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Előteľj esztő: Zentaí oszkar Humánszolgáltatási Bizottság elnĺjke
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Táľgy: A Jĺózsefĺ'áľosi Szociális Szo|gáitatálsteľvezési Koncepciĺó felülvizsgá|atára
fedezet biztosítása
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ĺ lncy zoľ HELYETTESÍIŐ,tI.ĺBcyzo

Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi x

Hatźlr o zatí i av as|at a bizottság' szźLméLr a:

A VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottsáý Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testĺ.iletnek az e|őteriesztés mestársv a|ásźú.

Tisztelt Képviselő.testületi

Előzmény
A Képviselő-testiilet 49612004, (KI.09.) száműhatározatźlval fogadta el a szociális szolgáltatásokra
vonatkozó hosszú tźLvű koncepcióját Józsefuárosi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció
elnevezéssel (Koncepció).

Az utolsó felülvizsgálat a képviselő-testület 6912009. (III.04.) számű döntése a|apján 2009. évben
történt, beszerzési eljárás keretében történő elkészítéséről a Képviselő-testtilet a 3912008. (01. 06.)

szźlműhatározatában döntött. A feladatellátás ellenértékę akkor bľuttó 2000 eFt átalánydíj volt.

Jogszabdlyi köľnyezet
A szociáIis igazgatásrő| és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (szr) 9f, $ (3) bekezdés
a|apján a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a

településen, illetve a megyében, főváľosban élő szociálisan rászorult személyek részére biĺosítandó
szo|gźůtatási feladatok meghatźlrozása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. A

ÉR KEZETT

2011 Ol(T 11 /Gf



szo|gá|tatásteľvezési koncepció Ártalrmát a helyi önkoľmányzat, illetve a társulás kétévente
felü lvizs gálj a és akfia|izźńj a'

Az Szt. jövőbeni vä|tozźsai még nem ismertek, de váľhatóak, és vélhetően érintęni fogjĺák a
szolgáltatástervezési koncepció két évenkénti felülvizsgálati kötelezettségét is, azonban a jelenleg
hatályos jogszabźiy a|apjána feliilvizsgálat és aktualizá|źs ez évben időszerű.

A személyes gondoskodást nýjtó, a|apszo|gáltatásokat és szakosított ellátást végzó szociális és
gyermetjóléti ntézményekre vonatkoző tervezési feladatok elvégzése fontos kötelezettség.

Pénziigyi' köItségvetési hatds (kiadds)
A koncepció felülvizsgá|ata az önkormányzat 2011. évi költségvetésében nem került tervezésľe. A
feladat ellátásának költségigénye kb. 850,0 eFt.
Fedezetként javasolom a műkĺjdési általanos tartalék e|őirźnyzatźńmegjelölni.

Tekintettel arra, hogy a fenti <isszegĺĺ díj nem meghaladja meg a nemzeti közbeszerzési értékhatáľt,

ezért a szolgáltatás megrendelése éľtékhatár alatti beszerzésnek minőstil, melynek megrendeléséhez a
Józsefuárosi ÖnkormányzatKözbeszerzési és Beszęrzési Szabźiyzatänak IX. részében meghatározott
éľtékhatar alatti beszerzési elj árást szükséges lefolytatni.
A bęszerzés tźtrgya: a Jőzsefvárosi Szociális SzolgáItatlásteľvezési Koncepció Felülvizsgá|ata címu
tanulmány elkészítéséhez kapcsolódó feladatok ellátása, a tanulmány elkészítése és hataridőben
történő leadása. A szo|gźitatási díj ktiltsége: maximum bruttó 850,0 e Ft.

Ké rem az a|ábbi hatá.ľ ozati j avaslat elfo gad ását.
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A képviselő.testtilet úgy dönt, hogy

1. a lőzsefuárosi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót felülvizsgálja, melynek költségére
850,0 eFt-ot biĺosít.

f. a hatźrozat 1. pontjában fog|altak fedezete érdekében az onkormányzat és a Polgármesteri
Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános tartalék e|olrányzatźú 850,0 e Ft-tal csökkenti
és ezze| egyidejűleg a kiadás 11301 cím dologi e|őirźlnyzatźń 850,0 e Ft-tal megemeli.

3. felkéľi a polgármesteľt, hogy a hatźlrozatban foglaltakat az onkormányzat f0|1. évi
költségvetésének soron következő módo sításán á| v e gy e fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 1 .-2. pontok esetében: 201 1 . október 20.

3. pont esetében: az onkormányzat f0I1 . évi költségvetésének soron következő módosítása

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Humónszolgáltatósi Ügyosztóly Szociális lľoda,
Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 201 l. szeptember 20.
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Zentai oszkár
Humánszolgáltatási Bizottsás elnĺjke
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