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Tisztelt KepviselB-testiilet! 

A jogszabalyok altal az ~nkormanyzat feladatkorebe utalt helyettes sziiloi 
szolgaltatas megszervezeset az Or~kormanyzat az ' 5021201 1 .  (V1.30.) es 5041201 1 .  
(V1.30.) KT hatarozatok szerint ellatasi szerz6dessel biztositja. Jelen eloterjesztessel a 
mellekelt Ellatasi szerz6des megkotesere teszem meg a javaslatot. 

Kerem a Kepvisel6-testuletet, hogy a hatarozat elfogadasaval hagyja jova a Feher 
Kereszt Barati Kor Kiemelten Kozhasznlj Egyesulettel l j j  ellatasi szerz6des megkoteset. 

23. Budapest, 201 4. november ... 

polgarmester 



Budapest XXI. Kerulet Csepel ~nkormanyzata Kepviselo-testulete ljgy dont, hogy 
elfogadja az elbterjesztes 1. sz. mellekletet kepezo, Budapest XXI. Kerulet Csepel 
~nkormanyzata es a Feher Kereszt Barati Kor Kiemelten Kozhasznlj Egyesulet kozott 
megkotendo Ellatasi szerz6des szoveget, egyben felhatalmazza a Polgarmestert 
annak alairasara. A feladat ellatasara az onkormanyzat 201 5. evi koltsegveteseben 
730.000 Ft eloiranyzatot biztosit. 

Hatarido: 201 5. marcius 31. 

Felelos: Borb6ly L6n6rd polgarmester 

vegre hajtas SzathmClry AdClm referens 
elo kesziteseert: 

A hatarozati javaslat elfogadasahoz a kepviselok minositett tobbshgu" tamogato 
szavazata szukseges. 



1 .  Szamlj melleklet 

amely letrejott - Budapest XXI. Kerulet Csepel ~nkormanyzata Kepviselo- 
testulete .............. ... szamlj hatarozataban adott felhatalmazas alapjan 
egyreszrol 

Budapest XXI. Kerulet Csepel0nkorm6nyzata 
Szekhelye: 121 1 Budapest, Szent lmre ter 10. 
Adoszam: 15735849-2-43 
Bankszamlaszam: OTP Bank Nyrt. 1 1784009-1 5521 000 
KSH jelzoszam: 1 5735849-84 1 1 -32 1 -0 1 
Kepviseli: Borb6ly L6n6rd polgarmester 
(a tovabbiakban, mint 0nkormCinyzaf) 

masreszrol 
Feher Kereszt Bar6ti Kor Kiemelten Kozhasznd Egyesulet 
Szekhelye: 1029 Budapest, Himes u. 3. 
Birosagi nyilvantartasba vetel szama: 7.Pk.609761200112-7 
Nyilvantartast vezet6 birosag: Fovarosi Birosag 
Adoszam: 1 81 05090- 1 -4 1 
KSH jelzoszam: 181 05090 8532 529 01 
Bankszamlaszam: OTP Bank Nyrt. 1 1 707024-20432779-00000000 
Kepviseli: Gyerty6n Katalin elnok 
(a tovabbiakban, mint Megbizoff) 
szerzddo felek kozott a mai napon az alabbi feltetelekkel: 

Budapest XXI. Kerulet Csepel ~nkormanyzata Kepvisel6-testulete 8751201 1 .(X11.15.) 
Kt. szamlj hatarozata alapjan a gyermekek vedelmerol es a gyamugyi igazgatasrol 
szolo 1997. evi XXXI. torveny 94. §-a szerinti, Budapest XXI. Kerulet Csepel 
~nkormanyzatanak kotelezo feladatat kepezo helyeffes sziil6i szolgaltatast 
Megbizottal kotott ellatasi szerrddes ljtjan biztositja. [a gyermekek vedelmerol es a 
gyamugyi igazgatasrol szolo 1997. evi XXXI. torveny 48 5 .  ( 1 )  bekezdes, 49. 5 .  -a 
szerint) . 

Jelen megallapodas alapjat kepezik kulonosen: 
A gyermekek vedelmerol es a gyamugyi igazgatasrol szolo 1997. evi XXXI. 
torveny (tovabbiakban: Gyvt.), 

A Magyar Koztarsasag - e megallapodas fennallasanak idotartamara 
vonatkozo - eves koltsegveteserol szolo torveny(ek), 

A szocialis igazgatasrol 6s szocialis ellatasokrol szolo 1993. evi Ill. torveny, 

A szemelyes gondoskodast nyljjto gyermekjoleti alapellatasok, 8s 
gyermekvedelmi szakellatasok teritesi dijarol 8s az igenylesukhoz 
felhasznalhato bizonyitekokrol szolo 3281201 1 .(X11.29.) Kormany-rendelet, 

A gyamhatosagok, a teruleti gyermekvedelmi szakszolgalatok, a 
gyermekjoleti szolgalatok 8s szemelyes gondoskodast nyljjto szervek es 





4.4. A Megbizott vallalja, hogy az ~nkormanyzatot terhelo adatszolgaltatasi valamint 
statisztikai adatgyfijtesi kotelezettsegenek, valamint beszamolasi kotelezettsegenek 
teljesitesehez a szukseges adatokat az Onkormanyzat reszere atadja. Az eloirt 
adatokat a valosagnak megfeleld tartalommal, megszabott hataridbben es 
meghatarozott modon, teritesmentesen koteles szolgaltatni. 

4.5. A Megbizott jelen szerzodes alairasaval vallalja tovabba, hogy az ~nkormanyzat 
szakmai munkajanak elosegitese erdekeben - ar~nak illetekes szerve megkeresese 
eseten - szukseg szerint szakmai informaciokat nyljjt. 

4.6. A Megbizott tevekenysege ellatasa soran ervenyre juttatja a Szocialis Munkasok 
Etikai Kodexeben foglalt kovetelmenyeket. 

4.7. A Megbizott koteles jelen szerzodes targyat kepezo szolgaltatasanak biztositasa 
soran a szolgaltatasokat igenybe vev6k 8s torvenyes kepviseloik fele fennallo - a 
jogszabalyokban nevesitett - tajekoztatasi valamint egyeb kotelezettsegeinek 
eleget tenni. Jelen szerzodesben, valamint a jogszabalyokban nevesitett 
kotelezettsegei maradektalan teljesitese 8s a szakmai kapcsolatrendszer erositese 
erdekeben koteles folyamatosan egyuttmukodni az ~nkormanyzat illetekes 
szerveivel (kulonosen Budapest XXI. Kerijlet Csepel Onkormanyzata 
In tezmenyfelijgyele ti ~ g a z a  t kepvisel6jevel valamin t a G yermekjole ti Kozpon t 
kepvisel6jevel). 

4.8. A Megbizott vallalja, hogy a jelen szetzbdes targyat kepezo szolgaltatasokat 
Budapest XXI. kerulet Csepel ~nkormanyzata Intezmenyfelugyeleti ~gaza t  
mindenkori referense- illetve az altala kijelolt agazati munkatars - szemelyes 
latogatas alkalmaval megtekintheti. 

5. A Megbizott szolg6ltatClshoz kapcsol6d6 kotelezetts6gei 

A Megbizott kotelezettseget vallal arra nezve, hogy 
A Megbizott vallalja, hogy jelen szerzodes 3. pontjaban meghatarozott 
szemelyi kor reszere, 2 fkrohelyen - a szetzodes idobeli hatalya alatt - 365 
nap/fo gondozasi nap mertekeig biztositja a szolgaltatas igenybevetelet 
az ~nkormanyzat igenyeinek megfeleloen, 

A 3. pontban meghatarozott szemelyi kor reszere a jelen szerzodes targyat 
kepezo szolgaltatast sajat otthonukban biztositjak, 

A Megbizott koteles az altala biztositott szolgaltatas igenybevetelere 
vonatkozo, a Gyermekjoleti Kozponttol erkezo elhelyezes iranti kerelmek 
soron kivuli teljesitesenek lehetdsegevel nyljjtania szolgaltatasat, 

A Megbizott kotelezettseget vallal arra nezve, hogy a Gyermekjoleti 
Kozponttol erkezo surgossegi igeny eseten- amennyiben az altala 
biztositott 2 ferohelyen, a 3. pontban meghatarozott szemelyi kor altal 
betoltesre kerult - meltanyossagbol tovabbi ferohelyeket biztosit, felteve, 
hogy helyettes szuloi halozatanak kapacitasa ezt lehetove teszi, 

A Megbizott minden honap utolso napjat kovetd 8 napon belul 
tajekoztatja a Gyermekjoleti Kozpontot a szolgaltatassal erintett ferdhelyek 
vonatkozasaban az ~nkormanyzat reszere fenntartott es - altdla torteno 
kezdemenyezessel - be nem toltott ijres ferohelyek szamarol. 



6.1 Az Onkormanyzat jelen szerzodes tartalmanak eredmenyes teljesulese 
erdekeben folyamatosan kapcsolatot tart szervezetein- a Gyermekjoleti 
Kozponton es Budapest XXI. Kerulet Csepel Onkormanyzata 
Intezmenyfelugyeleti ~gazatan - keresztul a Megbizottal, illetve szukseg 
eseten kezdemenyezi jelen szerzodes targyat kepezo szolgaltatasok 
Megbizott altali biztositasat. 

6.2 Az Onkormanyzat eves koltsegvetesi rendeleteben megtervezi, es a 
rendelet Kepviselo-testulet altali elfogadasat kovetoen biztositja e 
szerzodes targyat kepezo szolgaltatasok nyljjtasahoz jelen szerz6des 7. 1 .  
pontjaban meghatarozott penzugyi fedezetet. 

7. A szerzodhs targyat kepezo szolgaltatasok ellenCrtCkCnek mCrtCke 

A Felek a jelen szerz6des targyat kepez6 szolgaltatasok ellenerteket az alabbiak 
szerint hatarozzak meg: 

7.1. A Megbizott jogosult jelen szerzodes 5. pontjaban meghatarozott 
fer6helyszam fenntartasa - szijkseg eseten torten6 biztositasa - ellenertekekent 
megbizasi dijra, melynek osszege brutto 1000 Ft/nap/fo, teljes osszege brutto 
730.000 Ft, azaz HCtszazharminc ezer forint. 

8.1 A 7. 1 .  pontban meghatarozott megbizasi dfiat az Onkormanyzat ketto egyenlo 
reszletben koteles megfizetni a Megbizott altal - a szamviteli torvenynek 
megfeleloen - Budapest XXI. Kerulet Csepel Onkormanyzata ( 1  21 1 Budapest, 
Szent lmre ter 10.) nevere es cimere felkvente, utblag, a targyfelbvet koveto 
h6nap 15-ig kiallitott szamla elleneben. 

8.2. Az Onkormanyzat a ferohely fenntartasi dij kifizeteset technikailag Budapest 
XXI. Kerulet Csepel Onkormanyzata (121 1 Budapest, Szent lmre ter 10.) ljtjan 
teljesiti, a Megbizott 

OTP Bank Nyrt. 1 1707024-20432779 
szamlj bankszamlaja javara a szamla benyljjtasat koveto 15 napon betill. 

A kifizetes (atutalas) feltetele a Megbizo altal kiallitott szamlan torteno teljesites- 
igazolas, melyre Budapest XXI. Kerijlet Csepel Onkormanyzata Intezmenyfelugyeleti 
~ g a z a t  mindenkori szocialis es egeszsegugyi referense jogosult. 

8.3. A 7. 1 .  pontban meghatarozott megbizasi dij atutalasanak feltetele, hogy 
Budapest XXI. kerulet Csepel Onkormanyzata Polgarmesteri Hivatal 
Intezmenyfelugyeleti ~ g a z a t  szocialis es egeszsegugyi referense a tenyleges 
ellatas tenyet, azaz a szolgaltatas teljesiteset - a Megbizott es a Gyermekjoleti 
Kozpont vezetoje altal (kozosen kialakitott igazolasi rend alapjan) tortent elozetes 
igazolast kovetoen - leigazolja. 

8.4. A Megbizott a 7.1. pontban meghatarozott megbizasi dijat, az altala nyljjtott 
szolgaltatas biztositasara, fejlesztesere, valamint egyeb jarulekos koltsegek, 
kiadasok finanszirozasara fordithatja. 



8.5. A 7.1. pontban meghatarozott megbizasi dij, adott idoszakra vonatkozo 
osszegenek felhasznalasarol - a Megbizott a szerzodes 12.1 pontban 
meghatarozott idoszakot koveto h6nap 31. napjaig - koteles Budapest XXI. 
Kerulet Csepel ~nkormanyzata ( 1  21 1,  Budapest, Szent lmre ter 10.) fele penzugyi 
beszamol6t es elszamolast benyljjtani. 

9. A szolg6ltat6shoz kapcsolbdb tbritbsl dijjal kapcsolatos rendeikezesek 

9.1. A Felek a Megbizott altal egysegesen meghatarozott intezmenyi teritesi 
dijat tartjak iranyadonak. 

9.2. A 9.1 pontban meghatarozott intezmenyi teritesi dij alapjan a szolgaltatast 
igenybe vevok altal fizetend6 szemelyi teritesi dij merteket a Megbizott 
hatarona meg. 

9.3. A Megbizott a szolgaltatasert a szolgaltatast igenybe vevotol szemelyi 
teritesi dij beszedesere jogosult. 

9.4. A 9.2 pontban hivatkozott szemelyi teritesi dij vonatkozasaban az 
~nkormanyzatnak teritesi kotelezettsege nem keletkezhet. 

9.5. A Megbizott a teritesi dijat a mindenkori vonatkozo jogszabalyi 
rendelkezesek maradektalan betartasaval koteles meghatarozni. 

9.6. A Megbizott, intezmenyi teritesi dijjal kapcsolatos lakossagi tajekoztatasi 
kotelezettsegenek - teritesi dij meghatarozasat koveto 8 napon belul - az 
~nkormanyzat Jegyzojenek valo megkuldes lj.l.jan 

9. 7. A Megbizott, illetoleg megbizasaban eljaro szemely altal a Megbizott sajat 
szabalyai szerint a szemelyi teritesi dijat csokkentheti, illetve elengedheti. 
( 1 .  sz. melleklet szerint) 

10. A szerzodbsben foglalt e116t6s biztosit6s6nak eiienorzese 

10. 1 .  A Megbizott miikodesi engedelyben, valamint a vonatkozo 
jogszabalyokban foglalt felteteleknek megfelelo mukodeserol a miikodest 
engedelyezo szerv ellenorzese kereteben gyozodik meg, az nem kepezi az 
Onkormanyzat hataskoret. 

10. 2. Az Onkormanyzat - annak jegyzoje altal megbizott szemely ljtjan - a 
Megbizott jelen szerzodessel meghatarozott tevekenyseget figyelemmel 
kiserheti, a szolgaltatas nyljjtasat helyszini szemle ljtjan - szukseg szerint - 
megtekintheti, a Megbizott kepviseleteben eljaro szemellyel javaslatait, 
eszreveteleit kozolheti. 

11. Panaszok kezelbse 

1 1.1 A Megbizott jelen szerzodes targyat kepezo tevekenysegevel kapcsolatos 
panaszokat koteles haladektalanul, legkesbbb a panasz beerkezesetol 
szamitott 15 napon belul kivizsgalni, illetve a panaszost vizsgalatanak 
eredmenyerol, megtett intezkedeserol irasban tajekoztatni. 

1 1.2 A Megbizott a beerkezett panaszokrol es 1 1.1 pontban meghatarozott 
intezkedeserol az intezkedes megtetelet koveto 15 napon belul irasban 
tajekoztatja az ~nkormanyzat Polgarmesteret. 

1 1.3 Az ~nkormanyzat (Polgarmester) a Megbizott - jelen szerzodesben foglalt - 
tevekenysegevel osszefuggesben hona erkezett, keletkezett eszreveteleket, 
panaszokat azok beerkezeset koveto 8 napon belul - intezkedes 
megtetelenek keresevel - tovabbitja a Megbizott reszere. 

1 1.4 A Megbizott a 1 1.3 pont alapjan hozza erkezett anyagokra azok atveteletol 
szamitott 8 napon belul az erintettek - valamint az Onkormanyzat reszere - 
koteles tajekoztatast adni. 



1 1.5 Amennyiben a Megbizott jelen szerzodesben foglalt tevekenysegevel 
kapcsolatban egy honapon belul tobb panasz erkezik az ~nkormanyzathoz, 
az Onkormanyzat Polgarmestere - az illetekes szerv bevonasaval - 
intezkedik azok kivizsgalasarol. Ennek soran a Megbizott koteles az 
~nkormanyzattal (illetekes szervvel) egyuttmukodni. 

1 1.6 A 1 1.5 pontban meghatarozott panaszvizsgalat eredmenyerol az 
Onkormanyzat Polgarmestere irasban tajekoztatja a Megbizottat. 

12. A szerzodCs hatalya, Cltmeneti rendelkezesek, rendes felmondas 

12.1 Jelen szerzodest a Felek hatarozott idore kotik: 2015. januar 01. 
napjaval ICp hatalyba Cs 2015. december 31. napjaval szunik meg. 

12.2 Jelen szerzodest barmely Fel 1 h6napos felmondasi idovel - rendes 
felmondassal - irasban a hatarozott idotartam alatt indoklas nelkul 
felmondhatja. Ettdl ervenyesen elterni nem lehet. 

12.3 A Megbizott koteles a 12.2 pont szerinti felmondas eseten is 
szolgaltatasat a felmondasi id6 utolso napjaig valtozatlan tartalommal 
es feltetelek mellett az Onkormanyzat - illetve jogosult szemelyek - 

reszere nyljjtani. 

13. Rendkivuli felmondas esetei 

13.1 Rendkivuli felmondasra valamelyik Fel sljlyosan felrohato magatartasa 
(kulonosen: jogszabalysertes, vagy nyilvanvalo szakmai hianyossagok a 
feladatellatas teren), valamint jelen szerzbdesben foglalt 
kotelezettsegek nem, vagy nem megfelel6 teljesitese eseten kerulhet 
sor. 

13.2 A Felek rendkivuli felmondasra okot ado korulmenykent ertekelik a 13.1 
pontban meghatarozottakon felul a Felek erdekkoreben 
bekovetkezett, a szolgaltatas tovabbi nyljjtasat vagy igenybevetelet 
lehetetlenne tevo korulmenyeket (pl. jogutod nelkuli megszunes, 
mukodesi engedely visszavonasa, koltsegvetesi akadalyok, financialis 
problemak, stb.), valamint az ljn. vis maior eseteket (pl. termeszeti 
csapas, tuzvesz stb.) is. 

13.3 Ha valamely, a 13.1. pontban foglalt rendkivuli felmondasi ok barmely 
fel tudomasara jut, ljgy a rendkivuli felmondas kozleset megelozoen a 
Felek kotelesek egymassal egyeztetni a kotelezettsegszeges 
megszuntetese erdekeben. 

13.4 Amennyiben a 13.3 pontban meghatarozott egyeztetes 8 napon belul 
nem vezet eredmenyre, a kotelezettsegszego Fel iranyaba a masik fel 
15 napos felmondasi idovel irasban a szerzodest felmondhatja. 

13.5 A nem kotelezettsegszegesb61 adodo - 13.2 pontban foglalt esetkor 
alapjan torten6 - rendkivuli felmondas felmondasi hatarideje 15 nap, 
mely felmondas kozlese szinten irasban kell, hogy megtortenjek. 

14. Felmondasi hataridok szamitasa 

14.1 A 1 2. 6s 13. pontban meghatarozott felmondasok felmondasi ideje a 
felmondas masik Felhez postai Ijton, tertivevennyel torteno kezbesites 
(atvetel) napjaval kezdodik. 



14.2 Amennyiben jelen szerzodes maskeppen nem rendelkezik, a Felek 
kozotti valamennyi ertesitest es kozlest irasban kell elkuldeni, melynek 
modja lehet: 
(a) szemelyes atadas, a kezbesites megtortentet tanhito modon; 

(b) ajanlott vagy tertivevenyes postai kuldemeny; 

(c) telefax uzenet (ajanlott postai kijldemennyel megerositve); 

(d) e-mail 

Felek megegyeznek, hogy a nem szemelyes atadas Ctjan torteno 
ertesitesek - ellenkezo bizonyitasig - az alabbi idopontokban 
tekintendok kezbesitettnek: 

(a) a telefaxon kuldott ertesites a telefax keszijlek altal nyomtatott 
riportban megjelolt idopontban, amennyiben azonban Felek 
telefax keszulekei a jelen feladat-ellatasi szerzodes 
szempontjabol jelentos elterest tartalmazo idopontot mutatnak, 
akkor Megbizo keszuleke altal jelzett idopont iranyado, kiveve, 
ha Megbizott ennek teves voltat bizonyitani tudja, 

(b) Megbizottnak kuldott ajanlott kuldemeny az igazolt feladastol 
szamitott otodik munkanapon. 

(c) Az e-mail uzenet hivatalosan dokumentalt ertesiteskent, a felek 
kozotti kapcsolatban, - elektronikus alairas es idopecset nelkul - 
nem fogadhato el. 

15. A szerzodCs megszuntetese 

15.1 A Felek jelen szerzodest kozos megegyezessel irasban megszuntethetik. 
15.2 A kozos megegyezessel torteno megszuntetes eseten a megszunes 

hatarnapjat Ggy kell meghatarozni, hogy az ~nkormanyzatnak kelld 
ideje maradjon az e szerzodes altal ellatott szemelyek reszere az adott 
szolgaltatas mas modon torteno igenybevetelet biztositani.. 

15.3 Kozos megegyezessel torteno megszuntetes eseten a Felek kotelesek a 
szolgaltatas-ellenszolgaltatas kerdeseiben is megegyezni. 

16. Szerzodes m6dositasa 

16.1 Jelen szerzodest a Felek kozos megegyezessel barmikor modosithatjak, 
azonban a szerzodesmodositas nem eredmenyezheti sem a 
szolgaltatas szinvonalanak, sem az ellatottak jogainak csorbitasat. 

16.2 A Felek jelen szerzodes rendelkezeseit - kulonos tekintettel a 7-8. 
pontokban foglaltakra - a szerzodes idobeli hatalyanak lejartat 60 
nappal megelozoen attekintik. 

17.1 Amennyiben a szerzodes a 13.1 pontban foglalt eset alapjan rendkivuli 
felmondassal kerul megszuntetesre, a szerzodesszego FeI karteritesi 
kotelezettseggel tartozik a kiesett szolgaltatas vonatkozasaban es 
idotartamara, illetve a kiesett szolgaltatassal es egyeb elszamolassal 
kapcsolatos fizetesi kotelezettseg vonatkozasaban pedig, kamatfizetesi 
(jegybanki alapkamat mertekevel megegyezo) kotelezettsege is 
fennall. 



18. Jogvita 

18.1 A Felek jelen szerz6desbol adodoan keletkezett jogvitajuk eldonteset 
elsosorban targyalasos formaban kotelesek rendezn; 

18.2 Amennyiben a 18.1 pontban foglalt targyalas 30 napon belul nem 
vezet eredmenyre, a jogvita eldontesere Felek az illetekes birosaghoz 
fordulnak. 

19.1 Jelen szerzodes vegrehajtasaval kapcsolatosan felmerulti kerdesek 
rendezesere Felek kapcsolattartokent az alabbiakban meghatarozott 
szemelyeket nevezik: 

~nkormanyzat reszerol: 
Szathmary Adam Intezmenyfelugyelet~ ~ g a z a t  

Szocialis es Egeszsegugyi referens 
Tel. szam: 06- 1-427-6226, E-mall: 
Gyermekj61eti Kozpont reszerol: 
Papp Veronika- Human Szolgaltatasok Igazgatosaga - Gyermekjoleti 

Kozpon t 

Tel. szam: 06-1 -278-08-10, E-mail: 

Megbizott reszerol: 

Gyertyan Katalin - elnok Feher Kereszt Barati Kor Kiemelten Kozhasznlj 
Egyesulet 
Tel. szam: 06- 1 0-3 1 7-5354, E-mail: ~A,~~.';~ ,. ., L: i't2: ;>'"..."1mr~e~e:;z~,h~~ : ,. , ! ,.., : 

.. . . . ........ .. .. . . . . . ...,.... ... ........ .. ............ ...... 

19.2 Jelen szerz6desben nem szabalyozott kerdesekben a vonatkozo 
agazati jogszabalyok, valamint a Polgari Torvenykonyv rendelkezesei az 
iranyadoak. 

Jelen szerzodest a Felek kolcsonos atolvasas es ertelmezes utan, mint akaratukkal 
mindenben megegyez6t, jovahagyolag irtak ala. 

Budapest, 

Budapest XXI. Kerulet 
Csepel ~nkormanyzata 

Feher Kereszt Barati Kor Kiemelten 
Kozhasznlj Egyesijlet 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................... 
Borbely Lenard Gyertyan Katalin 

polgarmester elnok 



Jogi szempontbol ellenjegyzi: 
201 4 ............. 

................................ 
Dr. Szeles Gabor 
jegyzo 

Penzugyi szempontbol ellenjegyzi: 
201 4 ............... 

................................. 
Halmos lstvanne 
varosgazdalkodasi agazatvezeto 

Alulirott, a Human Szolgaltatasok Igazgatosaga ( 1  21 1 Budapest, Kiss Janos alt. u. 54.) 
neveben es kepviseleteben eljarva nyilatkozom, hogy a fenti Ellatasi szerzodest 
elolvastam, abban az altalam kepviselt Human Szolgaltatasok Igazgatosagara 
meghatarozott kotelezettsegeket tudomasul vettem es teljesitesukre kotelezettseget 
vallalok. 

Budapest, 

Faterne Rothbart Maria 
intezmenyvezeto 

Human Szolgaltatasok Igazga tosaga 



I .  sz. melleklet 

A Feher Kereszf Bafari Kor Kiemelfen Kozhasznli Egyesulef 
Helyeffes Szulo Hal6zafaban ellafoff gyermekek ufan fizefendo szemelyi ferifesi drj' 

csokkenfesenek, illefve elengedesenek szabalyozasa 
A ferifesi dii merseklesenek esetei es m6dia: 

A helyettes szul6i gondozasban reszesulo gyermekek utan szemelyi teritesi dij 
fizetesere kotelezett torvenyes kepviselo az egyesulet szakmai vezetojetol kerheti a 
szemelyi teritesi dij mersekleset. 

Az egyesulet altal elfogadhato indoku meltanyossagi elbiralas esetei az 
alabbiak lehetnek: 

A szemelyi teritesi dij 100 %-ban torteno fizetese veszelyezteti a torvenyes kepviselo 
es csaladja megelheteset, letfenntartasat, lakhatasanak biztositasat. 
A szemelyi teritesi dij 100 %-ban torteno fizetese ellehetetleniti a csalad 
ujraegyesiteset. 

A szemelyi ferifesi dii elenuedesenek esetei es modia: 
A szemelyi teritesi dij megfizetese a161 mentesijl a fizetesre kotelezett, amennyiben 

teritesi dijat a helyi onkormanyzat, vagy mas tamogatast nyujto szervezet 
atvallalja. 

A szemelyi teritesi' dij fizetese alol mentesul a jovedelemmel nem rendelkezo 
fizetesre kotelezett. 

A szemelyi teritesi dij kiszabasat kovetoen felhalmozodott hatralek eseteben a 
meltanyossagi elbiralas esetei kozott felsorolt okokbol a teritesi dij hatralek 
elengedesere kerulhet sor. A dijhatralekos esetekrol az egyesulet elnoksege hoz 
hatarozatot az elnoksegi ulesek allando napirendje kereteben, a szakmai vezeto 
beszamoloja alapjan. 

Budapest, 

Gyertyan Katalin 
elnok 
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