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ELŐTERJESZTÉS 
A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodásról 

 
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § 
(2) bekezdésének b) pontja értelmében Biatorbágy Város Önkormányzatának 
kötelező feladatát képezi az idősek nappali ellátásának biztosítása.  
 
Biatorbágy Város Önkormányzata és a Boldog Gizella Alapítvány között 2000 óta áll 
fenn feladat-ellátási megállapodás az 1993. évi III. törvény 65/F.§-ában 
meghatározott időskorúak ellátásának biztosítására. Az idősek szállítását az 
Önkormányzat kötelező feladatként látja el.  
 
A feladat ellátásának módjáról az Önkormányzat és a Boldog Gizella Alapítvány 
között létrejött szerződés rendelkezik. Az idősek intézménybe való bejutásának, majd 
hazajutásának költsége eddig a sajátos nevelési igényű gyerekek szállítására 
vonatkozó Támogatói Szolgálaton belül került elszámolásra.   
 
Az Önkormányzat 2020/2021 évre vonatkozóan nem kötött szerződést, mivel a 
járványhelyzet miatt az idősek szállítására nem került sor.  
 
Az Alapítvány a 2021/2022 évre vonatkozóan a szolgáltatást 2021. május 10 -2022. 
május 9. napja között végezte, 2.703.000.- forint összeg került kifizetésre.  
 
Az Alapítvány által megküldött költségbecslés szerint a 2021/2022 évben nem került 
felhasználásra a teljes támogatási költség, csak a töredéke: 1.285.235,-.  
 
Kérik, hogy a fennmaradt támogatás ebben az évben kerüljön felhasználásra. A 
fennmaradó összeg: 1.404.765.- forint, amit az igényelt 2.805.000.- forint támogatási 
összegbe kérnek beszámítani.  
 
Az Alapítvány által megküldött költségszámítás az előterjesztés mellékleteként 
olvasható.  
 
Az Alapítvány a szolgáltatás önköltségét 935/Ft/km-ben határozta meg, 2022. július 
15. és 2023. július 14. között tartó időszakra 2 805 000.-Ft díjban javasolja 
megállapítani a támogatási költség összegét. 

Az idősek nappali ellátásában résztvevő személyek tekintetében a lakóhelyük és az 
Intézmény közötti közlekedés biztosítását heti 5 alkalommal vállalja az Alapítvány.  

A Szolgáltatás finanszírozását javaslom az Egészséges Biatorbágyért keretből 
teljesíteni. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet határozatának meghozatalára. 
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Biatorbágy, 2022. június 10. 

                                                                    Tarjáni István s.k. 

polgármester 
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Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
../2022. (VI.30.) határozata 

 
A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodásról 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az időskorúak nappali 
ellátáson belüli lakóhely és az Intézmény közötti közlekedési támogatásról szóló 
előterjesztést és úgy dönt, hogy: 
 

1. 2022. július 15. és 2023. július 14. közötti időszakra vonatkozóan az Önkormányzat 
az idősek szállítására vonatkozó szolgáltatást a Boldog Gizella Alapítványon 
keresztül 2.805.000.- forint összegben támogatja, 
 

2. a 2021/2022-es szerződéses évben fennmaradt 1.404.765.- támogatási összeg az 
együttműködési megállapodás III.5. pontja alapján az Alapítvány által kerüljön 
visszafizetésre az Önkormányzat Takarék Banknál vezetett 50420403-10000939-
00000000 számú bankszámlájára, 
 

3. a támogatás összegének 60 %-a, azaz 1.683.000.-Ft Biatorbágy Város 
Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének Egészséges Biatorbágyért Program 
keretéből kerül kifizetésre, 
 

4. a támogatás összegének 40 %-át, azaz 1.122.000.-Ft-ot a 2023. évi 
költségvetésének Egészséges Biatorbágyért Program keretében biztosítja, 
 

5. felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására, a jegyzőt 
pedig annak ellenjegyzésére. 

Az együttműködési megállapodást a határozat melléklete tartalmazza 

 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály, Pénzügyi Osztály 
 

 

  Tarjáni István sk.                                                  dr. Hajdu Boglárka                                             
    polgármester                                                                jegyző      
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Amely létrejött 
 
egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A.), 
mint az ellátás igénylője - képviseli: Tarjáni István polgármester, dr. Hajdu Boglára 
jegyző, és Czuczor Orsolya pénzügyi osztályveztő ellenjegyzése mellett (a 
továbbiakban: Önkormányzat), 
 
másrészről a Boldog Gizella Alapítvány (2051 Biatorbágy, Boldog Gizella utca 1.), 
mint a szociális ellátást biztosító - képviseli: Kulyassa Bálintné kuratóriumi elnök (a 
továbbiakban: Alapítvány, bírósági végzés száma: 4.Pk.60.375/2000/7., 
nyilvántartási szám: AM 2016, adószám: 18690125-1-13, számlaszám: ERSTE 
BANK:1160006-00000000-98152832) között az alábbi feltételekkel. 
 

I. Előzmények 

1. Biatorbágy Város Önkormányzata és a Boldog Gizella Alapítvány 2013. 
szeptember 30. napján feladat-ellátási szerződést kötött a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/F §-ban 
meghatározott időskorúak nappali ellátásának biztosítására 
 

2. A hatályos feladat-ellátási szerződés IV.2. pontja alapján a „Az 
Önkormányzat vállalja, hogy a Biatorbágyon állandó bejelentett lakóhellyel 
rendelkező idősek nappali ellátásába történő bevonáshoz az Alapítvány 
tulajdonában lévő gépjárművel történő intézménybe való be, illetve 
hazaszállításhoz használt gépjárműhasználatért évente az Együttműködési 
Megállapodásban meghatározott összeget fizet”  

 

II. A szerződés tárgya, időtartama 

 

1. A jelen megállapodás keretében az Önkormányzat a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 65/F. §-
ában meghatározott kötelező feladatainak ellátásához biztosítja az Alapítvány 
Támogató Szolgálatán keresztül az időskorúak nappali ellátásában részesülő 
biatorbágyi személyek számára heti 5 alkalommal a lakóhelyük és a Boldog 
Gizella Otthonban működő Idősek Klubja (2051 Biatorbágy, Boldog Gizella u. 
1.), mint Intézmény között a közlekedést. 

2. Az Alapítvány jelen szerződés értelmében az 1. pontban meghatározott 
feladatokat a 2051 Biatorbágy, Boldog Gizella utca 1. szám alatt látja el, 
amelyre az Alapítvány nevére kiállított PEC/001/293-2/2014. számú működési 
engedély alapján jogosult. 
 
 
 



III. A felek jogai és kötelezettségei 

1. Az Alapítvány vállalja, hogy a Biatorbágyon állandó bejelentett lakóhellyel 
rendelkező idős korúak nappali ellátásához biztosítja a lakóhelyük és az 
Intézmény közötti gépjárművel történő közlekedést. Az Alapítvány köteles 
teljesíteni a jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási 
kötelezettséget úgy, hogy az Önkormányzat által írásban kért adatokat 
köteles írásban 8 napon belül rendelkezésre bocsátani. Az adatszolgáltatás 
során az Alapítvány köteles a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályi 
rendelkezéseket betartani és adatszolgáltatási kötelezettségét az ott 
meghatározott korlátok között teljesíteni. Az Alapítvány tudomásul veszi, hogy az 
ellátottak adatainak, személyiségi jogainak védelmére az Szt. rendelkezéseinek 
értelmében különös figyelmet kell fordítani. Az Alapítvány köteles minden hónap 
10. napjáig havi riportot, illetve tárgyévet követő július 15-éig éves szakmai és 
pénzügyi beszámolót készíteni és azt az Önkormányzat részére megküldeni az 1. 
számú mellékletben foglaltak szerint. 

2.  A havi riport tartalmazza a szállított biatorbágyi személyek (igénybevevők)  
számát, a szállítási napokat és a megtett kilométert.  

3 Az Alapítvány a támogatást 2023. július 14. napjáig használhatja fel. A 
támogatásnak a fenti határidőig fel nem használt részét, legkésőbb 2023. év július 
31. napjáig köteles az önkormányzat Takarékbanknál vezetett 50420403-10000939-
00000000 számú Biatorbágy Város Önkormányzat költségvetési számlájára 
visszautalni. 

IV. Panaszok érvényesítésének rendje 

1. A támogatói szolgáltatásban résztvevő személy az ellátásával kapcsolatban 
felmerülő panaszát az Szolgálat vezetőjéhez nyújthatja be, amelyet az 
intézmény vezetője köteles haladéktalanul kivizsgálni és annak eredményéről a 
panasz berkezését követő legkésőbb 3 napon belül a panasszal élő ellátottat, 
valamint az Önkormányzatot írásban értesíteni.  

2. Amennyiben az ellátott nem ért egyet az intézményvezető döntésével, az 
értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az Alapítványhoz fordulhat, 
ezt a Kuratórium (mint fenntartó) bírálja el.  

3. Amennyiben az ellátott nem ért egyet az Alapítvány döntésével, az értesítés 
kézhezvételétől számított 8 napon belül az Önkormányzathoz fordulhat, amely 
esetben az Önkormányzat köteles 15 napon belül azt megvizsgálni. 

4. Az Alapítvány köteles a panasz alapját képező körülmények elhárítása érdekében 
- a panasz kivizsgálásának eredményétől függően - haladéktalanul intézkedni. 
Az Alapítvány köteles a megtett intézkedésekről az Önkormányzatot 8 napon 
belül írásban tájékoztatni. Amennyiben a panasszal élő ellátott a megtett 
intézkedéssel nem elégedett az Önkormányzathoz fordulhat, az Önkormányzat 
köteles a panaszt 15 napon belül megvizsgálni.  



5. Panasz benyújtása esetén az ellátást változatlan feltételek mellett az Alapítvány 
továbbra is biztosítani köteles addig mindenféleképpen, amíg a panaszt az 
Alapítvány, illetve az Önkormányzat el nem bírálja. 

V. Fizetési feltételek 

1. Az Alapítvány a szolgáltatás önköltségét 935.-/Ft/km-ben, 2022. július 15.- 2023. 
július 14. között tartó időszakra 2.805.000.- Ft díjban állapítja meg. 

2. Felek az együttesen kialkudott díjkalkuláció alapján abban állapodnak meg, hogy 
az I/1 pontban rögzített szolgáltatások igénybevételére az Önkormányzat 
mindösszesen 2.805.000. - Ft, azaz kettőmillió-nyolcszázötezer forint összegű 
hozzájárulást fizet ki átutalással az Alapítvány jelen szerződésben megjelölt 
bankszámlájára a 2022.  július 15-től 2023. július 14-ig tartó időszakra. 

3. A fenti összeg kifizetése két részletben történik: 
 

I. részlet: 2022. július 31. napjáig a támogatás 60 %-a, azaz 
1.683.000.-Ft, azaz egymillió-hatszáznyolcvanháromezer forint; 
II. részlet: 2023. február 28. napjáig a fennmaradó 1.122.000.-Ft, 
azaz egymillió-egyszázhuszonkettőezer forint  
 

4. Alapítvány az ellátási szerződés időtartama alatt az ellátás színvonalának 
megőrzése és a működtetés céljából átutalt pénzösszeg felhasználásának 
ellenőrzését az Önkormányzat részére biztosítja. 

5. Az Alapítvány vállalja, hogy az I/1. pontban meghatározott feladatok ellátását a 
szolgáltatást igénybevevő idősek részére térítésmentesen biztosítja. 

VI. A szerződés megszűnése 

1. Jelen szerződés megszűnik a felek közös megegyezése vagy azonnali hatályú 
rendkívüli felmondása alapján. 

2. Bármelyik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a 
másik fél jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségeit súlyosan megsérti. 

 

VII. Egyéb rendelkezések 

 

1. Jelen együttműködési megállapodási szerződés aláírásának napján lép hatályba 
és egy év határozott időre szól. 

2. A jelen ellátási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyv, valamint a hatályos jogszabályok, szakmai előírások 
rendelkezései az irányadóak. 



3. A felek megállapodnak abban, hogy jogvita esetén a bírósági eljárást megelőzően 
kötelező egyeztető tárgyalást tartanak, amelyről jegyzőkönyvet vesznek fel. 
Amennyiben az egyeztető tárgyalás nem vezet eredményre, úgy a peres eljárásra 
a Budaörsi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 
A felek jelen 4 oldalból álló ellátási szerződést - elolvasás és értelmezés után – mint 
a szerződéskötési akaratukkal mindenben egyezőt 4 eredeti példányban írták alá, és 
azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 

 
 
Biatorbágy, 2022. június  
 

 

Tarjáni István     Kulyassa Bálintné  
polgármester    Boldog Gizella Alapítvány kuratóriumi elnök 

 

 

Ellenjegyezte:  

……………………………………………….. 

dr. Hajdu Boglárka 
jegyző 
 

……………………………………………….. 

Czuczor Orsolya 
pénzügyi ellenjegyzés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. számú melléklet  
 

Tárgyhónap……………………….. 
Napok Szállított személyek Megtett kilométer Költség 795.- Ft/km 



száma( 
igénybevétel-fő) 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
22.    
23.    
24.    
25.    
26.    
27.    
28.    
29.    
30.    
31.    
Tárgyhó összesen:     
Támogatott összeg:     
Előző hónap 
felhasználása( 
göngyölített ) 

   

Fel nem használt 
támogatás: 
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