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Budapest J őzsefvíłrosi onko rmányzat
Képv-iselő.testĺilete számár a

Tisztelt Képviselő-testĺilet!

A gyeľmekek védelméľől és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban Gyvt) 94. $ -ban foglaltak a|apjźn a települési cinkormányzat, főváĺosban a
kerületi önkormányzat felaďata a gyermekek védelme helyi ellátó ręndszerének kiépítése és
működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásanak megszeľvezése, a (3) bekezdése alapján
kötelező feladatként |átja e| azoknak a gyermekeknek az źúmeneti elhe|yezését, akiknek
e|Iźĺása a család életvezetési nehézségei miatt veszélybe kerül vagy akik más ok miatt
átmenetileg ellátás és felrĺgyelet nélkül maľadnának. Az önkormźnyzat az e|Iátást az áItala
fenntaľtott intézmény működtetésével vagy más szerwel ktlttitt ellátási szetződés (Gyvt. 96.

$) útján is biztosíthatja.

Az onkormányzatfenrltartásában|évő Józsefvárosi Családsegítő és.Gyeľmekjóléti Központ
onálló szakmai egységeként működteti a 12 férőhelyes Gyermekek Atmeneti otthonát (1088
Budapest' Szentkirályi u. 15'I.4.), mely a múködési engedélyében foglaltak szerint 3-18
éves korú gyermekeket fogadhat 
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Előterj esztő : Sántha Péterné alpolgármester

A képviselő-testületi ülés időpontj a: 2013 ' jaĺuár 23 ' . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a 0-3 éves koľú gyeľmekek átmeneti otthona feladatellátás
felĺilvizssá|atára

A napirendet łyĺ|t/zttrt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszetu/minősített
szav azattöbbsé s szfü sé ses.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi X
Határozati i av as|at a bizottság szźmár a:

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság és a Humáĺszo|gźůtatási Bizottság javasolja a
Képviselő-testtiletnek az e|őterjesztés megtárgyalását.



A Képviselő-testület a 17312006. (IV.11.) számű hatźrozata alapjźln a személyes
gondoskodás keľetébe tntoző gyermekjóléti alapellátás, azon belül gyermekek átmeneti
otthona - 0-3 éves korú gyermekek elhelyezése érdekében -, mint kötelező önkormźnyzati
feladat ellátása tárgyában a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvaĺosi onkormźnyzatáva|
ellátási szetzodést kötött onkormanyzatlľlk 2006.04.0I. napjától batźttozatlan időtartamľa
(I. számímelléklet).

A szolgáltatási díj mértékének emelkedése a szerzóďés megk<ltésétől :
-2006. évben 500'000,- Ft (8 hónapľa)
- 2007 . évben 600.000,- Ft
- 2008. évben 700.000,- Ft
2008. évtőla szo|gá|tatási díj mértéke nem vá|tozott.'

A Budapest Főváros IX. kertilet Ferencvaĺosi onkormányzat által fenntartott Ferencváľosi
Családsegítő Kĺizpont és Intézményei keretében műkodő Gyermekek Atmeneti otthonában
(1097 Budapest, Fehérholló u. 2-4.) biztosítja a feIaďat ęI|átását, melynek megvalósulásĺĺról
az ę||átási szerzoďés 19. pontja szerint évente egy alkalommal írásos formában beszámol (2.

számi melléklet).

Beszámoló a 20]2. évifeladat ellátásról

A Budapest Fővaros IX. kerület Feľencvarosi onkormányzata megküldte a beszámo|őt
(beszámoló időszaka2011. szept.- 2012. nov. 05., a beszámo|ő az e|őteľjesztés 2. számil
melléklete), amely szeľint az e||átási szerződés źital feĺ.rÍartott férőhelyre 2011. 09.30'
ĺapjtúő| 1 fő VIII. kertileti állandó lakóhellyel ľendelkező gyermek átmeneti gonđozását
|áttak el' A gyermek ellátása 2012.02.24. napjával megszűnt, azőta mts VIII. keľületi
állandó lakóhellyel ľendelkező gyermek nem került átmeneti gondozásba.20|2. januáľ 1.

ĺapjátő| a mellékelt beszámoló szerint 55 nap ellátási nap keľült igénybevételre a
b ę számolźls i kötele zętt sé g hatámapj tig.

A beszámolás időszakát kĺjvetően a Józsefuarosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kcizpont
Gyeľmekjóléti Központja2012. november 19,napjtnküldött gyeľmeket az otthonba, akinek
gondozása jelenleg is tart. A Józsefuárosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Kĺizpont a
beszámolóban foglaltak teljesítését igazolta, a szo|gá|tatás folyamatos fenntartását
sztikségesnek taĺja.

SzolgáItatósi díj 2012. és 2013' évi osszege, a szolgáltatási díj koltségvetési hatása

A Józsefuárosi onkormźnyzat 20T2' évben a fe|ađat e||átásáéÍt 700.000,- Ft szolgáltatási
đíjat fizetett. A szolgáItatásí díj mértékét az e|Iátási szerzođés 15. pontjában foglaltaknak
megfelelően tárgyévet követő év januźx 15. napjáig fęltil kell vizsgálni. A Ferencvárosi
onkormĺányzata a szolgáItatźtsi díj méľtékét feltilvizsgálta és 2013. januáľ 7. napjarl érkezett
tźĄékoztatása szerint 2013. évre váItozatlan feltételekkel biztositja a szo|gáItatást.

A fővaĺosi kenileti onkormányzatok fenntartásában minimálisnak tekinthető azoÍl
intézmények szźlma, melyek képesek a 0-3 éves koľú gyeľmekek átmeneti otthonban tĺjrténő
ellátását biztosítani. A keľületek a gyakorlatban lehetőségeik szerint a családot eg}Ą]tt

családok átmeneti otthonában vagy a kisgyermeket édesanyjával egytitt anyaotthonban
próbálják elhelyezni.

A Józsefváľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ a szo|gáItatás minőségével
maximálisan elégedett, az otthon a szülő és gyermeke kapcsolattartásáĺak szempontjából is
kĺjzel van, szakmai kapcsolatuk intenzív, a IX. keľület adottságai hasonlóak
Jőzsefvároséhoz, aszerzőđés előnye tovźtbbá az is, hogy aszo|gáItatási díj mértéke 2008. év
óta nem emelkedett.



A kötelező önkormányzati feladat zavartalan és folyamatos ellátása érdekében a meglévő
ellátási szerzóđés fenntaľtását szükségesnek és indokoltnak tartom és javasolom a Budapest
Főváľos IX. kerület Ferencvarosi onkoľmányzatának 2011. szept.- 2012. nov. 05. napja
kozötti feladatellátásľól szóló beszámoló elfogadását.

A Képviselő-testület döntése a szociális igazgatásről és szociális ellátásokról szóló 1993. éví
III. törvény I20. s, I22. $- án, valamint a Magyaľország helyi önkormányzatafuő| sző|ő
2011. évi CLXXXIX. toľvény 13. $ (1) bekezdés 8. pontjában foglaltakon alapul.

Minde zek alapj án kérem az alábbi hatát o zatí javas l at el fo g adás át.

HłľÁnozaTI JAVASLAT

A képviselő-testtilet úgy dont, hogy

1. elfogadja a Budapest Főváros IX. keľület Ferencvárosi onkormáĺyzat a f01I.
szeptember 01.- 2012. november 05. napja kozötti iďószaha vonatkozó
beszámolój at a0-3 éves korú gyermekek átmeneti otthona fe|aďatellź.ÍćsárőI,

2. jőváhagyja, hogy a 0-3 éves korú gyeľmekek átmeneti otthonban tcirténő elhelyezése
érdekében megkötött határozat|an idejri ellátźsi szeruődés alapján a Ferencvárosi
onkormanyzatrészére2013' évben 700.000,- Ft összegű szo|gáItatási díjat fizet,

3. felkéri a polgármesteľt, hogy a hatfuozat 2. pontjában foglaltakat a 2013. évi
kĺlltségvetés tervezése soľán vegye figyelembe,

4. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakĺól a Budapest Főváros IX.
keľül et F eľenc varo s i onkormĺány zatát tái ékoztas s a.

Felelős: polgáľmester
Határidő: I-2 pont esetében 2013. január 23.

3. pont esetében az öĺ:lkormźnyzat}}t3. évi költségvetésének teľvęzése.
4. pont esetében 2013. február 15.

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység:
IJgyoszttiy, 3. pont: Pénztigyi Ügyosĺály

Budapest, 2013. jantfu 9.

l-4.]ont Hui5ołęáltatąsi 
)

śjJmq {JŚ1
Sántha Péteľné
alpolgáľmester

Töľvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző
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L. számumelIéklet

.*ď 
Szerzőcés azonosjtó szám:. ...i,. . . .

Ügyiratszám : Kpl 37 98-2ĺ?0 iłĺXlI.
El,LÁTÁsr szERzóBÉs łtóoosÍrÁs

a.mel1,. lé,tĘott
egyrészrői:
Buĺlapest Főváros VIĺI' KerüIet OnkormánvzaÉ
ctĺĺ: 1a82 BúdapcsĹ, Baľoss u. 63-6?.
ađó szám: .1 5.ĺ 3 5 7 l 5.2- 42
statisztikai számj el: I 573 57 i 5 -841 1 -3u -a7
törzskĺinyvi azonosító szźm: 73 57 1 5
képviselő neve: Dr. Kocsis Máté polgármesteľ
bankszám]aszám: 141 00309-10213949-0100000ó
továbbiakban nrint, rnegbízó

másrészľőľ-
Budapest Fővríros D(. Reľĺilet Feľencváľos ÜnkormrłnvzaÍ
cün: ĺ092 Budapęst, Bakáts tér 14.
adószám: L57357 22-2-43
statiszĺikai szrámjel: L57357ff-84ĺ | -3n -aI' töľfskönyvi azorrosító szám: 735726
bankszámlaszám: 1 200 1 008-00 l 70290-00 i 0000íl
képviselő neve: Dr. tsácskai Íanos polgármester
továbbiakban mínt szoigáltatast nyújtó

egyĺittesen, a Fe1ęĹ között az alulírott napon az alźbbiakszeľint:

Felek kĺizött 2008. május 07. napján, gyemekek átnreneti otthona ellátás taľgyban létrejöĺtszerződést (továbbiakban a Szeľződés) 2012. nr.írcius !]' npi iratallyal ká"o. *"g.gy'.,éssel úgy
1ýĺo9iüaĺ<' ]rogy ablan a Megbizó és a Szolgáltut".i nyqtá uáJ."a,,,ą tekintettel azá]iamhtgtartasĺóI szóló ttĺrv.eny vé-eĺehajtrásáról szóló-368/20ri'.ĺxu.:i) xo'-'-,",,a.l.t iił.-$(4) bekezđésére és a Megbízó iĺlézĺĺlfuy&rck nevóben töľtéĺt váttozjía, az alábbíak szeľintmódosul:

i' Á Megbízó Onkormányzat azoĺosító adataí azalábbiakra változnak:

adószánr: 1 s735,ĺ 1 5-f-42
statisziikai saáĺąjeI: | 5?35? 15.84l1-3f1-o1
torzskönyvi azonosító szám: ? 35? 1 5
banłszánrlaszrĺrn: 141 00309-1 0213949-01000006

2. A Szoigáta{ást r,égzcí onkormányzat azonosító adatu azalábbia.ka változ;rak:

adószám: 1 57 3 5? 22-2. 43
, statisĺíkai számjel : 1 51 .157 2f-841' 1 -32,1 -0L
ttirzskönyvi azonositó szźľll: 7 3 5? 26
bankszárnlasziłrn: l 200 1 008-00 1 70290-00 l 00006

' 3. A Szerződés 1,ib',6',8.,i3,&. pontja ďábbí szövegľésze

',. 
. . JÚzsuľvárosi G3lemekjóléti Szolgálat. . .'' hetyébe

az a|ábbi szövegrész keriil:

''. '.JózseÍ!'árosi Csaláđsegítő és G1'ermekjóléŕi Központ' . .''
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4. AS;zetződłs jelen mldosítasban neľn érintett elemei vźł|tazatlanĘaríďommal éwényesek'

Jcleu sz-oľz.nđés móđosítĹsban nemszabtłyozott kérdésekben a Polgari Ttĺ.n'énykönyv, valamint.az
ggyéb vonatlĺozó jogszabáiyok ľendelkezJsei az irĺányactóak.

jelęn szerzőđés 6, egymással szó szerint mindenben megegyeztĺ példáĺyba-n késziilt, melyet Fciek
elolvasás és éľtelmezés utiin, rnint ďĺarafukkal nríndenbeir mc gegyezőt jółź*lagyóIag írták aiá.

IX. Keľiile:t

képviseIetében
Đľ. Bácskai János

polgłíľmesteľ

Feclezet: . *..ĺ| }. :ĺ-*
1

dátum: Budapest 20ĺ2.

Fénztigyileg elleqi egyzem:

t'

: t l ł.r. -| . :j
" " "'1" "'! :'

ľans (Jy&a$e
Pénzügyi Ü gyosztáJyvezető,' Lstv, a t.s Í ..'

Jogi szempontból ellenj eg5zem:

i.

Péĺztj,gyĺ ellenj egyző ;

,Ĺł, l.'...'.'Y. -'Y.v- -....
Nyeste Maľiaona í
Pénzůgý iroda vezetöie

\ ,--
f.'t/Y ..
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{siÖłt
óť j.^ pi,.ł
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nlr.ÁľÁsĺ szppelłÉs

aľnely léfu ęj ötÍ e g1tészľől
a Eudłpest Jóisefvárosi onkoľmán1zat 

.képviseletcbcn Csécsei Béla polgárnestcr
(székhely: 1082 Budapes! Baross u' 63.67'); mint megbízó (a továbbiakban. Megbízó),

miásrésaöl
a Buđapest Feľeĺcváľosi.onkoľmáĺyzaŕ képviseletében: dĺ. Gegesy Feľenc polgáľĺnester
(székhely:. 1092 Budapest Bakáts ÍéJ 14') mínt' szolgrĺltata't",eźÁ.(ł továhbiakbao:
szo|gáĺÍo'üĺľlvégző)

kcizőĺt alulÍrott ĺlapon és belyeĺ az atábbi fęltételekkel:

Lĺa.A Megbwó megbízł.{sa 
.ulupja" a Szolgáitaułst végző -vrĺiĺalja, hogy a gyermekekvĺd9]$ryl és a gyámügyi igazgatásról szóió tôbbszor-módosítoá igsi],é"ĺx*a. ĺv. 1utovábbiakban: cyvt.) 50. $*ában, vďamiat a. személyes gondoskodast nýjtógy-eĺmekjó1éti, gyeĺnekvedelmi in.tezmény,ek, vajaĺnint szenéiy.t .žumu| ĺ.ladatairól ésnrüködésĺĺk feitételeíről.szďó ĺ5/l998. (rv'30) NM.ręĺdelet 62-eĺ $,.*l*'i", rzą. ł-rában foglalt kö'vetelĺnényeknek megfelelően 

-szeĺnélyes 
goncosĺ<oaä řeretébe tatozó

gĺeryekjóJétí alapeiláüís, 
'azol belül gyenbekek amĺenď ofihona 

"llet'xt 
oyqt l mBudapcst VIII. keľĺilęti.ąIléndó lakóheliyel rt,nđ9|kező 0-3 é'*.gy;"".k ĺćszéľe, akicsďáđban' él, de áünenetileg eliĺiŁís ćs felligyelet nélHilľľą$ 

""c}';he1.y"'e, 
u.ĺ*yat*ezek nélkril maľadną välaľnint akinck elĺátása a-család éiéĺ-.,íĺteJ-.i.ĺe"'égei miattveszéiyetetetŁ Ezen szolgáttatás biztosításával - a Gyvt. 

'so. 
a ĺ:l Ĺ-t"Jese alapjab _ aMegbízo k<j telező fe|adattú, 1áźja eI.

llb..A Szolgáĺtatíst vé,gző a rendelkezéséĺe alló ĺiľes feľőhelyek tęrhére további VüI. kęľĹiletilakóhelyĺi 0.3 ér,es ko5u gyerĺnekel is fogadhat aouĺ a'uł*iell.i;t;.;; käótag a VIII'kenileti Józśęívárosi 
!ĺermetÍolýti SzoĘ7h Gyeľmekek Át"'*Ĺti đ-ĺĺ'"* áttď kiildöttgyennekeket fogadja ćvente maxĺmum 100.000.Fą azaz: egyszĺzéz.' fb'* szolgrí{tatásidíj kerekĺsszeg ercjéig' !

2. Ąz 1' pontban nreglraťáĺozott intéznényi ellátás formája: szlemélyes gonđoskodrás keĺetébętaĺtoző gyermĄióléti..ďap9tlátás - gyeľÍnekek átmenęti đ""ařÁ^l, azon beiĺi]gyeľmekek átnreneti otthona intĺézméĺyĹtípus.

3. Ae ellátísbaĺ ĺészesĺilök renđęlkézeséľe áI1ő ťęröhelyet szÁma ąKö,zép-MagyaĺországiRegionális Köĺłgazgatźľ'i Ilivątal Szoi}iąls és Gyámhiíatał 
"l'ĺ tĺ"a"tt *.iläae!ĺ'""e"đlř

a|apjáĺz4 feľőhely.

4. A Szoigaltatĺĺst végző ellátási teľtilete; Budapest Đ(. kęľĺi]et Feręnc.vĺíĺosi ontonnĺĺnyzotiiletékęssési teľiiletcj.

5. 1, !:ľont!' 5r-39g1rat*.:"Ł1'ľi9általást a Szďgá itatast végzoa Feľencváľosi 'EgyesĺtettCsalłídscgÍtő KiizPĺ:nľ é.s Intézn,jnyci keľetcbďműkiitlő Gyeľnrekęk Á'ĺĺneneti oľihona1097 Budapest, Fęhéľholló u. 2-4, szirĺ aLatt latia ęi.
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..ó-..Jęlen.,9ze-ľz'd.dépé|,ąpjráną$zo|gá|1a1á"S.!v.ég7{.rí1!ą|ęl1ĺát
- megszakítás nélkĺiti munkaľcnd szrľint miĺk<idő bentlakásos

gyernrekintéz-mérryként alapellátás kereĺében átmeneti gondozás bizĺosítása,
ae ottlrolrba tiirténő befogadásľll hďadéktalan éĺĹesítés a Józsefváĺosi

Gyeĺmekjóléti Szolgalat Gyeľmekek Atmeneti otthona felé,
- a gyeľmekekkel kapcsolatos _ a 15/1998' (I\..30.) NN4 lendelet ii9. $ (1)

bekezclésében meghatáĺozott rendkír,,ĺili eseményľől halađéktalan értesítés a
törv-ényes képvisel ő felé.

7. ASzo1gáLtatástvégzí3 képvisel<ije ajelen szerződésben nyilatkozłtoiteszarn,łoĺa1kazlan,
hogy az 1' pontban meghatíáIazott személyes gondoskodás keretébe taľtozó gyeľmekjóléri
alapellátás gyermekek átmenťi gondozísĺĺľa - gyennekek átmeneti otthona - vonatkoá
kritciu jogszabályokat és szaknrai követelményeke! va.lamint nyilvántartasi

,--.. 
kÖtęięzeŕtségeket ismeri és az.nkatmuaoéktaianui betar'tja és betartatja.

8j A Szolgáitatást rr}rijtó vátlďja, lrogy folyamatosan kapcsolatot tltt a VIII. keĺiileti'- Gyermekjóiéti Szolga1attal, a beutalt gyeľmekőI folyaľnatos tájékoztatast bixosít,.iljetĺe
tudomásul 'r,eszi, hogy kĺzałplag -ą. vJ!!.-'.teľületi Gy.ennekjiléti Szolgáiat áttal kĺiiiibt.
ey:ľĺ:Iet fog3

9' A Szoigáłtatást vćgző az etlźiotÍak adataÍ vonatkozésábaĺ az ađatvédelľni jogszabályi
ľendelkezéseket betaĺja és betaľtatja.

l0' Á Szolgáitatást végző eleget tesz a szolgáltatásra vonatkozó ttĺ1ékozta1asi
kÖtelezettségérrek az intéaĺén1vezetőn keresztĹil a G}Ą.t. 33. $-ában foglaltakĺak
megfelelő módon'

1 l. A szoigáltatrís biztosíŁísával kapcsolatos ł:ítĺís kéĺdések ĺendezéséĺe a SzolgáItatĺást végző
ĺiltal meghatiáĺozott éľđekképviseleti Íórunr megalakításĺának és tevékenységének szabályai
azltźmyadók, különos tekiítettel a G1wt' 35. $ (4) bek.,36. és 37. $-ában ÍbglalÍakĺa,

12. A Felęk megállapodnak abbaĺ1 hogy jelen szeIződés l. pontjában xleghatĺíľozoťĺ feiadatľa
hatírozatlan időre, 2006. 04.01. napjátol kötnęk szerződést,

|3ĺa, hMegbízô vrá'llďja, hogy a szolgáitatást végző tész&e 2008. évre 700.000,-Ft, azaz
llétszäzezeľ foľintot biftosít, amely magában foglaija au ellátiit_étfiěżěítäi'íťeš|ffi"is' és
amelyet 200Ĺ iljnix 3-0.rypj"{Ęutal át egy összegben a Szolgáltatást vćgz<i Rąifťeísęn
Baĺk Rt-nél (1054 Budapest, Á.kadémia u. 6.) vezetet1 i2001008-00170290-00i00006
számú bartkszám laszámra

13/b. Az 1'ĺb' pontban megha1arozott l00.000,-Ft.szolgit!g!Ę!!!ja] a Megbízó a Szolgáltatrist
végzí5 áIta| _ a tényleges igénybevéter.T1*- benFjtott ''uř*a es plnztigyi
teijesítésigazolĺís rrĺĺn, a következő hónap 15, napjáig utalja át, amennyibelr a kizáľólagos
beutalást végző Józsefuarosi Gyeľmekjótéti Szolgálat Gyennekek Atneneti otthoná a
szakľnai és pénztigyi tetjesítési jóváhagyta.

14. A SzolgáItatást nyujtó afeladaÍ. elvégzésééľt a VIĺI. keľiileti el]átoľt utrín iáró rrormatív
-. állami támogatás iehívásáľa jogosult.

L4 A Felek megállapodna}< abbaĺl, hogy jelen szerződés 1. pontjában meghatĺírozott-- szolgaltat.risért járó díj méĺékét a taĺgyévet kövrtő év januáľ ls' feitiJłizsgaljĺĺk.-
16. A szolgĺĺltatást végző köteles a szakrnai jogszabályok betaľtása alapul vételével a jelen

szeĺződésben meghatáľozott szolgáltatásokat folyamatosan bízĺosítani, a s;atmaí
jogszabályokban előírt adninisztrációs kötelezettségek betaľtasávď egyidejuleg.

.Ł^.n'i.t



|7, Habkme,|y fél jelen sz.erződés bźłĺmely pont.!át megszegi 3 hónapos Í.elmondasnak van
heĺye' A felmondas a másik ťélheziĺztér'ett, a fe]mondás okát ćs inđokait magában ťog1ďĺ}
nyilaĺkozatial t.ijľténik.

18. Jelen szeľződés 15. pontjában meghahÍozo1ak esęteben a Szolgráltaĺíst vé,gza vźilalja az
1. pontban meghatĺíĺozoťt intémtényei elhe|yezés ťoiyamatos Ĺixo'Ít''áiu felmondĺíst
kĺjłętő 3 hónapig. Az elhelyezes folyaľnatos biztosítasanak elmu1asztása esetęn a
MegbŁónak kártérítési igér:yę van" A káĺtérÍtési igény éruényesítése a kiesett szolgĺíJtatasi
idötaľtamra vonatkozhat.

ĺ9. 'A SzolgaltaŁást végző jelen szerzódés 1' pontjában
megl'alósullísaľól évente egy aĺkalommal tegkésőbb novęmbęľ

meglratĺĺrozott feĺada1
15. napjáig írĺísban a

20' Á jelen szęrződésben ľ'em szabét|yozořt kérdésękben a Ptk. szabáIya, srakmai
kérdesekben ahatá}yo:s zenéiye.s gondoskodást ĺyújtó g.veĺmekjótétí aiapeliáÍást nýjtó
intézményekre vonatkozó jogszabályok az iĺrányadók'

ĺ:ľ':^ľ:.ľ9:9-1 Brrdaqesĺ D(. keľiileti]Feľencvaĺggi ołkonmanyzat Képviselötesttiletę'!'93n006, 
CľI.06.) szłáÍBtŁ a $ĺ/2007' (Iv'0a) sxmmgl és e 16łńoog' ry.oz.l szűmmet

módosított valamiĺt a Budapest Józsefurárosi onkoľmanyzat Képviselótesfiietę a 173/2iJgl6.
(Iv.11.) szímĘ a 66ĺ2Đ07, (IL15.} szíĺrmai és e 1i5j2008, gľ'zĺ'1 u"a*'.ĺ mĺiđosilott
}"É-"36ľ{b.qy{'* jóvłi' melyet a Fclck mint akaľatukkď nrinderrł,"'' rn"sc'ýezst" helýen
hagyólag ĺrták alá.
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Fereryćvĺíľosi EgyesÍtctt Családsegító
Központ és Inŕézmények
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2. számú melléklet

Ferencváľosi Szociá|is és Gyermekjóléti lntézmények 19azgatósága

Családtáľnogató és Gyermekjó|éti Központ
1Üg5 Bud.aĐest, Mester u.19

tel: 2.|6-0983, 218-6175.

Beszĺimolĺ5 a f012. évľe r.onatkozóan

A FeľencváÍosi Szoc'iá1is és Gyermeicjóléti Intézmál.vek Igazgatóság Családtámogató és

Gyermekjóléti Közpoirt keĺetén Ĺeiül miíkt'đo Gy'ermekek Átmeneti otthonában az ĐIIźĺtási

szerződéiben foglá1hk szeľiní 1 lekötött férőhelyen l}rrdapest VIII. keriileti illetőségii

gyerrnek ę|Itltása az a|tkbiak szerint alakult.

. (sziil.: Bp. : ., a*yja neve: l) átmeneti

goĺdozasát 20 l i .Ú9.30-t.l kérték az ellátási szerződés által fenntar1ott lěľóhel1'.re. A lakásban

ä kozüzemi számlak fizeiésének eimarad:ísa miatt a szolgaltatrisokat kikapcsoltát, a lakás

áľarn és fiĺtés néiktil maĺadt. A gyermek ellátása 2a1'2.o2.f4,-Lo1 rn,egszűn1, a kiskoľri

ideígleĺres hatályri elhelyezósá.e került sor.

2aIL. év

jeleĺ:1 nap
táĺ'ol: -

jelen: 31

nap
távo1: -

jetren: 9l 9f nap
ei1átásii ĺap

! jelen: 53 nap

távol: 1 i napot vett

55 nap ellátási
napot vett

Gedeon Andoľ s.k'
igazgaió

fALf. {:v

,ielen:31 nap
távo}l-

Budapest, 2012' novęmber 05.

Faĺagóné Gararrcz Anasztázia s.k.

szakmai r'ezető

jełen:22
távol:2 távol:2 nap

A' zaft. ěv'ben eddig más Budapest, YIIi. kerĹilet lakos gx'ennek ellátását nen kéĺté a

társhatóság.

Gy.r'*"k.k Átn]eneti otthona 1097 Budapest, Ie}-iérholló u' 2.1, tel/fax: 210.146B




