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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
Képvĺselő-testĺi let e számár a

Tisztelt Képviselő-testĺilet!

I. Előzmények
Budapest Józsefuárosi onkoľmáĺyzat Képviselő-testülete aI43|2OI2. (IV.19.) száműhatáro-
zatáva| úgy döntött, hogy a Budapest Főváros V. keriileti onkoľmĺínyzattal'201,2. május 01.
napjától 1 fő tekintetében, valamint a26912012. (VII.I9.) számuhatározatával a Budapest
Fővaros VI. keriilet Terézvárosi onkoľmányzatta|2OI2. november 01. napjától 1 fő tekinteté-
ben személyes gondoskodás keretébe tartoző gyermekjó|éti a|ape||átás, azoĺ belül gyeľmekek
átmeneti otthona, mint kötęlező ĺjnkormányzati feladat ellátása tárgyáhan, ellátási szerzóđést
köt.

II. A beteľjesztés indoka
Az e||átási szerzódések 6.2 pontja a|apjźn a szolgá|tatási díj méľtékét évente február 28. nap-
jáig feliil kell vizsgálni.

/:

i.::i,,, ,,

ŕlilti
Ĺ|.l !+

Előterjesztő : Santha Péteľné alpolgáľmester

A képviselő-testületi ülés időpontj a: 2014. februar 05. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat azY. és VI. keľĺĺleti iinkoľmányzatokkal - gyeľmekek átmenetĺ ott.
hona táľgyában - kt'tt'tt ellátási szeľződések felülvÍzsgá|atára

A napirendet nyílt ülésen kell tĺírgyalni, ahatźlrozat e|fogadásához egyszeľiĺ szavazattobbség
szĹikséses.
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Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi BÍzottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Blzottságvé|eményezt x

Hatźr ozati i av as|at a bizottság szttmát a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ľ{umánszo|gźůtatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testĺiletnek az e|őterjesztés megtárgy a|ását.



III. Tényállási adatok
A Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ önálló szakmai egységeként
működő 12 férőhelyes Gyeľmekek Atmeneti otthona a Szentkirályi u. 15. 1l4. szám alattta-
IáJ'hatő, miĺködési engedélyében foglaltak szeľint 3-18 éves koru gyermekeket fogad, akik
átmenetileg felügvelet nélkĹilmaľadtak vagy a család é|etvęzętési nehézségei miatt veszéIyez-
tetett élethely zďbe keľĹiltek.

A Gyermekek Átmeneti otthonĺínak feltĺjltĺjttsége az elmúlt évek át|agát ťrgyelembe véve
nem éľte el' a 100%o-ot, ezért a maximális kihasználtság elérésę és a minél hatékonyabb fenn-
tartás érdekében a szabad féľőhelyek kiajanlásra kerültek más önkoľmźnyzatok számára. A
nem VIII. kerületi állanđó lakóhellyel rendelkező gyeľmekek részére biztosított férőhelyek
fenntaľtásáért az e|Iátttsi szerzodésekben foglaltak szerint 1.100.000,- Ftlfő készenléti díjat,
továbbá azigénybevett gondozási napok esetében napi téľítésí dijat - 1650,- Ftlnaplfő,vaIa-
mint a szerződésben meghatáľozottférohe|ysztml feletti igény esetén 3f00,-Ftlnaplfo - áIIapí-
tott meg.

A Gyermekek Atmeneti otthona műkcidésének pénzügyi fedezetét a noľmatív állami hozzájá-
rulás, valamint az onkormźnyzat biztosítja. Az intézmény működési költség ĺisszege fiigget-
|ęn az otthonban lévő gyeľmekek számától, melynek az oka, hogy a személyi juttatások válto-
zatlanok, akozizemi díjak összeg alacsonyabb |étszźm esetén sem csökken jelentős mérték-
ben, a kihasználatlan férőhelyek esetén is sztikséges biztosítaní a szakrnai létszĺámminimum
noľmát, melyet a személyes gondoskodást nyújtó gyeľmekjóléti, gyeľmekvédelmi íntézmé-
nyek, valamint személyek szakmai feladatairól és műkĺjdéstik feltételeiről szóló |5l|998.
(IV.30.) NM rendelet (továbbiakban NM rendelet) 1. számú mellékletehatáĺozmeg Az e||á-

tásí szetzőđésekbęn foglalt szolgá|tatási díj bevételi fonást jelent az ĺjnkoľmtnyzatnak, az
intézmény működtetését tekintve az tires ferőhelyekľe állami tźlmogatás nem igényelhető.

A noľmatív hozzájźlrulás az ellátottak gondozási napokľa vonatkozó nyilvántartása szerint
összęsített éves gonđozási napok szźtma után vehető igénybe. Az źÍmeneti elhelyezést nyújtó
ęllátás esetében a noľmatíva fajlagos ĺisszege 635 650 fońntlfolév (1.74I,5 Ftlfőlĺap).

Az önkormányzat a betĺjltetlen féľőhelyekĺe normatív támogatást nem igényelhet, igy azok
feltĺiltése ťlnanszírozási szempontból fontos. Az otthon mfüĺjdési kciltségének összege kĺjzel
állandó, melynek az az oka' hogy a személyi juttatások vá|tozat|anok, az infrastľukturahasz-
nálódik, akozizemi díjak összege alacsonyabb ellátotti |étszám esetén sem csĺjkken jelentős
méľtékbęn. A kihaszná|atlan fórőhclyck csctćn is szfüsóges biztosítani a szakmai létszómmi-
nimum normát, ezért amegtakaľítás minimális.

2013. évben a gondozási napok szźma cisszesen 3045 volt, ami egy napra vetítve 8,3 fő átlag-
Iétszámot jelentett, mely az ę|őzo 2012. esztendő źúIag|étszźlmát figyelembe véve 1 ffivel
csĺjkkent.

A Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ intézményvezetójének tájé-
końatása szerint 2013. évben az oĺáIIő szakmai egységként működő Gyermekek Atmeneti
otthonába azY. és VI. keľĹileti önkormanyzato|<ka| kötött ellátási szeľződések a|apján össze-
sen 4 gyermek keriilt be intézménytikbe, az ę||átási napok szźtmának bemutatását az e|óter-
j esztés melléklete tartalmazza.



Iv. A diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése
Tekintettel az előzményekben és a ténytilási adatokban foglaltakra, a Jőzsefvaľosi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ íntézményvezetojéve| egyetéľtésben javasolom az Y.
és VI. keľületi önkormanyzatĺa|' kótött ellátási szeruődésękvźitozatlan formában történő fenn-
tartásźtt, mert az éves készenléti díjak befizętése jelenti ezen fęIađatellźtásnáI az egyetlen be-
vételi foľľását az önkormźnyzatnak a normatív támogatás mellett, mellyel csĺjkkenthető az
egy gyeľmekľe jutó kiadások fajlagos összege.

V. A diintés célja' pénzügyi hatása
Az Y. és a VI. kerületi onkormĺányzatokd<a| kötött ellátási szeruődések fenntaľtása többlet
p énzngy í f ędezetet nem i gényel.
A személyi és dologi kiadások iisszesen: 32.659.206,- Btĺév (20.056.509,- Ft+I2.602.69],-
Ft) (a személyi és dologi kiadások összesęn tĺsszegével és az elmú|t év átlaglétszźlmáva| tor-
tént a kalkuláció a táb|ázatbaÍI, a személyi kiađások kevesebb ellátotti |étszźtm esetén sem
csökkennének a jogszabáIyban lęírt létszámnoľmák a|apjźn, a dologi kiadások minimálisan
csĺjkkenthetők).

onköltség

ellátottak száma 8,3 fő (szerződésekkel) 6,3 fó (szerződések nélkül)

gondozási napok szźtmal év
3029,5 ff99,5

egy gondozási nap 10.780.395.- Ft 14.f02,7423-Ft

egy főre jutó onköltséýév 3.934.844,175,- Ft 5.r84.9sf4.-Ft

összes költség 32.659.206.-Ft 3f.6s9.f06.-Ft

Tervezett bevétel Q014. évben)

ellátottak szźlma 8,3 fó (szerzodésekkel) 6,3 fo (szerződések nélkül)

noľmatíva (635.650'- Ft) 5 .f7 5 .895.- Ft 4.004.595,- t't

szolgáltatási díj
(összes szerződéssel számolva)

2.200.000.- Fr

osszesen 7.475.895.-Ft 4.004.595.- Fr

onkoľmányzat ktiltsége 25.183.311.- Ft 28.6s4.611.- Ft
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2014. évben várhztő kiadások' bevételek alakulása

8'3 ŕőkzerződésekkel) 6, 3 fő (szerződések nélkül)

kiadás łisszesen 3f.659.206.-Ft 32.659.206^-Ft

szeľződésekből
származő bevétel

2.200.000"- Ft 0

állami támosatás 5.275.895"-Ft 4.004.595,- Fr

tinkormányzat
ktiltsése:

25.183.311,- Fr 28.6s4.611.- Ft

A kiajanlásľa került férőhelyek fetlrfiartásáért az ellátási szerzodésben foglaltak szeľint
1.100.000,- Ft/fő készenléti díj, tovźhbáazigénybevett gondozási napok esetében napi téľítési
díj - 1650'- Ftlnaplfo, valamint a szeruodésben meghatźltozott féróheIyszám felętti igény ese-
tén 3200,- Ftlnaplfő - került megá|Iapításra. A napi térítési đíjból származő bevétel előre nem
tervezhető.

Az e|őterjesztés mellékletét képező bęszámoló a|apján az a|ábbi tźlbIźzatban kimutatásra kerĹil
az Y . és VI. keriilet á|ta| ťĺzetendő szolgált atás đíj mértéke a 2013 . évben igénybevett ellátási
napok sztlmának b emutatásával.

V. kerĹilet VI. kerület

készenléti díi 1.100.000.- Ft 1.100.000.- Ft

igénybevett napok
szćlma

64 68

összesen: 689.945-28.-Ft 733.066.86.- Ft

A készenléti díjon felül a szo|gá|tatást igénybe vevő V. és VI. keľület, az igénybevett ellátási
napok után napi téľítési díjat is fizet.

V. kerüĺet VI. kerület

igénybevefi napok
szźlma

64 68

osszesen: 105.600.- Ft 1r2.200.-Ft

VI. Jo gszabá|yi kiiľny ezet
A Magyaľországhe|yi cinkormányzatafuő| sző|ő 2011. évi CLXXXX. törvény 13. $ (1) be-
kezdés 8. pontjában foglaltak szeľint a kerületi önkormányzat felađata külĺjnösen a szociális,
gyeľmekj ól éti szo|gtitatásokľól és ellátásokľól való gondoskodás.
A szociális igazgatástől és szociális ellátásokĺól szóló 1993. évi III. töľvény 120. $, I22. s
a|apjtn a helyi ĺinkoľmányzat Képviselő-testülete az e|Iátási szerződés megkötését, a szerzo-
dés módosítását, illetve megszüntetését nem ruházhatja át'
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Ké ľem az a|á.Ďbi b;atár ozati j av a s lat elfo ga d ás át.

H.łrÁnoza,u JAvAsLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

a személyes gondoskodás keretébe tartoző gyeľmekjóléti alapellźúás, azon belül gyeľmekek
átmeneti otthona tátgyában, a Képviselő-testület |43l20I2. (IV.19.) számíhatáĺozata a|apjźln
hatáÍozott időtartamľa szóló Belvaľos Lipótvaľos Budapest Főváros V. kenilet onkormĺíny-
zattal2012. ápľilis 23. ĺapjźn kötött ellátási szerződés, valamint a26912012. (VII.19.) számu
hatáĺozata a|apjáĺ Budapest Főváros VI. keľület Terézvĺíros onkoľmĺínyzatta| 2012. novem-
ber 12. napján kötött ellátási szerzőđés 6.2. pontjaíban foglaltak aIapjarl a szerzodésekben
meghatározott 1.100.000,-Ftlfolév összegű készenléti díj és 1650,-Ftlnap/fo, valamint 3200,-
Ftlnaplfő térítési díj összegét fenntaľtja.

Felelős: polgáľmester
Hatfuiđłĺ : 20I 4. február 0 5.

felkéri a polgármesteľt, hogy Budapest V. és Budapest VI. keľĹilet onkormanyzatát ahatáĺo-
zat I . pontj áb an me ghatźn o zottakĺó l táj éko ztas s a.

Felelős: polgiíľmester
Hataridó : 20I 4. februźr 20.

Humánszo l gáItatási Ü gy o sztá|y Humán-

2.

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység:
kapcsolati Iľoda

Budapest, 20|4.januĺáľ l 6.

Töľvényességi ellenőľzés :

Riman Edina
jegyző

nevében és megbízźlsából :

Sĺántha Péterné
alpo1gáľmesteľ

k'k#*
a|jegyző
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