


Tisztelt KCpviselB-testijletl 

A Szocialis 6s Gyermekvedelmi FBigazgatosc5grol szo16 316/2012.(X1.13.) 
kormanyrendelet, valamint a szocialis igazgatasr61 6s szocidlis ellat6sokr6I sz616 
1993. 6vi Ill. toweny (tovabbiakban: Szt.) 122/A § (2) bekezdes f.) pontjdban 
meghatarozottak figyelembevetel6vel a jelz6rendszeres had segitsegnylijtas eIlat6s 
biztositdsa Clllami feladat. 

Az allam - az altala kijelolt szerven - a Szocialis es Gyermekv6delmi 
FBigazgat6sagon keresztul tovkbbra is az onkormanyzattal kotott megallapodas 
litj6n kivdnja ellCltni a feladatot 2014. december 31. napjdig. 

A Szocialis es Gyermekvedelmi Fdigazgat6sag dltal megkuldott szeddes tewezet 
(1. sz. mell6klet) alapjan a korabbi feltetelekkel, szolgClltatasi dij elleneben keri fel 
Budapest XXI. Kerulet Csepel Onkormanyzatat a jelzdrendszeres hazi segitsegnylijt6s 
Human SzolgClltatasok lgazgat6sagCln keresztuli megszervez6sere a csepeli lakosok 
reszbre. 

Kerem a Tisztelt K6pviselB-testijletet, hogy a hatarozat elfogadasaval vbllalja a 
jelzdrendszeres had segitsegnylijtas ellatasat a szolgClltatCls 2014.6vi biztonsaga 
6rdekeben. 

Budapest, 201 4. februb.? j .  
L b  w& 

Morovik Aitila 



Hatirozatl iavaslaf; 

Budapest XXI. Kerulet Csepel Onkormanyzata Kepviseld-testulete irgy dont, hogy 
elfogadja az eldterjesztes 1. sz. mellekletet kepez6, Budapest XXI. Kerulet Csepel 
Onkormanyzata 6s a Szocialis 6s Gyermekvedelmi Fbigazgatbsag kozott 
megkotendd ,,SzerzBdes jelz6rendszeres hazi segltsegnyljjtds ellatasdra" szoveget, 
egyben felhatalmana a Polgarmestert annak alairasara, lgy vallalva a 
jelzdrendszeres hazi segits6gnyirjtds feladat elvegzeset 201 4. december 31-ig. 

Hataridd: elfogaddsra: azonnal 
vegrehajtdsra: 201 4. marcius 28. 

Felelds: vegrehajttis: N6meth Szilird polgdrmester 

eldkeszit6s: Szathmary Addm lntezm6nyfelugyeleti ~gazat  
Szocidlis es egeszsegiigyi referens 

A hathrozati javaslat elfogaddsbhoz a kepviseldk egyuenr" t&bbs&g(i t6mogaf6 
szavazata sz%ks&ges. 



s z ~ ~ z a o t s  
Jelzdrendweres h6zi segitsegnydjtis eIlht6dra 

amely l6trejiitt egyreszrdl a 

Szocl6lis 6s Gyermekv6delrni Fgigazgatbs6g 
Szekhelye: 1132 Budapest, Visegrhdi u. 49. 
T6rzsktinyvi szim: 802101 
Ad6szam: 15802107-2-41 
Bankszhmla szhma: MAK 10032000-00329905 
Kepviseli: Dr. Thuma Rdbert 
Beoszthsa: fbigazgat6 
Elerhetdsege (e-mail, telefon): jelzorenduer@szgyf.gov.hu; 06-11270-81-55 
(tovhbbiakban: Megrendelb) 

Neve: Budapest XXI. kerillet Csepel6nkorm6nyzata 
Szbkhelye: 1211 Budapest, Szent lmre tCr 10. 

Ad6szhma: 15735849-2-43 
BanWmla szhma: 11784009-15521000 
Kepviseli: Nemeth Szilhrd 
Beoszthsa: polghrmester 
(tovhbbiakban: Vhllalkoz6) 
Elerhetdsege (e-mail, telefon): polgarmester@budapest2l.h~, 427-61-00 

k6zWt alullron helyen 6s napon, az alhbbi feltetelek rndlett. 

1.1 Szenbdd Felek kijelentik, hogy a Szocihlis 6s Gyermekvedelmi Fbigazgat658gr~Y sz6lo 
316/2012.(X1.13.) kormhnyrendelet, valamint a szocihlis igazgathsr61 6s szocihlis e116thsokr61 u616 
1993. 4vi Ill. ttirveny (tovhbbiakban: Szt.) 122/A 5 (2) bekezdes f.) pontjhban meghathrozoltak 
figyelembev6televel szetzbd6st kWnek a jelzdrendweres h6zi regfts6gnydjtjt8s dl4t6s blztoJftgsa Bs 

2.1 Jelen szerzbdessel a SzerzWd Felek r6gztik a jelzdrendszeres hhzi segltsbgnytjjths ell&;isahoz a 
2014. 6vl szolg6ltat6sl dijat a Vhllalkoz6 reszbre, az egy feladategysbgre jut6 szolgi4ltathsi dijat, 
valamint a vhllalkoz6 dij alapjhul szolgh16 eilhthsi teriiietet. 

3.1 A Megrendeld kepviseldje kijelenti, hogy a Szocihlis es Gyermekvedelmi Fbigazgatbsdgr6l uc ib  1 
31612012. (X1.13.) Korm. rendelet 4/A 5 - a alapjdn a jelz6rendszeres h6zi segit%gnytljt6s d W s a  1 



teklnteteben hllami feladatellit6sra kijelalt szerv. Ezen kotelezettsegenek figy kivhn eleget tenni, 
hogy a szolghltatast intezmenyen kivuli szervezet igenybevetelevel ldtja el. 

4.1 V5llalkozb k6pvlseldje kljelentl, hogy a fenntartisiban lev6 szolghltatb rendelkezik embyes 
mCikades1 engedellyel a jelzdrendszeres hOzi segitshgnyfijths ellitisira, s kinyilatkozza, hogy 
amennyiben miikodeseben barmilyen valtozas allna be (fenntart6, ellhtasi terulet, keszul6kszam 
v61toz6s, stb.) Ligy azonnal gondoskodik a miikddesi engedelyenek mddosltasa irant. 

1.1 A Megrendeld megrendeli a Villalkoz6tbl 2014. januhr 1461 2014. december 31.-ig terjedd 
hatirozott lddszakra a jelzdrendszeres hizl seglts6gnyirjths feladat elv6gz&set, amelyet a 
V611alkozo kepviseldje elfogad, 6s kijelenti, hogy v611alja a feladat ellatas6t a fenntarthshban lev6 
szolgaltat6 szolgaltat6saval. A szolg6ltat6st csak e szerzdd6sben meghatiirozott szolg61tat6 
lethatja el, a szolgiltatiis nyujtisat a VVBllalkoz6 alv6llalkoz8sba nem adhatja. 

2.1 A Megrendeld villalja, hogy szolgiltathsi dijat fizet a Villalkoz6 r k 6 r e  a Ill. reszben . . - 

meghatdrozottak szerint, a jelen meglllapodas 11. resz 2.) pontjiban megnevezett Szolghltato hltal 
nyfijtott, a V611aikoz6 61tal tov6bbsz6ml6zott szolgiltatas ellen6rt6kekent. 

3.1 A Villalkozb a jelen szerzdd6sben ragzlett szolghltatOs1 dijat elfogadja, 6s sajht feleltissegere 
v611alja a feladat e116tds6t e szerzddesben meghathrozott iddszak alatt a fenntartlsaban milkiidti, a 
szerzddes 1112, pontjiban meghathrozott siervezet mIlk6dBsi engedelybben riigzitett e116t6si 
teruleten. 

11. 
A szenW& tartalma 

1.1 V611alkoz6 k6telezettseget vallal arra, hogy a feladat ellBt6sa sorhn a vonatkozb jogszab6lyi 
rendelkezeseknek, valamint a szakmai eMir6soknak megfeleltien jar el. 
A feladat szakmal tartalma teklntetbben figyelemmel kell lennl: 

a szocihlis igazgathsr616s szocihlis ellAt8sokr61 sz616 1993. 6vi Ill. t(irvbnyre, 
a szemelyes gondoskodhst nylljt6 szocihlis int4zmtinyek szakmai feladatair61 6s 
mlikW6siik felteteleirtil sz616 1/2000. (1.7.) SrCsM rendeletre, valamint 
a szemblyes gondoskodSst nyfijtb szociAlis ellhtasok igbnybev6tel6nek rendjkrtil sz616 
911999. (XI. 24.) SzCsM rendeletre, 
a szemelyes gondoskodist nyfijt6 szocidlis eIlAt6sok teritbsi dij9r61 u616 2911993. (11.17.) 
Korm. rendeletre, 
az egyeb szakmai szabhlyokra. 

2.1 V611aikoz6 a fenntarthsdban levti alhbbi szolghltatb szervezet6vel IStatja el a feladatot: 
A szol~61tat6 szervezet: - 

Neve: Budapest XXI. KeWlet Csepel6nkorminyzata 
Humin Szolgdltatisok lgargatddga 

Szekhelye: 1211 Budapest, Kiss JBnos alt. utca 54. 



Agazati azonosit6ja: 50234433 
Adbszhma: 16928118-2-43 
A szolghltaths megnevezese: jelzllrendszeres hdzl segltdgnyCjt6s 
A szolghltaths telephelye: Bp. XXI. Simon BollvAr sbtiny GondozAsal rbuleg 

1214 Budapest, Simon BollvAr s&4ny 1/A 
A mClkod6si engedhiy szhma: V-C.020/93-11/2012 
Vezetd neve: Faterne Rothbart Mhria 
Vezetd el6rhetllsege: 06-201771-1632 
HatBlya: hat6rozott/hat6rozatlan 

A mbkodesi engedelyt kiad6 hat6shg: 
Neve: Budapest Fdvhros Kormhnyhivatala SzociBlis 4s Gyhmhivatala 
Cime:1056 Budapest, Vaci u. 62.-64. 

3.1 A VAIlalkoz6 jelen szerzddes kereteben katelezben teljesftendd feladatmutat6ja 40 db 
jelzdkesziil~k komplex mUkbdtetese. 
4.1 A V611alkoz6 61tal a 3.1 pont szerint kotelezdn tril vhllalt feladatmutatd 0 db jelzbk4sziilWc 
komplex mbkbdtetese. I 

5.1 A Vhllalkoz6 a 3-4.1 pontok alapjhn osszesen 40 db jelzllk6szlil6k komplex mllkWclt6sit 
dllalja a 2014. Bvben. 
6.1 A Vbllalkoz6 katelezl magdt arra, hogy a szerzddesnek Bs a mindenkor hathlyos jogszabhlyoknak 
megfeleld szolg&ltatAst a jelen szerzCld4s hathlyba IepesQ kbvetden folyamatosan ny&jcja a 
aerzbdes tartama alatt. 

I 

7.1 A V8llalkoz6 a 2. pontban meghathrozott szolghltat6-szewezet alapito okirathnak, mbk(id0si 
engedelyenek esetleges m6dositSdr61 a Megrendeldt a dontes meghozatala, illetve a kerelem 
beadhsht megelbzben, az ellhths biztonshgos megszervezese 6rdekBen 15 nappal tAj&kozbtnl 
koteles. 
8.1 A VAllalkoz6 klitdes a Megrendeldnek halad4ktalanul bejelenteni a szolghltaths nyitjtAsAnak 
bhrmely okb61 va16 tar tb  akaddlyba iitkbzesbt. 
9.1 A V611alkoz6 koteles a Megrendeldnek 15 napon belul bejelenteni: 

a szerzdd6skbteskor kbzblt bhrmilyen adatban illetve a szerzWst 
befolyhsol6 korulmenyben vhltozhs hilt be, 

amennyiben a vlllalkoz6 neve, szekhelye, ad6szhma, annak a penzforgalmi 
szhmlh~hnak a szhma, amelyre a mUkbd6si houajarulhs foly6slthsht kbri, me&ltorik, 
illetve uj penzforgalmi szttmlht nyit. 

10.1 A bejelentessel egyidejaleg a VAllalkoz6 kbteles a megvhltozott adatokkal kapcsolatos 
dokumentumokat is megkiildeni. A bejelentesnek a Megrendeldhbz va16 rnegkkezes6ig a 
Megrendeld a jelen szerzddesben rogzitett adatokat tekinti hathlyosnak. 

1 
11.1 V4llalkoz6 kinyilvhnitja, hogy szocialis ellhtAshnak jogszabhlyokban meghatirozott szakmai 
kovetelmenyeit es az ellhthshoz kapcsolbd6 nyilvhntart&si, adatkezel6si 4s adatddelml 
kbtelezettsbgeket maradektalanul ismeri, 6s kotelezettseget vhllal arra, hogy azokat a feladat 1 
ellhthsa sorhn az Pltala fenntartott szolghltatd szervezettel betartatja. 



12.1 Vdillalkoz6 vlllalja, hogy az lkala fenntartott szolgaltatb szervezetben a jelzbrendszeres hlzi 
segitsegnyujtls e116tlslhoz biztosltja: 

a) a feladatellltSshoz szukseges szakmai 6s a szakmai tevekenyseget kisegitb l&tszlmot, 
tovlbbl a targyi felteteleket, 
b) a feladatellatashoz szukseges, kepesltesi eldirlsoknak megfeleld szakszemelyzetet, 
c) az adatvedelemre 6s az adatok kezelesere vonatkozb jogszabllyokkal is osszhangban, a 
szakmai etika normlinak tiszteletben tartisat, 
d) az ellltottak jogainak brvenyesul6set, 6rdekeinek vedelmet 6s a panaszjog brvenyesitese- 
nek IehetbsCget az Szt. 94lE-94/K. 5, valamint a 97-99/A 5- i alapjln. 

13.1 A szolgaltatlsra vonatkozdan benydjtott panasz eseten a Vdillalkoz6 koteles azt halad6ktalanul 
kivizsgllni, valamint a panasz megalapozottslglval 6s a megtett intezkedessel kapcsolatosan 
irlsban a panasz bejelent6s6tdl szlmitott 30 napon beliil tljekoztatni a Megrendelllt. 
14.1 A V~llalkoz6 szolglltatb szervezete feladatellltlslval kapcsolatos szakmai tev6kenys&@rdl 
thrgybvet kdvetb 6v janulr 15. napjlig irlsban beszlmol a Megrendelbnek, mely beszSmolbt az 4. 
szlmb melleklet szerint kell elkkszitenie a Vlllalkoz6nak. 

15.1 Wllalkoz6 vlllalja, hogy a killdn jogszabdlyban meghatlrozott adatszolglltatLi 
kQelezettseg6nek eleget tesz, illetve a statisztikai adatszolglltatlshoz szGkseges adatokat a 
Megrendel6 rendelkezbdre bocsltja. 
16.1 Vlllalkozb tudomlsul veszi, hogy a Megrendel6 hivatalos megkereses utjdn, a szerzbd4sben 
rdgzitett elllt ls el l tot t i  letszlma tekintetkben adatkeresre jogosult a Nemzeti Rehabilltlci6s C 
Szocillis Hivataltbl. 
17./ Vlllalkoz6 vlllalja, hogy jelen werzddesben meghatlrozott iddtartamban a szerzddist nem 
mondja fel, szerzddesszeg6se eseten a szolglltatls folyamatos biztoskdsa irdekeben a 
Megrendelb jogosult mls modon az ellltlst biztositani, amelynek k6ltsegeit e szerzbdesben 
foglalt iddtartamra vonatkozban a v611alkoz6 megfizeti. 

111. 
A uolgdiltatAs dija 

1.1 Szerzddd Felek meglllapodnak abban, hogy a Megrendelll a szocillis szolglltatls ellltlsd8rt a 
Vlllalkoz6 reszbre 2014. dvben egy negyedhre egy feladategysdg (kihelyezett kdsziilbk) uLdn 
brutt6 6.233.- Ft, a 2014. h e  &zesen 24.932.- Ft  szolg5ltat4sl dfjat biztosft. 
2.1 A Megrendelll v6llalja, hogy 2014. dvben egy negyeddvre brutt6 116.654.- Ft, a 2014. &re 
huesen 466.616.- Ft, azaz ntigyszlzhatvanhaterer-hatszhztizenhat forint, nolg8ltat4si alapdljet 
biztosit. 

3.1 A Megrendeld wAllalja, hogy a uolgdiltatdisi alapdfjon felUl 2014. &re a vlllalt 40 db 
feladategyseg ut ln brutt6 997280.- Ft, azaz kllencsz6zkllencvenhetarer kett(hz8znyolcvan forint 
teljesitmdnydijat blztosft. 

4.1 A uolg5ltatdisi dfj a e g e  2014. dvre Bsszesen brutt6 1463896.- Ft, azaz egymllli6 
n6gysz6rhatvanhdiromezer nyolcudizkilencvenhat forint. 
A feladat ellltaslval kapcsolatosan tovlbbi kaltsbgek kiszlmlazaslra nem kerulhet sor a V611alkoz6 
rbszkrbl. 



5.1 A Megrendeld a szolghltathsi dij osszegbt a Vhllalkoz6 alhbbi pbnzintbzetnbl vezetett 
penzforgalmi szamlaszhmara torten6 htutalhssal folybsitja: 

. . 

, 

6.1 A Megrendeld kotelezettsbget vhllal arra, hogy a szolghltathsi dijat fblbves rbszletekben 

OTP Bank Nyrt. Budapest1 R6gi6 
6nkorm4nyratl fl6k - 

Pbnzintbzet neve 

eldlegszamla ellenbben, az eldlegszhmla bebrkezbsbt kiSvetd 30 napon belul htutalja Vhllalkoz6 
jelen szerzddbsben rogzitett bankszhml6jhra. Megrendeld dijbekbrdt nem tud elfogadni. 2014.6~ 11. 
felbvbre vonatkoz6 szolghltathsi dlj utalhsa az els6 felbvre Rzetett szolghltatasi dij eldlegsrhmi6ban 
megfnetett asszege figyelembevbtelbvel, a tenyleges kihelyezett kbszul~kszhm alapjhn ttirtbnik. A 
II. fblbvi eldlegszhmla addig nem fizethetd ki, amig az I. fblbvi kihllitott vbgszhmlhban esetlees 
visszafizetbsi k6telezettsbn kienvenlitesre nem keriil. A kihelvezett kbzillbkszhm nem tbrhet el a 

11784009-15521000-00OOOOOO 

Pbnzforgalmi szi4mlaszhm 

- -. 
szocihlis, gyermekj6lbti 6s gyermekvbdelmi szolghltatbk, intbzmenyek hgazati azonoslt6jhrol &s 
orszhgos nyilvhntarthshr61 sz616 226/2006.(X1.20.) Korm. rendelet 5.5 c.) pontjhban meghathrozett 
nyilvantarthsban (KENYSZI) rogzitettekttll. Amennyiben az adatok k6z6tt elt6rbs mutatkozik, hgy a 
vbgszhmla kihllit6sa tekintetbben a KENYSZI adatait kell alapul venni. 

7.1 2014. evben az alabbi utemezesben foly6sitja a MegrendelCI az alap, valamint a teljeskmhy 
szol- 
ghltathsi dijat: 

IV. 
A szolgiiltat6si dlj felhasznblbsa 

F6lQv 

1. 
2. 

A Vbllalkoz6 a szolghltathsi dij teljes 6sszegOt a feladatot elldt6 Szolgaltat6nak tovhbbszamlhzo2t 
szolghltaths ellen6rtbkbnek formhjhban blztositja. 

1.1 Vhllalkoz6 minden h6napot kovetd 10, napig koteles a 3. szhmd mellbklet szerinti havl jelentQst 
teljesiteni Megrendeld felb. 
2.1 Az eldlegrdl 6s elszhmo16sr61 (v6gszhmla) az hltalhnos forgalmi ad6r6I sz616 2007. 4vi UONII. 

I 
torvbny, a szhmvitelrdl sz616 2000.bvi C. torvbny, valamint a 2411995. (XI. 22.) PM rendeletben lleirt 

tartalmi C alaki kbvetelmbnyeknek megfelel6 szhmlhkat kell kihllitani. Az elszhmolhst Vhllalkoz6 
minden fblbvet kovetd hbnap 15. napjhig koteles teljesiteni. 

Alapdfj (Ft) 

233.308.- 
233.308.- 

TeljesltmQny dfj [Ft) 

498640.- 
498640.- 

6suesen kiutalsnd6 
uolgi4ltaUd dlj (Ft) 

731948.- 
731948.- 



3.1 A Vhllalkoz6 kijelenti, hogy a szolghltathsi dijjal ellentetelezett szolgaltaths nylijthsa erdekeben 
fel- 

merult koltsegeket, rafordithsokat elkulonitetten es naprakeszen tartja nyilvhn. 

4.1 VaIlalkoz6 kijelenti, hogy elektronikus liton jelentest ad a szocihlis regiszteren illetve az 
igdnybevevdi nyilvhntartason keresztul, a mindenkor hatdlyos szocihlis, gyermekj6lbti 6s 
gyermekvedelmi Szolghltatok, intezmenyek hgazati azonosit6jhr61 es orszhgos nyilvhntarthsar6l 
sz616 22612006. (XI. 20.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelden. A jelentessel egyidejiileg a 
jelentes megt6rtent6rdl, tartalmhrbl a Megrendelot a havi jelentes reszekent thjbkoztatja. 

5.1 A szocihlis regiszterben tortend negyedeves jelentest a htt~s://ielentes.nrszh,hu, a kozponti 
elektronikus nyilvhntarthsba t6rtend napi jelentest a htt~s://tevadmin.nruh.hu internetes oldalon 
kell teljesiteni. 

6.1 Amennyiben a Vhllalkozo az orszhgos jelentesi rendszerbe tortend bejelentesi kotelezettsegnek 
hathriddben rkszben vagy egeszben nem tesz eleget, vagy val6tlan adatot szolghttat, bgy ktitelezi 
maght, hogy az Szt. 92/L 5 (3) bekezdese alapjhn az orszhgos jelentesi rendszert miikodtetd szerv 
hltal kiszabott birshgot megteriti. 

VI. 
Ellendn6s 

A Vhllalkozo tudomhsul veszi, hogy a Szolghltat6 szbkhelye, telephelye szerint illetekes lgazgatbhg 
jogosult a jelentesben foglaltakat ellendriznl a Szolghltatb szkkhelyen. 
A Szolghltat6 ellenbrizhetds6g6nek biztosithsa a VAllalkoz6 feladata. 

VII. 
SzolgAltatAsi dij visszafizet6se, karnat 

1.1 A nem szerzdd6sszeriien nylijtott szolgiltatas eseteben a szolgdltathsi dijat a vh11alkozo a 
helyesbitd szhmlhban meghathrozott ertekben utblag adott engedmenykknt, reszben vagy 
egbszben a vhllalt feladatmutatMo1 va16 elmaradhs arhnyhban visszafizetni koteles. 

2.1 A Vhllalkoz6 tudomhsul veszi, hogy a szolghltathsi dij teljes osszeget vissza kell fizetnie, 
amennviben: 

jelentesi k6telezettsbgbnek nem tesz eleget a szerzddes megszCln4skt kovetden, vagy 
hianyp6tlhsi felhivhsnak hathriddben nem-, vagy nem megfelelden tesz eleget, 
a szendd4s megsziineset kovetden nem biztositja az ellendrz4s feltbteleit, vagy 
akadalyozza annak lefolytathdt. 

3.1 A Vhllalkoz6 a jelen szerzdd6sben kifejezetten elfogadja, hogy a vlsszafizetendd szolghltat&i 
dijbsszege uthn a folydsitas iddpontjhtbl kezdddden a visszafizetes iddpontjhig - a r6szletfizetesi 
kedvezmeny vagy reszletekben ttjrtend levonhs engedelyezese eseten az engedOlyezes napjhig 
- a jewbanki alapkamat ketszeresknek megfeleld mertekii kamatht is megflzeti. 

4.1 A fizeiendd kamat szhmithsakor az ~ r i n t e i  napthri felevet megeldzd u io ld  napon Brvknyes 
jegybanki alapkamat irhnyado az adott napthri felev teljes idejere. 



5.1 A koveteles ktizl6s0t k6vetb 30 napon beliil a Vdllalkoz6 koteles visszafizetni az abban 
meghatdrozott ijsszegii szolgdltatdsi dijat 6s annak kamatait. 

6.1 Jelen szerzbdessel kapcsolatban keletkezett visszafizeteseket az alabbi nevre 6s szdmlaszdmra 
kell teljesiteni: 

1.1 A Vd11alkoz6 kepviseleteben a16ir6 szembly/ek kijelentilk 6s igazoljalk a mell6kletk6nt csatolt 1-2 
szamu dokumentumokkal, hogy jogosult/ak a szolgdltat6, illetve az int8zm6nyfenntart6 

Jogosult neve: 

Jogosult penzforgalmi 
szdmlaszdma: 

kepviseletere, tovdbbd ennek alapjdn jelen SzerzPides megkotesere 6s alairdsdra. AIdir6 k&pviselll/k 
kijelentilk, hogy a testiileti szeweilk r6sz6r6l a jelen szerzdd6s megk6t6s8hez szukseges 
felhatalmazdsokkal rendelkeziklnek, tulajdonosai/k jelen jogugyletet j6vahagytak 6s harmadik 
uemelyeknek semminemU olyan jogosultsdga nincs, mely a Vdllalkoz6 rbsz6rbl akaddlyozna vagy 
bdrmiben korldtoznd a jelen szerzbdes megkoteset 6s az abban foglalt k6telezettsegek 
maradektalan teljesitbset. 

SzociSlis 6s Gyermekvedelmi Fbigazgatosag 

MAK 10032000-00329905 

2.1 A Vdllalkoz6 kijelenti, hogy az dltala fenntartott, jelen szerzddes szerinti Szolgaltat6 vagy 
intezmeny minden tevekenysegeert rigy felel, mintha art maga vegeznb. 

3.1 A Vdllalkoz6 a szerzlldes aIdir6s6val nyilatkozik, hogy a szolgdltatds 6s ennek ellenertbk 
teljesitesenek jelen szerzbdesben, illetve a vonatkozo jogszabhlyokban meghatdrozott felteteleit bs 
kittlteleit megismerte 4s azokat jelen szerzddes aldirasival kifejezetten elfogadja. 

4.1 A szolgdltatds igenybevetelere vonatkozban a szocidlis igazgatSsr6lCs szocidlis elldtasokr61 sz616 
1993. 6vi Ill. towhy,  a szemelyes gondoskoddst nytijt6 szocidlis intkzmenyek szakmai feladatalr6l 
4s mClkod6siik felteteleirbl sz616 112000. (1. 7.) SzCsM rendelet, a szemelyes gondoskodist nyrijt6 
szocidlis elldtdsok igenybev6telenek rendjerdl sz616 911999. (XI. 24.) SzCsM rendelet, a szemblyes 
gondoskoddst nyrijt6 szocidlis elldtdsok terkesi dijdr61 sz616 2911993. (11. 17.) Korm. rendelet, 
valamint onkorm6nyzati intezmeny esethn a Fenntarto rendeleteben foglaltak, e&b esetben a 
Vdllalkoz6 donteseben foglalt szabdlyok az irdnyaddak. 
5.1 Szerzbdb Felek kijelentik, hogy jelen szerzbdes teljesltese sordn k6lcstinosen egyiittmakadve 
jhrnak el, az esetleges vitds kbrdeseiket megkiserlik bekes riton, egyeztetessel rendezni, s 
amennyiben az nem vezet eredmhnyre, ugy jogvitdik eldont6sere a Megrendeld szekhelye szerint 
illetekes ttiwenyszeket jelblik ki. 

Jelen szerzbd6s dltal nem szabdlyozott kerdesekben a mindenkor hatdlyos Ptk. szerzbdesekre 
vonatkoz6 dltaldnos rendelkezesei 4s a vonatkoz6 dgazati jogszabilyok elbirdsai az irinyadbk. 
Szerzbdb Felek fenti szerzbdest elolvastdk, ktizosen ertelmeztbk, s azt, mint akaratukkal 6s 
jognyilatkozataikkal mindenben megegyezdt sajdt kezilleg, illetve aldirdsra jogosult kepviseldik 
utjSn, 4 eredeti peldinyban, j6vahagyolag irjdk ald. 

Budapest, 2014. ....................... h6 ... nap 



Dr. Thurna R6bert 
Migazgat6 

............................................................................ 

....................................................................... 
penziigyi ellenjegyzbs 

V611alkoz6 kepviseletbben c6gszeriien 
a16ir6 szernbly 

Vhllaikoz6 kepviselett5ben cbgszeroen 
a16ir6 szernbly 

jogi ellenjegyzbs 

A uenlldlshez a vhllalkoz6nak melllkletklnt kell aatolnia: 
u l m 6  melllklet: A fenntart6 nevlben allfrhsra jogosult szemllyek a 1 6 i ~ d  
jogosultslglnak igazollsa (alhidsi cfmplldhny, thrsul6si meglllapodhs, megbizls, 
klnevezls, testtileti hatlrozat, stb.) 

szlm6 melllklet: A uolg6ltat6 mC[kiidlsl engedelye 

szhm0 melllklet: Havl jelentls 

sAm6 melllklet: Elszhmo16s a jelzbrendszeres hhzi segftsbnytljtls szolglltathsi dfj6nak 

felhasznhlldr61 

A mellekletek a szenlldls elvhlaszthatatlan rlszet klpezik. 

melllklet 

HAVl JELENT~S 
JEU~RENDSZERES ~ k l  S E G / T S ~ G N Y ~ ~ T ~  SZOLGALTATAS SZAKMAI MUTAT~SZAMAIR~L 

2014. ................................. h6 

~ o N O S ~ T ~  ADATOK 

Fenntartd 

Neve: ......................................................................................................... 
Cirne: ......................................................................................................... 
Adbzama: ................................................................................................... 



Szola6ltat6 szervezet 

Megnevezkse: .............................................................................................. 
Cime: ......................................................................................................... 
Ad6szBma (ha rendelkezik on6116 ad6sz6mmal): ....................................................... 
Agazati azonosit6ja: ........................ .. ................................................................................... 

Szola6ltat6 szervezet szerzild~ssel erintett teleohelve 

Megnevezese: .............................................................................................. 
Cime: ......................................................................................................... 
Ad6sz6ma (ha rendelkezik on6116 adbsz6mmal): ....................................................... 
Agazati azonosk6ja: ................................................................................................................... 
(Telephelyre vonatkozb adatokat csak abban az esetben kerjuk kitolteni, ha ott szol&ltat6s/ell6t6s 

tortbnik, illetve a szerzilddsben feltUntet4sre keriilt. Amennyiben a szolg6ltat6s/ell6t6s Uibb 

telephelyet is erint, valamennyi Brintett telephely megneveztSse Bs feltiintetese sziiksbges.) ! 

Az elsz6mol6ssal fosrlalkoz6, iavitdsra ioaosult szemely I 
A Fliigazgatbshg a vallalkoz6t szuks4g szerint egy alkalommal hianyp6tldsra hivhatja fel, mely 1 

I 

elektronikus ertesites az alebbiakban rogzitett elsz6molSssal foglalkoz6 szemely e-mail cim4re keriil 
I 

kikuldesre. 

Neve: ......................................................................................................... 
Beoszthsa: ................................................................................................... 
ElBrhetdsege (e-mail, telefon): ........................................................................... 



Ki t i l t k i  &mutat& 
Csak szociilllsan rJszoruitakra vonatkoz6an kell kitlilteni. 

a. jelz6sO oulop. Klhelyezett k6-ulilekkel terhelt napok sz%ma: az oazes kihelwett kdszUla 
darabszdma azokkal a naptdri napokkal, amikor a khszill6k az elldtottal k&tiltt 
meg6llapodds alapjdn kihelyezhsre keriilt. (pl.: janudrban 39 khszlilhk 31 napig, 3 k z U M  17 nap& 
kerUlt kihelyezhsre, akkor (39x31) + (3x17) = 1 260 lesz a kihelyezdssel bir6 napok sz4mm. Az ell&&l 
napokba beleszdmit a kihelyezbs napja, de nem szdmit bele a kbsztlldk visszav6telez6~6nek a nap@. 

c jelzCO oulop. Tdnytegesen teljedtett feladatmutatb: az a.) oulop hrteke osztva a b.) osrbp 
hrt6khvel, azaz a kihelyezett kdaiiMkkel terhelt napok szhma osztva a h6nap napjainak sr6m6vd. 
Tlirt d m  eset6n a feladatmutat6t k6t tizedes jaeyig kell megadnl, a kerekftds szab%lyait 
alkalmazva. (pl.: a fenti &Ida folytathsak6nt: jliliusban 1260 a kihelyezhsssl bkd napok dm. 
1260 / 31 nap = 40,6451 kerekiths szabdlyai szerint 4465 lesz a tdnylegesen tel)esitett 
feladatmutatb. 

II. Havi jelentes a seg6lyhfvilsokrbl 
1. Idbszak: 2014. ............................. honap 

2. Szakmai kozpont 

3. Segelyhivdsok 



szdma: .................................................................................................................................................... 
5. EIIMottak 
szhma: ............. .. .................................................................................................................................. 
6. Szocialis gondozok 

8. A segelyhivisok szhma a hbnap napjai szerint: 

9. A segelyhivasok szhma a h4t napjai 6s napszakok szerint: 
1 H  K SZ CS P Su) V 

0-6 6rakSifjtI 
6-12 bra k6zBtt 
12-18 bra k6zBtt - 

18-24 bra k6Ptt 

10. A seg6lyhivdsok szama telepul4senkOnt (a tlblazat b6vithet6): 
Telepul6s neve A segelyhivasok szAma 



Mentbhivas 
Gondozds: pelenkacsere, mosdatds, felsegites, 
folyad4kpotlhs, 
Tbves riasztisr61 meggy6z6d6s 
Esti lefekvesnel segitsegadas 
Egyeb 

12. Az esetek megoldhsa 

13. A rendszerbdl a h6nap soran kikerult szemelyek szAma (akikn61 a kesziileket leszereltek): 
.............................................................................................. 
14. Az ell&tdsb61 kikerult szemelyek, es a kikerules oka IF61 (kbrjuk, az alibbi lehetseges okok 
szerint k6dolja): 
1 - elhalalozas 

2 - bentlakdsos intezmenybe kerules 

3 - k6rhazba kerules 

4 - sajht kbresre 
5 - gondoz6, hozzatartozd keresere 

6 - alkalmatlansdg a rendszer kezeleshre 
7 - egyeb (kbrjuk, roviden lsmertesse): 

Eset megoldhsa 
Beszelgetes, megnyugtatas 
Gy6gyszeradBs saj6t gyogyszerbbl 
Hazi- vagy ugyeletes o ~ o s  hivdsa 

Esetek szhma 

Tijjekoztatom a Megrendelbt, hogy elektronikus liton jelentbst adtam a szoclllls regiszteren 
illetve az igbnybevevbi nyildntartison keresztul, a hatalyos szociilis, gyermekjblbti es 
gyermekvedelmi Szolgiltatok, intezmenyek igazati azonositojarol es orszhgos nyilv6ntart6sir61 
sz616 22612006. (XI. 20.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelel6en. A szociilis regiszterben 

15. A rendszerbe a h6nap sorin bekeriilt szemelyek szima: ................. 
16. A rendszerben h6zi segitsOgnyujtisban is resresuldk szima: ............ 
17. A teljesitett feladatmutatbk: 

Osszesen Szociilisan rhszorulbk 
eseteben 

Szociilisan nem 
r6szorul6k eseteben 



tort6nCl negyedeves jelentest a httos:llielentes.nrszh.hu, a kozponti elektronikus nyilvantartasba, a 
napi jelentest a https://tevadmin.nrszh.hu internetes oldalon teljesitettem. 

Kinyilatkozom tovabba, hogy a Nemzeti Rehabilitacibs 6s Szocihlis Hivatal Bltal szerkesztett 
segelyhivasi jegyziikonyvet 6s eves feladatmutat6 osszesitest vezetem. 

Kelt: h6 nap 

.............................................................................. 
fenntart6 k6pvlseletOre jogosult 

jogosult 
alOirOsa 

Bekilldendb: a Szocialis bs Gyermekvedelmi Fdigazgatbshg reszere (1132 Budapest, Visegrddi u. 49.) 
1 peldhnyban, fenntart6i pecsettel es alairassal hitelesitve. 
HatOrldb: 2015. januar 15. 

2014. 6v december 31-611 BrvOnyes szensd6s szOma .............................. 
ElszimoiOsi idbszak: 2014. januOr 1. - 2014. december 31. 

• NO NOS^^ ADATOK 

Neve: ......................................................................................................... 
Cime: ......................................................................................................... 
Ad6szama: ................................................................................................... 

$zoIgOltat6 flnt6zm6nyl 

Megnevezbse: .............................................................................................. 



Cime: ......................................................................................................... 
Ad6szama (ha rendelkezik onall6 adoszBmmal): ....................................................... . . Agazati azonositoja: ................................................................................................................ 

Megnevezbse: .............................................................................................. 
Cfme: ......................................................................................................... 
Adoszama (ha rendelkezik on6116 ad6w6mmal): ...................................................... 

, . Agazati azonositoja: ................................................................................................................... 
(Telephelyre vonatkozd adatokat csak abban az esetben kerjiik kitdlteni, ha ot t  szalghltatds/ellhths 
tortenik. Amennyiben a szolgdltatds/ellhtds t6bb telephelyet is hint,  valamennyi erintett telephely 
rnegnevezse 4s feltuntetese szukseges.) 

Az elszimolissal foalalkozd iavlt6sra ioaosult uemely 

Neve: ......................................................................................................... 
BeosztBsa: ................................................................................................... 
Elbrhet6sbge (e-mail, telefon): ........................................................................... 

Szent(d6s szerinti feladatmutatb: .......................................................................................... 
(Amennyiben a feladatmutatd evkozben mddosult, akkor az utolsd mddositds szerinti Crteket kell 
megadni.) 
Tenyleges feladatmutat6 meghat6rozisa: 



Szeptember 

Okt6ber 

November 

December 

Kitat& &mutat& 
Csak uodAllsan r4uorultakra vonatkozban kell kit6ltenl. 
a. jd&C[ oszlop. Klhelyezett k&zillkekkel terhelt napok ulma: az Bsszes kihelyezett k&ziil&k 
darabuhma szorozva azokkal a napthri napokkal, amikor a kBszillek az ellhtottal katErtt 
meg4llapodhs alapjhn kihelyezesre kerillt. (PI. jfiliusban 39 k&zi)lek 31 napig, 3 keszUl6k 17 napig 
keriilt kihelyezesre, akkor (39~31)+(3~17)=1260 lesz a kihelyez6ssel bird napok szhma. Az ellAtlsi 
napokba beleszhmit a kihelyezes napja, de nem szhmit bele a kesziilek visszav6telezkes6nek a napja. 

c. jelz&C[ oszlop. Tkenylegesen teljesitett feladatmutatk az a.) oszlop erteke osztva a b.) oszlop 
6rt8keve1, azaz a kihelyezett k6szulrikkel terhelt napok szhma osztva a h6nap napjainak szimSval. 
Tort sdm esetken a feladatmutat6t kket tlzedes jegyb kell megadni, a kerekites szabhlyait 
alkalmazva. (PI. a fenti pelda folytatisak8nt: Jdliusban 1260 a kihelyezessel bird napok szhma. 1260 
/ 3 1  nap = 40,6451 kerekitbs szabhlyai szerint 4465 lesz a tenylegesen teljesitett feladatmutat6. 

Amennyiben Ckozi befogadls vagy 6vk6zl megszQn6s esetken nem egesz h6napban ttirtent a 
szolghltaths nyhjthsa, akkor a b.) jelzesu" oszlopban, a h6nap napjainak szhmhnal feltuntetett 
BrttSket mbdositani kell arra, ami a t4nyleges teljesitesre vonatkozik. (PI. 2014. szeptember 16. - 
2014.12.31-ig tart6 finanszirozhs eseten j61iust61 augusztusig nulla Brtekekkel keriil kittiltesre a 
thblhzat, szeptemberben pedig a h6nap napjainak szhmhhoz a szeptember 16-t61 szeptember 30-ig 
tart6 idbszakot, azaz 15 napot kell beirni.) 

Tkenyleges feladatmutat6ra jut6 tlmogatls tkszegkenek, valamlnt az elszlmolAs klllbnbtket8nek 
meghatlrozlsa 



Kitoltesl litmutat6 

b) jelzesa oszlop: A targyevben tenylegesen kiutalt osszeget csokkenteni kell az Bvkozben 
feladatmutatd csdkkentese miatt visszautalt osszeggel. 

c) jelz6sEl oszlop: 

Alapdij osszege: 

ha a tenyleges feladatmutat6 eves atlagban egyenld vagy nagyobb, mint 40 
(illetve nem egesz kvben torten6 thmogatas eseten ennek idbaranyos resze), akkor 
az alapdij osszege a szerzddesben meghatarozott osszeggel megegyezik, 

ha a thnyleges feladatmutatb eves dtlagban kisebb, mint 40 (illetve nern egesz 
evben tortend tarnogatas eseten ennek iddaranyos resze), akkor az alapdij bsszeget 
az alibbiak szerint kell meghatarozni: 

Tenyleges feladatmutato 

X 100 = .......... % (egesz %-ra kerekitve) 

40 

Alapdij osszege = szerzbdesben meghatarozott osszeg X ... %. 

Teljesitmeny aranyos dij osszege: Teljesitmenydij osszege = tenylegesen teljesitett 
feladatmutat6 X a szerzbdesben meghatarozott egy feladategysegre jut6 alapdij osszege. 

(Isszesen: A tenyleges feladatmutat6 alapj6n j6r6 dij 6sszege nem lehet magasabb, 
mint a szerz6dksben meghat6rozott osszeg. Amennylben magasabb hszeg kerlll 
meg6llapit6sra a tenylegesen jhr6 feladatmutat6 alapjhn, mint a szenddbsben uerepld 
osszeg, a szen6desben szerepld 6sszeget kell belrni. 

Kiilonbozet = a tenyleges feladatmutat6k alapjan jar0 dij osszesen tisszege - 2014. evre 
kiutalt dij osszege. A kiilonbozet 0 vagy negativ dsszeg lehet. A klilonbLetet 4s a kamat 
5sszeget az elsz6mol6s benylijths6val egyidejcleg vissza kell flzetni a szenddbsben 
meghathrozott sz6mlasz6rnra. 



Eves segblyhlvhsi Bsszesitb teleplil6senk6nti bonthsban 
(Csak szocihlisan rhszorultakra vonatkoz6an kell kltBlteni!) 

KItlllteoi titmutat& 

Telep[ll6sek neve: a tbblhzat tovhbb bdvithet6 annyi sorral, ahhny telepiil6sen megval6sult adet 
Bvben a szolgbltatbs nydjtbsa. 

Az ellatasban &zeb&lbk &ma: az adott Bvben azon szocihlisan rbszorult szemblyak adma, aklk 
jelzdrendweres hhzi segitsBgnydjt&s szolgiiltatbsra vonatkozdan meg&llapodhssaI rendelkeztek. Az 
adott Bvben azon ellhtottak feltiintetbse is wiiksbges, akik a szolghltathst nem az 6v minden 
napjh vettBk igBnybe. (PCldhul a jelztlkBsziilbk]Olius 12-bn kerrik kihelyezbsre, vagy a szol@kat& 
nydjthsa oktdber 5-Cn megufint.) Ha ugyanazon kirsziilbk meghllapodds megszfinbse miett tabb 
ellbtotthoz is  keriilt, akkor valamennyi ellbtott szdmhnak feltiintetbse szGks6ges. (pl.: j~Mus 15. 
napjhval rnegzfinik a meghllapodhs X.P.-vel bs jdlius 16. napjhval a kirwiilBk kikerUI X.Y-hoz, akkor 
mindkBt szemirly feltiintet6se szukseges.) 

WIelyuett kkUlbkek u i m a  onlopban az adott 6vben szocihlisan rbszorult szem&lvekd 
kihelyezett jelzdk6sziil6kek szhmht kell feltiintetni telepiilirsenkirnti bonthsban. Ha a kkuUkk csalr 
tiirt Cben keriik kihelyezbsre, akkor is egy darabnak kell feltiintetni. Amennyjben ugyanszon 
kbsziilBk tiibb ellbtotthoz kerUlt kihelyezesre (pl. megszClnbs Bs tij meghllapodhs megkiitbe mi&), 
akkor az adott k6sziilbk az adott bvben csak egy kCziilirknek szbmit, azaz egy darabnak W 
feltiintetni. I 



A seg6lyhiAsok szdma eseteben kulon kell rogziteni azon riasztasokat, amelyek segitsegnyujtast 
igenyid riasztdsok voltak, iiletve melyeket a rendszer tesztelese erdekeben vagy tevesen 
inditottak. 

A t6ves rlasztds oszlopban a segelyhivasok szamabbl azokat kell feltuntetni, arnelyek inditasara 
tevedesbdl kerult sores esetiikben tenyleges segitsegnyujtasra nem volt szukseg. 

Az e11dtdsb61 t6rt6n6 kikeri i lb okai 
(Csak uocldllsan rdszorultakra vonatkoz6an kell kitiiltenil) 

KRllt6si Qtmutati: 

A jeiz6rendszeres h62i segitsegnyujtasra vonatkoz6 meghliapodds 
megsziln6s6nek/megsziintetMnek okai mellett az e116t6sb61 kikeruld szemeiyek szSm6t kell 
megjelolni a szenddbben foglalt kezdd iddpont 6s 2014. decernber 31. napja kiiz6tti iddszakra 
vonatkoz6an. Az egy6b kateg6ria sorai bdvithetbek. 

Az elldtdst Ig6nybevev6k szoddlis rAsrorults8ga 



A tAblBzatban a szocihlis igazgat6sr616s a szocialis ellatisokr6l sz616 1993. evi Ill. t o w h y  65.8 (4) 
bekezdesbben meghatlrozott raszorultsdgi kateg6rihk szerint kell rogziteni a 2014. december 31-611 
jelz6rendszeres hazi segitsegnyhjthsban reszesuldk szamat. 

Kulon sorban kerjuk feltuntetni a szocihlisan nem raszorultak 2014. december 31-611 aktuhlis 
osszesen szamadatat. 

fvkozi megsziines eseten 2014. december 31. helyett az utols6 teljes negyedev zar6napjan 
aktualis adatokat kerjuk feltuntetni (ennek meg kell egyeznie a regiszterben rbgzitett adatokkal). 

KitGlt6si Cltmutat6: 
A jelzdrendszeres hlzi segits6gnylSjtasban foglalkoztatott szociOlis gondozbk, valamint vezetd . 
gondoz6k 2014, december 31-en fenndll6 szdmat szukseges feltiintetni a tenyleges letu6m 

Szociills gondoz6 

Vezet6 gondoz6 

oszlopban (evkozi megsziines eseten az utols6 teljes negyedkv zdr6napj6n aktualis Bllapotot 
szukseges rogziteni). 

(40 keszulekenkbnt 
legalebb 2 fa) 
(hbzi 
segitsegnylijtbshoz 
kapcsol6dik: 10 vagy 
annbl tobb fdblkisl 
szociblis gondoz6 
esetkn kotelezd) 

Az eltbrb oszlop szamadatait a jogszabhly 61tal meghatarozott minimilis IQszBm, valamint a 
tenyleges letszam kulanbozete adja. 

Egyeb szakmai jellemz6k, megjegy26s: 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
FelelBssegem tudataban kijelentem, hogy az adatlapon k8z61t adatok a valoshgnak megfelelnek. 

Kelt: ........................................................................................ 

a fenntartb cegszerii alairasa 
4s belyegzirje 
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