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Budapest Józsefvá ľosi on koľmá nyzat

Képviselő.testiilet e számár a

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Előzmények
Budapest Józsefraĺosi Önkoľmźnyzat a Képviselő.testületének 30912006, (VI.29.) és a
37312011. (x'15.) sztnrrűhatźrozatai alapján fogyatékosok nappali e||źtźsatźrgyźhan hatáľo-

zat|arlidejű megállapodásokat kötött a Budapest Fővaros II. Kęrület onkoľmanyzatáva| 2006.
januźr 01. napjától 1 fő II. keriileti lakóhellyelrendelkező és a Budapest Fővaĺos IX. Kertilet
Ferencváros Önkormányzatźlva| 201I. október 0l. napjátóI2 fő IX. kerületi lakóhellyel ľen-

delkező személy nappali ellátásának biztosítása éľdekében, mely megállapodások 20|f. ápri-
lisában az Önkoľmánvzatadataiban töľtént vźitozás miatt móđosításra került.

il. A beterjesztés indoka
a) A II. kerületi onkormanyzatta| kötött megállapodásban foglaltak szerint aszolgźlltatási díj

méľtékét évente, november 15. napjáig felĺil kell vizsgálni.
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Előterj esztő : S ĺántha Péteľné alpol gáľmester

A képviselő-testiileti ülés időpontj a: f0I3. október 16. ..sz. napiľend

Táľgy: Javaslat a fogyatékosok nappali ellátásáľa vonatkoző e||átási szeľződések mó.
dosításáľa

A napirenđet nyílt ülésen kell targya|ĺi, ahatźtrozat elfogadásźůloz minősített szavazattobb-
ség sztikséges.

ElórÉszÍro SZERVEZETI ecysÉo: Huľ,ĺÁNszoLGÁLTATASI Ücyoszľl.ĺ,y
Hur,ĺ,q,Nre,PcSoLATI Inoo,c' 3^4

KÉszÍrprrp : PoroRrvyl VIrrónm.

PÉľzÜcyĺ FEDEZETET IGÉNYELńIEM IGÉNYEt,lcĺzotĺ5; í j.- ľ-/
JocI roNľRoI-l.: Đf-
BprpRrBszľÉsne ALKALMAS :

fuvÁN Eon,IA'
lpcvzo

Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatásĺ Bizottság véleményezi X
Hatźr ozati j av aslat a bizottság szźmáĺ a..

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Iĺumźlnszo|gźitatási Bizottság javasolja a Képviselo-
testiiletnekazelóter jesztésmegtárgya|ásźt.



b) A IX. keľületi onkormrányzat azza| a kéréssel fordult onkormányzatu|nJ<hoz, hogy további
1 fővel emelhesse 2014. jarluár 01. napjátó| az ígénybevevők szźlmźń a VIII. kenileti éľtel-
mi fogyatékosok napközi otthonában.

ilI. Tényállási adatok
Az onkormányzatunkfenntartásában miiködő ,,Oszirőzsď'Gondozó Szolgálat Értelmi Fogya-
tékosok Napközi otthonában (1082 Budapest, Kisstáció u. 11.) nýjtott a|apszolgtitatást _
nappali ellátást, mely a szociális igazgatásről és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III. tV.
(továbbiakban: Szt) 86. $ (1) bekezdésében foglaltak szeľint kote|ező önkoľmányzati feIadat _
nemcsak VIII. kerületi, hanem keľiileti lakó- vagy tartőzkođźlsi hellyel nem ľendelkező értelmi
fogyatékosok is igénybe veszik a fent említett szerződések kęretében. Az otthon szolgáItatá-
sai ktilönĺjsen: igény szerint meleg élelem biztosítása, szabadiđőS programok szervezése,
szĹikség szerint egészségiigyi alape|Itltás megszewezése, a szakellátáshoz va|ő hozzájutźs
segítése, hivatalos ügyek intézésének segítése, munkavégzés lęhetőségének szervezése, életvi-
telre vonatkoző tanácsadás, é|ętvezetés segítése, speciális onszeweződő csoportok támogatá-
sa, műk<idésének szervezésének segítése. Az e||átottak középsúlyos vagy halmozottan fogya-
tékos személyek, melyre tekintettel az otthonban 3 gondozási csopoľtbarl|átjek el a gondo-
zottakat.

A VII. kenileti onkoľmanyzattal kötött ellátási szerzoďés 2013. októbeľ 03' napjával meg-
sziintetésre került tekintettel ana,hogy az e||átott}}I3. május 01. napjátó|' azíntézméný nem
|átogatta, a szerződés közĺjs megegyezéssel tĺirténő megsztintetéséről a képviselő-testiilet a
2013. október 02-i ülésén dĺintcitt.

A II. keľĹileti Önkoľmányzattalkötött megállapodásban foglalt éves feltilvizsgá|ati kötelezett-
ségľe tekintettel az egyeztetések megtörténtek és a II. kerületi onkoľmźnyzat továbbra is
fenntartja igényét az I f&óhely biztosításáta, a IX. kerületi onkoľmányzat peđig szeretné to-
vábbi,,I fővel megemelni amegźtllapodásban foglalt eddigi 2 fore vonatkozó férőhely igényét.
Az,,oszitőzsa'' Gondoző SzoIgáIat Eľtelmi Fogyatékosok Napkĺizi otthonanak férőhelyeinek
szźlmaz} fő, ahol jelenleg |7 fő gondozottat látnak el, melyből 3 fő keľiileten kívüli, (1 fb II.
keľiileti, 2 fő IX. keľĹileti (szeľződéses) lakóhellyel rendelkezik). 2012. évbęn az éves kihasz-
náltság 19 fő volt, az e|óző évek adatai a|apján az intézmény feltöltöttsége megkoze|itó|eg
100%-os.

A keľĹileten kívĺili értelmi fogyatékosok ellátásért térítési ďíjat ťĺzetnek. A II. kerülettel kötött
megállapodás a|apján 2006. évtől kezdődően gondozási naponként 2.000,- Ft (2013. évben
maximum: 602.400,- Ft) ĺisszegu szo|gá|tatási díj keľĹilt megá||apítźtsra, mely 20II. évtőI
kezdődően inflációt kĺjvető. A IX. kerületi Önkoľmányzat 500.000,- Ft/folév (2.000,-
Ft/főlgondozásínap) szolgá|tatási díjat fizetL fő IX. keľületi lakóhellyel rendelkező ellátottra,
mely a mindenkori KSH adatkclzlés szerinti infláció méľtékével emelkedik 2012. évtől.

Mind a II., mind a IX. kerületi onkoľmźnyzat a megá|Iapodásban szereplő ĺlsszeggel tervezi
fenntartani a megállapodást, a IX. kerületi onkormźnyzat a további 1 feľőhely tekintetében
megfelelőnektartaná a jelenlegi szeruodésben foglalt meglévő 2 ťó szoIgáItatási díjanak mér-
tékét.

A II. kenĺleti onkormźnyzatta| megkötött megállapodás módosítása szfüségessé vált az a|áb-
biak miatt:
- telephely címének vá|tozása,
- jo gszabá|yi hivatkozások és elnevezések ponto sítása, kie gészítése.

Fontosnak tartom megsegyezni, hogy mindkét onkoľmányzatÍa| évek óta folyamatosan fen-
ná|I a megállapodás' az ellátottak évek óta azBrtellmi Fogyatékosok Napközi otthona gondo-
zottjai. Tekintettel a szo|gá|tatást igénybe vevők egészségi és mentális á|Iapotára szakmai



szempontból indokolt az eIlźtás további folyamatosságanak fenntaľtása, mely a jelenleg érvé-
nyes szetződésekben foglalt éves szolgáltatási díjak mértékének inflációval történő emelésé-
vel tartom biztosítottnak, mivel ezeĺ szolgáItatásí díjakat kívanjak a szerzodott keniletek is
fenntaľtani.

IV. A dłintés tartalmának ľészletes ismertetése
Tekintettel az elozményekben és a tényállási adatokban foglaltakľa, az ,,oszirőzsď, Gondozó
SzolgáIatintézményvezetójéve| egyetértésben javasolom a II. kerületi onkormányzatĺa|' kdtött
megállapođás fenntaľtását és a megtilapodás kĺjzĺis megegyezéssel tĺjĺténő módosítását, va-
lamint a IX. keľületi onkormźnyzatta| kötött megállapodás fenntaľtását és módosítását af&ő-
hely bővítés miatt, mely esetben a szolgáItatási díj méľtéke 2014. évtő| 573.822,- Ft lév +
infláció mértéke. A szolgáltatási díjak mindkét onkormanyzat esetében a szetzőđés szerinti
méľtékben kerül emelésre 2014. évben.

V. A dtintés célja' pénziigyi hatása

Szo|sá|tatási díiak alakulása 2ĺJI2-2O|3. év közĺjtti idoszakban

II. kerüIet

(éves összeg)

(l fő)

D( kerüIet

(éves összeg)

(2 fő)

2012. évben
3.9 v" inflációval ntivelt iisszes 569.017.- Fr ĺ.039.000.- Ft
2013. évben
5.7 "Á ĺnflációval ntivelt összep 602.400.- Ft 1.098.224.-Ft
2014. évben
4,5 o/o váľható inflácĺóval szá-
molva 629.508.- Ft

1főľe 573.822'-Ft
3 főre |.72|.466..Bt

(atźtb|źnatbanfeltĺintetettszo|gá|tatásáfamentes)

Az Érte|mi Fogyatékosok Napk<izi otthona műkĺjdésének pénzügyí fedezetét a noľmatív á1-

|aníhozzźljiírulás, valamint az onkoľmáĺyzat biztosítja. A mfüödési költség <lsszege fiigget-
len a gondozoÍ1ak számátőI, melynek az az oka, hogy a személyi juttatások váItozat|anok, a
ktjzĹizemi díjak összege alacsonyabb ellátotti|étszáln esetén sem csĺjkken jelentős méľtékbęn,
a kjhasznźllatlan feľőhelyek esetén is sztikséges biztosítaní a szakmai létszámminimum noľ-
mát. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szahnaí feladatairól és mfüö-
désfü feltételeiről szóló |12000. (I.7.) SzCsM rendeletben (SzCsM rendelet) a fogyatékosok
nappali intézmérryének létszímnoľmája és a gondozási csopoľtok szĺĺma az e|Ittottak életko-
rĺának és fejlettségi szintjének fiiggvénye. A megállapodásokban foglalt szolgáItatźlsi díj bevé-
teli foľľást jelent az Önkoľmányzatnak, az intézmény műk<idtetését tekintve az iires férőhe-
lyekľe noľmatíva nem igényelhető. A jelenlegi felttĺltĺittség (|7 fő) frgyelembe vételéve| az
alábbiakban kerül bemutatásra a megállapodásokkal és megállapodások nélküli kia-
dás/bevétel.

A személyi és dologi kiadások łisszesen: 29.523.153,- Ftlév (|9.416.153,- Ft+10.107.000,-
Ft) (a személyi és dologi kiadások összesen ĺlsszegével töľtént a kalkuláciő atáblazatbarl a 14

fő ellátotti létsztmma| szeľepelő oszlopban is, a személyi kiadások kevesebb ellátotti |étszám
esetén sem csĺjkkennének a jogszabźllyban leíĺt létsztmnormák a|apjźln, a dologi kiadások
minimálisan csökkęnthetők)



onköltség

ellátottak sztlma 77 fo (szerzodésekkel) |4 fó (szerzódések nélkül)

gondozási napok számal év
4267 3514

egy főľe jutó önköltséýnap
ínormatíva levonása után)

4.9f7,-Ft 6.409,-Ft

egy főľe jutó önköltséýév r.f36.677,- FL 1.608.629.- Fr

önkoltség tjsszesen 21.023.509"- Ft 22.520.806.-Ft

Bevétel (2013. évben)

ellátottak száma I7 fő (szerződésekkel) 14 fő (szerzodések nélkül)

noľmatíva (500.000'- Ft) 8.500.000,- Ft 7.000.000,- Ft

szolgáltatási díj
(összes szerzódésse| f0I3 . évben)

f .163.8f4,-Ft

osszesen 10.ó63.824.- Ft 7.000.000,- Fr

onkoľmánvzat költsége 18.859.329.- ľ.t f2.523.153.-Ft

(a tablázatban feltĹintetett szolgáltatási díj összegében a 2013. október 03. napjával meg-
sziintetett VII. kerületi onkoľmanyzattal kötött ellátási szerzóđésben foglalt szolgá|tatási díj
időaranyos része is feltiintetésre keľült)

Az ,,Oszirőzsď' Gondozó Szo|gźiat vezetője áLtaI készített iĺtézményi önköltség szĺímítás
a|apjáĺ a költségvetési adatok figyelembevételével . a jelenlegi |7 fő létszźlmmal - egy ellátott
egy napi kĺiltsége az á||arli normatíva levonását követően 4.927,- Ft, mely éves szinten
I.236.677,- Ft-ot jelent, |7 fő ęsetében évi2I.0f3.509,- Ft gondozási díjat jelent.

2014. évben várbatő kiadások. bevételek alakulása

] 4 főkzerződések nélkt;l ]7 fő kzerződésekkel)

kiadás iĺsszesen 29.523.153.-Ft 29.523.153.-Ft

szerzőđésekből
szźlrmaző bevétel

0 2.350.974.-Ft

állami támosatás 7.000.000.- Ft 8.500.000.- Ft

tinkoľmányzat
költsése:

2f.523.153,-Ft 18.672.Í79,-Ft

Fentí táb|azat a|apján kimutatható az onkoľmányzat kiadásában jelentkező megközelítő|eg 4
millió forintos tĺjbblet abban az esetben, ha nem köttink ellátási szerzođést VIII. kerületen
kívüli ellátottak nappali e||átásźnakbínosítására. A II. kerülettel kötött megállapodás fęnntaľ-
tása t<jbblet pénzugyi feđezetet nem igényel. A IX. kerülettel kötött megállapođás móđosítása
tcjbblet bevételi forrást eredményez az onkormányzat szttmáĺa (2014. januaľ 01. napjától
573.822,- Ft, mely a mindenkoĺi KSH adatközlés szeľinti infláció méľtékével emelkeđik).



1.

Az onkormtnyzat féľőhety kihasználtságát nÓvelj iJk, ezze| az t fóre jutó ktiltség csökken.

A személyi és dologi kiadások az igény szerint igénybe vehető étkeztetés térítési díját nem
tartalmazza.

Az ,,oszirőzsa'' Gondoző Szolgźiatvezetojénektájékoztatása szerint a2013. évi személyi és
dologi kiadásokhoz képest 2014. évben ttibbletkiadás nem varható.

vI. Jogszabályĺkörnyezet
A szociális igazgatásről és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III. tĺirvény I22. s a|apjána
helyi ĺinkotmźnyzat képviselő-testtilete az e||átási szęrzodés megk<itését, a szerződés módosĹ
tását, illetve megszüntetését nem ľuhazhatja át.

Határozati javaslat

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

a Képviselő-testiilet 30912006. (VI.29.) szźlműhattrozatával elfogadott,486/2009. (XII.02.)
szźtmihatáĺozatttval módosított Budapest Főváros II. keľiileti onkoľmanyzatźtval1 fo harma-
đik életévét betöltött fogyatékos személy nappali eLltttásatfugyában2006.januĺĺľ 01. napjától
hatályos határozat|an időtaľtamú megállapodásban foglalt szo|gá|tatási díj mértékét fenntartja,
egyúttal a megállapodást kĺjzös megegyezéssel 2013. november 01. napjától módosítja a te-

lephely címének vźitozása, jogszabáIyi hivatkozások és elnevezések pontosítása, kiegészítése
tekintetében.

Felelős: polgáľmester
Hattríđő: 20|3. október l 6.

a Képviselő-testület 37312011. (x.15.) szźtmű hatźrozata alapjźn a fogyatékosok nappali
ellátása tfugyában a Budapest Főváros IX. keľĹilet Ferencvárosi onkoľmźnyzatta|2 főhnma-
dik életévét betöltött fogyatékos személy nappali e||átásatźrgyában kötött 20ll. októbęľ 01.

napjától hatályos hatátozatlan időtartamú megállapodásban foglalt szo|gźitatási díj mértékét
fenntartja, egyúttal a megállapodást közös megegyezéssel 2014. januráľ 01. napjától módosítja
a nappali ellátást igénybe vevők szźtmźnak és a szolgáltatási díj összegének tekintetében oly
módon, hogy az ellátást igénybevevők szźtmźú 1 fovel megemeli, a meglévő 2 fo szo|gá|tatási
díj méľtékét fenntartja, a további 1 főľe 573.822'- Fťév szolgźitatási díjat áIlapít meg, mely
inflációt követő.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013. október 16.

felhatalmazza a polgáľmestert ahatźrozat I. és 2. pontja szerinti megállapodások végleges
tarta|mźnak ö s szeállítás tlr a és aláir ásár a.

Felelős: polgármesteľ
Hatźrido: 2013. november 1 5.

2.

3.



A dłintés végrehajtását végző szervezetí egység:
kapcsolati Iroda

Budapest, 2013. október 03.

Humánszo Igá|tatásí Ü gyo sĺály Hum án-

s-,-}J€]
Santha Péterné
alpolgármesteľ

Töľvényességi ellenőľzés:
Rimán Edina

jegyzől
nevébep ěs megbízásábĺól: r/ĺ lÍĺfułV L4
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