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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 18/2018 
 

K I V O N A T 
 
 
Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 13-án 

megtartott rendes nyílt ülésén készült jegyzőkönyvből 

Tárgy:       Javaslat szociális tárgyú szerződéskötésre 
 

 

 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
156/2018.(XII.13.) sz. Kt. határozat: 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a budakalászi hajléktalanok szá-
mára biztosítandó nappali melegedő és éjjeli menedékhely szolgáltatás ellátására szerző-
dést köt a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel (1086 Budapest, Dankó utca 
11.). A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
szerződés aláírására.  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

k.m.f. 
 
 

  
 Rogán László sk. 

polgármester 

 
dr. Udvarhelyi István sk. 

jegyző 
  

 
 
 
 
A kivonat hiteléül:  
 
 
 
Dr. Kovách-Janitsek Romola 
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ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről 

Budakalász Város Önkormányzata  
székhely: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

képviseli: Rogán László polgármester 

adószám: 15730961-2-13 

PIR: 730963 

számlavezető pénzintézet neve: Raiffeisen Bank Zrt. 

bankszámlaszám: 12001008-00173183-00100006 (a továbbiakban: Önkormányzat), 

 

másrészről 

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 

székhely: 1086 Budapest, Dankó utca 11. 

adószám: 19863908-1-42 

képviseli: Iványi Gábor 

nyilvántartásba vette: a Nyíregyházi Törvényszék Pk.60.077/1990/2. számú határozatával 

nyilvántartási számon (a továbbiakban: Szolgáltatást nyújtó) között, az alábbi feltételekkel: 

 

1) Felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató az Önkormányzat számára jogsza-

bályi kötelezettség alapján kötelező feladatot jelentő, a szociális igazgatásról és szo-

ciális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 103. és 107.§-ában meghatározott - hajléktalanok ré-

szére nappali melegedő és éjjeli menedékhely - szolgáltatást nyújtja ellátási formán-

ként 2– 2 férőhely biztosításával. 

 

2) A Szolgáltató vállalja, hogy a jelen ellátási szerződés szerint, az Önkormányzat által 

megjelölt személyek számára az 1. pontban meghatározott szolgáltatást nyújtja, úgy 

és akként, hogy a fenntartása alatt álló, 1086 Budapest, Dankó utca 15. szám alatti 

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség „Fűtött Utca” Hajléktalanok Köz-

pontja igénybevételének lehetőségéről gondoskodik.  

 

3) Szolgáltató képviselője jelen szerződésben nyilatkozatot tesz, hogy a 2.) pontban 

rögzített szociális alapszolgáltatásra vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, 

szakmai követelményeket, nyilvántartási kötelezettségeket, az adatkezelés és az 

adatvédelem szabályait ismeri, azokat betartja és betartatja. 

 

4) A Szolgáltató az 1.) pontban megnevezett ellátását a hajléktalanok részére térítés-

mentesen biztosítja. 

 

5) A jelen szerződés alapján ellátásban részesítendők száma: Budakalász Városban la-

kóhellyel nem rendelkező, hajléktalan személyek részére, igényük szerint 2 férő-

hely a nappali melegedő és 2 férőhely az éjjeli menedékhely szolgáltatásban. 

 

6) A szolgáltatás ellenértékét a felek az alábbi összegben határozzák meg: az Önkor-

mányzat 40.000,- Ft/hó (azaz Negyvenezer forint/hó) támogatást utal át a Szol-

gáltatónak. A Szolgáltató teljesítését az Önkormányzat részéről Dr. Udvarhelyi Ist-

ván Gergely Jegyző igazolja. 
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7) Az Önkormányzat vállalja, hogy a szolgáltatás díját a Szolgáltató részére, a Szolgál-

tató K&H Banknál vezetett 10400140 – 00026233 – 00000008 sz. számlájára át-

utalja minden tárgyhó 10. napjáig.  

 

8) Szolgáltató a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség „Fűtött Utca” Hajlékta-

lanok Központja intézményvezetőjén keresztül tesz eleget a szolgáltatásra vonat-

kozó értesítési és tájékoztatási kötelezettségének, különös tekintettel az ellátás meg-

kezdését megelőző kötelező tájékoztatási kötelezettségnek (tájékoztatás az Intéz-

mény házirendjéről, a szociális szolgáltatás igénybevételével összefüggő jogokról 

és kötelezettségekről, az esetleges panaszok előterjesztésének módjáról és mind-

azokról az információkról, amelyek elősegítik a szolgáltatás zavartalan igénybevé-

telét). 

 

9) Kapcsolattartásra kijelölt személyek:  

 

Szolgáltató részéről: intézményvezető 

Önkormányzat részéről: Fetterné Ferenczy Beatrix osztályvezető 

 

10) A Szolgáltató biztosítja, hogy az intézmény vezetője az ellátott által személyesen 

előadott, illetve írásban benyújtott panaszát a vonatkozó jogszabályokban előírt ha-

táridőben és módon kivizsgálja és kezeli. Az írásban benyújtott panaszra írásban 

kell válaszolni. Az intézményvezető döntése ellen a Fenntartóhoz lehet fordulni. Az 

intézményvezető a panasz kivizsgálásáról és a megtett intézkedéséről az Önkor-

mányzatot minden esetben tájékoztatja. 

 

11) Szolgáltató vállalja, hogy a KSH számára készített kötelező adatszolgáltatási jelen-

tés másolati példányát az Önkormányzat részére megküldi. 

 

12) Jelen szerződést Felek határozatlan időre kötik.  

 

13) Az ellátási szerződés bármelyik fél részéről (kizárólag írásban tett nyilatkozattal) 

rendes felmondással felmondható, a felmondási időt Felek 1 hónapban határozzák 

meg. 

 

14) A feleket azonnali hatályú - kizárólag írásban történő - rendkívüli felmondás illeti 

meg bármelyik fél súlyos szerződésszegése esetén. Súlyos szerződésszegésnek mi-

nősül különösen, ha az ellátottak élete, testi épsége vagy egészsége veszélybe kerül 

a végzett tevékenység, vagy mulasztás következményeként. 

 

15) A Szolgáltató szerződésszegése esetén - különösen az ellátás folyamatos biztosítá-

sának elmulasztása esetén - az Önkormányzat kártérítési igényt érvényesít. A kár-

térítés mértékének alapja 6. pontban meghatározott összeg azon része, amely a szer-

ződésszegés időtartamára időarányosan esik. 

 

16) A Szolgáltató vállalja, hogy e szerződés bármelyik fél által történő rendkívüli fel-

mondása esetén is biztosítja az 1. pont szerinti ellátást, arra az időtartamra, amíg az 

Önkormányzat a szolgáltatás biztosítására új ellátási szerződést nem köt. 

 

17) A Szolgáltató kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés 

főbb adatainak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvényben előírt közzétételéhez. 
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18) Jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeletei, különösen a sze-

mélyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és műkö-

désük feltételeiről szóló 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet valamint a Ptk. rendelkezései 

irányadóak. 

 

19) A felek a közöttük felmerülő esetleges vitás kérdések rendezését elsősorban tárgya-

lásos úton kívánják rendezni.  

 

A szerződés az aláírás napjával lép hatályba. 

 

Jelen szerződést Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 156/2018. 

(XII.13.) határozatával hagyta jóvá, amelyet a Felek elolvastak, értelmeztek, és mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá, továbbá példányaikat 

egyidejűleg átvettek. 

 

Közzétételi hozzájárulás: 

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 

Önkormányzat a honlapján a szerződést kötő felek megnevezését, a szerződés típusát, 

tárgyát, összegét, időtartamát közzétegye. 

 

Budakalász, 2018……………………..               Budapest, 2018…………………….        

 

………………………………………….. 

Budakalász Város Önkormányzata 

képviseletében: 

Rogán László polgármester 

………………………………………… 

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 

képviseletében 

Dr. Iványi Gábor elnök 

 

 

Jogi  

ellenőrzés: 

 

 

aláírás: dátum: 

Pénzügyi 

ellenjegyzés: 

 

 

aláírás: dátum: 

Szakmai 

ellenjegyzés: 

 

 

aláírás: dátum: 

 

 
 

 


