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VáľosgazdátkodásiésPénzůigyĺľizotjš'á&ýéteménýezi X

Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi x

Határ ozati jav aslat a bizottság számźr a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az e|őterjesztés megtáľgya|źsáú.

Tisztelt Képviselő-testÍĺlet!

Az önkormányzat a gyeľmekek védelméről és a gyámügyi igazgatásről szóló 1997. évi XXK. törvény
(Gyvt.) 94. $ (3) bekezdése a|apján kötelezo feladatként |átja e| azoknak a gyeľmekeknek az átmeneti
elhelyezését, akiknek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélybe kerül, vagy akik más ok
miatt átmenetileg e||átźts és felügyelet nélkül maradnának. Az önkormányzat az e||źttást az źita|a
fenntaľtott intézmény működtetésével vagy más szervvel kötött ellátási szerzłĺdés (Gyvt. 96. $) útján is
biaosíthatja.

Előzmény
A Józsefuárosi onkoľmányzat a Jőzsefvźrosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kozponthoz (JCSGYK)
tartozó Gyermekek Atmeneti otthona intézményben a Szentkirályi u. |5. szám alatt mrĺködtet
gyermekek átmeneti otthona szo|gá,|tatást. Ez az intézmény 3-l8 éves korú gyermekek elhelyezésľe
kapott működési engedélý, ezért a Képviselő-testtilet a 0-3 év közötti gyermekek átmeneti otthonban
történő elhelyezése éľdekében a Feręncvárosi onkoľm ányzatta| a 11512008. (I|.27 .) szźtmű határozata
a|apjánhatározat|an időre ellátási szerződést kötött (3. szám,ő melléklet).
A Feľencvárosi onkormányzat a fenntartásában működő Ferencvárosi Egyesített Családsegítő
Központ és Intézményei keretén belül műkĺjdő Gyeľmekek Atmeneti otthonában (FECSKE) -
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Budapest IX. ker. Fehérholló u.2-4. - biztosítja a feladatellátást, melynek megvalósulásráról évente egy
alkalommal kötęles beszámolni.

Beszámoló a 201l. évi feladatellátásľól
A Budapest Főváros IX. KerĹilet Ferencvárosi onkormányzatPo|gźrmesteľi Hivata| Csa|ádvédelmi és

Ügyfélszolgźiati IrodźĄának vezetője (Iľodavezető) megktildte a beszámolót (I. számű melléklet),
amely szerint f}II. januźlr 1. napjától 201l. októberf5.napjźtig kétVIII. keľületi gyermek összesen
3f napot töltött el a FECSKE intézményben, aE! gyeľmek esetében az e||átás je|enleg is folyamatos.

A JCSGYK keretében működő Gyermekjóléti Központ szakmai vezetoje a beszźtmo|őban foglaltak
teljesítését visszaigazolta, a szo|gáItatás folyamatos fenntartását szi'ikségesnek tartja.

Szo|gá|tatási díj 2011. és20|f. évi iisszege
A Józsefuárosi onkormányzat 20l l. évben a feladatellátáséľt 700.000,- Ft szolgáltatási díjatfizetett. A
szo|gá|tatási díj összegének felülvizsgá|ata az e||átási szerződés 15. pontja a|apján atárgyévet követő
évjanuár 15. napja.
Tájékoztatom a Tisztelt Testületet, hogy a Ferencvárosi onkoľmányzat afl|l' november 10. napján
kelt Kp/1683l7lf011/XII. számú éľtesítése szerint 2072' évre szolgáltatási dij vźůtoztatást, módosítást
e|óre |áthatólag nem tervez (f . számű melléklet). A szolgáltatást f)If . évre vá|tozatlan feltételek
mellett biztosítják.

Javaslat
A kötelező feladat zavarta|an és folyamatos ellátása érdekében az e||źtási szerzódés fenntartását
indokoltnak és szükségesnek taľtom, a Budapest Ferencváros Önkormányzat 201|. évi
fe|adate||átźlsró l szó l ó be szám o l ój a el fo gadás át j avas o lom.

Az e||átási szerződéssel kapcsolatos döntések a szociális igazgatásrő| és szociális ellátásokľól szóló
1,993. évi III. töľvény IfZ. $ a|apján a Képviselő-testtilet át nem ruhá.zhatő hatásköľébe tartoznak.

Ké ľem az a|áňbi határ ozati j avaslat elfo gad ás át.

Hĺ,ľÁnozaTI JÁvAsLAT
A képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) elfogadja a Budapest Ferencváľos onkormányzat 2011. évi beszámolóját a 0-3 éves korú
gyermekek átmeneti otthona feladatellátásról,
2.\ jővźhagyja, hogy a 0-3 év közötti gyermek átmeneti otthonban ttiľténő elhelyezése érdekében
megkötött határozat|an idejű ellátási szerződés alĄźn a Ferencvárosi Önkormányzat részére 20|2.
évben 700.000,- Ft a szolgáltatźsi dijatflzet,
3.) felkéľi a polgármesteľt, hogy ahatátozatban foglaltakľól a Budapest Ferencvárosi onkormányzatot
tájékoztassa,
4.) felkéri a polgármesteľt, hogy a határozatban foglaltakat aZ önkoľmányzat 20|2. évi
költségvetésének tervezésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 1.-2. pontok esetében: 20If . január 19.

3. pont esetében: 2012. januźr 3I'
4. pont esetében: az önkormányzat2012. évi költségvetésének tervezése

A diintés végľehajtását végző
Ügłosztóly
Budapest, 201 1. december 29.

szeľvezeti egység: Humánszolgdltatdsi Üarcrytály, 
]énzĺiwi
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SánthaPéteľné \
alpolgármester
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1. szárfllJ melléklet

,,FsCsI{il'' Gyeľmekek ÁfĺnenetÍ (}ÍthgľIa

1t}97 Bud*pest FehéľIrollÓ u.2.4.
Tel.ĺ 2i0-ĺ468

Beszámolĺí a 2ł11'. évre vonatkozóan

A Ferenevá.osi Eg;'esírcn Családsegítő Ktizpont és lntézményei keretén belĺii műktidő
Gyermekek Atľneneti otthouaban az E|Iáĺási szęrződésben foglaltak szeľiat l lekötöti
féľőhelyen Budapest \rI[. kertileti illetöségrÍ e}'emrek ęIláüísa az aJábbiak szerint alakult.

ť (sztil': -ł., ätli ) felvételét fu1'a1,f7' napjátĺ5l a

'salád kilax<oitatása mtatt KaTĹęR az ejlátasi szerződésben rbgtďt feróhely teľhéľe' Az édesanya
élefvitele és lakhatasi problémáik miatt a csďádgondozó kezdeményezte a kískoril gyennek
iđeiglenes batźtlyÚ e1hei-l'ezését' 2011'02.03.-lán a 1|-873/201| szźľ;llú' határozat alapjaĺ az
eihelyezés rĘegtöÍtént.

l (sztiĺ.: all ) átmeneti gondozását
Zu t t .U9.JU-toi xérźék ,az ellátási szeĽődęs által fennÍartott férőhelyre' A ĺakásban a kôzĹizrĺni
számlak Íizętésének elmaraĺlasa miati a szoigá'Itaiasokat kikapcsoitłák, a1akźs fiités és rĺram
néIkĹil maľadt. A kiskoru g.vernrek ellátásajelenleg is fol1'amatban Ý'an.

Buđapestn 20l1, 'októbeľ 25.

Geđeon Ándoľ s.Ł
Ęazgatő



2. számumelléklet

$tj },r llŁsT řiiv.ąĺł*s t x. K['Rij I..Ł'I.
}. Í;lłŁ.;\CvÁíł.{}s iiN Koĺł.}IÁNv zĺ.l.'i ľ.ĺ.x

P(}1-üń.Rt4 ł;s1.pjRr HĺvÁ.ľ.Ąt,Ä
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Ll- gĺiratszám : Kpi 1 18.,l,l7ĺ20 l l,/Xĺĺ
i :,*' l - ĺ ;- lĺ, T]1.''Á. r)',.í+.

Budupest Fővál.os VIII, Kuiilet
ró a efv á ľo s i Ó n korĺnd nyzct
P o l g ár ne sÍe r i H řv ą Íąl ĺł
H umá.n szo! gĺĺ IÍtĺ ŕłís i ťĺg: o s z'ttÍ!},

SztlcióI.źs Iľodĺt

Koscs óné holk opf } utí is
iradauezetćí részére

Buđaĺlesŕ
Eaľoss u. 66-ó8.

1082

Tiszteĺt Iroduvezet(Í Asszo lty !

!.:irgy': szolgálta{'ási dii ir20I2. śr'ľe

Budapest Főváľos IX. Keĺület Í:et,eĺcváľos oriklrrnálryzaiá:lak Képviselő-testiiletc és
Budapest F<iĺ,aľos VIII. Keľület onkoľmiányzatanak Képviselő-testti}ete 2006. jťmius 06'
nap.ián Gyenĺekek áaĺsneti' ĺrtthorjában ĺérőIrely lr|ztosításáľa kötdtt Ellátási sz.-e:ződés 15.
ponĘa éĺelmében a szerzőđo felek a megŁatározotĺ szolgáltatásért járó díj niénékét a
taĺgyévet kcir'e{ő éi'januáĺ l 5. rrapjáig Íbliilvizsgáljak.

2011. november 07. napjaĺ telefonon történt lnegbeszćlésiĺnkĺe hivatkozva tájékoaatom,
irogy'onkoľniányzatunk aŻĐ"lŻ. évrę előre iáthatólag nenr teľvezi a szolgáItatasi díj emelését.

Kćrenr Ę ékoztatásom sz.ílęs tudomisrrl \,etelét.

Budapest, 201I. november 10.

Tisztelettel:
{: I}ľ' Gáspár LászIó s.k. :)

iľodavezeÍő

A dokumentum elektr.onĺkus úton valĺí megkiildéséhez hozzájáľulok.

Budapest, 2011.. november 10.

(: Dľ. Gáspáľ Llĺszló s.lł-:)
irođavezető

Cí::t: I09 t Budapes! Üllci út 45. 2. em' tel,: 210ą343, Fax': 217.7) 05, e.niail: buma'szolg@ťerencvaros'hu
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EI'LÁTÁSI szERZOĐ!Ęs

.arnely léhejł'tt egyfésuről
a Budapest JrĎzsefvárosi Ônkoľmányzat képviseletében Csécsei Béla polgárĺnester
(széIclrely: l082 Budapest, Baĺoss u. 63-67.), mint rnegbízó (a továbbiakban: Ivĺegbízó),

másrészról
a Eudapest Ferencv-árosĺ Onkgľmányzat képvíseletében: dľ' Gegesy Feľenc polgármester
(székhely: 1092 Budapest, Bakáts Íér 14.) mint szolgáltatást végzo (a továbbiakban:
Sz.o|gäLtatÁstvégző)

közcĺtt alulíroft napon és lrelyen ae alábbi feltételekkeĺ:

lĺa'A lvíegbizó megbízasa- a|apjan a Szolgáltatást végző vźůlalj4 hogy a gyermekek
védelméľől es a gyámÍigyi igazgatrísróI szóló tölrbsz<jr móđosított 1997 ' évi XXXI. tv. (a
továbbiakban: C'}fi') 50' $-ában, vďamint a személyes gondoskodast nyújÍ'
gyeľ'ĺnetjóléti, gyen,nekvédelmi intezrĺrények, valamint személ-l'ek szaknai feladatairói és
ĺniĺkÔdésük feltéteiefuől szólő Ĺ511998' $V.30.) NM rendelet 62-66. $, valamint 124. $-
ában foglďt kcĺvetelményeknek rnegfelelően személyes gonđoskodas keľetébe taĺozó
gyermekjóléti alapellátłs, uon bęliil gtrerĺbekek átmeneŕi otĺhona ellá1rást nyújt 1 fö
Budapest, VilI. keľĺiteti ĺíIiandó lakóhellyel ĺeĺdelkező 0-3 éves gyermek részéře, aki
családban él, de átmeneÍíleg el]átás és feltigyetet néikiil maľad, vagy elheiyezés hiĺĺn.vában
ezek nélkĺil marađną välamint akinek ellátása a csďád életvezetési nehézségei miatt
veszélyeteteťt. Ezen szolgáltatrís biztosítasávď _ a Gyvt' 15ó' $ (3) bekezdése ďapjrín - a
Megbízó kötelező feladatat látia el.

1,6. A Szolgáltatástvégző a rendelkezesére álló tiĺes feľóhelyek teľhéľe további VIII. keľĺiieti
lakóhelyű 0-3 éves kon: gyeľmeket is fogadhat a.łz.a7a kitétellel, hogy kizaľóiag a VIII.
kerĺiletí Józsefuĺíľosi Gyermekjótéti Szolgalat Gyeľmekek Átneneti otthona áttai küldÖ't
gyennekeket fogadja évente maximum l00'000,-Ft, azaz: egyszázezer foľint szolgáitatási

:dd keretösszeg eĘéig.

?. Az 1. pontban meghatĺáľozott intézrnéný ellátás formája: személyes gondoskođlís keretébe
tartofó gyermekjóléti alapellátás - gyermekek átrnenęti gondozísa -, azon beliĺl
gyermekek átmenetí otthona intézményi típus.

3' Az ęll;ätxban részestilők rendęlkezéséľę ál1ó férőheIyek szána a Közep-Magyaľoĺsági
Regionális Közigazgatlási Hivatal Szociáts és Gyámhívatal ätď kíađott *.ĺtooeii engedéĹy
a1apján24 feľöhely'

4. A SzotgäLtatást vegző elĺatasĺ teľiilete: Buđapest fX. kenilet Ferencvárosi onkoľmĺĺnyzat
illetékességi terii.lete'

5. Az 1. pontban meghaÍ'ározott szolgáltatast a Szolgáltatástvégző a Fęrencvárosí Egyesített
Csďádsegítő Központ és Intézményei keretében miĺködĺĺ Gyermekek Átmeneti otthona
1 097 Budapest, Fehérholló l. 2-4. szÁm a|aÍtlátja e!'

1/r ď t\



6. Jelen szęrzóđés ďapján aSzolgtiaústvégző tital eilátott feladatok kĺ'ilĺinĺisen:
- megszakítas nélkĹiii munkaľend szeľint miiködő bentlakásos

gyermekintéz.ményként alapellátás keľetében áETleneti gondozás biztosítása,
- a2 otthon'ba tőrtéÍLő befogadasról halađéktalan éľtesítés a Józsefviłrosi

GyeľrnekjóIéti Szolgalat Gyennekek Áuneneti otthona felé,
- a gyemrekekkel kapcsolatos - a 15ĺ|998. (Iv.30.) NM ręrrdelci 119. $ íl)

bękezdésébeĺ megbataiozott ľendkívtili eseménytől haladéktalan éĺesítés a
töĺvényes képvisel'ő felé.

7. A Szolgríltatástvěgzh képviselője ajeleĺ szeĺződésben nyilatkozatnttesz arĺa vołatkozóan,
bogy az 1. pontban rneghatározott személyes gondoskodrás keľetébe Ĺaľtozó gyermekjó!éti
alapellátrís gyermekek átmeati gondozasĺíľa - gy.eľmekek átmeireti ottbona - vonatkozó
kiĺ]ön jogszabályokat és szakľnai kovetelményeket, valamint nyilvántaľtasi

',' köteleue'ttségeket ismeri és aeokat maradéktalanui betaľtja és betaľĺatja.

A SzolgĺĺJtatrást ĺryújtó vĺíllalja' hogy folyamatosan kapcsoĺatot tart a VIIĺ. kerł'i{eti
Gyermekjólétí SzolgáiattĄ a beuĺalt gy'ermekrői folyam'atos ajékoztatásĺ biziosíl"'ltle1ve.
tudomasu1,',veszí' .hogy 1łzatś21ég ?, \!!ĺ' kęriileti GyermeĘióléti Szolglilat áltál ktitáł'ii

9' Ą SzolgáLtzt'ast végző az eliátottak adatai vonatkozasában az adatvédelmi jogszabalyí
rendelkezéseket betaľtja és betaľĺatja.

lG. A Szolgáitatist végző eleget lesz a szolgáltaĺísľa vonatkozĺj kĺjókoztatási
kötelezettségének az intézményvezetőn kereszttil a Gyvt' 33. $-ában fogialtakna.k
megfelelő módoĺ' '

1 1. A szolgáitaiás biztosit'risávď kapcsolatos .ĺ'itłís kérdések rendezésére a SzoigĺáÍtatást végző
által meghat.ározott érđekképviseleti fórum megalakít.ĺsanak és tevékenységének szabĺílyai
az.ĺtá,nyadók, kiilönös tekintettel a Gyvt. 35. $ (4) bek., 36. és 37. $.ában fogĺďtalaa.

Ĺ2. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerzódés i. pontjában rneghatáľozott feladatľa
hatanzaüan időre, 2006. 04.01. ĺapjátóI kötnek szerződést.

I3/a A Megbízó vállalją hogy a Szolgálaast végza Észľĺe 2008' éwe 700,a00,-Ft, azaz
hétsztuęzer forintot biztosít, ameiy magában fogla|a az elláťött*étFežěíiřřfiéšítI!äis, és
amelyet z'!9zjĺqug ŹO-._łepj^ái'g uľď át egy összegben a Szolgáltatást végző Raiffeisen
Bank Rt-nél (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) vezetett 12001008-00l7ozgo-ootooooĺ
szímú bankszáĺnlaszrímra'

I3/b. Az l,&. pontban meghataľozott 100.000,-Ft szoigą!Ętág !ĺiąt a Megbĺzó a szolgáltatást
végző a]ta| ._ a tényieges igénybevételrTl.--Gilą1j{ott szatnai és p-éĺzrĺg,vi
teljesítesigazolás utlín, a következő hónap 15. napjáig utatja á! amennyiben a kiżłotasós
b'eutalást l'égző Józsefvarosí Gyemrekjóléti Szolgalat Gyerĺnekek Átmeneti otthonä a
szakmai és pénzĹigyi teljesítési jóváhasŕta'

14. A SzolgIíltatást n1rljtó a felađat elvégzéséeĺt. a VIII. keľtiteti eilátott utĺĺn iĺiĺó noľĺaatív
á}lami afunogat.ĺĺs tehívasáľa jogosult.

,J' A. Felek megállapodnak abbąn' hogy jelen szeľződés l. pontjában meghatarozott-. szolgríitatiĺsért j aľó díj méľtekét a táľg1'évet követő év j anuaĺ 1 5 . feltilvizsgálj ák. 
-

i6. Ą szolgáitattst végző kĺiteles a szakmai jogszabalyok betaľłása alapul vételével a jelen
szerzödésben meghatríľozott szolgĺiltatĺsokat folyamatosan biztósítani, a szakmai
jogszabáIyokban előíľt adminiszhicitis kötelezetiségek betartźsźna|eryidejűieg'

i-,
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l7' Ha bĺírnely féĺ jelen szerz,őđés bármely pontját megszegi 3 ironapos felmondásrrak van
helye. A éblmondás a másik ťe|bezintézetź. a felmondĺĺs okát és 'iĺdokaít magźĺban fogLaló
nýlatkozattal töľténik'

i 8. Jelen szerzőđés i5. pontjában megtatátazofrak ęsetĺiben a Smlgáltatást végzć| v.á||alja az
1. pontban meghatbozott intézményei elhely'ezés ťoiyamatos biztosítását a felmondast
kcivet{ĺ 3 lióoapig. Az elhelyezés folyamatos biztosíttĺsĺĺnak elmulasztása esetén a
Megbizónakkártérítesi igén1'e van. A kártéĺítési igény ćrv'ényesítése a kięsett szolgiíItatási
iddtaľtamĺa volr atkorhat.

i9. A Szolgáltatást végző jelen szeĺzöđés 1. pontjában meglraiáľozott feladaĺ
nregvalósulrásríľól évente egy alkalommai legl'ésőbb november i5. napjáig íľĺísban a
Megbízónak beszámol'

20' A jelen szeĺződésben nem szabályozott kéĺdésekben a Ptk' szabáIyai, szaknrai
kéľdésekben a ľłatályos szemétyes gonđoskodást nyujÍó gyermekjóléti alapellátást nyújtó
intézméĺyekre vonatkozó jogszabályok az itźnyadók.

Jelen 'szerzöđés a Budapest ľX. keriiĺeti Feľencvárosi Önkonnĺĺnyzat Képvíselőtesttilete
|93ĺfa06. (vI.06.) számťl. a 91/2007, (Iv.04') szímmal és a 164/2Ü08. CV.07.) számmď
módosított, vďamint a Budapest Józse&.fuosi onkormányzat Képvisetőtesttilęte a I?312006.
(lV.11') szźnntl' a 66lfŰÖ7' (II.I5') számmal és a 115/2008' (iI.27.) szánmal módosított
hatźtrazattryal hagýa jĆwźl, melyet a Felek miłt akaľatuktiai mindenben megegyezőt, heiyben
hagyólag íľták alá.
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