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I. Előzmények
A Budapest Főváros VIII. keľĹilęt lőzsefyárosi onkormźnyzat Képviselő-testülete |7312006,
(IV.11.) szémnhatźrozata a|apján ellátási szeruóđés került megkötésre a Budapest Fővaros
IX. keľĹilet Fęľencvĺĺľosi onkormtnyzatta| 2006.04.01 . napjátő| hatáĺozatIan időtaľtamľa,
személyes gondoskodás keretébe tartoző gyermekjóléti alapellátás, azon beltil gyeľmekek
átmeneti otthona - 0-3 éves koru gyermekek elhelyezése érdekében -, mint kötelező
önkoľmanyzatif e|adatellátásbiaosításatárgyában.

il. A beteľjesztés indoka
Az e||átźsi szeruodés 19. pontjában foglaltak szerint a Budapest Fővĺíros IX. keľület
Ferencvárosi onkormtnyzat afe|adat ellátás megvalósulásaľól évente egy alkalommal írásban
beszámol.

ilI. Tényállási adatok
A gyermekek védelméről és a gyámigyi igazgatásról szóló t997. évi )o(K. törvény
továbbiakban Gyvt) 94. $ -ban foglaltak aIapján a települési önkormrínyzat, fővárosban a
teľiileti önkormányzat fe|adata a gyeľmekek védelme helyi elLźltő rendszerének kiépítése és

mfüĺidtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése, a (3) bekezdése alapján
kcitelező feladatként látja el azoknak a gyermekeknek az átmeneti elhelyezését, akiknek
e||źńása a család életvezetési nehézségei miatt veszélybe keľül, vagy akik más ok miatt
átmenetileg ellátás és felügyelet nélkiil maľadnának. Az <jnkormźnyzat az e||átást az źita|a
fenntaľtott iĺtézmény mfüĺjdtetésével vagy más szerwel kötött ellátási szerződés (GyVt. 96.

$) útjan is biztosíthatja.

Az onkormányzat fenntartásában lévő Józsefuaĺosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ önálló szakmai egységeként mrĺkĺidő Gyeľmekek Atmeneti otthona (1088 Budapest,
Szentkirályi u. 15.1.4.) a mfüödési engedélyében foglaltak szerint 3-18 éves koľú
gyermekeket fogadhat.



A Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi onkormanyzat az ellátási szerződésben
foglaltak szerint a Ferencváľosi Családsegítő Központ és Intézményei keretében műktidő
Gyermekek Atmeneti otthonában (1097 Budapest, Fehérholló u. 2-4.) biztosítja a feladat
ellźtását, az ęĺĺőI szőIő beszźmolót ĺjnkoľmányzatuĺtk részérę megküldte. A 2013. évi feladat
ellátásról sző|őbęszźtmoIő az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.
A beszámolő tar:ta|mazza a2013. évi beszámolási időszakra vonatkozőaĺ (2012. 11.15 _
2013. 11.15. napjáig) az ellrátási szerzóďésben lek<jtĺjtt 1 ferőhely tekintetében a Budapest
VIII. keľületi állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek ellátását. Bęmutatásra keru| az
igénybevett gondozási napok száľĺagyeľmekenkénti lebontásban, ezen kívül rtjvid ismertctést
kapunk az átmeneti goĺđozttsba vétel indokaľól, a helyzet megoldásĺĺľól és a gondozás
megszűnésének dátumáról. A beszámolási időszakban cisszesen 56 ellátási nap kerĹilt
igénybevételre.

A Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ Gyeľmekjóléti Központjaźltal
jelenleg is 1 fő VIII. keľĹileti állandó lakóhelý gyermek átmeneti gondozásban részesül.

A Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ a beszámolóban foglaltak
teljesítését igazollta. A szo|gáItatás minőségével maximálisan elégedett, a szak<nai kapcsolatuk
inteĺlziv az otthon a sztilő és gyermeke kapcsolattartásának szempontjából is közel van.

Iv. Döntés tartł|mának ľészletes ismeľtetése
Jelen előterjesztésben ismeľtetett tényállási adatok és indok a|apjźn, javaslom a Budapest
Fővaľos IX. kerület Ferencvarosi onkormźnyzat Gyermekek Átmeneti otthona 2013. évi
feladat- el látásľól szóló beszámolój ának elfo ga dását.

V. A diintés célja' pénzügyi hatása i ,

Az eLőzményekben és a tényállási ađatokban foglaltak a|apjźn javasolom a Buđapest Főviíľos
IX. keľület Feľencviíľosi onkoľmtnyzat 2013. évre vonatkoző szal<rĺlai beszźlmolójanak
elfogadását a 0-3 éves koľú gyermekek Gyermekek Átmeneti otthona feladat ellátás
tekintetébęn.

vI. Jogszabályi kiirnyezet
A Bizottság hatásktire a Budapest Fővaros VIII. keľĹilet Józsefuaľosi Önkormányzat a
Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Mfüödési Szabá|yzatfuő| sző|ő 25/20|3. (v.27.)
ĺinkormanyzati ľendelete 4. melléklętének 2.I.7. pontjában foglaltakon alapul, mely szerint a
Humánszolgáltatási Bizottság đont az önkormányzatkozĺevelési, kĺizmúvelődési, kulturális,
spoľt, egészségtigyi, szociális, gyeľmekvédelmi feladatok e||źtása tráľgykörbe tartoző
szerzódéses paľtner tevékenysé géro| sző|ő beszámolój anak elfogad ásarőI.

Határozatĺ javaslat

.l20|4 év. (III. 03). számú Humánszolgá|tatási bizottsági határozat:

A Humánszo|gáitatási Bizottság úgy dönt, hogy

elfogadja a Budapest Fováros IX. kerület Feľencváĺosi Önkormźnyzat a2OI2. novembeľ 15._
2013, november 15. napja köztitti iđoszal<ra vonatkozó beszámolóját a 0-3 éves koru
gyermekekátmenetiotthonaf e|adate||átásáról.
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l. számú melléklet

Feľeneváľosĺ Szociális és Gyermekjóléti lntézmények I gazgatósága
Csa|ádtámogató és Gyermekjótétĺ Kłizpont

1095 Budapest, Mester u. 19

te| 216ł983' 218-6175.

Beszámoló ł f0t3. évľe vonatkozĺían

Ą Fęrencł'áľosi Szociálís és Gyermekjóléti Intézĺnény.ek keľetén belĺil mriködő Gyermekek
Átmeĺeti otthonában az Ellá&Ĺsi szerzőđésben fogtaltak szęrint 1 tekötö1t féróhely.en
Budapest VIII. kęrĺileti illetőségú gyeľmekek ellátĺísa a 20i3. ér'ben alábbiak szeńnt ąlakult.

kk. (szĹil.: Bp. )' ątl: 1086,-. - t2
fsz.7.) átmeneti gondozásat 2au1'.19,-től kéľték ellaĺasr $zęľződés ;íltal fenntaľtott
ťérőhel1're. A lakásban k<ĺziizemi ta*ozások ľniaťt kfüapcsoltĺák a szolgáItatás ezén iiĺtés
né|kiil mamdtak. A' családnak sikenili megoldani a pĺoblémái. Á g1,.ennek ęllátása
2013-01'09.+ől nregszĺint, a kiskoĺút haza viĺtćk.

IIor r kk. ( sz.: Bp. I n-: I c.:1089 9.)
áirneneĹl gondozását 20l3.08.21.-tő1 kérték ęliáüísi szeľző<ĺés által fel:ntąrtotf ťeľőhęlyre' A
esaláđ la]<haĺ.ĺási pľoblémĺĺi miaťt' A család rövĺđ időn belĺi.l síkeriilt új albérletet tďál'ni (1043
Bp' Cslfuyi 1.l.f2') így faB'a9.Ű.tóImegszůnt a gyeľmek átmened gondozĺsa.

kk. (sz. i an.. l r 1c.: 1083 Bp. .)
átneneti gondoziísát f0l3'09.27"-től kérték elláĺísi szerződés által fęnntartott feĺőhel,lĺe' A
család lakhatasi pĺoblénr'ii miatt. A családnak sikęľiilt megoldani a pľoblémát, nagysziilĺĺkhöz
kĺjltöaek {.l 083 Bp' Tömő u.23.) így 20 1 3. 1 0. l 5.-ve1 megszĺint az átmeneti gonđozás.

Bqdapes! 2013.i0.31.

{łł+ &,ś;
or,GedeonAndoĺ ..|:

/ igazgató

Gyeľmekek Áuneneti oťthona 1097 Budapest, Fehérholtó u. 2-4,te|/fax:2L0.7468

Nér' Januĺír Osszesen
ś ik jelen: 0

tívol: 9 nao
ĺívol: 9 nap

Név: Auguszľus lSzeptenber lösszęsen
,l ln jeie: 11 nap 

I 
jelen: 17 nap

tár'ol: 0 | tavol.0
jelen: 28 łap

:\év: Szeptembeľ októbęr összęsen
I jelen:4 nap

tĺívol. 0
jelen:13 nap
távol:2 nao

jelen: 17 nap
távoi: 2 nao

szakmai vezető


