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Tisztelt Képvise|ő-testĺi|et!

A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. keľület onkoľmányzata részére a Budapest
Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi onkoľmányzat férőhelyet ajánlott a fenntartásában lévő
Józsefuáľosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ önálló szakmai egységeként működő
Gyeľmekek Átmeneti otthonában.

A Szentkirá|yi u. |5.I/4. szźlm a|att ta|źt|ható 12 ferőhelyes Gyeľmekek Átmeneti otthona a
3-l8 éves koru gyermekeket fogađja, akik átmenetileg felĹigyelet nélkül maradtak, vaw a
család életvezetési nehézségei miatt veszé|yeztetett élethelyzetbe keriiltek.
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Előteľjesztő: Sántha Péteľné alpolgáľmester

A képviselő-testiileti ulés időpontja:2012. április 19. ......... sz.
naoiľend

Táľgy: Javaslat gyeľmekek átmeneti otthona féľőhely kiajánlásľa vonatkozó e|látásÍ
szerződés megkötéséľe a Belváros.Lipótváros Budapest Főváľos v. keľiileti
Onkoľmánvzatáxa|

A napirendet ly@zért iilésen kell üírgyalni, a döntés elfogadásálhoz egyszeľiĺlminősített
szav azattöbb sé g szĹiksé ge s.
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Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság véleményezi

Humánszolgá|tatási Bizottság véleményezi x
Hatőr ozati i av as|at a bizottsátg szátmár a:

A Humánszolgáltatrĺsi Bizottsrág javasolja a Képviselő-testületnek az e|őter1esztés megüárgyalrísát.
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Jelenleg az otthon feltöltöttsége nem éľi e| a |00oÁ-ot, ezért a maximális kihasználtság
elérése és a minél hatékonyabb fenntaľtĺís érdekében töľtént a féľőhely kiajánlása.

A2011. évben a gondozási napok szőma összesen 3369 volt, ami egy napra vetítve 9,3 ťo
őt|agl'étszźmot j e lent.

Belváľos-Lipótváľos onkormányzatának Képviselő-testĺilete a 42/2012. (III.08.) számri
hatérozatéxa| jőváhagyta a Jőzsefvárosi onkorményzat fenntaľtrásában |évő Gyeľmekek
Atmeneti otthonával töľténő ellátĺási szerződés megkötését, készenléti díj megfizetésével
(1.100.000'- Ft/év) 2012.május 01. napjátő|_20l'7. április 30. napjáig.

A gyermekek védelméről és a gyźmugyi igazgatásról szóló |997. évi xxK. törvény
(továbbiakban Gyvt) 94. $ -ban foglaltak alapján a települési önkoľmányzat, fővárosban a
keľiileti önkoľmányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszeľének kiépítése és
miĺkiidtetése, a terĹiletén lakó gyeľmekek ellátásának megszervezése.

A szociális igazgatásrőI és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. töľvény (továbbiakban
Szt) 90. $ (4) bekezdése alapján a szociális szolgáltatást a helyi önkoľmányzat, megyei
fenntartó, illetve a társulás más helyi önkormányzattal vagy társulással köti'tt megállapodás
iftján is biztosÍthatja. A megállapodásban rögziteni kell a szociáIis szolgáltatas
igénybevételéľe vonatkozó szabályokatés az ellátottak utźnťlzetendohozzájémlás méľtékét.

Az szt, t22. $-a a|apján a helyi önkoľmányzat Képviselő-testülete az e||áltálsi szerzodés
megkötését, módosítiísát, illetve megszüntetését nem ruhźvhatja źú.

Az önkoľményzatintézményei betilltetlen ferőhelyeiľe noľmatív tźtmogatźst nem igényelhet,
így azok feltöltése ťlnanszírozálsi szempontból fontos.

A normatív hozzőjáru|ős az e||őtottak gondozási napokra vonatkozó nyi|vántartělsa szeľint
összesített éves gondozási napok szélma után vehető igénybe. Az źftmeneti elhelyezést nyujtó
ellátás esetében a noľmatíva fajlagos összege 635 650 fotint/fő/év (I.736Ftlfőlnap).
A napi térítési díj az elláüísi szerződés 4.1 pontja szerint 1.650,- Ftlnapĺfő, melyből az
étkezés napi költsége (teljes ellátĺĺssal) bruttó 900 Ft/naplfő.

Az elmúlt évek tapasztalata az,hogy á"ŕ|ag 3-6 hónapot töltenek a gyeľmekek az otthonban,
igy az ellátĺísi szerzodés megkötésével a férőhelyek kihasznéútsága no. Az évi készenléti dij
(l.100.000,- Ft/év) megfizetésével a Gyeľmekek Átmeneti otthona egy gyeľmekľe jutó
kiadásainak fajlagos összege csö'kken.



Kéremaza|ábbihatfu ozati javaslatelfogadását.

HłľÁnoza'TI JAvASLAT

A képviselő-tęstület úgy dönt, hogy

1. a Belváľos-Lipótváros Budapest Főváľos V. keriilet onkoľmányzatálva| 2012. mőjus
0l. napjától f017. április 30. napjáig ellátási szerződést köt személyes
gondoskodás keľetébe tartoző gyermekjóléti a|ape||őtźls, gyermekek átmeneti
gondozásáľa

2. fe|hata|mazza a po|gármesteÍt az előterjesztés mellékletét képező ellátási szerződés
a|áírására.

3. az Onkormányzat bevételi 11301 cím intézményi műkiidési bevételi e|őirányzatot
733,3 e Ft-tal megeme|iaz időarányos készenléti díj címén.

4. az Onkoľmányzat kiadás l1l07-01 cím miĺködési általános és céltaľtlékon beliil az
általános taľtalék e|őirányzatźú 7 33,3 e Ft-tal megemeli.

5. felkéľi a Polgármesteľt, hogy a határozatban foglaltakat a kiiltségvetésľől szóló
ľendelet következő módosítiásán á| v egye Íigyelembe.

Felelős: 1-5. pont tekintetében polgáľmester
Határidő: I-2.20I2. ápľilis 30.3-5. június 30-ig

Budapest, 2012. április 03.

sŁ^ -]Nšp- Sántha Péteľné
alpoIgáľmesteľ

Töľvényességi ellenőrzés:
Rimán Edĺna

jegyző

a|jegyző
il*:Ke ,rk



melléklet

ELLÁTÁSI sZERZoDÉs

amely létrejött egyrészrő| a

Budapest Főváľos VIII. Keľület Jĺizsefvárosi On koľ mányzat
székhely: 1082 Budapest Baross u.63-67.
tiirzsktinyvi azonosító szźtm: 7 357 I 5

adószám: I57 357 15 -2-42
KSH statisztikai szímjel : | 57 3 57 | 5 -84 1 l -32 1 -0 1

ÁHu azonosító: 745279
szétmlrav ezető : Vo l ksbank Zľt.
szátmliaszétm: 1 4 1 003 09- |02 I39 49 -0l 000006
képviseli: Dľ. Kocsis Máté polgáľmesteľ
mint szolgáltatást végzo (a továbbiakban: Szolgáltatást végzti),

másľészľől
Név : Belvdros-Lip lÍtvdros B udapest Fővdros V. kerĺileti () nkormdny zata
székhely: 1051 Budapest, Erzsébet tér 4.
törzskönyvi azonosító szám: 735683
adőszám: I 57 3 5 68 | -2-41
KSH statisztikai számjel : I57 3 5 68 I -84 1 1 -32 1 -0 l
státusz: élő
Tö,rzskönyvbejegyzés dátuma: 20 l 0.0 1.01.
AHTI azonosító: 745246
szźtm|avezető: oTP Bank Nyrt.
szétm|aszźtm: l 1 784009- 1 5 5 05006.00000000
képviseli: Rogán Antal polgáľmesteľ
mint szolgáltaĺást igénybe vevő (a továbbiakban: Szo|gáltatást ĺgénybe vevő)

- a továbbiakban egyiittesen Felek - között alulírott napon és helyen az alébbi feltételekkel.

1. Aszerződés táľgya:
1.1. A Szolgáltatást igénybe vevő megblz;ésa a|apján a Szolgáltatást végző váů|alja - a
gyeľmekek védelméről és a gyámiigyiigazgatásľól szóló 1997. évi x)o(. törvény (Gyvt.)
50. $-ában, a személyes gondoskodást nyujtó gyeľmekjóléti, gyeľmekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiľől szó|ó |5/|998. (IV. 30.)
NM rendelet (Mvĺ rendelet) 62-66. $-ában meghatiírozottak szeľinti - személyes
gondoskodás keľetébe tartozó gyeľmekjó|éti alapellátás, gyeľmekek átmeneti gondozása -
azon beliil gyermekek átmeneti otthona - ellátĺást nyujt 1 fó Budapest, V. keľiileti állandó
lakóhellyel ľendelkező 3-18 éves gyeľmek részére, aki családban él, de átmenetileg ellátĺás és
felügyelet nélkĹil marad, vagy elhelyezés hiényában ezek nélkĹil maľadną valamint akinek
ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszé|yeztetett. Ezen szolgáltatás
biztosításával _ a Gyvt 94. $ (3) bekezdés d) pontja a|apjźn_ aSzol.gźitatástvégzó kötęlező
fel.adatáú|őtja e|.



I.2. A szo|gtitatást végzo a rendelkezéséľe á1ló tiľes férőhelyek terhére további V. keľĹileti
állandó lakóhelý 3-18 éves koru gyeľmeket is fogadhat a szerződésben meghatátozotí
féľőhelyszám feletti napi téľítési díj ellenében.

2. A' szerződés taľtalma :

2.I, Az 1. pontban meghatźrozott intézményi ellźtás foľmája: személyes gondoskodás
keretébe tartoző gyeľmekjóléti alapellátás - gyeľmekek átmeneti gondozása -, azon belĹil
gyermekek átmeneti otthona intézményi típus.
2.2. A Szo|gáItatást végző az 1. pontban meghatározott szo|gá|tatźst a Józsefuarosi
Családsegítő és Gyermekjóléti Kĺizpont telephelyén mfüödő Gyermekek Atmeneti otthona
intézményben a 1089 Budapest, Szentkirályí u. |5.Il4. szźlm alatt biztositja, a Budapest
Főviáľos Kormányhivata|a Szociális és Gyámhivata|a áItaI határozatlan időre kiadott 06-
2252l0ll02. számú jogerős műkĺjdési engedély alapján.

2.3. Az ellátásban részesülők rendelkezésére á11ó férőhelyek szźlma a Budapest Főváľos
Koľmányhivata|a Szociális és Gyámhivatala által kiadott működési engedéIy a|apjan 12
férőhely.

f .4, Jelen szerzóđés alapjźtn aSzolgtl|tatástvégző á|tal ę||átott feladatok ktil<jntjsen:

- megszakítás nélküli munkaręnd szeľint műkodő bentlakásos gyermekintézményként
alapellátás keretében átmeneti gondozás biztosítása,
- az otthonba töľténő befogadásról haladéktalan éľtesítés az Egyesített Szociális Intézmény
felé,
- a gyeÍmekekkel kapcsolatos - aI5lI998. (IV.30.) NM rendelet 119. $ (1) bekezdésében
meghatározott rendkívüli eseményről haladéktalan éľtesítés a törvényes képviselő felé.

2.5. A Szolgáltatást végzo képviselője jelen szerződésben nyilatkozatot tesz affa
vonatkozóan, hogy az I, pontban meghatźttozott személyes gondoskodás keretébę tartoző
gyeľmekjóIéti a|apIźńás gyermekek átmeneti gondozásfua - gyermekek átmeneti otthona -

vonatkozó külĺjn jogszabá|yokat és szakmai ktjvetelményeket, valamint nyilvántaľtási
kĺjtelezettségeket, az adatkezelést és az adatvédelmí szabáIyokat ismeľi, és azokat
maľadéktalanul betaľtj a és betartatj a.

2.6. Felek rcgzítik, hogy a gyeľmekek átmeneti otthonába kerülés módja Szolgáltatást
igénybevevő źital irányított Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetojének
megkeresése alapján történik - a megkeresést ktjvető 24 őtźn belül - Szolgá|tatást végző
jővźlhagyásźxal.

2.7. A Szolgźitatást végző vá|Ia|ja, hogy folyamatosan kapcsolatot tart az Egyesített
Szociális Intézmény iĺtézményvezetőjéve|, valamint igény esetén az Y ' keľület ellátottľól
folyamato s täj ékoztatást nyrij t.

2.8. A Szolgáltatást végző képviselője jelen szerződésben nyilatkozatot tesz aÍÍa
vonatkozóan' hogy az ellátott adatainak vonatkozásában az adatvédelmi jogszabźiyi
ľęnde lkezé s eket i smer i, azokat b etartj a é s b etartatj a.

2.9. Szo|gá|tatást végző vźi|a|ja, hogy eleget tesz a külön jogszabáIyban meghatátozott
adatszo|gźlltatási kötelezettség teljesítésnek, a statisztikai adatok gyújtéséhez szfüséges
adatokat renďelkezésľe bocsáti a.



2.10. Szolgá"Itatźst végző vál'lalja az ęIIátás igénybe vételének szabźt|yaIhoz kapcsolódva a
Gy\rt. 33. $-ában meghattlrozotttájékoztatási és éľtesítési kötelezettség teljesítését.

2.I1. Szo|gá|tatástvégző vźilaLja, hogy a szo\gáItatás biztosításával kapcsolatos panaszok
érvényesítésének rendje, azok kivizsgáIása, a vitás kérdések ľenđezése az iĺtézményben -
jogszabáLybanmeghatározott eloítźlsok szerint - mriköđő érdekképviseleti fórum feladatkörét
képezi azzal, hogy az V. keľĹilęti férőhelyet érintő jelen pont szeľinti ĺigyek esetén a
Szolgá|tatástvégzőaSzolgá|tatástigénybevevőttájékoztatja.

2.I2. A Szo|gá|tatást végző köteles a jelen szerződésben meghattrozott szolgáItatást a
szakmai jogszabályok betaľtásával folyamatosan biztosítani az előírt adminisztľációs
kötelezettségek betart ásáv aI együtt.

3. A szerződés időtaľtama:

3.1. Jelen szerződést Felek hatttrozottiđőtartamĺa kötik, kezdete 20|2.május 01. napja vége

2017 .ápri|is 3 0. napja.

4. Díjazás' fizetési feltételek:
4.1.Felek aszerzoďéstźlrgyátképezo szo|gáItatás díját azalźlbbiak szerint állapítják meg:

a) 1 évi készenléti díjként: 1.100.000,-Ftlévlfő

b) napi térítési díjként: 1.650,- Ftlnaplfő

c) napi térítési díj, a szerzőđésben meghatározott férőhelysztlm feletti igény
esetén: 3200,-F tl nap l fó

4,2'Szo|gźitatást igénybe vevő vá||a|ja, hogy a készenléti díj <isszegét a SzoIgáItatást végzo
tészéretźttgyéwe vonatkozóan, egy<isszeben minden év március 15. napjáig a Volksbank
Zrt.-ĺéI vezętętt 1 4 1 003 09- 1 0213949-01 000006 szźlmű bankszáml aszźlmĺa átuta|ja.

4'3.Szo|gá1tatást igénybe vevő vá||a|ja, hogy a 2012. évi készenléti díj összegének
időarányos részét, meLy 2012. május 01. napja és 2012. decembeľ 31. napja közötti
időszalľa vonatkozik a Szo|gá|tatást végző részérę egyĺisszebeĺ 2012. junius 15. napjáig
a Volksbank Zrt.-néI v ęzetett 1 4 1 003 09- 1 02139 49 -01 000006 szźlmí bankszáml aszźtmra
átutalja.

4.4.Szo|gtl1tatást igénybe vevő vállalja, hogy anapí térítési díj ĺisszegét aSzolgá|tatźstvégző
által benýjtott szakmai és pénzügyi teljesítésigazolást követő hónap 15, napjźĺgźńutalja.

A teljesítésigazoIásra jogosult a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi
onkormanyzat Po|gármesteri Hivatalának Humánszolgáltatási Ügyosztályvezetóje a
Józsefuárosi Családsegítő és Gyeľmekj óléti Kĺizpont vezetőj ének igazo|ása a|apjáĺ.



4.S.SzolgáItatást igénybe vevő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres méľtékének
megfelelő késedelmi kamatot kötelęs ťĺzetni, ha a jogszerűen kiállított szźlmlé.n
feltĹintetett szo|gá,Itatás i díj átutal ć.sáv aI ké s edel ęmb e e s ik.

5. tr'elm on d ás, a szerző d ést bizto sító m ellékkiĺtelezettségek:
5.1. Ha bármely fél jelen szeruodés bármely pontját megszegi, 3 hónapos felmondásnak van
helye. A felmondás a másik fé|hezintézett, a felmondás okát és indokait magźtbaĺ foglaló
ny í|atko zattal tö rténik.

5.2. Jelen szerződés 5.1. pontjában meghatározoĹ1ak esetében a Szo|gá|tatást végző vá|Ia|1a,

az 1. pontban meghatátozott szo|gźůtatás folyamatos biztosítźsát a felmondást követő 3

hónapig. A Szolgáltatást végző tudomásul veszi, hogy a szo|gá|tatás folyamatos
biztosításának elmulasztźsa esetén a Szolgáltatást igénybe vevőnek kártérítéSi igénye van,
mely a kiesett szolgźitatási iđő tartamára vonatkozik.

5.3. A SzoIgáLtatást igénybe vevő a szeruődést azonrn|íhatá||yaI felmondhatja, amennyiben
a Szolgáltatástvégzó je|en szeruődésben foglaltakat súlyosan megszegi, így külĺinösen:

a) jelen szerzóďés 1. pontjában meghatározott feladatait nem teljesíti,

b) jelen szerzóđés 6.I. pontjában meghatározott beszámolási kötelezettségének a
SzolgáItatást igénybe vevőnek íľásbeli felszólítását követő 1 0 napon belül nem tesz eleget'

5.4. A Szolgźlltatást végző a szerződést azonnali hatállyal felmonđhatja' amennyiben a
Szo|gáItatást igénybe vevő jelen szerzódés 4.2. - 4.4. pontjában meghatározott ťlzetési
kĺitelezettségének aSzo|gá|tatástvégző írásbeli felsző|itását k<jvető 10 napon belül nem tesz
eleset.

6. Egyéb ľendelkezések:

6.1.A Szolgźitatást végző jelen szerződés 1. pontjában meghatározott feladat ellátásáról
évente egy alkalommal, írásban a Szolgáltatást igénybe vevőnek a szakmai és pénzügyi
teljesítésről beszámol atźtrgyévet követő év februaľ 28.ĺapjáigaSzo|gá|tatást igénybe
vevő szakmailag illetékes bizottsága felé. A beszámo|ő tarta|mazza különĺjsen:

- a szo|gáltatásokat igénybe vevők sztmlának alakulását;

- a szolgáltatások megvalósulásának elemeit;

- aZ esetleges jtlvőbeni fejlesztési irányokat;

- aZ önkormányzat á|tal ťĺzetett szo|géitatźlsi díj felhaszĺá|ásźlt.

6,2. ASzoIgá|tatástvégzó és a Szolgáltatást igénybe vevő megállapodnak abban, hogy jelen
szerzőďés l. pontjában meghatátozott szolgáltatásért a szerzódés 4.l. pontja szerinti díj
mértékét atárgyévet követő év február 28. napjźig feltilvizsgáljak.



6.3. A Szolgáltatást végző ezen szęrzódés aláítźtsával egy időben nyilatkozik alľól, hogy
Iej art k0 ztarto ztsa ninc s.

6.4. A jelen szerződésben nem szabáIyozott kéľdésekben a Ptk. rendelkezései, szakmai
kérdésekbęn a hattt|yos személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást nffitó
iĺtézményekľevonatkoző jogszabályokazirźnyadők.

Jelen szevődés 4 számozott oldalból á11, készült 6 eľedeti példányban.

A jelen szerzodést - a Budapest Fővaľos VIII. KerĹilet Józsefuaľosi onkormányzat
Képviselő-testületének ....l20I2. (........) számu hatáľozata és a Belváros.Lipótvráľos
Budapest Főváros V. kertileti onkormányzat Képvisęlő-testületének 4212012. (III.08.) B-
L.o.h. a|apján
mege gyezőt' helybenh agy ő|ag írták a|á'.

Budapest, 2012. ápľilis.. ..

Budapest Főváľos VIII. Kerület Belváľos-Lipótvaľos Budapest
Józsefuaľosi onkormányzat Főváros

képviseletében V. kerĹileti onkormányzat
Dľ. Kocsis Máté képviseletében
polgáľmesteľ Rogán Antal

Szo|gáItatástvégző polgármesteľ
S zoIgá'|tatást i gényb e vev ő

Jogi szempontból ellenj egyzem :

Riman Edina
jegyző

Dr. Mészaľ Erika
aljegyző

Fedezet:

p énzngy I|eg el l enj e gyzem


