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Váľosgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Hattr ozati jav aslat a bizottséĘ szźlmáĺ a:
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testtiletnek az elóterjesztés megtárgy a|ásźfi .
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Bizottsźę javasolja a Képviselő-

Budapest Józsefváľosi Onkormá nyzat
Képvise|ĘJegtůi|'9-{e- svýľ.y1!1'r-1 
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Tisztelt Képviselő.testiilet!

I. Előzmények
Budapest Józsefuĺírosi onkormányzat Képviselő-testületének az 5312006. (II.09.) szźtmil
határozata és a Budapest Fővráľos VII. kęľĹilet Erzsébefrźros Önkoľmáĺyzata Képviselő-
testületének 658/2005. (X[.02.) száműhatáĺozata a|apján2006.januar 01. napjától hataľo-
zat|an idejtĺ ellátásí szerződés jĺitt létre értelmi fogyatékosok nappali ellátása táĺgyában,
mely 2010. április, 2012. április, valamint 2013. februáľ hónapban módosításra került.

A megkötott ellátási szerződés a|apján az Önkormányzatunk vźl||a|ta, hogy a fenntaľtásában mű-
kĺidő ,,oszirőzsď, Gondozó Szo|gźt|at Eľtelmi Fogyatékosok Napközi otthonában nappali
ellátást nyujt 1 fő VII. kerületi á||andő lakóhellyel ľendelkező személy részére.

IL Indokolás
A VII. keľületi onkoľmányzat Képviselő-testiilete 60512013. (IX.05.) száműhatźrozatźtban
dcjntött az onkormányzaturid<al értelmi fogyatékosok nappali ellátása tárgyźhankötött ellá-
ttsi szerződés megszüntetéséről (|. szźmű melléklet), a dcjntés a|apján a VII. keriileti on-
kormány zat kezdemény ezte a szerző dés kĺjzö s megegy ezéssel töH!épp"
^l.+Ál-^* r\2 .^^:Á-,^l Eľl.{' ľ.
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III... Tényállás
Az onkormźnyzatfenntartásában múkĺjdő ,,oszítőzsa'' Gondozó Szolgálat Eľtelmi Fogyaté-
kosok Napközi otthonában (továbbiakban: ENo) a VII. kerĹileti állandó lakóhellyel ľendel-
kező e||átott. azíntézményt2013. május 01. napja óta nem látogatja, a gondozása megszúnt,
ezért doĺtoťt a VII. keriileti onkormrányzat azellátási szęrzóďés megsziintetéséről.

Az ellátási szerzóđés 12. pontjában foglaltak szeint 2006. évtő| kezdődően 500.000,- Ft
összegű szo|gá|tatttsi díj keriilt megźt|Iapitásra . 2010. évtől kezdődően inflációt ktivető -,

melyet egy<isszegben minden év októbeľ 31. napjáig ťlzetmega VII. kerĹĺleti onkormányzat
onkormĺán y zatlnk r é szér e .

Iv. Jogszabályikiirnyezet
A szociális igazgatásről és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III. törvény l22. s a|apjźna
helyi önkormźnyzat Képviselő-tęstülete az e||źúási szęrződés megkötését, a szetzőďés módo-
sítását, illetve megsztintetését nem nlházhatja át.

Y. Dłintés tarta|mának részletes ismeľtetése
Tekintettel az előzményekben foglaltakľa, javasolom az ellźúási szerződés kĺjzcis megegye-
zésseltĺjrténő megsztintetését2013. október 03.napjatől és a 2013. évre vonatkoző szo|gá|-

tatási díj időaľányos részretöľténő \<lszźrrl\ázźlsát a VII. keľtileti onkormĺányzatafęIé,

Az ,,oszitőzsď' Gondoző Szo|gá|at irÍézményvezetojéve| történt egyeztetés a|apjźn a2013.
évi szo|gáltatási dij iđőarányos része kiszámításra keľült a 2006. évben megállapított
500.000,- Ft éves díj, mely 2010. év óta a mindenkoľi KSH adatközlés szeľinti infláció méľ-
tékének megfelelően emelkedett (2013. évben: 600.fI1,- Ft), valamint anaptáľi napok fi-
gyelembevételével'
A20|3. évi szolgáltatási díj a fentiek alapjźn 453.858'- Ft.

vI. A Dtintés célja' pénzügyi hatása
Az e|Iátási szęrződés megsztintetése pénzügyí feđezetet nem igényel'
Az e|Iátásí szeruódés 12. pontjában foglaltak szeľinti a mindenkori KSH adatközlés szerinti
infláció mértékének megfelelően megemelt éves szoIgźitatási díj (2013. évben: 600.2|1,- Ft)
az onkorm ányzati költségvetésből bevételkiesést j elent.

Határozatĺ javaslat

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a Képviselő-testiilet 5312006. (II.09.) szárntĺhatározatával elfogadott,33712008. (vI.04.)'
50l20I0. (n.05.), 44312012. CXII.06.) szémĺűhatźrozatávalmódosított Budapest Főváľos
VII. kerĹilet Eľzsébetviíros onkoľmźnyzatával1 fő haľmadik életévét betöltött fogyatékos
személy nappali ellátása tárgyában 2006. február 22, napjźn kötött ellátási szerződést kö-
zös megegyezéssel 2013. október 03. napjával megszĹinteti.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013, október 02.

2. feIkén a p o l gárme stert az ell átási szeruó dés me g szünteté s ének a|źir ásfu a

Felelős: polgármester
Határidő: 2013, októbęr 10.



A dłintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: HumánszolgéitatźsiIJgyosn.źĺ|y Humánkapcsolati
hođa, Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, f0I3. szeptember 19.

Toľvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző
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Budnpest Fíívúros ĺ4I kerüla Etwébehłółos Önkonłánłząĺa KěpvÍselĺLtestůletéaek
201j. xeptembeł 5-én

74 őtakor megtaĺtoaź łendkívti;ti tzyĺIvónos űIésének jegsőkónyvéből

Az ülés hetj;e: Budapest W. kerilkt Erzsébe*^áros Polgármesterí Hivatąl
Budapest YII, keriilet F'łzsébet M' 6, I. ełąelet Ü.ĺésterem

egy fó felnőtt śrŕelmi
foryatékos szemé}y nappali ellátása fárryában kôtött szeľzőđés męsziiĺtetese.
Q 5 igen' 0 nem, 0 tartózlłođós)

Budapes{ Főváľos VII. keľiilet Ensébetváľos önkormányzatának Képvisetó-tesÍtilete úgy
dônt, ho5l a Buđapest Főuáros VIII. keľĺilet Józsefoáľos Önkormányzatáva| 20O5.'decembeľében
hatfuazat|zĺ idóre kötłitt ellłitási szerzóđést megsztinteti. Felhatalmazza a polgármestěrt az
e!|áltźsi szBrz.ődés megszüntstesének alá{ľásáľa.

Felelős: vattamányzso|tpolgáľmesteÍ
IIa!Ei!!ő: ązoma|

A kivonat hiteléül:
Budapest, 20l 3. szeptember 9.

ĺan. . ll.r|' -.'.{'łvl ^q^'ň.\Maypr szllvla
jegyżókönywezetŐ

- Budapest FővÁľos YItr. kerillet Józsefváľos



f , szź!ÍÍ|lJmelléklet

ELLÁTÁS I ĺZEp.aőDES MEGSZtINTETEsE

Amely létrej ött egyrészĺőI:
Budapcst Főváľos VII. keľület Erzsóbctváľos Onkormányzata.
cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt.6.
adőszźlm I 5 5 07 00 8 -2- 42
statisztikai számjel: 1 5 5070087 5 I032I01
törzskönyvi azonosító szám..
képviselő neve: Vattam źny Zsolt polgármesteľ
bankszáml aszźlrl: I 17 8 4009 -1 5 5 070 0 8

továbbiakban mint onkoľmánvzat.

másrészről:
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosĺ Onkoľmányzat
székhely: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.
torzsszám..735715
adőszám.. 157357-2-42
statisztikai szźlm: l 57 3 57 | 5 -84I I -32I -0I
szźnriav ezető : Volksbank Zrt.
bankszáml aszám: 1 4 1 003 0 9- | 0f I 3 9 49 -01 0 00006
képviseli: Dľ. Kocsis Máté polgármester
to vább i akban mint S zo|gáItatást v é gző,

egyĹittesen a Felek kĺjzött 2005. december hónapban kelt 2008. ápľilis, 20|0. ápri|is,2012
április, valamint 2013. február hónapban módosított értelmi fogyatékosok nappali ellźtása
tźrgybarl létrejĺltt ellátási szerzodést kĺizös megegyezéssel az alábbiak szerint 2013. októbeľ
03 . napjáv al megsztintetik.

1. onkormĺányzatvá|Ia|ja, hogy Szo|gźitatástvégző részére a20113. évi szolgáltatási díj
iđőaľanyosankíszźmított a mindenkori KSH adatközlés szerinti infláció mértékének
megfelelően megemelt ellenéľtékét 453.858,- Ft' azaz ĺégyszázöfuęĺ.lhtltomezer
nyo|cszźnoťvennyolc forint összegben Szo|gáLtatźlst végzó által megktildött szźmůa
ellenében, a szálmIakézhezvételét követő 30 napon belül, egyösszegben a Szolgálta-
tástvégző Volksbank-ĺá|vezetett bankszĺĺmlźratofténő átutalással teljesíti.

2. Felek kijelentik, hogy az Ellátási szerzódés megszűnését követően az |. pontban fog-
laltakon kívül egymással szemben semmiféle követelést nem tźlmasńanak.

3. Jelen szeruődésben ĺem szabá|yozott kéľdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelke-
zései az iľanyadók.

Jelen szerzőđés 6, egymással sző szeint mindenben megegyező példányban készült, melyet
Felek elolvasás és éľtelmezés után, mint akaľafukkal mindenben megegyezot jővźhagyőIag
a|áírták.

Budapest, 2013. október ...



Budapest Főváľos VIII. kerület
Józsefuĺíĺosi onkormányzat

képviseletében
Dr. Kocsis Máté

polgáľmesteľ

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Rimrín Edina

jegyző
nevében és megbízásából

Budapest Főváros VII. keľiilęt
ErzsébeV áros Önkoľm ány zata

képviseletében
Yattamźny ZsoIt

polgármesteľ

đr. Mészĺĺľ Erika dr. Gotthaľd Gábor
aljegyzo jegyzo

Fedezete:. .... Dátum: Budapest,

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Pĺáľis Gyuláné
pénzngyiigyosztźl|yvezetó


