmerült kár erejéig a Megbízó kártérítésre és a már befizetett költség-
hozzájárulás arányos 30 napon belüli visszafizetésére tarthat igényt, ide értve a Ptk. 
szerinti kamat összegét is. 

  
22. A felek hibás teljesítéséből fakadó esetleges egyéb kárigényüket a Ptk. Szabályainak 
megfelelően érvényesíthetik a másik Féllel szemben. 

  
     23. A Megbízó - a jogszabályok és a jelen megállapodás rendelkezéseinek megfelelően –  
     köteles elősegíteni az Intézmény törvényes és szakszerű működését. Ebben a tekintetben a  
     Feleket együttműködési kötelezettség terheli.        
  
     24. A Felek a jogszabályokban meghatározott értesítési és tájékoztatási 

kötelezettségeiknek az alábbiak szerint köteles eleget tenni: 
  

a) A Megbízó az Intézmény vezetőjének köteles bejelenteni, az értesítési (kapcsolattartási) 
kötelezettség teljesítésével megbízott személy nevét és elérhetőségét.  

  
b) A kapcsolattartással megbízott személyében bekövetkezett változásról a Megbízó 
köteles az Intézmény vezetőjét haladéktalanul tájékoztatni.  

  
c) Az Intézmény vezetője a megbízott személlyel köteles rendszeres kapcsolatot tartani. 
Az értesítést és tájékoztatást - ha az nem az Intézmény vezetőjének jogszabályokban, a 
Házirendben illetve a jelen megállapodásban meghatározott kötelezettsége - a Megbízó 
által beutalt ellátott esetében - a megbízó által kijelölt személy köteles teljesíteni. 

  
d) Az értesítési kötelezettség kiterjed mindazon lényeges körülményekre, amelyeket a 
jogszabályok és az Intézmény belső dokumentumai felsorolnak, illetve amelyek az ellátott 
személy lényeges életviszonyait érintik. Különösen tájékoztatást kell adni az Sztv. 96.-97. 
§-aiban meghatározott tényekről, eseményekről. 

  
e) Az értesítések, tájékoztatások tényét, tárgyát és időpontját az Intézmény Iratkezelési 
Szabályzata szerint dokumentálni kell. 
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25. A bejelentett panaszokat - a hatályos jogszabályoknak megfelelően - az Intézmény 
vezetője köteles kivizsgálni.  

  
A vizsgálat megindításáról és a vizsgálat eredményéről az Intézmény vezetője köteles 
tájékoztatni a SZEI illetékes vezetőjét, illetve - a Megbízó által beutalt ellátottakat érintő 
esetekben - a megbízó által kijelölt személyt. 

  
26. Az Intézmény vezetője - a SZEI illetékes vezetőjének ellenjegyzésével - a Megbízó 
részére évente, a tárgyévet követő március 1. napjáig írásbeli tájékoztatást ad, amely 
tartalmazza, az ellátással, az együttműködéssel és a gazdálkodással összefüggő adatokat, 
tapasztalatokat és az esetleges javaslatokat. 

  
27. A Megbízó (illetve megbízottja) köteles a jogszabályokban meghatározott adatok 
szolgáltatására és az adatok gyűjtéshez szükséges információk átadására. 

  
28. A jelen szerződés jóváhagyásához, módosításához, közös megegyezéssel történő 
megszűntetéséhez, a Felek Képviselő-testületeinek döntése szükséges. A Felek 
kezdeményezés megküldésétől számított hatvan napon belül döntenek. 

  
29. A jelen szerződést a Felek határozatlan időtartamra kötötték. A felmondási idő négy 
hónap, amelybe a 28. pontban meghatározott időtartamot is be kell számítani. 
Felmondás esetén az a fél köteles az ellátottak elhelyezéséről gondoskodni, aki 
megállapodást felmondta. 

  
30. A szerződés megszűnik: 

  
a) Ha a Fenntartó az Intézmény működését - bármely okból - megszűnteti. 

  
b) Ha a Fenntartó működési engedélyét visszavonják, az erről szóló határozat (ítélet) 
jogerőre emelkedésének napján. 

  
      31. A szerződés megszűntethető: 
  

a) Közös megegyezéssel, ha a Felek elhatározzák az együttműködés megszűntetését. a 28. 
pontban foglalt rendelkezés figyelembe vételével. 

  
b) A szerződés felmondásával. (rendes felmondással) 

  
c) Súlyos szerződésszegés esetén, azonnali hatályú rendkívüli felmondással. Ez esetben is 
- a szükséges intézkedések megtételéig - biztosítani kell a gondozottak ellátását. A 
sérelmet szenvedett fél kártérítésre tarthat igényt. Súlyos szerződésszegésnek minősül 
különösen: 

  
         c.a) A Fenntartó részéről, ha: 

  
Neki felróható módon nem tesz eleget ellátási, együttműködési és tájékoztatási 
kötelezettségének, Az ellenőrző szervek súlyos mulasztásokat állapítanak meg az 
Intézmény működésével kapcsolatban.  
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c.b) A Megbízó részéről, ha 
  

Neki felróható módon nem tesz eleget, együttműködési és tájékoztatási 
kötelezettségének. A jelen szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének 
nem, vagy csak részben tesz eleget.  

  
32. Amennyiben a jelen szerződés 30. vagy 31. pontban foglaltak alapján megszűnik, a 
fenntartó köteles 30 napon belül a Megbízó által a tárgynegyedévre már kifizetett költség-
hozzájárulás időarányos részét (szerződés megszűnésének napja és a tárgynegyedév utolsó 
napja közötti időszakra vonatkozó rész) a Megbízó részére banki átutalással visszafizetni. 
 
33. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. illetve az Sztv., valamint 
az Sztv. végrehajtása tárgyában kiadott jogszabályok az irányadók. 

      Vitás esetben a felek vitáikat elsősorban békés úton rendezik. 
  

34. Záró rendelkezések. 
  
A jelen szerződés az együttműködésben részt vevő önkormányzatok Képviselő-testületei 
jóváhagyását követő hónap első napján lép hatályba. 
  
  
Függelékek: Szakmai Program, 
                      Házirend, 
                      37/2008. (XII. 22.) Önko. rendelet. 
  
Budapest, 2010. ......................... hó.......napján 
  
  
                       Fenntartó                                                             Megbízó 
  
Készült: 7 példányban 
               1 pld. 5 lap 
  
Kapják: 2 pld. Fenntartó 
               1 pld. SZEI 
               1 pld. Intézmény 
               3 pld. Megbízó 
  
Záradék.  
  
1.) A jelen szerződést A Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata Képviselő-
testülete......................................számú határozatával jóváhagyta. 
  
  
2.) A jelen szerződést a Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata Képviselő-
testülete.....................................számú határozatával jóváhagyta. 
  


