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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a 

gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény lehetőséget 

biztosít a települési önkormányzatok számára egyes szociális- és gyermekjóléti 

ellátások/szolgáltatások szerződéses formában történő „kiszervezésére”. 

E lehetőséggel élve, Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete 

több szociális és gyermekjóléti ellátás/szolgáltatás vonatkozásában ellátási szerződést kötött 

2006. áprilisában. 
 

A korábban megkötött ellátási szerződések körét bővítve jelen előterjesztés a halmozottan 

fogyatékos gyermekek nappali ellátásáról és fejlesztő felkészítéséről/képzéséről való 

önkormányzati gondoskodást célozza. 

A szerződéssel érintett intézmény a XI. kerületben lévő Habilitációs Fejlesztő Központ, 

melyet több fővárosi kerület önkormányzata intézményfenntartó társulás keretében működtet. 

Az ellátási szerződéssel érintett intézménnyel Önkormányzatunk - Csepeli Szociális 

Szolgálat, Gyámügyi Iroda - évek óta jó szakmai kapcsolatot tart fenn. 

Az intézményben jelenleg 3 kerületi lakóhellyel rendelkező gyermek ellátásáról/fejlesztéséről 

gondoskodnak. E gyermekek képzési helyeként a 4. sz. Fővárosi Tanulási Képességet 

Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgálató Központ az 

érintett Habilitációs Fejlesztő Központot határozta meg és figyelemmel a gyermekek speciális 

képzési igényeire a tankötelezettség teljesítésének helyéről Önkormányzatunk Oktatási, 

Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazatának Közoktatási Irodája is határozattal döntött. 
 

A fentiekre, valamint arra tekintettel, hogy Önkormányzatunk kötelezően ellátandó feladata a 

gyermekek-, valamint a fogyatékos személyek nappali ellátásáról való gondoskodás, kérem a 

Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a halmozottan fogyatékos gyermekek nappali ellátására 

vonatkozó ellátási szerződés tervezetét hagyja jóvá, és egyben hatalmazza fel Tóth Mihály 

Polgármestert a szerződés aláírására. 

 
Budapest, 2007. október 30. 

 
 
Horváth Gyula 
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Határozati javaslat: 
 

1) 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a súlyos 
és halmozottan fogyatékos gyermekek nappali ellátásának biztosítására a  
Budavári, az Újbudai és a Hegyvidék Önkormányzat Intézményfenntartó Társulásával 
(1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) visszamenőlegesen 2007. szeptember 1. napjától  
5 nevelési-oktatási év időtartamra szóló ellátási szerződés - 1. számú melléklet szerinti - 
szövegét jóváhagyja, egyben felhatalmazza Tóth Mihály Polgármestert a szerződés 
aláírására. 

 
Határidő:   elfogadásra: azonnal 

végrehajtásra: 2007. december 15. 
 

Felelős:   elfogadásért: Tóth Mihály polgármester 
végrehajtás előkészítéséért: Lombos Antal ágazatvezető 

 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata 
szükséges. 

 
2)  

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Budavári, az Újbudai és a Hegyvidék Önkormányzat Intézményfenntartó Társulásával 
(1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) 2007. szeptember 1. napjától a súlyos és halmozottan 
fogyatékos gyermekek nappali ellátásának biztosítására megkötött ellátási szerződés 
teljesítésének 2008. évi pénzügyi fedezetét a 2008. évi költségvetési rendeletében biztosítja.  

 
Határidő: elfogadásra: azonnal 

végrehajtásra: 2008. évi költségvetési rendelet megalkotásakor 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 

végrehajtás előkészítéséért:  Lombos Antal ágazatvezető 
Halmos Istvánné ágazatvezető 

 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata 
szükséges. 
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1. számú melléklet 
 

Iktatószám: 08-5722-          /2007 

 
ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

(súlyos  és  halmozottan fogyatékos  gyermekek nappal i  
e l látására)  

 
 
amely létrejött e g y r é s z r ő l  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének  ……./2007. 
(…..) Kt. számú határozatában adott felhatalmazás alapján  
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata  
székhelye: 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
Adószám: 15521000-2-43 
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-15521000 
KSH jelzőszám: 1318901 
képviseli: Tóth Mihály polgármester 
továbbiakban mint Önkormányzat 
 
m á s r é s z r ő l  
 
a Budavári, az Újbudai és a Hegyvidék Önkormányzat Intézményfenntartó Társulása 
székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. 
képviseli: Molnár Gyula polgármester, a Társulási Tanács elnöke 
továbbiakban mint Szolgáltatást nyújtó 
 
között, (továbbiakban együtt: Felek) alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint. 
 
 

Alapvető rendelkezések 
 

 
1. Jelen ellátási szerződést (továbbiakban: szerződés) Felek a Szolgáltatást nyújtó által működtetett 

Habilitációs Fejlesztő Központ (1118. Budapest, Ménesi út 16.) által biztosított 2. pontban meghatározott 
szolgáltatás igénybe vétele céljából kötik.  
Az intézmény Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Jegyzője által  
V-546/2007 számú 2007. augusztus 9. napján kiadott működési engedéllyel rendelkezik. Engedélyezett 
férőhelyeinek száma: 25 fő. 

 
2. Az 1. pontban meghatározott intézmény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) 65/F. §-a alapján három és  tizennyolc év közötti életkorú súlyos és 
halmozottan fogyatékos gyermekek nappali ellátását biztosítja, ennek keretében vállalja a gyermekek 
elhelyezését, gondozását, valamint napi háromszori (egyszeri meleg) étkeztetését, egyben a szolgáltatást 
igénybe vevők számára korai fejlesztést és fejlesztő felkészítést nyújt. 

 
3. Figyelemmel arra, hogy az Önkormányzat a 2. pontban meghatározott szolgáltatást illetékességi területén 

élő személyek (kiskorúak) részére csak részlegesen képes teljesíteni, jelen szerződés útján kívánja biztosítani 
halmozottan fogyatékos kerületi kiskorú lakosai részére az adott ellátást. 

 
4. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés alapján a Szolgáltatást nyújtó az Önkormányzat 

illetékességi területén élő ott bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan fogyatékos 
4 fő kiskorú gyermek (mint Igénybe vevők) részére biztosít a 2. pontban meghatározott szolgáltatást, 
melynek ellenértékét az Önkormányzat a tényleges igénybevétel függvényében a 10-11. pontban foglaltak 
alapján téríti meg. 

 
5.  Szolgáltatást nyújtó jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat 

illetékességi területén élő kiskorú gyermekek, mint Igénybe vevők részére – feltéve, hogy a szolgáltatással 
érintett gyermekek számára az illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 
és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ képzési helyként az 1. pontban nevesített intézményt jelölte meg - 
a 2. pontban meghatározott szolgáltatások biztosítását a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően 
biztosítja. 
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6. A Szolgáltatást nyújtó a 2. pontban meghatározott szociális feladat ellátását, 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. A Szolgáltatást nyújtó az Önkormányzat 
kérésére, az ellátásra vonatkozó statisztikai adatokat rendelkezésre bocsátja.  
Szolgáltatást nyújtó köteles az ellátás igénybevétele során tájékoztatási, valamint értesítési kötelezettségét az 
Igénybe vevők részére biztosítani. 
 

7. Felek megállapodnak abban, hogy az Igénybe vevők után járó 2. pontban meghatározott feladathoz rendelt 
állami normatív hozzájárulást a Szolgáltatást nyújtó igényli és használja fel. 

 
8. A Szolgáltatást nyújtó az adott nevelési-oktatási év lezárását követő 60 napon belül az 

Önkormányzatnak írásban köteles beszámolni a nyújtott szolgáltatás során biztosított szakmai 
tevékenységéről. 

 
9. Felek a Szolgáltatást nyújtó által biztosított szolgáltatás ellenértékét (gondozási díjat) 2007. évben 

gyermekenként, a tényleges igénybevételi napok alapján - ÁFA mentes - bruttó 5.800,-Ft/fő/nap, azaz 
bruttó Ötezernyolcszáz forint/fő/nap összegben határozzák meg. A szolgáltatás ellenértékéről a Felek 
évente megállapodnak. 

 
10. A 9. pontban meghatározott - a tényleges igénybevétel alapján a Szolgáltatást nyújtónak járó - szolgáltatási 

ellenértéket, mint vásárolt szolgáltatást az Önkormányzat, a Szolgáltatást nyújtó erre hivatott szervezeti 
egysége – Újbudai GAMESZ (1116 Budapest, Bükköny u. 2-4.) – (továbbiakban: Számlázó) számviteli 
törvénynek megfelelő, a Csepeli Egészségügyi Szolgálat (1212 Budapest, Áruház tér 8.) nevére és címére az adott 
nevelési-oktatási évben, negyedévenként kiállított számlája ellenében utólagosan téríti meg. 

 
11. Az Önkormányzat a szolgáltatási ellenérték, mint vásárolt szolgáltatás kifizetését technikailag a Csepeli 

Egészségügyi Szolgálat útján teljesíti, a Szolgáltatást nyújtó intézményének (Habilitációs Fejlesztő Központ) 
OTP Bank NyRt. Önkormányzati fiókjánál (Budapest, Báthory u. 9.) vezetett 11784009-15511018-
100100000 számú bankszámlája javára  a számla benyújtását követő 15 napon belül. 
A kifizetés (átutalás) feltétele a Szolgáltatást nyújtó által kiállított számlán történő teljesítés-igazolás, 
melyre a Csepeli Szociális Szolgálat vezetője jogosult a 12. pontban nevesített gondozási napló, valamint az 
Önkormányzat saját nyilvántartása alapján. 

 
12. Szolgáltatást nyújtó vállalja, hogy a 10. pontban foglalt számla megküldésével egyidejűleg a szolgáltatással 

érintett intézmény által vezetett nyilvántartásból a számla alapját képező gondozási napló vonatkozó 
részének másolatát az Önkormányzat (Csepeli Szociális Szolgálat vezetője) részére megküldi. 

 
13. Amennyiben az Önkormányzat jelen szerződésben rögzített fizetési kötelezettségét nem teljesíti 

határidőre, úgy Szolgáltatást nyújtó jogosult külön számlán a késedelem minden napjára késedelmi 
kamatot felszámítani, amelynek éves mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.  

 
14. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Önkormányzat a Szolgáltatást nyújtó (Számlázó) 

irányába fennálló fizetési kötelezettségét a Szolgáltatást nyújtó írásbeli felszólításának kézhezvételét 
követő 90 napon belül - felhívás ellenére - nem egyenlíti ki, úgy a Szolgáltatást nyújtó jogosult jelen 
szerződést a 17.  pontban foglaltak alapján felmondani. 

 
15. Felek jelen szerződést határozott időre kötik, a megállapodás időbeli hatálya  

visszamenőlegesen 2007. szeptember 1. napjától, 5 nevelési-oktatási (a 2007/2008, a 2008/2009, a 
2009/2010, a 2010/2011, valamint a 2011/2012)  évig tart. 

 
A szerződés megszüntetése 

 
16. Felek megállapodnak abban, hogy jelen határozott idejű szerződést bármelyik Fél rendes felmondással, 90 

napos felmondási idővel írásban felmondhatja oly módon, hogy a felmondás utolsó napjának az adott 
naptári év december 31. napjára kell esnie.  

 
17. Bármelyik Fél jogosult a szerződést 90 napos felmondással felmondani, ha a másik Fél jelen szerződés 

valamely lényeges rendelkezését súlyosan megszegi, és a szerződésszegést felhívás ellenére sem szünteti 
meg. A felmondás a másik Félhez intézett, a felmondás okát és indokait is magában foglaló nyilatkozattal 
történik. 

 
18. Jelen szerződés 16-17. pontjában meghatározottak esetében a Szolgáltatást nyújtó a 2. pontban 

meghatározott szolgáltatását a felmondási idő lejártáig folyamatosan biztosítja az Igénybe vevők számára. Az 
elhelyezés folyamatos biztosításának elmaradása esetén az Önkormányzatot kártérítési igény illeti meg. A 
kártérítés mértékéről a Felek kötelesek írásban megállapodni.  
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Egyéb rendelkezések 

 
19. Jelen szerződés megkötéséről az Önkormányzat – a Csepeli Szociális Szolgálat vezetőjén keresztül - értesíti 

az érintett Igénybe vevők törvényes képviselőjét, illetve közli a Szolgáltatást nyújtóval az érintett Igénybe vevők 
Szoctv. 18. § -a szerinti adatait.  
A Szolgáltatást nyújtó az Igénybe vevő gyermekek törvényes képviselőjével a  
Szoctv. 94/B. §-a szerinti megállapodás létrejöttéről, illetve megszűnéséről az Önkormányzatot (Szociális 
Szolgálat vezetőjét) a megkötéstől, illetve a megszűnéstől számított 15 napon belül. 

 
20. Az Önkormányzat jogosult jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatást érintően írásban panasszal fordulni 

a Szolgáltatást nyújtó felé. A Szolgáltatást nyújtó a panaszt a Társulási Tanács elnöke útján 30 napon belül 
köteles kivizsgálni és erről a panaszost értesíteni. 

 
21. Jelen szerződést a Felek kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. 
 
22. Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része – jogszabályi módosulás 

miatt – módosul, hatályát veszti, vagy érvénytelenné válik, ez nem érinti a többi rendelkezés hatályát vagy 
érvényét. 

 
23. Amennyiben jelen szerződés valamely nyilatkozat megtételét írásbeli alakhoz köti, akkor annak módja lehet: 

a)  személyes átadás, a kézbesítés megtörténtének tanúsításával; 
b)  ajánlott vagy tértivevényes postai küldemény; 
c)  fax útján történő értesítés. 

 
Felek megegyeznek, hogy a nem személyes átadás útján történő értesítések – ellenkező bizonyításig – az 
alábbi időpontokban tekintendők kézbesítettnek: 

a) a faxon küldött értesítés a fax-készülék által nyomtatott jelentésben megjelölt időpontban, 
b) ajánlott küldemény az igazolt feladástól számított ötödik munkanapon, 
c) tértivevényes küldemény az átvételi vétíven megjelölt napján.  

 
24. Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő kérdések rendezésére a Felek kapcsolattartóként az 

alábbiakban meghatározott személyeket nevezik: 
 
Szolgáltatást nyújtó részéről: Herkó Melinda referens      Tel: 372-3423 

 
Önkormányzat részéről: Lombos Antal ágazatvezető (Szociális és Egészségügyi Ágazat)   
      Tel: 278-0914/281 m. 

 
25. Felek jelen jogviszonyból eredő esetleges vitájukat mindenekelőtt békés úton igyekeznek rendezni és ennek 

eredménytelensége esetén fordulnak a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz, mely kizárólagos 
illetékességének alávetik magukat. 

 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló  
1959. évi IV. tv., a Szoctv., valamint egyéb a szolgáltatás tárgyára vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit tekintik 
irányadónak. 
 
Felek jelen szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. 
 
Kelt. Budapest, 2007. év ……………….  hónap ………napján 
 

Szolgáltatást nyújtó képviseletében:      Önkormányzat képviseletében: 
 
 

………………………… ………………………. 
Molnár Gyula Tóth Mihály 
Polgármester polgármester 

a Társulási Tanács elnöke  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
 
Ellenjegyezte: 
 
 

……………………………………….. ………………………………… 
Dr. Filipsz Andrea Dr. Szeles Gábor 

jegyző jegyző 
 



 7

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A CSEPELI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ZÁRADÉKA 

 
Alulírott, a Csepeli Egészségügyi Szolgálat (1212 Budapest, Áruház tér 8.) nevében és képviseletében eljárva akként 
nyilatkozom, hogy a fenti szerződést elejétől a végéig elolvastam, az Önkormányzat meghatalmazását, valamint a 
Csepeli Egészségügyi Szolgálatot terhelő kötelezettségeket tudomásul vettem és azt a Csepeli Egészségügyi 
Szolgálatra nézve kötelezőnek ismerem el. 
 
 

 ….…………………………… 
 Viszkievicz Ferenc 

menedzser igazgató 
Csepeli Egészségügyi Szolgálat  
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2. számú melléklet 
 

M E L L É K L E T  
 

a „Javaslat a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek nappali ellátására 
vonatkozó ellátási szerződés megkötésére” című előterjesztéshez 

 
 
 
Az előterjesztés egyeztetve:  

Lombos Antal Szociális és Egészségügyi Ágazat ágazatvezetővel 
Halmos Istvánné Városgazdálkodási Ágazat ágazatvezetővel 
Viszkievicz Ferenc Csepeli Egézségügyi Szolgálat menedzser igazgatóval 
Gáborné Aczél Ágnes Csepeli Szociális Szolgálat intézményvezetővel 
Fehérvári Csabáné Gyámügyi Iroda irodavezetővel 
Mayer Péter Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata  

Polgármesteri Hivatal, Humánszolgálati Igazgatóság, Szociális és Egészségügyi Osztály 
osztályvezetővel 

 
 

Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 
 

Az előterjesztéssel egyetértek. 
 
Budapest, 2007. október 27. 
 
 

Lombos Antal sk.  
ágazatvezető 
 

Az előterjesztéssel egyetértek. 
 
Budapest, 2007. október 29. 
 
 

Viszkievicz Ferenc sk.  
menedzser igazgató 

 
Az előterjesztéssel egyetértek. 

 
Budapest, 2007. október 29. 
 
 

Gáborné Aczél Ágnes sk.  
    intézményvezető 
 

Az előterjesztéssel egyetértek. 
 
Budapest, 2007. október 29. 
 
 

Fehérvári Csabáné sk.  
       Irodavezető 
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3. számú melléklet 
-----Original Message----- 
From: Mayer Péter [mailto:mayer.peter@ujbuda.hu]  
Sent: Monday, October 29, 2007 11:28 AM 
To: Lentiné Győrky Erika 
Subject: Re: ellátási szerződés véleményezése 
 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgálati Igazgatóság 
Szociális és Egészségügyi Osztály 
Vezetője 
 
1113 Budapest, Bocskai út 39-41. Telefon: 372 3410 
Postacím: 1518 Budapest, Pf.: 10 Telefon: 372 3496 
 
 
Ügyiratszám: IV-1223-11/2007 

 
              
 
 
 

Lombos Antal ágazatvezető úr részére 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal 
Szociális és Egészségügyi Ágazat 
 
Budapest, 
Szent Imre tér 3.           
1 2 1 1 
 

 
 
Tisztelt Ágazatvezető Úr! 
 
Hivatkozva a 08-5722-4/2007. ügyiratszámú, 2007. október 25-én kelt megkeresésére a 
következő szíves tájékoztatást nyújtom. 
 
Az Ön által megküldött, a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata valamint a 
Budavári, az Újbudai és a Hegyvidék Önkormányzat Intézményfenntartó Társulása közötti 
ellátási szerződés tervezetét áttekintettem, az ellen szakmai, tartalmi kifogást emelni nem 
kívánok.  
 
Budapest, 2007. október 29.                    

 

                               Tisztelettel 

Mayer Péter s. k. 



Cimzett: 
Ckg: 

Budapest XXI. Keriilet 
Csepel ~nkormhnyzata 

Telefon: 
Fax: 

Telefon: 
Fax: 

1211 Budapest XXT. Szent Imre t6r 10. 

m 
1 -il,lc. I 

Dbtum: 
Lapok sz6ma: 

'5 

PolgBrmesteri Hiiatal 
VArosgazdhlkodBsi Agazat 
VArasgazdhlkod&si lroda 

Dr. Bukucs Balazs 
Szocirilis Zroda 

278-27- 17 
386 

Halmos Istvhnnh 
vdrosgazdilkodtlsi 4gazatvezeti5 

427-6 1 -96 
42 7-63-84 

2007. oktober 29. 
2+1 elolap 



2007 10/29 0 8 ~ 3 3  FAX 2764768 

Tisztelt Bukucs Bal*s! 

A szerztZd8stervezetteI kapcsolatos hatdridbben, kollegdim altal elkeszitett vhkrn6nyt 
csatoltan kUldt)m, remelem meg sikerOl az eloterjesrt6sben az 4ltalunk 
rnsgfogalmarottaknak is C~&tlyt  szerezni. 

Odvbzlettel: Halmosnd 

Fmm: dr. Bukucs Balars 
Sent: Monday, October 15,2007 8:23 AM 
To: Halmos IstvBnn6 
Cc: Lmbos  Ant211 
Subject: sze&&temt  v&lern&nyeztet&e 

Tisztelt AgazatvezetU Asszonyl 

Lombos Antal Agazatvezetd Or felk&r&Anek eleget Eve mellekelten megkLjld6rn attekintt9s 12s 
v&lem&flyezes ct4jLMl a Budavhri, ojbudai, Hegyvidbki ~nkorm~nyta t  
Intkzm6nyfenntartb Tbrsul~saval khtendd (a XI, keriiletl Habiliti3cibs Fejlesztt) Kazpont 
szolgdltat$sainak igdnybe v&telere vonatkazt5) elldtasi szerrCid8s-tervezetkt. A tervezetet a novemberi 
k&pvls@l&testllleti ulh ell5terjaszt88ei k6ze klv5njuk besorolni. 

K&em, hdgy a tewazettel kapcsolatos Bszrevetel&t, v6lemt5ny&t 22007. oM6ber 19. napiaiq e-mailben 
at Agazatvezetd Ur r&s&re (vagy reszemre) megktildeni sziveskedjbk. 

Budapest, 2007. okt6ber 10. 

KcjszCinettel: dr. Bukucs 8aIazs 



2007 10/29 08:33  FAX 2784788 

-- - 

1211 Budapest XXII. Szent Imre t6r 10. 
a 1751 Bp., Pf 8.5. P (1)-4276-251 ..... Honlap; www,cxuci.bii 
E-mail: szcgvari.c~udapest2 I .hu Fu: (1)-4276-384.. . .. Porbil. ,www.buduwst21 .hu 

Y 
b 

Budapest XXI. Keriilet 
Csepel (inkorm8nyzata 

lkrut6y;~m: V.llv.: f88q &UO? - I Hiva&oz&i $dm; egyinttzd: Szegvttri Etelka Tlrm: 

SJlyos Cs halmozottan seriilt gyermekek nappati ellhthtlra irhnynld ellatdsi szerz6dCs 
vClemknyezbe 

;<tq. # 7': ' i 

r A szerziidis drgya hhom 6s tizennyolc ev kiizotti sfilyos 4s halmozottan strlilt 
gyermekek nappali ellhthsat biztositja 6tkezCssel 6s korai fejlcszt6 fe&dszitdssel. 
Budapest-Csepel Gnkormiinpata a Szociilis igculgat8sr61 sz616 1993. Evi 111. trjrvkny 
(toviibbialcban Sa.) 86.9-a szerinti kOtelezetts6gCnek eleget tesz. Az alapszolgfiltatAs 
kerettiben Fogyatkkosok nappali elf&t&iit biztositja sajit iin6zmhyel. A szakositott 
ellht6sok megszervetCse fivhosi k6tclea6 feladat a 88. S(1) szerint. 

Polg~rmtsteri Hivatal 
VPosgazditkodhl bigant 
VAmsgazddlkodLi Iroda 

A ktrzoktatasrcjI szdlci 1993. Evi LXXUIT tijrvdny 87.$(l)f-g, panwi alupjdn af6vrirvsi 
bnkormdnyzat k(Jteles gondoskodni a.fijIeeszt0" feIkkszitE:s, 6s u korai fejieszt&srSE is. 

A szerzbdesben szereplo napi gondozisi dij 1 fire 5.800 Ft iinkormanyzat fele torteno 
kiszamldzhsa nem felel Ineg a jogi szabizlyoz8snak, hiszen a szerz6dts szerint az 
ighybevevo a 4 fCi (akihek egyenl6rt nern hllapithatb meg a j6vedelmi Mittere). Az 
dsszeg egydbkdnt is thl magas, osszehasonlitva a helyi tlliit&trt fizetend6 dijakkal. 

A 2 9/'1993. (71.1 7.) KO)-m. rend. 15.j  (2) szcrint nappuii elidtdst nyzjjrrj int4mi!nyben a 
szemEhi fkri[&si d!j 6.5'szege #ern ha~udhuzja meg az Szr 11 7.$4 (2) beh.zdC:sdnek u., 
puntjdban meghatarozotr me'rtiket, vugyis a igknybevevd huvi*itivedelme'nek 30Y6dr. 

A Szr. 9443 ,$' I.,-2., bekezdkssi alapjcin m in~izmdnyvezato" az elldtd.st ig6nylo"vel 
(kEpviscl~jivel) m~!gilliipodust kt%; mely ~.artalmazza a szernklyi t&ritd$i dij 
megrjllupitdsat 6s a.fizet&s&re vonatkozci szabdlyokat is. 

A szerzBdes egyr6szt a 4 fore vonatkoz6 normativa Atadasht, mdsrBszt tdritdsi dij 
fizet6sdt I'ogaImazza meg kotelezettsegkdnt. Ezek Bves szinten szhitva: 

Normativa nappali fogy.ellAP&ra: 465.100 Ft x 4 f6 - 1.860.400 Ft 
Gondozbi dij : 5.800 Ft x 4 f6 x 251 nap 35.823.200 Ft 
bsszesen: 7.683.600 Ft 

Budapest, 2007. okt6ber 18. 
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