
 
 
 
 

 
-TERVEZET- 

 
Ellátási szerződés 

 
amely, létrejött egyrészről  
 
 
Név: Budavári és az Újbudai Önkormányzat Intézményfenntartó 

Társulása 
Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. 
Adószám: 15511018-2-43 
KSH jelzőszám:   15511018-8411-322-01 
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-15511018-10010000 
 
képviseli Molnár Gyula polgármester, a Társulási Tanács elnöke, mint szociális 
szolgáltatást biztosító (a továbbiakban: „Szolgáltató”), 
 

másrészről 
 
név: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
székhely: 1042 Budapest, István út 14. 
adószám: 15504005-2-41 
KSH jelzőszám:   15504005-8411-321-01 
Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12010422-00208592-00100005 
 
képviseli Dr. Derce Tamás polgármester, mint az ellátás igénylője (a továbbiakban: 
„Megbízó”) között az alábbi feltételekkel, az alulírott helyen és napon. 
 
Az ellátási szerződés tárgya: 
 

1. A Felek jelen ellátási szerződést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 65/F. §, és a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kot.) értelmében fogyatékosok 
nappali ellátása és közoktatási feladatok ellátása érdekében kötik meg. 

 
A szolgáltatást nyújtó intézmény: 
 
2. Szolgáltató az általa fenntartott Habilitációs Fejlesztő Központ (1118 

Budapest, Ménesi út 16.) útján nappali ellátást, korai fejlesztést, fejlesztő 
felkészítést és fejlesztő iskola szolgáltatásokat biztosít az Szt. és a Kot. szerint. 

 
3. A Habilitációs Fejlesztő Központ a fogyatékosok nappali ellátására 

(továbbiakban: ellátásra szoruló) a Budapest Főváros XXII. kerületi 
Önkormányzat Jegyzője által V-546/2007. ügyiratszámon, 2007. augusztus 9. 
napján kiadott működési engedéllyel, valamint a korai fejlesztéshez, fejlesztő 
felkészítéshez, fejlesztő iskolához 2007. szeptember 5-én 2007/EDU/55 
ügyiratszámon kiadott 200968 számú OM azonosítóval rendelkezik. Az 
intézmény székhelye: 1118 Budapest, Ménesi út 16., az engedélyezett 
férőhelyek száma 25. 
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A szerződés jogszabályi háttere: 
 

4. Jelen szerződés alapját különösen az alábbi jogszabályok határozzák meg: 
 

 Szt.; 
 Kot.; 
 A gyermekek védelméről és a gyámügyi ellátásokról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény; 
 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 29/1993. 

(II.17.) Korm. rendelet; 
 A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 

14/1994.(VI.24.) MKM rendelet; 
 A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 

szóló 1992. évi LXIII. törvény; 
  A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet; 
 

Az ellátási szerződés hatálya: 
 

5. A Megbízó illetékességi területén élő ellátásra szoruló személy(ek) részére az 
ellátást biztosítása érdekében a szerződő felek a Szt. 120. és 121. §-a alapján a 
jelen ellátási szerződést kötik 2010. szeptember 15-től kezdődően határozatlan 
időre. 

 
A szolgáltatás biztosításával érintett személyek köre: 
 

6. E szerződés keretében Megbízó megbízza Szolgáltatót, hogy az általa ellátásra 
szoruló egy fő részére – V. V. Sz. - a jelen szerződés 7. pontjában részletezett 
ellátást biztosítsa. Szolgáltató a megbízást elvállalja. 

 
A szolgáltatást nyújtó kötelezettségei: 
 

7. A Szolgáltató az intézménybe felvett ellátásra szoruló számára nappali ellátást, 
korai fejlesztést, fejlesztő felkészítést, fejlesztő iskolai szolgáltatást biztosít. 
Ennek keretében vállalja az ellátásra szoruló elhelyezését, gondozását, napi 
háromszori (egyszeri meleg) étkeztetését valamint az oktatási feladatok ellátását. 

 
8. A Szolgáltató az 7. pontban meghatározott szociális illetve közoktatási feladatok 

ellátását, az annak szakmai tartalmára vonatkozó külön jogszabályok és szakmai 
követelmények, nyilvántartási és adatkezelési kötelezettségek, illetve az ellátásra 
jogosult érdekvédelmét szolgáló fórumra vonatkozó szabályok betartása mellett 
végzi, az azokban megkövetelt személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik. 

 
9. A Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a vonatkozó jogszabályokban foglalt 

adatkezelési és adatvédelmi szabályokat betartja. 
 

10. E szerződés megkötéséről a Megbízó értesíti az ellátásra szorulót (törvényes 
képviselőjét), egyidejűleg közli a Szolgáltatóval az ellátandó személynek az 
Sztv. 18. §-a szerinti adatait. A Szolgáltató a statisztikai adatgyűjtéshez 
szükséges adatokat rendelkezésre bocsátja. 

 
11. A felek megállapodnak abban, hogy az 7. pontban meghatározott feladathoz 

rendelt állami normatív hozzájárulást a Szolgáltató igényli és használja fel. 
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12. A Szolgáltató évente egyszer, március 31-ig köteles írásban beszámolni a 

Megbízónak a szolgáltatása során biztosított tevékenységekről. 
 
A szolgáltatás díja: 
 

13. A szolgáltatás díja a 2010. évben 9.500,-Ft/fő/ellátási nap, azaz 
kilencezerötszáz forint/fő/ellátási nap. A szolgáltatás díját a Szolgáltató évente 
határozza meg. 

 
14. Megbízó vállalja, hogy az igénybevett szolgáltatási díját Szolgáltató utólagos, 

negyedévenkénti elszámolása alapján a ténylegesen igénybe vett gondozási, 
nevelési napok alapján, az elszámolás kézhezvételét követő 15 napon belül a 
Habilitációs Fejlesztő Központ OTP Bank Nyrt. Önkormányzati Fiókjánál 
(1051 Budapest, Báthory u. 9.) vezetett 11784009-15511018-10010000 számú 
számlájára történő átutalással teljesíti. 

 
15. A Szolgáltató a nappali ellátás keretében nyújtott a szolgáltatásért a szolgáltatást 

igénybe vevőtől személyi térítési díj beszedésére jogosult a 29/1993.(II.17.) 
Korm. rendeletben meghatározottaknak megfelelően. 

 
16. A személyi térítési díj megállapítása, illetve annak elengedése, csökkentése a 

Szolgáltató hatásköre. 
 

 Felmondási idő: 
 

17. Jelen szerződést bármelyik fél - külön indokolás nélkül - a tárgyév végére 3 
hónapos felmondási idővel felmondhatja.  

 
A panaszok kezelése: 
 

18. A Megbízó panasszal írásban fordulhat a Társulási Tanács elnöke felé. A 
panaszt a Társulási Tanács elnöke köteles 30 napon belül kivizsgálni. A 
szolgáltató a panaszost vizsgálatának eredményéről, a megtett intézkedésekről 
írásban köteles megválaszolni. 

 
Kártérítés: 
 

19. A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatás időszakos hiánya esetén kártérítést 
biztosít a Megbízó részére a kiesett szolgáltatás vonatkozásában és időtartamára.  

 
20. A Megbízó csak olyan mértékű kártérítésre tarthat igényt, amely az ellátásra 

szoruló - szolgáltató magatartására visszavezethető okból bekövetkező - máshol 
történő elhelyezéséből adódik. 

 
21. A kiesett szolgáltatással és egyéb elszámolással kapcsolatos fizetési 

kötelezettség vonatkozásában a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 232. §-a szerinti kamatfizetési 
kötelezettség is fennáll. 
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Jogvita: 
 

22. A Felek a szerződésből adódóan keletkezett jogvitájuk eldöntését elsősorban 
tárgyalásos formában kötelesek rendezni. 

 
23. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Szt. 

rendelkezései az irányadóak. 
 

24. A szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 
írták alá. 

 
Budapest, 2010……….. 
 
 
 
 
 
 
Szolgáltató képviseletében Megbízó képviseletében 
 
 

 

        Molnár Gyula        Dr. Derce Tamás 
Társulási Tanács elnöke 
 

        polgármester 
 

 
 

 

Ellenjegyezte:   Ellenjegyezte: 
 
 

 

dr. Filipsz Andrea dr. Vitáris Edit    
          jegyző  jegyző 
 
 
 
      
 
                
      
 
      
 
 

           


