
 

FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS  
 

Amely létrejött egyrészről Szentendre Város Önkormányzata (székhelye: 2000 Szentendre, 
Városház tér 3., adószáma: 15731292-2-13; PIR szám: 731290; képviseli: Verseghi-Nagy Miklós 
polgármester), mint a szolgáltatás megrendelője (a továbbiakban: Megrendelő)  
 
másrészről a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete (székhelye: 2120 Dunakeszi, Verseny u. 
12., adószáma: 19170039-2-13, képviseli: Gerzsenyi István megyei igazgató), mint a szolgáltatás 
nyújtója (a továbbiakban: Szolgáltató) 
 
 (a továbbiakban együtt: Szerződő felek) között, az alulírott napon és helyen, a következő feltételek 
szerint: 
 
I. Előzmények  
1.1. Szerződő felek rögzítik, hogy egymással, valamint a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok 
Többcélú Kistérségi Társulásával (a továbbiakban: DPÖTK) 2011. december 1-jén ellátási szerződést 
(a továbbiakban: Ellátási szerződés) kötöttek a Szentendre, Szabadkai u. 11. szám alatti ingatlanban 
végzendő éjjeli menedékhely fenntartásának Szolgáltató általi, DPÖTK-tól történő átvételére, valamint 
a Megrendelő által kötelezően ellátandó nappali melegedő szociális szolgáltatás Szolgáltató általi 
nyújtásáról. A nappali melegedő működtetésére Szolgáltató azóta sem szerzett működési engedélyt. 
1.2. Jelen szerződés aláírásakor Szolgáltató az Ellátási szerződés alapján a szociális igazgatásról és 
a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 84. § (1) bekezdésében 
meghatározott, hajléktalanok átmeneti elhelyezését nyújtó – 20 férőhelyes – éjjeli menedékhelyet 
(továbbiakban: éjjeli menedékhely) működtet a Szentendre, Szabadkai utca 11. szám alatt található, a 
BKV Zrt. (székhelye: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.; Cg. 01-10-043037; a továbbiakban: 
Tulajdonos) tulajdonát képező, a szentendrei belterületi 402/4 – a jelenleg folyamatban lévő 
telekalakítási eljárás lezárulta után 396/6 – helyrajzi számú ingatlanon fekvő, a Megrendelő tulajdonát 
képező épületben, raktárépületben és az azokhoz tartozó lekerített telekrészen (továbbiakban: 
szolgáltató hely) a Tulajdonos hozzájárulásával.  
1.3. Felek megállapítják, hogy az Ellátási szerződés szerinti szolgáltatás fenntartási költségei és az 
állami normatíva közötti különbözet havonta bruttó 500.000,- Ft. Megrendelő kötelezettséget vállal 
arra, hogy 2016. január 1. napjától a 4.1.2. pont szerinti pontok hatálybalépéséig havonta utólag, 
tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig Szolgáltató által kiállított számla ellenében 500.000,- Ft-ot 
megfizet Szolgáltató részére. Amennyiben a hatálybalépés időpontja hóközi időpontra esik, úgy a 
hatálybalépés előtti időszakra a bruttó 500.000,- Ft/hónap, a hatálybalépést követő időszakra pedig a 
2016. évre megállapított bruttó 10.000.000,- Ft keretösszeg 1/12 részének időarányos részét tartozik 
Megrendelő Szolgáltató részére megfizetni.  
A megfizetett összeg elszámolása a 3.2. pont szerint történik azzal, hogy a keretösszeg 1/12-e helyett 
havi bruttó 500.000,- Ft-tal köteles elszámolni. 
1.4. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés – 4.1.2. pont szerinti – hatálybalépésével 
egyidejűleg az 1.1. pontban részletezett Ellátási szerződés hatályát veszti. 
1.5. Szerződő felek rögzítik azt is, hogy a Szt. 86. § (2) bekezdés c) pontja alapján Megrendelő 
kötelező feladatai közé tartozik a hajléktalanok Szt. 65/F. § (1) bekezdésében meghatározott nappali 
ellátása (továbbiakban: nappali melegedő). 
1.6. Jelen szerződés célja a hajléktalanok éjjeli menedékhelyének, valamint a Megrendelő által 
kötelezően ellátandó nappali melegedő szolgáltatási feladatainak Szolgáltató általi ellátása. 
 
II. Nappali melegedő és éjjeli menedékhely nyújtása  
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2.1. Megrendelő és Szolgáltató a Szt. 91. § c) pontjában foglalt rendelkezésekre tekintettel, figyelembe 
véve Megrendelőnek a Szt. 86. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott kötelezettségét, az alábbi 
ellátások működtetésében állapodnak meg: 
2.2. A Szolgáltató – jelen ellátási szerződés aláírásával – kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltató 
helyen nappali melegedő és éjjeli menedékhely szociális szolgáltatásokat nyújt a Szt., valamint az Szt. 
végrehajtására kiadott végrehajtási rendeletek (így különösen: a szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 
szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet, továbbá 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM 
rendelet) keretei, eljárásrendje között, melyeket az ellátási szerződések megkötésére irányadó, a Szt. 
120-122. §-aiban meghatározott rendelkezések alapján, jó minőségben és magas szakmai színvonalon, 
az ellátást igénybe vevők érdekeit szem előtt tartva, a megfelelő gondossággal biztosítja. 
2.3. Szolgáltató kijelenti, hogy a nappali melegedő és az éjjeli menedékhely nyújtásához kapcsolódó, 
központi jogszabályban esetlegesen meghatározott kizáró okok vele szemben nem állnak fenn. 
2.4. Szolgáltató jelenleg éjjeli menedékhely működtetésére rendelkezik működési engedéllyel. 
Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés aláírását követően haladéktalanul 
kérelmezi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál a nappali melegedőre vonatkozó 
működési engedély kiadását. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy együttműködik 
Szolgáltatóval a működési engedély megszerzése során.  
2.5. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás teljesítése, működtetése során 
keletkezett, hatósági és személyes adatokat rögzítő iratokat, adatállományokat, a rá irányadó: az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, 
valamint a személyes gondoskodás nyújtására vonatkozó külön ágazati törvényben (Szt.), szakmai 
jogszabályokban meghatározott anyagi és eljárásjogi rendelkezések keretei között, az ügyvitelre 
irányadó feltételek szerint gondosan kezeli, az eljárások során keletkező – beazonosítható vagy 
beazonosíthatatlan – adatot kizárólag törvényi felhatalmazással rendelkező szervek részére bocsátja 
rendelkezésre. 
2.6. Megrendelő és Szolgáltató kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a jelen ellátási szerződés 
időbeli hatálya alatt, a Szolgáltató – szervezetrendszere útján – az alábbi helyiségben végzi 
tevékenységét: 
2000 Szentendre, Szabadkai utca 11. 
Szolgáltatás időtartama, ellátotti létszáma:  

- Nappali melegedő: 20 fő részére munkanapokon legalább napi 6 órában.  
- Éjjeli menedékhely: 10 fő részére hétfőtől vasárnapig legalább napi 14 órában, téli időszakban 

(november 1-től április 30-ig) további – legalább – 10 fő részére. 
 
III. A szolgáltatások nyújtásának feltételei  
3.1. Megrendelő és Szolgáltató kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a jelen ellátási szerződésben 
meghatározott szolgáltatás folyamatos, biztonságos nyújtása esetén a finanszírozás az alábbiak szerint 
történik:  
3.1.1 A működési engedélyek és jelen feladat ellátási szerződés alapján Szolgáltató jogosult a 
feladatellátás utáni normatívák megigénylésére, és felhasználására (éjjeli menedékhely normatíva, 
éjjeli menedékhely krízis férőhely utáni normatíva, nappali menedékhely normatíva, ágazati pótlék 
központi térítése). 
3.1.2. Megrendelő vállalja, hogy a feladatellátással összefüggésben ténylegesen felmerülő költségek és 
a 3.1.1. pont szerinti állami finanszírozás különbözetét (a továbbiakban: különbözet), de legfeljebb az 
adott évre felek által közösen elfogadott keretösszeget megfizeti. A keretösszeg 1/12 részét 
Megrendelő havonta előre, tárgyhó 15. napjáig - a Szolgáltató által kiállított számla alapján - 
átutalással köteles teljesíteni.  



3/5 
 
3.1.3. Felek minden évben, legkésőbb november 30. napjáig meghatározzák a következő év 
keretösszegét, mely a Megrendelő által teljesítendő különbözet megfizetésére vonatkozó 
kötelezettségvállalás felső összeghatárát jelenti. Megrendelő a keretösszegen felül további költségek 
megtérítésére nem köteles. Felek 2016. évre vonatkozóan bruttó 10.000.000,- Ft-ot fogadnak el 
keretösszegként. 
3.1.4. Felek a keretösszeg megállapítása során kölcsönösen együttműködnek egymással. Megrendelő a 
következő évre vonatkozó keretösszeg mértékéről írásban tájékozatja Szolgáltatót, melyet amennyiben 
a tájékozató levél átvételét követő 5 napon belül nem vitat írásban, a tárgyévet követő év január 1. 
napjától hatályba lép felek között. 
3.1.5. Amennyiben felek a következő évre vonatkozó keretösszeg mértékében nem tudnak 
megegyezni, a tárgyévet követő év január 1. napjától az előző év december 31. napján hatályos 
keretösszeg 1/12-ét köteles Megrendelő havonta a 3.1.2. pont rendelkezései szerint megfizetni. 
3.2. Szolgáltató vállalja, hogy Megrendelőt minden tárgynegyedévet (április 30.; július 31.; október 
31.) követő hónap 15. napjáig írásbeli szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás megküldésével 
tájékoztatja az Ellátási szerződésben, illetve ezen Feladatátvállalási Szerződésben általa vállalt 
szociális feladatok tárgyidőszaki teljesüléséről. Szolgáltató a teljes tárgyévre vonatkozó írásbeli 
szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását – legkésőbb – a tárgyévet követő év március 31. 
napjáig köteles megküldeni Megrendelő részére. Amennyiben a Megrendelő által a tárgyévre 
megfizetett keretösszeg meghaladja a ténylegesen felmerült kiadások és az állami finanszírozás 
különbözetét, abban az esetben Szolgáltató a túlfizetés összegét legkésőbb a tárgyévet követő év 
március 31. napjáig köteles visszafizetni Megrendelő részére. 
3.3. Megrendelő és Szolgáltató kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a nappali melegedő és az 
éjjeli menedékhely működtetésével és fenntartásával kapcsolatos adminisztratív, ügyviteli feladatokat 
a Szolgáltató önállóan látja el. 
3.4. Megrendelő és Szolgáltató kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a nappali melegedő és az 
éjjeli menedékhely szolgáltató helyen történő működtetésével kapcsolatos valamennyi költséget 
(különösen közüzemi költségek, személyi és dologi kiadások) Szolgáltató viseli, Szolgáltató a 
szolgáltatások nyújtásával összefüggésben Megrendelővel szemben a 3.1. pontban részletezett 
finanszírozáson felül semmiféle anyagi hozzájárulásra nem tart igényt.  
3.5. Szolgáltató az épület állapotát ismeri. Az épület – felújításnak nem minősülő – karbantartásával, a 
rendeltetésszerű használatból adódó javításokkal kapcsolatosan Megrendelővel szemben semmiféle 
anyagi hozzájárulásra nem tart igényt. 
3.6. Felek a személyi térítési díjra a vonatkozó jogszabályokat tekintik irányadónak.  
3.7. Szerződésszegés esetén a szolgáltatás folyamatos biztosítását Megrendelő saját intézményei útján, 
vagy más szolgáltatóval való szerződéskötés útján rendezi. Szerződésszegéssel összefüggésben 
keletkező károkért Szolgáltató köteles helytállni. 
3.8. Szolgáltató vállalja, hogy az éjjeli menedékhely férőhelycsökkentésére és a nappali melegedő 
működésére vonatkozó engedélyező határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül megküldi 
szakmai programját, szervezeti és működési szabályzatát, valamint házirendjét. 
 
IV. Egyéb rendelkezések 
 4.1. A szerződés hatálybalépésére az alábbiak szerint kerül sor: 
4.1.1. Megrendelő és Szolgáltató kölcsönösen megállapodnak abban, hogy jelen feladat ellátási 
szerződés 1.1.-1.3., 4.1., valamint a 4.4.-4.11. pontjai 2016. január 1. napján lépnek hatályba. 
4.1.2. Jelen feladat ellátási szerződés 1.4.-3.8., valamint a 4.2.-4.3. pontjai az éjjeli menedékhely 
férőhelycsökkentésére és a nappali melegedő működésére vonatkozó engedélyező határozat jogerőre 
emelkedésének napján, de legkorábban 2016. január 1. napján lép hatályba. 
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4.2 Megrendelő és Szolgáltató kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a jelen ellátási szerződést 
határozatlan időre kötik. Bármely fél, a másik szerződő fél képviselőjéhez írásban intézett 
jognyilatkozattal – három (3) hónap időtartamú felmondási idővel – április 30-i vagy október 31-i 
hatállyal felmondhatja, amely felmondási idő alatt a folyamatos ellátást Szolgáltatónak biztosítania 
kell.  
4.3 A szerződés megszűnését követő 60 napon belül felek kötelesek egymással elszámolni. 
4.4. Megrendelő, valamint képviseletében bármely bizottsági tagja jogosult Szolgáltató 
tevékenységének, pénzügyi- és szakmai beszámolóinak ellenőrzésére. 
4.5. Jelen szerződést a felek csak írásban módosíthatják, illetve szüntethetik meg.  
4.6. Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”), illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit 
tekintik irányadónak. 
4.7. Felek a jelen szerződésből eredő jogvitát tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni, ennek 
sikertelensége esetére a Megrendelő székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki. 
4.8. Jelen szerződés aláírói kijelentik, hogy a szerződő fél képviseletében a szerződés megkötésére 
jogosultak. 
4.9. A szerződés tartalmazza a Megrendelő és a Szolgáltató közötti megállapodás valamennyi 
feltételét. A szerződés hatálybalépésével hatályát veszti valamennyi közlés, tárgyalás és megállapodás 
(szóbeli vagy írásbeli), amelyet a Felek a szerződés tárgyát illetően a szerződés kelte előtt tettek vagy 
kötöttek. A félreértések elkerülése végett a Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt kikötés a Ptk. 
6:87. §-a szerinti teljességi záradéknak minősül. 
4.10. Jelen szerződés megkötésére Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
294…/2015. (XI.12.……..) Kt. sz. határozata hatalmazta fel a Polgármestert. 
4.11. Ezen négy (4) számozott oldalból álló megállapodást Felek elolvasás és kölcsönös értelmezés 
után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá. 
 
Szentendre, 2015. ……………………. 
 
 
 
 
Szolgáltató részéről: Megrendelő részéről: 
 
 
 
……………………………… …………………………………………………........ 
 Gerzsenyi István Verseghi-Nagy Miklós   dr. Gerendás Gábor  megyei igazgató      polgármester        jegyző 
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Készült: 6 példányban 
Egy példány: 4 oldal 
Kapják: 1.-4. sz. pld. Megrendelő 
 5.-6. sz. pld. Szolgáltató 


