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Tárgy: Javaslat ellátási szerződés 
megkötésére a Magyar Vöröskereszt X. 
kerületi szervezetével 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény meghatározza a 
szociális ellátások formáit és az ezek megszervezésére köteles szerveket. 
A törvény 86. §-a szerint az a települési önkormányzat alapfeladatai közé tartozik hajléktalan 
személyek részére nappali ellátás és legalább napi egyszeri meleg étel biztosítása, illetve az 
utcai szociális munka megszervezése. 
A helyi önkormányzat ezeket a kötelezettségeit ellátási szerződés megkötésével is elláthatja. 

A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete ezeket a feladatait a Magyar Vöröskereszt X. 
kerületi szervezetével kötött ellátási szerződés keretei között látta el. A megállapodás 2009. 
december 31-én lejárt. 
A Vöröskereszt az ellátási szerződésben foglaltakat ezidáig maximálisan teljesítette, 
beszámolási kötelezettségének minden évben eleget tett; az önkormányzattal hatékony 
együttműködést alakított ki. 
Több hajléktalan ellátással foglalkozó szervezet is tevékenykedik a kerületben, de az 
önkormányzatot terhelő két kötelezően ellátandó feladatot csak ez a szervezet végzi a kerület 
egész területén. 
A Vöröskereszt jelezte felénk, hogy nyitott egy újabb szerződés megkötésére, és ezeket az 
ellátásokat a továbbiakban is tudja biztosítani a Kőbánya területén élő hajléktalanok részére. 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság a szerződés-tervezetet a január 12-i ülésén tárgyalja, a 
bizottság elnöke javaslatukat az ülésen ismerteti. 

Kérem a Tisztelt Testületet, tárgyalja meg az előterjesztést, és döntsön a határozati javaslatról. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a X. 
kerületi Vöröskereszttel - utcai szociális munka és hajléktalanok nappali ellátása szolgáltatás 
biztosítására - 2010. január l-jétől 2012. december 31-éig terjedő határozott időtartamra 
ellátási szerződés megkötéséhez. 
Felkéri a polgármestert az ellátási szerződés aláírására. 



Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 2010. január 4. 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
j e g y z ő 

2010. február 15. 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

Ehrenberger Krisztina 
főosztályvezető 



ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Önkormányzat) 1102 Budapest, Szent László tér 29. - mint az ellátás igénylője 
- képviseli Verbai Lajos polgármester (a továbbiakban: Megbízó) 
másrészről a 
Magyar Vöröskereszt X. kerületi Szervezete (a továbbiakban: Vöröskereszt) - 1107 
Budapest, Bihari u. 15. között - mint szociális szolgáltatást biztosító - képviseli Teixler 
Gizella területi vezető (a továbbiakban Megbízott) között. 

Ezen ellátási szerződés a felek között az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
(Ötv.) 8. §. (l)-(3) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvényben meghatározottak alapján a hajléktalan ellátásra vonatkozik, az alábbi 
feltételek szerint: 

1. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Budapest Főváros X. Kerület 
Kőbányai Önkormányzat tulajdonát képező (hrsz.: 38320/1., tul.lapsz.: X.229.), 
természetben a Budapest X. , Bihari út 15. szám alatt található ingatlanon levő 
ingyenkonyhát és nappali melegedőt (a továbbiakban: ingyenkonyhát) a Vöröskereszt 
működteti. 

2. A Vöröskereszt vállalja, hogy a Budapest Kőbánya területén lévő hajléktalanok 
számára (férőhelyének megfelelő számban) napi egyszeri meleg ételt és tartózkodási 
lehetőséget, utcai gondozást és rendszeres „teajáratot" biztosít. Ezen túlmenően a 
gondozottak érdekében együttműködik az Önkormányzat illetékes szerveivel. 

3. Az ingyenkonyha folyamatos üzemeltetéséből eredő valamennyi üzemeltetési, 
fenntartási, karbantartási és munkabér költséget a Vöröskereszt viseli. 

4. Fenti tevékenység elősegítése céljából a Képviselő-testület 2 500 000,- Ft, azaz 
kettőmillió-ötszázezer Ft támogatást biztosít a mindenkori költségvetés terhére, amely 
összeget a Képviselő-testület minden évben július l-ig utalja át a Vöröskereszt 
11710002-20000552 sz. folyószámlájára. A további esetleges támogatásokról a 
Képviselő-testület következő évi költségvetéseiben dönt. 

5. Jelen együttműködési megállapodás határozott időre, 2010. január 1-től 2012. 
december 31-ig szól. 

6. A Vöröskereszt az Önkormányzat számára az intézmény működéséről évente egy 
alkalommal szakmai és pénzügyi beszámolót készít a tárgyévet követő január 31-ig. 
Az Önkormányzat jogosult a Vöröskereszttől év közbeni tájékoztatót kérni. 

7. Amennyiben a Vöröskereszt az ingyenkonyha folyamatos működtetésével 
kapcsolatos, a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségének nem, vagy nem 
megfelelően tesz eleget, az Önkormányzat jogosult a jelen szerződést egyoldalúan, 
azonnali hatállyal felmondani. 



8. A szerződést bármelyik fél két hónapos felmondási idővel, külön indokolás nélkül, a 
másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal felmondhatja. 

9. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 
rendelkezései az irányadóak. 

10. Felek a jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
írták alá. 

Budapest, 2010. január 
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képviseletében: 
Magyar Vöröskereszt X. kerületi 

Szervezete képviseletében: 

Verbai Lajos 
polgármester 

Teixler Gizella 
területi vezető 

Ellenjegyezte: 

Dr. Neszteli István 
jegyző megbízásából: 


