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Képviselő.testiilet e számár a

Tisztelt Képvĺselő-testület!

A Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuiĺľosi onkoľmźnyzat Képviselő-testtilete a
26912012. (VII.19.) hatfuozatában đöntött aľról, hogy a Budapest Fővrĺros VI. kerület
Teľézvaľos onkormanyzatta| ellátási szeruődést kĺĺt, személyes gondoskodás körébe tartoző
gyermekjóléti alapellátás, gyermekek átmeneti gondozásźraI fő tekintetében.

A Képviselő-testület hatźtrozatźnak 1. pontjábaÍI az ellátási szerzódés idótartama - a
Budapest Fővaľos VI. keľületTerézváros onkormrínyzatta| - 2OI2. augusztus 1. napjától-
20 | 7 . j úl ius 3 I . napj áig keľült me ghatár ozźsr a.

Budapest Főváros VI. kerülęt Terézvĺíľos onkormźnyzat Képviselő testtilete 2012.
szeptember 27-éĺ hozott döntése alapjĺĺn (melléklet) a gyeľmekek átmeneti otthonában
nyújtott gyermekjóléti alapellźúás biztosításźna kĺjtendő ęllátási szerződés íđótartamát 2012.
november 1. napjától- 20|7. október 3I. napjttighatároztameg.
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Előteľj esztő: Santha Péterné alpolgáľmester

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2012. október 18. ......... sz.
napirend

Táľgy: Javaslat a Budapest Főváľos VI. Kerĺilet Terézl,áros onkormányzatáxa|
ktitendő ellátási szeľződés időpontiának módosításáľa

A napirendet ryĺItlzárt iilésen kell taľgyalni, a döntés elfogadásahoz egyszertĺ/nuĺisĺtęu
szav azattobb sé g sziiksé ge s.
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Váľo s gazdálkodási és Pénzü gyi Bizotts á g v é|emény ezi

Humánszolgáltatásĺ Bĺzottság véIeményezi X
Határ ozati jav as|at a bízottság szźlmfu a..

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|óterjesztés megtárryalását.



Fentiek a|apjźn javasoljuk Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkotmźnyzat
Képviselő-testiilete 26912012. (V[.19.) szźlmíhattnozatźnak módosítását.

Az eLlátási szerzódés tartalmát a szociális igazgatástől és szociális ellátásokľőI sző|ő 1993.
évi III. törvény (sń) I2I. $-ában foglaltak figyelembevételével a felek szabadon áIlapitjek
meg. A szerzőđés időtartama 5 évnél nem lehet kevesebb.

Az szt |22, $-a alapjtn a helyi önkormanyzat Képviselő-testiilete az e|látási szerződés
megkötését, módosítását, illetve megszĹintetését nem ruházhatja át.

A 269/2012. (VII.19.) szĺámú hatźtrozat első pontjanak módosítźsa pénzigyi fedezetet nem
igényel.
Kéremaza|ábbihatźrozati javaslatelfogadását.

Ha,ľÁnoz,ą,TI JAvASLAT

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. 26912012. (VII.19.) szźlmíhatźrozatźnak első pontját az a|ábbiak szeľint módosítja:
Budapest Fővaľos VI. kerület Teľézvaľos onkoľmanyzatáva| 20112. november 01.
napjátő| 2017. október 31. napjáig ellátási szeruődést köt személyes gondoskodás
keretébe tntoző gyermekjóléti alape||átás, gyeľmekek átmeneti gondozás céljából.

2. fe|hata|mazzaapolgtrmestert az 1. pontnak megfelelő ellátási szeruődés aláírásáta.

3. az I. poĺtban foglaltak miatt az onkormányzat bevételi 11301 cím intézményi
miĺködési bevételi e|őirźnyzatot275 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejtileg a kiadás
11107-01 cím mfüĺjdési cél és általrános tartalékon belül az á|taIźnos tartalék
eloirtnyzatát ugyan ezen összeggel csökkenti az időaranyos készenléti díj kiesés
címén.

4. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a hatźlrozatbaĺ foglaltakat a kciltségvetésľől szóló
rendelet következo módo sításánál ve gye ťrgyelembe.

Felelős: polgríľmester
Hatźridij': 1. pont esętében 2012. október 18.

2.pont esetében 20|2. október 31.
3-4. pont esetében a kĺĺltségvetésről szóló rendęlet kövętkező módosítása

Budapest, 2012. október 1.

T<irvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

Sántha Péterné
alpo1gármesteľ

nevýben és megbízásábĺíl:
ľ /l I l .ła '/

d{- - ĺűbałL í-'ry
Dr.Més{fuErika /aljegyzo ,/
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14. il.faplĺeĺd: Ä Gyeľnĺe:lłek Áüĺteneti otthonůhan nyĺltjtott ę,řtáÍás
hlrtnsitásáľa ell*tási areĺeůdĚł kfi'té*e
20ďř0ť2. ílx ť7.J
fi ĺĚterje*atd: sim onfťy M.äłt* al pq| gármcstor

HÄTÄRĐE,ÄT:
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Eudapest Fůuáros Vt. kerfifet Terézrľá:roe frnlĺorrĺlänyzat
HĚpvi*ělő.těEtü|eté gĺ1ĺemnekek ĺätmeneti gtthanában nyúj1*tt

syeľľnęłĺJŮ|éÉi a|gp+l|éÉás biĺosiÉsEřÉ ŽÜ1 f . noveĺnber 1. ĺľa pjÉńl
.3017" oHrber 31. napjäig ter]edů hatäÍo:stt iďóľ+; a ĺĺle|lékletben
seerep$ö fełtét+łgkke! ef|átági gzerzňdést köt a Buđapeśt Fô$ár*$

. Vl|l. kefüľęt Joz*sf'/árĐgĺ Öokormán}łľaľtal.
Ä xĺÉpqďisę$&testrj|et feĺhérĺ a polgÉrmesteľt äŽ Ěi|átá$i sľeĺzđdég
a|äinasára.

Fglę|ös; ľĺassaľ kófia:Bolgarnłqetor
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