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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I.  Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Józsefvárosi Szociális Szolgáltató 

és Gyermekjóléti Központ szakmai egységeként működő Értelmi Fogyatékosok Napközi 

Otthonában (továbbiakban: ÉNO) (1082 Budapest, Kisstáció u. 11.) nyújtott személyes 

gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátást – nappali ellátást – VIII. kerületi lakó vagy 

tartózkodási hellyel nem rendelkező értelmi fogyatékosok is igénybe veszik. 

 

A Képviselő-testület 309/2006. (VI.29.) számú határozata alapján 2006. január 01. napjától 

határozatlan időre megkötött megállapodásban foglaltak szerint 1 fő Budapest II. kerületi 

lakóhellyel rendelkező, a Képviselő-testület 373/2011. (IX.15.) számú határozata alapján 2011. 

október 01. napjától határozatlan időre megkötött megállapodásban foglaltak szerint 2 fő, a 

386/2013. (X.16.) számú határozata 2014. január 01. napjától további 1 fő tekintetében összesen 3 

fő Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelkező részére kerül biztosításra a nappali ellátás. 

 

A Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzattal kötött megállapodás az előterjesztés 1. számú 

mellékletét képezi. 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzattal kötött megállapodás az 

előterjesztés 2. számú mellékletét képezi. 

 

Az ÉNO működési engedélye szerinti férőhelyeinek száma 20 fő. 2019. évben az éves 

kihasználtság 19 fő volt, jelenleg 13 fő gondozottat látnak el, melyből 4 fő kerületen kívüli 

(szerződéses), várakozó lista nincs.  

 



 

 

A Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzattal kötött megállapodás 13. pontja, valamint a 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzattal kötött megállapodás 16.2. pontja 

alapján meghatározott éves felülvizsgálati kötelezettség megtörtént. 

 

A megállapodásokban foglalt szolgáltatási díj egy bevételi forrás az Önkormányzatnak az 

intézmény működtetése szempontjából, az üres férőhelyekre, állami támogatás nem igényelhető, 

ha csak VIII. kerületi állandó lakóhellyel rendelkező igénybe vevőt lát el az ÉNO, akkor az egy 

ellátottra jutó éves költséget teljes egészében a Józsefvárosi Önkormányzat finanszírozná. 

Az ÉNO működési költség összege közel állandó, melynek az az oka, hogy a személyi juttatások 

változatlanok, az infrastruktúra használódik, a közüzemi díjak összege alacsonyabb ellátotti 

létszám esetén sem csökken jelentős mértékben. A kihasználatlan férőhelyek esetén is szükséges 

biztosítani a szakmai létszámminimum normát.  

A kerületen kívüli értelmi fogyatékosoknak az ellátásért Budapest Főváros VIII. kerület 

Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

térítési díjairól szóló 56/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése alapján 

térítési díjat kell fizetniük. A szolgáltatásért fizetendő térítési díj mértékét az igénybe vevő lakó- 

vagy tartózkodási helye szerinti települési önkormányzattal kötött megállapodás tartalmazza. 

A II. kerülettel kötött megállapodás alapján 2006. évtől kezdődően gondozási naponként 2.000,- 

Ft összegű szolgáltatási díj került megállapításra mely 2011. évtől a mindenkori KSH adatközlés 

szerinti infláció mértékével emelkedik.  

A IX. kerületi Önkormányzat 500.000,- Ft/fő/év szolgáltatási díjat fizet 2 fő IX. kerületi 

lakóhellyel rendelkező ellátottra 2012. évtől, továbbá 2014. évtől további egy főre 573.822 Ft/ év 

szolgáltatási díjat fizet, mely összegek a mindenkori KSH adatközlés szerinti infláció mértékével 

emelkedik. 

 

2020. év I. félévére vonatkozóan összesen 1.088.112,- Ft bevétel keletkezett az ÉNO szerződéses 

férőhelyeire fizetendő szolgáltatási díj befizetésekből. 

 

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy mindkét önkormányzattal évek óta folyamatosan fennáll a 

szerződéses jogviszony, az ellátottak hosszú évek óta az ÉNO gondozottjai. Tekintettel a 

szolgáltatást igénybe vevők egészségi és mentális állapotára szakmai szempontból indokolt az 

ellátás további folyamatosságának fenntartása, változatlan formában. 

 

 

 II. A beterjesztés indoka 
A Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzattal, Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi 

Önkormányzattal személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátás – nappali ellátás 

– értelmi fogyatékosok napközi otthona feladat ellátás tárgyában kötött megállapodásokban 

meghatározott szolgáltatási díjak mértékének változatlan formában történő fenntartásáról 

szükséges, hogy a döntéshozó meghozza döntését. 
 

III. A döntés célja, pénzügyi hatása 

A döntés célja a Képviselő-testület 309/2006. (VI.29.) számú határozata alapján 2006. január 01. 

napjától határozatlan időre megkötött megállapodásban foglaltak szerinti 1 fő Budapest II. 

kerületi lakóhellyel rendelkező, valamint a Képviselő-testület 373/2011. (IX.15.) számú 

határozata, valamint a 386/2013. (X.16.) számú határozata alapján 2011. október 01. napjától 

határozatlan időre megkötött megállapodásban foglaltak szerinti 2 fő, 2014. január 01. napjától 

további 1 fő tekintetében összesen 3 fő Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelkező személy 

részére biztosításra kerülő nappali ellátás igénybevétele érdekében fizetendő szolgáltatási díj 

mértékének változatlan formában történő fenntartása. 



 

 

 

A döntés pénzügyi fedezetet nem igényel. 

 

 

IV. Jogszabályi környezet 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 23. § (5) bekezdés 11a. pontjában foglaltak szerint a kerületi önkormányzat feladata 

különösen a szociális szolgáltatások és ellátások. A szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 86.§ (4) bekezdése alapján a 

fővárosi kerületi önkormányzat biztosítja a 86.§ (1) és (2) bekezdés szerinti szociális 

szolgáltatásokat, így a nappali ellátásokat is. Az Szt.122. § szerint a helyi önkormányzat 

képviselő-testülete az ellátási szerződés megkötését, a szerződés módosítását, illetve 

megszüntetését nem ruházhatja át. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési 

feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 74.§ - 82.§ ai határozzák meg az értelmi 

fogyatékos személyek nappali ellátásának feltételeit, szabályait.  

 

A Mötv. 46. § (1) bekezdése és a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 13.§ (2) bekezdése 

alapján az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni. Az SZMSZ 30.§ (1) bekezdése alapján a 

határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

Az SZMSZ 7. sz. melléklet 3.3.2. és 3.4.6. pontja alapján a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi 

Bizottság, az SZMSZ 7. melléklet 1.4.1. és 1.4.3. pontja alapján a Költségvetési és Pénzügyi 

Bizottság javasolja az előterjesztés megtárgyalását. 

 

A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

Mellékletek: 

1. számú melléklet - Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzattal kötött megállapodás 

2. számú melléklet - Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzattal kötött 

megállapodás 

 

 

I.  HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020. (XI. 19.) számú határozata 

 

a fogyatékosok nappali ellátására vonatkozó ellátási szerződések felülvizsgálatáról 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy 

 

1. a személyes gondoskodást nyújtó nappali ellátás tárgyában határozatlan időtartamra szóló 

Budapest II. kerületi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 12. pontjában 

meghatározott szolgáltatási díj összegét változatlan formában fenntartja. 

 



 

 

2. a fogyatékos személyek nappali ellátás tárgyában határozatlan időtartamra szóló Budapest 

Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 7. 

pontjában meghatározott szolgáltatási díj összegét változatlan formában fenntartja. 

 

3. felkéri a polgármestert, hogy a Budapest II. és Budapest IX. kerület Önkormányzatát a határozat 

1. – 2. pontjaiban foglaltakról tájékoztassa. 

 

Felelős: polgármester  

Határidő: 1. és 2. pont esetében: 2020. november 19. 

     3. pont esetében: 2020. november 30. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály, 

Humánkapcsolati Iroda 

Budapest, 2020.  
 

 

Szili-Darók Ildikó sk. 

    alpolgármester 


