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Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester, Egry Attila alpolgáľmester,
dľ. Sziláeyi Demeteľ képviselő

A képviselő-testületi ülés iđőpontj a:20|5. novembeľ 05. ..s2. napirend

Tárgy: Javaslat Idősek Klubja kĺalakításáľa a Palotaneryedben

A napirendet nyílt ülésen kell taľgyalni, a hatrírozat elfogadésźůloz minősített szavazattobb-
ség szfüséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺiryi Bizottság vé|eményezi X
Emberi Erőfoľľás Bizottság vé|eményezi X
Határ ozati j av aslat a bizottsźtg szźtmźr a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság / Emberi Erőfonás Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az elóteĺjesztés megtárgyalását.

Tĺsztelt Képviselő.testĺilet!

L Tényá|lás és a dtintés tata|mának ľészletes ismeľtetése
Az önkormányzati fenntartású Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ (továbbiak-
ban: JSzSzGyK) önálló szakmai egysége biztosítja a kerĹiletben - a szociá|is igazgatásről és szociális ellá-
tásokĺól sző|ő 1993. év III. törvényben meghatőrozottak szerint, kötelező feladatként - anappa|i elláüást
jelenleg 7 telephelyen, melyből 5 idősek klubja, 1 szenvedélybetegek részére nýjtott szolgáltatás, I ér-
te lm i fogyatéko sok napközi otthonaként működik.

A Képviselő-testiilet a 186/201.5. (VI.25.) száműhatározatával kifejezte azon szándékát, hogy a József-
városi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ telephelyeként kapacitłásbővítés céljából új idő-
sek klubját kíván működtetni a Palotanegyedben. A Palotanegyed teljes lakossága ||240 fo, ebből a 65
év felettiek szálma2066 fő. A JSzSzGyK nappali e|lá./rásán belül az idősek klubjai egyenként 60 férőhe-
lyesek, így javasolt, hogy az új klub a meglévőkhöz hasonlóan 60 fő férőhellyel kerüljön kialakítrĺsľa.
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A Palotanegyedben idősek klubjának kialakítására alkalmas ingatlan a Jőzsefvátosi Gazdálkodási Köz-
pont Zrt. (továbbiakban: JGK Zrt.) fellméÍése és a JSzSzGyK vezetőjének javaslata a|apján a 1088 Bu-
dapest, Baross u.2I. szátm a|attl 557 m2 alapteľületű önkormányzati tl|aidonú helyiség, mely elhelyez-
kedését tekintve jól megközęlíthető helyen a Baross és a Szentkirályi utca sarkán található.

II. A beteľjesztés indoka
Az új idősek klubja |étrehozáséthoz szükséges azingat|an kijelölésére vonatkozó képviselő-testületi dön-
tés'

ilI. A dtintés célja, pénzíigyi hatása
A döntés cé|ja a nappali ellátás bővítése érdekében 60 fős idősek klub helyiségének kijelölése.
Az idősek klubja kialakítása a JGK Zrt.tájékoztatása szerint építész és gépész tervezést igényel, mely
a|apján teljesíthetőek a működéshez szükséges tárgyi feltételek. A kivitelezések tekintetében elvégzen-
dőek a víz-, gáz., csatorna-, elektromos rendszerek-, sze||ózés-, frĺtésľendszer kiépítése, akadálymentesĹ
tés,vźiaszfa|azások, a|jzat. és oldalfalburkolások, festés, mázo|ź"s, nyí|ászétrők cseréje, bonyolítás, mű-
szaki ellenőrzés. A felsoroltak a|apján a kialakítás becstilt költsége nettó 60.000.000,- Ft + Afa (bruttó
76.200 eFt).

Javasolt, hogy a klub kialakítási, működtetési, fenntartási kciltségei a20I6.évi költségvetés elfogadása-
kor keľülj enek me ghatá r ozásr a.

Iv. Jogszabályiktiľnyezet
A Magyaľoľszág helyi önkormányzatairő| szó|ő 20|1. évi CLXxXx. törvény 23' $ (5) bekezdés 1la.
pontjában foglaltak szeľint a keľületi önkormányzat fe|adata különösen a szociális szolgáltatások és ellá-
tások. A szociális igazgatásről és szociális ellátásokľól szóló 1993.évi III. töľvény 57. $ (1) bekezdése,
65iF. $-a, valamint a 86. $ (2) bekezdés b) pontja a nappali ellátást szociális a|apszo|gá|tatásként, mint a
te|epĹi|ési önkoľmányzatkote|ező fe|adate||átálsahatátozza meg. A nappali ellátásra vonatkozó rész|et-
szabályokat a szemé|yes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai fęladatairól és mÍĺködésük
feltételeiről sző|ő |12000. (I.7.) SzCsM ľendelet (továbbiakban: SzCsM rendelet) tafta|mazza.

Kéľj ĺik az a|ábbi határ ozati javas l at el fo gadás át.

Határozatijavaslat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

a Budapest VIII. 36758/A/3 he|yrajzi szálmon nyilvántaľtott, teľmészetben a l082 Budapest' Baross u.
2|. szźlm a|atÍi 557 m2 alaptetületű önkormźnyzati tulajdonú helyiséget nappali ellátást biĺosító 60
féľőhelyes Idősek Klubja funkcióra kijelöli.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. novembęr 05.

A dłintés végľehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgźl|tatźsi lJgyosnźt|y Humánkapcsolati
Iľoda, Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központvezetóje, Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt., Gazdátlkodási IJ gy osná]ly .

Budapest, 2015. októbęr 28.
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