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Képviselő.testůilet e számára

Tisztelt Képviselő-testület!

Az ,,oszirőzsa'' Gondozó Szo|gá|at Értel-i Fogyatékosok Napk<izi otthonában (intézmény) (1082

Budapest, Kisstáció u. 11.) nyujtott szociális a|apszo|gáltatást _ a nappali ellátlást - a VIII. kerületi lakó
vagy tartőzkodási hellyel nem rendelkező éľtelmi fogyatékosok is igénybe vehetik.
A keľĺileten kívĺili éľtelmi fogyatékosok.aak az e|látásét a személyes gondoskodást nyijtó szociális
ellátasok formáiról és a térítési díjfizetési kötelezettségrol szóló 2Il20I1. (tV.12.) önkormányzati
rendelet 9. s (3) bekezđése a|apjźn 2.000,. Ft/naplfő szemé|yi térítési díjat kell fizetniük.

A Képviselő-testĺilet 2006. évben az intézmény üľesen álló férőhelyeire megállapodást kötött a

Budapest Főváros II. Kerületi Önkoľmányzatta| (I|. keriileti Megbízó) 1 fo, és ellátási szerzodést
kdtött a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros onkormźnyzaÍta| (VII. kerĺileti Megbízó)
szintén 1 fő ĺjnkiszolgálásra részben képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos személy nappali
ellátásának érdekében. A megállapodás és aze||źttźsiszerzodés (szeľződések) időtartamahatźrozat|an.

A szerződések 13. pontjai alapján szükséges a szo|gáltatási díj méľtékének évenkénti felülvizsgálata,
melynek alapján:
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A képviselő-testiileti ülés időpontj a: 2011. november 03. . sz. napirend

Tź,ľgy: A II. és VII. keľületi tinkormányzatokkal .fogyatékosok nappali ellátásáľa- kötött
szeľződések felülvizseálata

A napiľendet gyuklzľt ülésen kell tźltgyalru, a határozatlrendelet elfogadásához
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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatásĺ Bizottság véIeményezi x

Hatźr ozati j av as|at a bizottsźlg szánźn a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|óteriesztés megtárgy a|ását.
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- 2006-2009' évben a II. kerületí Megbízó évente 2.000,- Ftlgondozási naplffi, a VII.
kerületi Megbíző 500.000,- Ft/év szolgźitatási díjatfizetett az e|Iźltźsért:

- 2010. évi felülvizsgálatakor a Képviselő-testtilet a 486/f009. (XII.02') számű hatźroztźtban
úgy döntött, hogy 2010. évtől' a Megbízóktól szolgá|tatási díjként a mindenkori KSH
adatközlés szerinti infláció mértékével megemelt összeget kéri. A Megbízók ezt a döntést
elfogadták, a szerződések módosításra keriiltek;

- 20|1. évben a Képviselő-testtilet a 43812010. (XI.03.) sziámú határozatźlban úgy döntött,
hogy a 2010. évi módosítást tartja fenn.

P é n ziigy i, kö lts égv etés i h atós
Az önkormányzatnak bevétele keletkezik. A II. kerület az e|látott által igénybe vett gondozási napok
száma a|apján, a VII. kerület éves fix összegben ťlzeti meg az inf7áciő méľtékével megemelt díjat.
2011. évben a gondozási napok száma a mindenkori költségvetési törvény a|apján25| nap,2012.
évben f52nap|esz.

Javaslat a 2012. évi szolgdltatdsi díjra
Tekintettel arľa, hogy mindkét ellátott évek óta az intézmény gondozottja, valamint arľa, hogy több
éve fennálló szeľződéses kapcsolat van ĺinkoľmányzatunk és a hivatkozottkét önkormányzatközotÍ,
ezéľtjavasolható, hogy szerződésekben foglalt 2010. évből bevezetett szolgáltatási díj ménékét taľtsuk
fenn' amely a mindenkori KSH adatközlése szerinti inflációt k<jveti.

A szociális ellátásokľól és szociális igazgatásrő|sző|ő 1993. évi III. torvény |ff. $-aa|apjźnaze||átási
szerződéssel kapcsolatos d<jntések a Képviselő-testĺ'ilet át nem ruházhatő hatáskörébe taľtoznak.

Ké ľem az a|áhbi határ ozati j avas lat elfo gad ás át.

H.łrÁnozłTI JAvAsLAT

A képviselő-testi'ilet úgy dönt, hogy

1.) a fogyatékos személyek nappali ę||źtźsźlra kötött hatźrozat|an időre szóló
a) Budapest Főváros II. Kerületi Önkoľmányzattal kötött megállapodásban,
b) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváľosi onkormźnyzatta|kötött ellátási szerződésben

foglalt szolgáltatási díjat taľtja fenn.

2.) felkéri a polgármesteľt, hogy az I' pontban meghatározottakľól az érintett önkormányzatokat
tájékoztassa.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20l1' november 03.
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