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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata és a „Burattino” Hátrányos 

Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvány között 2008. február 13. napjával krízisellátással 

kapcsolatban – a 18/2008.(I.24.) Kt határozat alapján - ellátási szerződés került 

megkötésre a kerületi hátrányos helyzetű gyermekek iskolaalapítványi átmeneti 

otthonban történő elhelyezés tárgyában. 

Az elmúlt évek tapasztalatai azonban azt mutatják, hogy a szerződésben biztosított két 

férőhelyszám nem elégséges, mert a tényleges igény ezt jóval meghaladja, ezért a 

hatályban lévő ellátási szerződést módosítani szükséges az előterjesztés 1. sz. melléklete 

szerint. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadására.  
 
Budapest, 2010. június 3. 
 
 
 
                      Horváth Gyula 
                 alpolgármester 
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Határozati javaslatok 
 
1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a „Burattino” Hátrányos 
Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvány (1212 Budapest, Táncsics M. u. 27-29.) között 
megkötendő – az előterjesztés 1. sz. melléklet szerinti – „Ellátási szerződés 
módosítása”-t elfogadja, egyben felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.  
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

       végrehajtásra:   2010. június 30. 
 
Felelős:   Tóth Mihály 

     polgármester 
     Ellátási Szerződés módosítása előkészítéséért 
     Lombos Antal ágazatvezető 

    Szociális és Egészségügyi Ágazat 
   

A határozati javaslat elfogadásához minősített többségű támogató szavazat szükséges. 
 
 
2) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a „Burattino” Hátrányos 
Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvány (1212 Budapest, Táncsics M. u. 27-29.) között az 
előterjesztés 1. sz. melléklet szerinti „Ellátási szerződés módosítása”-ban 
meghatározatott pénzügyi fedezetet a 2010. évi költségvetés általános tartalékkerete 
terhére (azon belül a közfoglalkoztatásra elkülönített előirányzat terhére) 4 millió forint 
erejéig biztosítja a Csepeli Szociális Szolgálat 2010. évi költségvetésében. 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

       végrehajtásra:   az ellátási szerződés módosítását követően 15 napon belül 
 
Felelős:   Tóth Mihály 

     polgármester 
     Pénzügyi teljesítésért: 
     Halmos Istvánné ágazatvezető 

    Városgazdálkodási Ágazat 
   

A határozati javaslat elfogadásához minősített többségű támogató szavazat szükséges. 
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    1. sz. z. melléklet 
 

     Ikt.sz.:……- ……....…./2010 
 

Ellátási szerződés módosítása 
 
mely létrejött  
egyrészről 
 
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 
 
másrészről  
 
a „Burattino” Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvány 
székhely: 1212 Budapest, Táncsics Mihály u. 27-29. 
Bírósági nyilvántartásba vétel száma: Pk. 62409/1990/1-31 
Nyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Bíróság 
Adószám: 19020745-1-43 
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11721026-20237158 
KSH jelzőszám: 19020745-949956901  
képviseli: Molnár László kuratóriumi elnök 
(kapcsolattartó: Mezei Kata 06-30/419-5601, 
 e-mail: kata@burattino.hu)  
továbbiakban, mint Szolgáltatást nyújtó (vagy Alapítvány) 
 
(a továbbiakban együtt: Felek) között, közös megegyezéssel a 19/2008.(I.24.) Kt határozattal 
elfogadott, 2008. február 13. napján megkötött ellátási szerződés (továbbiakban: 
Alpaszerződés), módosítása érdekében, alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint. 
 
 

PREAMBULUM 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a „Burattino” Hátrányos Helyzetűeket Segítő 
Iskolaalapítvány között 2008. február 13. napjával – krízisellátással kapcsolatosan -- ellátási 
szerződés került megkötésre a kerületi hátrányos helyzetű gyermekek iskolaalapítványi átmeneti 
otthonban történő elhelyezés tárgyában. 
Az eltelt két év tapasztalatai alapján Felek megállapították, hogy a szolgáltatás igénybevételére 
biztosított létszámkeret jelentős módosítása vált indokolttá, mely az Alapszerződés módosítását 
teszi szükségessé. 
Felek megállapítják továbbá, hogy a Csepeli Szociális Szolgálat (1211 Budapest, Kiss János alt. 
u. 54.) önállóan működő intézmény besorolásból önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szervvé történt átsorolása is az Alapszerződés módosítását teszi szükségessé az alábbiak szerint. 
 
 
1. Felek az Alapszerződés 5.2.1.4 pontját az alábbiak szerint módosítják: 

 
„5.2.1.4 e szerződés 3.1 pontjában meghatározott ellátotti kör részére, az általa 

fenntartott – fentiekben nevesített – intézményekben éves szinten összesen 14 
férőhelyen (maximum 365 nap/fő ellátotti gondozási nap mértékig) biztosítja a 
szolgáltatás igénybevételét.” 
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2. Felek az Alapszerződés 8.1.2 pontját az alábbiak szerint módosítják: 
 

„8.1.2 A Szolgáltatást nyújtó jogosult továbbá e szerződés 5.2.1.4 pontjában meghatározott 
férőhelyszám szolgáltatási évben történő fenntartására és szükség szerinti 
biztosítására. A férőhely fenntartásáért a Szolgáltatást nyújtó a 8.1.3 pontban 
meghatározott, férőhely biztosítási díjjal azonos összegű férőhely fenntartási díjra 
jogosult, azzal hogy a férőhelyfenntartási díj a férőhely biztosítás ideje alatt nem jár. 

 
3. Felek az Alapszerződés 8.1.3 pontját az alábbiak szerint módosítják: 
 

„8.1.3 A Szolgáltatást nyújtó jogosult a szerződés tárgyát képező gyermekek átmeneti 
otthonában történő elhelyezés esetén 1.000,- Ft//fő/gondozási nap szolgáltatási 
ellenértékre, mely éves szinten összességében nem haladhatja meg - az 5.2.1.4 
pontban meghatározott férőhelyszám tényleges biztosítása esetén - a bruttó 
5.110.000,- Ft-ot, azaz bruttó Ötmillió-száztízezer forintot. 

 
4. Felek a Szerződés 9. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

 
 „9. A szolgáltatásért járó ellenérték megfizetésének módja  

 
  9.1 A Szolgáltatást nyújtó a 8.1.1 pontban meghatározott normatív állami 

hozzájárulást a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint igényelheti le 
és teljesíti elszámolási kötelezettségét. 

9.2 A 8.1.2 pontban meghatározott férőhely fenntartási díjat az Önkormányzat kettő 
egyenlő részletben köteles megfizetni a Szolgáltatást nyújtó, a számviteli 
törvénynek megfelelő, a Csepeli Szociális Szolgálat (1211 Budapest, Kiss János 
alt. u. 54.) nevére és címére – tárgyév április 15. napjáig, valamint szeptember 15. 
napjáig – kiállított számlája ellenében. 
Az Önkormányzat a férőhelyfenntartási díj kifizetését technikailag a Csepeli 
Szociális Szolgálat útján teljesíti, a Szolgáltatást nyújtó 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. 

9.3 A Szolgáltatást nyújtó a 8.1.2 pontban meghatározott férőhely fenntartási díjat az 
általa nyújtott szolgáltatás biztosítására, fejlesztésére, valamint egyéb járulékos 
költségek, kiadások finanszírozására fordíthatja. 

9.4 A 8.1.2 pontban meghatározott férőhely fenntartási díj tárgyévre vonatkozó 
összegének felhasználását illetően a Szolgáltatást nyújtó az adott tárgyévet követő 
év február hónap 28. napjáig köteles az Önkormányzat felé pénzügyi beszámolót 
benyújtani, amelyet egyúttal megküld a Csepeli Szociális Szolgálat részére is. 

9.5 A 8.1.3 pontban meghatározott szolgáltatási ellenértéket, mint vásárolt 
szolgáltatást az Önkormányzat, a Szolgáltatást nyújtó a számviteli törvénynek 
megfelelő, Csepeli Szociális Szolgálat (1211 Budapest, Kiss János alt. u. 54.) 
nevére és címére - tárgyév április 15. napjáig, július 15. napjáig, október 15. 
napjáig, illetve (tárgyév december 31-ei teljesítési dátummal) tárgyévet követő év 
január 15. napjáig - kiállított számlája ellenében téríti meg. 
Az Önkormányzat a szolgáltatási ellenérték, mint vásárolt szolgáltatás kifizetését 
technikailag Csepeli Szociális Szolgálat útján teljesíti, a Szolgáltatást nyújtó 
bankszámlája javára a számla benyújtását követő 15 napon belül. 
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A kifizetés (átutalás) feltétele a Szolgáltatást nyújtó által kiállított számlán történő 
teljesítés-igazolás, melyre a Csepeli Szociális Szolgálat vezetője jogosult, a 
közösen kialakított, a tényleges igénybevételt alátámasztó igazolási rendnek 
megfelelően. 

 
5. Jelen szerződésmódosítás 2010. június 1. napjától hatályos. 
 
6. Felek a szerződésmódosításból adódóan keletkezett jogvitájuk eldöntését elsősorban 

tárgyalásos formában rendezik. Ennek eredménytelensége esetén az Alapszerződés 19.2 
pontjában foglaltak az irányadóak. 

 
7. Fentiekben hivatkozott Alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem módosított 

rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 
8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek a szerződéses szolgáltatásra 

vonatkozóan ágazati jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit 
tekintik irányadónak. 

 
Felek jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták 
alá. 
 
 
 
 
Budapest, 2010. év ……………… hó …. nap 

 
 

Települési önkormányzat           Szolgáltatást nyújtó  
képviseletében:                képviseletében: 

 
 
 

……………………………… ……………………………… 
Tóth Mihály Molnár László 
polgármester kuratóriumi elnök 

Budapest XXI. Kerület  
Csepel Önkormányzata 

“Burattino” Hátrányos Helyzetűeket 
Segítő Iskolaalapítvány 

 
 
 

             Ellenjegyezte: 
 
 

 ……….….……………………… 
Dr. Szeles Gábor 

jegyző 

 
 
 

 6



___________________________________________________________________________ 
 

A CSEPELI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT ZÁRADÉKA 
 
Alulírott, a Csepeli Szociális Szolgálat (1211 Budapest, Kiss János alt. u. 54.) nevében és 
képviseletében eljárva nyilatkozom, hogy a fenti ellátási szerződésmódosítást elejétől a 
végéig megismertem, abban az általam képviselt Csepeli Szociális Szolgálatra meghatározott 
kötelezettségeket tudomásul vettem és teljesítésüket magamra nézve kötelezőnek ismerem el. 
 
 
Budapest, 2010. év  ………… hó …. nap 
 
 

 ….…………………………… 
 Szimoncsikné dr. Laza Margit 

intézményvezető 
Csepeli Szociális Szolgálat  
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2.sz. melléklet 
 

M e l l é k l e t  
 

a „Javaslat a „Burattino” Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött  
ellátási szerződés módosítására” című előterjesztéshez. 
 
Előterjesztés egyeztetve: 
  Halmos Istvánné    Városgazdálkodási Ágazat ágazatvezetővel 
  Molnár László     „Burattino” Hátrányos helyzetűeket Segítő  

Iskolaalapítvány kuratóriumi elnökkel 
  Szimoncsikné dr. Laza Margit Csepeli Szociális Szoltálat intézményvezetővel 
  Szipőcsné dr. Molnár Éva  Szociális Iroda jogászával 
 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatosan megfogalmazott vélemény, javaslat, észrevétel: 
 
 
Budapest, 2010. június „...” 
 
               Halmos Istvánné sk. 
                    ágazatvezető 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatosan megfogalmazott vélemény, javaslat, észrevétel: 
 
 
Budapest, 2010. június „….” 
               Molnár László sk. 
               kuratóriumi elnök 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatosan megfogalmazott vélemény, javaslat, észrevétel: 
Az általam tett módosítások az előterjesztésben átvezetésre kerültek. 
 
Budapest, 2010. június „….” 
               Szimoncsikné dr. Laza Margit sk. 
               intézményvezető 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatosan megfogalmazott vélemény, javaslat, észrevétel: 
Az általam tett módosítások az előterjesztésben átvezetésre kerültek. 
 
Budapest, 2010. június „….” 
                  Szipőcsné dr. Molnár Éva sk. 
                        jogász 
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