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Budapest Józsefváľosi onkoľmányzat 
ĺ

- s-éľy-Ęe_|ĺ:te'tůilete számára 
f

Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármesteľ

Tárgy: Javaslat a 0-3 éves koľú gyeľmekek átmenetĺ otthona fe|adatellátás felülvizs.
aá|atára
A napiľendet nyílt ülésen kell tĺáľgya|ni, ahatározat elfogadásához minősített szavazattobb-
ség sztikséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság véleményezi x
HumánszolgáItatásĺ Bizottság véleményezi x
Hatźn ozati jav as|at a bizottság szćlmár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Ilumánszo|gáitatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnekaze|őter jesztésmegtárgya|źsát.

Tĺsztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények
Budapest Józsefuárosi onkoľmanyzatKépviselő-testülete |7312006. (IV.l I.) számtlhatároza-
ta a|apján a szemé|yes gondoskodás keľetéb e tartoző gyermekjól éti a|ape||átás, azon belül
gyeľmekek átmeneti otthona - 0-3 éves koru gyermekek elhelyezése -, mint kötelező önkor-
mźnyzati feladat ellátása tfugyábarl1 fó tekintetében, a Budapest Fővĺáros IX. keľület Feľenc-
váľos onkormányzatáva| elbtasi szerződést kötött 2006.04.0I. napjźúő|hatfuozat|aniđőtar-
taÍÍ]Ía.

II. A beterjesztés indoka
a) Az ellátási szerzódésben foglaltak a|apjanaszo|gáItatási díj mértékét évente felül kell vizs-
gálni.
b) A IX. kenileti onkormányzat javas|atot tett az e||étási szętződés módosításĺáľ a2O14 febru-
fujźtban, mely sz'erint a lekötött 1 fő férőhely tekintetében az éves szolgáltatási díj méľtéke a
20|4. évtől évente a KSH által meghatározott évi infláció méľtékével, valamint a lekdtött fe-
rőhely feletti ellátási igény ęsetén . további férőhelyľe - napi otezet foIint.eJJené-ľtéĘ keľüljönrögzítésre. Ĺ..' ĺ ... ' . !'. .'
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III. Tényállási adatok
A települési önkormrínyzat,fovtnosban a kerületi ĺinkoľmanyzat felaďata a gyermekek védel-

méről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi ĐCil. töľvény (továbbiakban GyVt) 94. $-
ban foglaltak alapjĺán a gyermekek védelme helyi ellátó rendszeľének kiépítése és mtĺkĺjdteté-

se, a terĹiletén lakó gyeľmekek ellátásanak megszervezése, a (3) bekezdés alapjan kcjtelező

feladatként látja e| azoknak a gyermekeknek az átmeneti elhelyezését, akiknek ellátása a csa-

lád életvezetési nehézségei miatt veszélybe keľiil, vagy akik más ok miatt átmęnętilęg ęllátás
és feliigyelet nélktil maľadnának. i

Az cjnkormźnyzat az e||źúást az áIta\a fenntartott intézmény mfütjđtetésével vagy más szerv-

vel kötött ellátási szerzodés útján is biztosíthatja a Gyvt 96."$- aa|apján.

onkormanyzatunk a Jőzsefvźrosi Szociális Szolgáttató és Gyermekjóléti Központ ĺjnálló
szakmai egységeként múkcidteti a Gyermekek Átmeneti otthonát (1088 Budapest, Szentkiľá-
lyi u. 15.1.4.), mely a miíködési engedélyében foglaltak szerint 12 f&őhelyen fogadhat 3-18

éves koru gyeľmekeket. A 0-3 éves korosztá|y számáta az átmenęti elhelyezés biztosítása az

e\őzméĺyekben hivatkozott ellátélsi szerzódés megkötésével kerül biĺosításra.

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros onkormanyzata źita| fenntaľtott Ferencvaľosi
Családsegítő Központ és Intézményei keretében mfüödő Gyermekek Atmeneti otthonában
(t0g7 Budapest, Fehérholló u.2-4.) biztosítja a feladat e||átásźt, melyről az ellátásí szerződés

19. pontja a|apjáĺévente egy alkalommal írásos formában besziĺmol. A beszĺímolót a Humán-

szo\gáItatźlsi Bizottság 5612014. (III.19.) számuhattrozatával elfogadta.

ilI. A dtintés tartaľ.mźnzk ľészletes ismeľtetése
Tekintęttel az elózĺnényekben és a tényállási adatokban foglaltakĺa, a Jőzsefvarosi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ íntézményvezetőjéve| egyetéľtésben javasolom a 0-3

éves koru gyermekek átmeneti elhelyezése érdekében az e||źiásí szerzoďés fenntaľtását, és a
IX. kerĹileti onkormrányzatszęrzőđés módosítási javaslatanak elfogadását.

V. A dtintés célja, pénzĺigyi hatása
A Budapest Fővráros IX. kerĹilet Ferencvaros Önkoľmanyzatźlva| kötött szerzoďésben megál-

lapított szo|gźitatási díj mértéke, mely az étkezési téľítési díjat is magábarl foglalja, az alźlbbi-

ak szeľint alakult a szerződéskötéstől mostanáig:

A szolgáltatási díj mértékének emelkedése a szerződés megkötésétől:
- 2006. évben 500.000,- Ft (8 hónapra)
-2007. évben 600.000'- Ft
- 2008. évben 700.000'- Ft
2008. évtíS| aszoIgźt|tatási díj méľtéke nem váItozott,

Budapest Józsefuaľosi onkormaĺryzat 2013. évben a feladat e|Iźńásáért 700.000,- Ft szolgáita-

tási díjat ťtzetetl. A szolgáltatási díj mértékét az e||átási szeruodés 15. pontjában foglaltaknak
megfeielően táľgyévet kóvető év januar 15. napjáig feliil kell vizsgálni. A Feľencvarosi on-
kormányzat a szo|gá|tatási díj mértékét feltilvizsgálta és a módosítását indokoltnak tartja.

A szolgáltatási díj méľtéke 2014. évtől a KSH által meghatátozott infláció mértékével emel-

kednę évente, a szo|gźůtatási díj továbbľa is tarta|mazza az étkezési téľítési díjat. A szetzóđés

szerinti lekötĺjtt 1 fő létszĺím felętti ellátott esętén napi 5.000,-Ftlfő térítési díj, de maximum
1.825.000,- Ft szolgáltatási díj keľĹil megállapításra. A szerződés módosítás tęrvezetét az e|ő-

teľj e szté s me llékl ete tartalmazza.



A Budapest Főváros IX. keriilet Feľencvárosi onkormźlnyzattal, a gyermekjóléti alapellátás
tárgyábankótött ellátási szerződés módosítása péĺ:zugyi feďezetet igényel, az Önkormźnyzat
20!4. évi kciltségvetésében a 11301 címen az eddigi szoLgáItatźtsi díj 700.000,- Ft összegben
biztosított. A szolgáltatási díj KSH adatközlés szerinti infláció összegével (|,7%) tĺjľténő
emeléséhez 11.900,- Ft fedezetet biztosítása sztikséges' melynek fedezetéül a 11303 cím ĺin-
kormźnyzatisegélye|óirźnyzatot javaslommeg jelölni.

Miután a szerzőđéshatźnozat|an időľe szól, sztikséges előzetes kötelezettségvállalás az ęmelés
mértékéľe vonatkozó an.

A szeruoďés hatályba lépésétől kezdődően évente 1 Íő ellátása töľtént męg a szerződés keręté-

ben. A szerződés az I fő feletti létszźtm e|Iátásźra éves szinten t.725 e Ft díjeme|ést tartaImaz.
Erre jelenleg nincs fedezet a kĺiltségvetésben, ezért minden további létszám ellrátásfua vonat-

kozó szolgáLtatás igénybevéte|éhez képviselő-testületi döntés szükséges a fedezęt biztosítás
miatt.

VI. Jogszabályĺ ktirnyezet
A Magyaľországhelyí ĺlnkormányzatairő| sző|ő f0I1. évi CLXxXx. tcirvény 13. $ (1) be-

kezdés 8. pontjában foglaltak szerint a keľületi önkormányzat felaďata kĹilönösen a szociális,
gyermekj óléti szolgáltatásokról és ellátásokľól való gonđoskodás.
A szociális igazgatźstől és szociális ellátásokľól szóló |993, évi III. törvény 120. $' I22.5
alapjĺán a helyi önkormányzat Képviselő-testülete az ęIlátási szerzódés megkötését, a szetzo-
dés módosítását, illetve megszĹintetését nem ľuházľratja át.

Kéremaza|ábbihatéttozatí javaslatelfogadását.

H,ł'ľÁnoz,ą.ľI JAvAsLAT

A Képviselő-testület úgy dcint, hogy

1. elfogadja a Budapest Fővaros IX. kerĹilet Feľencváľosi onkormźnyzattal személyes
gondoskodás keretébe tartoző gyermekjóléti a|ape||átás, azon belül gyermekek átme-

neti otthona ellátás ttrgyábarl a Képviselő-testiilet 17312006. (IV.1 l.) számú hatźltoza-

taa|apjźnelfogadott, a6612007. (II.15.) szźrrlués a 1|512008. (II.27.) szám,őhatátoza-
taiva| módosított 2006. ápľilis 01. napjától hatályos, hatáĺozat|an idejű ellátási szerző-

dés módosításĺĺnak javas|atźt oly módon, hogy a szo|gźitatási díj méľtéke a lektltĺitt 1
férőhely tekintetében2014. évtől a KSH adatkĺjzlés szerinti infláció méľtékével'20|4.
évre 11.900,- Ft-tal, évente emelkedik, további VIII. kerĹileti állandó lakóhelyű gyeľ-

mek ellátása esetén napi 5.000,- Ft/fő' de maximum 1.825.000,- Ftlfőlév térítési díj ke-

riil megállapításra.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺľidő : 20| 4. ápri|is 23 .

2. felkéri a polgĺĺrmestert az előterjesztés mellékletétképező szerzódés módosítás a|áítá-
saľa.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2014. május 09'



3. felkéľi a polgármesteľt, hogy az t fő feletti szo|gá|tatźs igénybevételének fędezetbiz-
tosítását sziikség esetén terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: polgríľmesteľ
Hatáľidő: legkésőbb a Képviselő-testület 2014. december havi rendes tilése.

4. a) ahatározat 1. pontjában foglalt szęrzőđés módosítás feđezetéül a 1 1303 cím ellátot-
takpélubeli juttatása e|őírźnyzaton beltil az önkormányzati segéIy e|őirányzatát jelöli
meg.
b) az a) pontban foglaltak miatt az onkoľmányzat kiadás 11303 cím _ kĺitelező feladat
_ ellátottak pénzbeli jutt atása e|őírźnyzatrő| 7| ,9 e Ft-ot átcsopoľtosít a 1 1 3 01 cím do-
logi _ kötelęző feladat _ e|oirányzatára.
c) előzetes kĺjtelezettséget vállal ahatározat 1. pontjában foglalt szerzőđés inflációval
történő évenkénti emelésére hatáľozatlaĺidőľe, melynek fedezete az onkormányzat
saját bevétele.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 20|4. ápľilis 23.

5. felkéri a polgĺírmesteľt, hogy ahattrozatban foglaltakat}}I4. évi kdltségvetés követ-
kező módosítása és az ań. kcjvető évek költségvetése készítésę soľán vegye figyelem-
be.

Felelős: polgármester
Hatáľidő : kciltségvetési ľendelet következő módosítása

A diintés végľehajtását végző
kapcsolati Iroda

Budapest, 20I 4. mźncius 24.

Tcirvényességi ellenőrzés :

fumrán Edina
jegyző

nevében és megbízásából :

szerv ezeti e gys é g : Humánszo l gźitatásí Ü gyo sĺály Human-

po1gármester

.lulh ĹľR
a|jegyző



melléklęt

ELLÁTÁs I szľ,B.zőoÉs ľĺoo osÍľÁs

amely létrejött
egyrészről:
Budapest Főváľos VIII. Keľiilet Józsefu áľosi Onko rmányzat
cím: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.
adőszám.. ĺ 57 3 57 I 5 -2-42
statisztikai számj el: I 57 3 57 I 5 -84I| -32I -0|
törzskönyvi azonosító : 7 3 57 I 5

képviselő neve: dr. Kocsis Máté polgármester
bankszáml aszźĺrl: 1 4 1 0 03 09 - 1 02l 3 9 49 -0 1 0 0000 6
továbbiakban mint, Megbiző

másrészľől:
Budapest Főváros IX. Keľůĺlet Feľencváľos onkormányzata
cím: |092 Budapest, Bakáts tér |4.
aďő szźtrn: t 5 1 3 57 22 -2 - 43
statisztikai számjel:
töľzskönyvi azonosító:
képviselő neve: dr. Bácskai Jĺános polgármester
bankszĺĺml aszźrn: 1 2 0 0 1 00 8 - 00 |7 029 0.0 0 1 00 006
továbbiakban mint SzolgáItatźtst nyúj tó

együttesen, Felek kĺjz<jtt 2006. április 01. napjától hatályos a Budapest Fővaľos IX. keľülęt
Fęrencváros onkormányzatźnak Képviselő- tęstiilete 19312006. (VI.06.) száműhatározatával
elfogadott, a 9Il2007 . (IV.04) szźtmű és a 16462008. (V.07.) számri hatźrozatával módosított,
valamint a Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő- testĹilete

t73l2006, (IV.l1.) száműhatározatźxal elfogadott, a 6612007. (II.15.) szźmÍl és a 1L5/2008.
(II.27.) száműhatáĺozatával móđosított gyermekek átmeneti otthona ellátás tźrgyban létrejött
szęrzódést (továbbiakban a Szerződés) 2014. januaľ 01. napjától közös megegyezéssel az
a|ábbiak szerint mó do s ítj ák.

1. Az ellźtási szetzodés 1/b. pontja az aIábbiak szerint módosul:
A Szolgáltatást végzo a rendelkezéséľe álló üres ferőhelyek teľhéľe további VIII. keľületi
lakóhelyu 0-3 éves koru gyermeket (testvér vagy testvérek) is fogadhat azza| a kitétellel,
hogy kizĺĺľő|ag a Budapest Főviíľos VIII. kerĹileti Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és
Gyeľmekjóléti Központ Gyermekjóléti Kĺizpontją által küldĺitt gyermeket fogadja napi
5.000,- Ft/fő, de maximum 1.825.000,- Ft/fólév, azaz: évi Egymillió-
nyolcszázhuszoncitezer foľint szolgźitatási díj keretöSszeg erejéig.

2. ASzetzođés 6., 8. pontja a|ábbi szcĺvegrésze

,,Józsefuĺíľosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ'' helyébe

az a|ábbi szövegrész kerül:
,,. . . Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekj óléti Központ. . .''

3. Az ę||átási szerződés l3la. pontja az alábbi szĺivegrésszel egészül ki:

5



Megbiző vá||alja, hogy 20L4. évtől a szoIgá|tatási díj ĺisszegének a mindenkori KSH
adatközlés szerinti infláció méľtékének megfelelő összeggel megemelt szolgáltatási díj
megfizetéséľe koteles.

4. Az ę||źúási szerződés 1 3/b. pontja az a|ábbiak szerint módosul:
Az Llb. pontban meghatérozottak szeľinti esetben napi 5.000,- Ft térítési díjat aMegbiző
a Szolgá|tatást végző á|tal a tényleges igénybevételről kiállított szakmai és pénzügyi tel-
jesítésigazolás után, a következő hónap 15. napjáig átuta|ja, amennyiben a kizarólagos
beutalást vé'gzo Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ a sza\ĺĺnai
és pénzügyi teljesítést jővźhagýa.

5. ASzerzőďés jelen módosításban nem érintett elemei vá|tozat|antaľtalommal érvényesek.

Jelen szetződés módosításban ĺem szabáIyozott kérdésekben a Polgári T<irvénykönyv, vala-
mint az e gyéb v onatkoző j o g szab ályok rendelkęzé s e i az fu źny adő ak.

JeIeĺ szerződés módosítás 6, egymással szó szerint mindenben megegyező példanyban ké-
sztilt, melyet Fęlek elolvasás és éľtelmezés után, mint akaľatukkal mindenben megegyezőt
j őv źhagy ő|ag irtź.lľ- a|á.

Budapest, 2014. április

Buđapest Főváľos VIII. Kerület
Józsefuĺírosi onkoľmányzat

képviseletében
dľ. Kocsis Máté

polgáľmester

Fedezet:

dátum: Budapest,20|4.

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Budapest Főváros IX. Keľület
Feľencvaľo s onkoľmiínyzata

képviseletében
dr. Bácskai János

po1gármester

Pénzügyi el|enjegyző:

Páľis Gyuláné
P étlnlgy i IJ gy o sztáIyv ezeto

Jogi szempontból ellenj egyzem:

Rimán Edina
jegyzo

nevében és megbízásából

đr. Mészár Erika a|jegyző

Nyeste Marianna
P énzugy i Ir o da v ezetój e


