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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ismertetése
A Budapest Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testiiletének26212016. (XII.20.) szźmlűhatźrozatźtbanfog-
laltak alapján onkormányzatuĺtk 5 fió Budapest VIII. kerületi lakóhellyel vagy tartőzkodási hellyel rendelkező
szenvedélybeteg ľészére bentlakásos férőhely biztosítására - mint önként vállalt önkormányzati feladat - hatá-
rozott időtartamú 2017. januźr 01. napjától 2017. december 31. napjáig szolgáltaĺási szerződést (továbbiakban:
szerződés) kötött az Emberbarát Alapíwánnyal (továbbiakban: Alapítvrány).

A szerződés 5. pontjában foglaltak a|apjáĺ a bent|akásos szociális ellátás féľőhely-fenntartási összege évente
400.000,- Ft/férőhely. Ezen feltil a szociális intézményi ellátáséľt azewes ellátottak á|ta|flzetendő intézményi
díj napi összege a szerzodés megkötésekoľ 1.000,- Ft, melynek fizetését az onkormányzat źÍvźi|a|ta.

A szerződés 3. pontjában foglaltak szerint a fenntaľtó által hozott (elen esetben az AlapiŃźny), az ellátĺás
igénybevételének szabályaiĺa vonatkozó esetleges módosításárő| azonkormányzatot 15 napon beltil éľtesíti.

Az A|apítvány tájékoztatása alapján a szociális igazgatźsrő| és szociá|is elláĺásokról szóló 1993. évi III. tör-
vényben foglaltak a|apján az intézĺnényi térítési díjat a fenntartó tárgyév április l-jéig állapítja meg' mindezek
a|apján az A|apitváĺy álta| megáI|apított napidíj összege 2017 . ápri|is 01 . napjától l .000,- Ft-ról l .067,- Ft-ra,
teljes hónapban igénybevett szolgáltatás esetén a havi 30.000,- Ft-ról 32.010,- Ft-ra változik.

Tekintettel arra'hogsla Józsefuárosi KábítószerijgyiBgyeztető Fórum programjain belül a szerződésben rögzí-
tett napi térítési díj összege módosult, sztikséges az A\apíNánnyal kötött szolgáltatasi szerzódés módosításá-
nak elfogadása az előteľjesĺés I. számű mellékletében foglalt taľtalomma|.

tr. A beteľjesztés indoka
A Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatźtró| sző|ő 36lf0I4. (XI.06.) önkoľmányzati
rendelet 7. mellékletének l.1.3. pontja éľtelmében a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt bármely
önkormányzati szerződés megkötéséľől, módosításáról, megszüntetéséről, ide nem értve a polgĺármesteri és a
kizárólagos képviselő-testtileti hatásköľt, kivéve továbbá a7/2016' (III.03.) önkormányzati rendeletben meg-
hatźrozotíJózsefuárosban működő önszerveződo közösségek, művészek és spoľtolók pźiyázatitámogatásźthoz
kapcsolódó szerződések módosítását.
A szolgáltatási szerzodés módosítása éľdekében szükséges az e|óterjesztés tárgyában a döntéshozata|.

III. A diintés cé|ja' pénzügyi hatása
A döntés cé|ja az Emberbarát Alapítvánnyal kötött szolgáltatási szerződés módosítása a napi és havi fizetendő
térítési díj összegére vonatkozóan.
A Képviselő-testület f62l20l7. (XII.20.) számű döntésében foglaltak szerint a Józsefuárosi Kábítószerügyi
Egyeztetó Fórum programjain belül az Emberbarát Alapítvánnyal kötött szolgáltatási szerződésben foglaltak
teljesítéséľe _ önként vállalt feladat - a 20|7 . évben 2.912,5 e Ft összegű forrást biztosított, melyből 2.000,0 e
Ft az éves férőhely biztosítást, a fennmaradő 9|f,5 e Ft a tény|eges igénybevevők után fizetendő napi térítési
díj összegét fedezi.
2017 . év első félévéb en f fó szenvedélybeteg után kellett a havi térítési dijat ťlzetni, tisszegszeľű en 20|7 . ja-
nuár 01. napjátó| f01'7 ' március 3l. napjáig havonta 60.000,- Ft, összesen l80.000,- Ft,2017. április 01. napjá-
tő| 2017 .június 30. napjáig az eme|t összegű térítési díj havonta 64.020,- Ft, összesen |92.060,- Ft (még nem
került te|jesítésre). Az első félév kiadása összesen 372.060,- Ft, második féIévre fennmaradó fedezet összege
540.440,- Ft, amely havi átlagban90'073,- Ft (2,8 fő havi téľítésidíját fedezi).
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Az előzetes igénybevételi adatok szerint aszo|gá|tatás után fizetendő költségek fedezete biztosított a 11301
címen
A szerződésmódosítás mindezek alapján pénzugi fedezetet nem igényel, amennyiben a szo|gáltatast igénybe-
vevők |étszáma je|entősen megemelkedik, javasolt a későbbiekben további fedezet biztosítása.

fV. Jogszabályi köľnyezet
A Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Miĺködési Szabtiyzatźrő| sző|ő 36ĺ2014. (x.06.) önkormányzati
rendelet 7. mellékletének 1.l.3. ponda a|apján a Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság jogosult dönteni a
szolgáltatós i szerzóđés módosításáról.

Kéľem az a|ábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozatijavasla1

../20|7. (WI.10.) szźtműYźrosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatźrozat:

A Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bĺzottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest Józsefuárosi Önkormányzat és azBmberbarát A|apiwźny között 20|7. január 10. napján 5 fő
szenvedélybeteg részére bent|akásos ferőhely biztosítĺása tźrgyźtban kötött szo|gźitatźsi szerződést az e|í5ter-
jesztés l. számú melléklete szerinti taľtalommal módosítja.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017. július l0.

2. felkéri a polgármestert a határozat I. pontja szerinti szerződésmódosítás a|áirźsára.

Felelős: po|gármesteľ
Határidő: 2017' július l7.

A döntés végrehajtását végzó szervezeti egység: Humánszolgáltatási IJgyosnáiy Humánkapcsolati Iľoda

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az e|őterjesztó e|okészitőjénekjavaslata aközzététel módjára
nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 2017. jrilius 04.
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1. sz. melléklet
SZoLGÁLTATÁSI sZERziDÉs

1. sz. módosítása

amely létrejott egyrészről a
Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefvárosi onkormányzat
székhely: 1082 Budapest, Baross u' 63-67.
törzsszám: 7357|5
adószám: 157357-2-42
statisaikai szám: 157357 15.841 1-32 1-0 l
szám|av ezető: K&H Bank Zrt.
bankszámlas zám: |0403387-00028570-00000000
képviseli: Dr. Kocsis Máté polgármester
mint szolgáltatást igénybe vevő (a továbbiakban: Megbízó),

másrészről
Embeľbarát Alapítvány
székhelye: 1l05 Budapest, Cserkesz u.7-9.
nyilvántartási szám: 01-01-0000035
képviseli: Kondor Viktoľ
adőszttm:|91 |9 6 | 0 -f - 42
statisztikai számjel: |9.1|96|0 9499 569 0|
szám|asztlm: l 03 00002-20 1 1 0826-00003 28 5

szám|av ezető: MKB Bank Zrt
mint szolgáltatźlst végző (a továbbiakban: Megbízott)

együttesen Szerződő Felek köztitt, az a|u|koht helyen és feltételek szerint:

aSzęrzodł5 Felek a 2017. januźr 10. napján megkötött, a VIII' kerĺiletben bejelentett lakóhellyel vagy annak hiányában

bejelentett tartózkodási hellyel ľendelkező 5 fő szenvedélybeteg részére bentlakásos féľőhely biztosítása tárgyĺában létre-

jött szolgáltatási szerződést (a továbbiakban: szolgáltatási szerződés) - Budapest Főviĺros VIII. kerület Józsefoárosi on-
kormányzat Képviselő-testtiletének Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottsága ..'...'/f0|7. (VII'l0.) szttmuhatározata

szerint - 2O|7 . április 0l. napjától közös megegyęzéssel az a|ábbiak szeľint módosítjrĺk.

1. A szolgáltatásiszerzóđés 5. pontjánakmásodikbekezdése helyébe aza|ábbirendelkezés lép:

,,A szobiátts intézményi ellótósért az egles ellátottąk által fizetendő intézményi térítési díj napi összege 1.067,- Ft, tel-

jes havi igénybevétel esetén 32'010,. Ft, melynekmeglizetését a Megbízó ánállalja. Ezen osszeg a berclfttférőhelyek
arányában illeti meg a Megbízottat.''

2. Je|en szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a szolgáltatási szerzódés, illetve a Polgári Törvény-

könywől sző|ő 20|3. évi V. ttirvény rendelkezései az irźnyadóak.

Jelęn szeľződésmódosítás 5 egymással szó szerint mindenben megegyező példrĺnyban késziilt, melyet a Szerződő Felek

ęlolvasás és értelmezés utiĺn, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóválragyólag lrtáka|á.

Budapest, 2017. július ...

Budapest Főváľos VIII. kerĺilet
Józsefvárosi Onkormányzat

képviseletében
Dr. Kocsis Máté

polgármester
MegbízĺĎ

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika
a|jegyző

Fedezet: dátum: Budapest,20l7
Pénztigyileg ellenj egyzem :

Emberbaľát A|apítvány
képviseletében
Kondor Viktoľ

Megbízott

Páris Gyuláné
gazdasági vezeto


