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Bu dapest Józsefváľosi onko ľmá nyzat

Képviselő-testiilete számá'ľa

Előterj esztő : Sĺĺntha Péteľné alpolgármesteľ

A képviselő-testĺileti ülés időpontj a: 20 | 4. december 04. ..s2. napirend

Táľgy: Javaslat ellátási szerződések felülvĺzs gáůatára

A napirendet nyílt ülésen kell tĺíľgyalni, a határozat e|fogadásźlhoz minősített szavazattobb-
ség szfüséges.
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VárosgazdálkodásÍ és PénziigyÍ Bizottság véleményezi

Embeľi Eľőforľás Bizottság vé|emény ezi

Hatátozati iav as|at a bizottság szźlmfu a:

A Yánosgazdálkodási és Pénzügyi BizottságtBmberi Erőforrás
testtiletnek az e|őterjesztés megtárgy a|äsát.

X
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Bizottság javasolja a Képviselő-

Tisztelt Képvĺselő.testůilet!

I. Tényállás és a diintés tľatalmának ľészletes ismertetése
Budapest Józsefuaľosi onkoľmźnyzat Képviselő-testületének 30912006. (VI.29.) és a
373/2011. (x.l5.) szźlműhatźtrozatai a|apján fogyatékosok nappali e|Iátásatźrgyábanhatáto-
zat|arl idejri megállapodásokat kötött a Budapest Főváľos II. Kerület ÖnkoľmanyzatávaI2006.
január 01. napjától 1 fő II. keľületi lakóhellyel rendelkező és a Budapest Fővĺĺros IX. Keľület
Ferencváros onkoľmanyzatáva| 2OII. október 01. napjátó| 2 fő, majd a Képviselő-testület
386/2013. (X.16.) szźlműhatźlrozatában foglaltak a|apjánmódosított szerződés szerint 2014.
januĺír 01. napjától további 1 fő IX. keľületi lakóhellyel rendelkező személy nappali e||átásá-
nak bizosítása érdekében.

Az onkormźnyzaílrkfenntaľtásában műkĺidő Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermek-
jóléti Központ (továbbiakban: JSzSzGyr) Értelmi Fogyatékosok Napközi otthonában (1082
Budapest, Kisstáció u. 1 1.) nyújtott alapszo|gá|tatást _ nappali ellátást, mely a szocíá|is igaz-
gatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt) 86. $ (1) bekęzdé-
sében foglaltak szerint kötelező ĺinkormányzati fe|ađat _ nemcsak VIII. kerületi, hanem keľü-
leti lakó- vagy tartőzkodási hellyel nem rendelkező értelmi fogyatékosok is igénybe veszik a
fent említett megállapodások keretében. Az otthon szo|gáItatásai különösen: igény szeľint
meleg éIelem biztosítása, szabađidős programok szervezése, szlikség-,y.zeľi|..llegészségügyi
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alapellátás megszervezése, a szakellétáshoz való hozzźtjutás segítése, hivatalos tigyek intézé-
sének segítése, munkavégzés lehetőségének szervezése' életvitelre vonatkozó tanácsadás,
életvezetés segítése, speciális onszervezodő csopoľtoktźmogatása, mfüĺiđésfü szeľvezésének
segítése. Az e|Iátottak kozépsúlyos vagy halmozottan fogyatékos személyek, melyre tekintet-
tel az otthonban 3 gondozási csoportban látjak el a gondozottakat.

A II. illetve tX. keľiileti onkoľményzatokkal a megállapodásokban foglalt éves felülvízsgáIati
kötelezettségľe tekintette| az egyeztetések megtörténtek, a megállapodás Íinanszírozástú énnto
módosítási igénye egyik felnek sincs.

A JSzSzGyK Éĺtelmi Fogyatékosok Napkĺizi otthonĺínak mfüödési engedély szerinti ferőhely
száma20 fő, aholjelenleg20 fő gondozottat látnak el, melyből4 fo kerületen kíviili, (1 fi' II.
kerületi, 3 fő Ix. kerülęti (szeľzőđéses) lakóhellyel rendelkezik).

A kerületen kívüli éľtelmi fogyatékosok az ellátásért térítési đíjat fizetnek. A II. kerülettel
kötött meglíllapodás alapján 2006. évtőIkezdődően gondozási naponként 2.000,- Ft összegű
szolgá,|tatźlsi díj kertilt megállapításra, mely 20II. évtől kezdődően a mindenkori KSH adat-
közlés szerinti infláció méľtékével emelkedik. A IX. keľületi onkoľmanyzat 500.000,-
FtJfőlév (2.000,. FVfő/gondozásínap) szo|gáLtatási díjat fizetL fő IX. keľületi lakóhellyel ren-
đelkező ellátottľa, mely a mindenkoľi KSH adatközlés szerinti infláció mértékével emelkedik
20|2. éytő|, valamint 20l4.januĺĺľ 0l. napjától további 1 fő ellátott esetében éves szinten
573.822,- Ft-ot, mely 2015. évtolkezdódően inflációt követően emelésre kerül.

Fontosnak taľtom megjegyezni, hogy a megállapodások a|apjźn fogadott ellátottak évek óta
az É,te|mi Fogyatékosok Napktĺzi otthona gondozottjai. Tekintette| a szo|gá|tatást igénybe
vevők egészségi és mentális á||apotáĺa, szakmai szempontból indokolt az ęI|átás további fo-
lyamatosságĺĺnak fenntartása..

II. A beterjesztés indoka
A megállapodásokban foglaltak szerint a szolgáItatási díj mértékét
évente novembeľ 15. napjáig feltil kell vizsgálni.

ilI. A diintés célja' pénzügyi hatása

i díiak alakulása 2ĺJI2-2ĺJI5. év

II. keľíłIet

(éves összeg)

Q Í,ő)

D( keríilet

(éves osszeg)

(2 Íő)

2014.0I '0I.-tőI
(3 fő)

2012. évben
3.9 o/" inflációval növelt iisszeg 569.770.-Ft 1.039.000.- Ft
2013. évben
5,7 yo inÍlációval niivelt összeg 602.400.- Fr 1.098.224,-Ft
2014. évben |,7o/o inflációval
növelt fisszeg

612.440.-Ft

1főľe 573.822,-Ft
2 Íőre 1.116.894'. Ft

összesen 3 főľe 1.690.716.. Ft
2015. évben
0'4 o/o váľható inflációval szá-
molva 614.950.- Fr

1főľe 576.117'-Bt
2 főre 1.12|.362'-Ft
3 főľe |.697.479.-Ft

(atáb|tnatbanfelttintetettszo|gźitatźlsáfamentes)

közĺjtti időszakban



Az Ertelmi Fogyatékosok Napkĺjzi otthona mfüödésének pénzügyí fedezetét a normatív
állami hozzájtru|ás, valamint az onkormźnyzat biztosítja. A múkĺjdési költség cisszege
független a gondozottak számátőI, melynek az az oka, hogy a személyi juttatások
vá|tozatlarlok, a kozilzemi díjak összege alacsonyabb ellátotti létszźlm esetén sem csökken
jelentős méľtékben, a kihasznźĺIatlan férőhelyek esetén is sziikséges biztosítani a szakmai
létszĺámminimum nonnát. A személyes gondoskodást nyujtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és mfüödésfü feltételeiľől szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben (SzCsM
ľendelet) a fogyatékosok nappali intézményének lé.tszámnormája és a gonclozási csoportok
szźlma az eIlátottak életkoranak és fejlettségi szintjének fiiggvénye. A megállapodásokban
foglalt szol'gáItatási díj bevételi forrást jelent az onkormrĺnyzatnak, az intézĺĺény
műk<jdtetését tekintve az iires férőhelyelae normatíva nem igényelhető. A jelenlegi
feltöltĺittség (20 fő) figyelembe vételével az alábbiakban keľiil bemutatásra a
megállapodásokkal és megállapodások nélküli kiadás/bevétel.

A személyi és dologi kĺadások iisszesen: 26.833.980,. Ftlév (16.789.550,- Ft+l0.044.430,-
Ft) (a személyi és dologi kiadások tisszesen ĺĺsszegével t<jľtént a kalkuláciô atáblazatbarl a 16
fő ellátotti Iétszámmal szerepelő oszlopban is, a személyi kiadások kevesebb ellátotti |étszźrĺl
esetén sem csökkennének a jogszabályban leírt létszámnormák a|apjźtn, a dologi kiadások
minimálisan csökkenthetők)

onkiiltség

ellátottak száma 20 fő kzerződésekkel) 16 fo (szerződések nélkĺil)

gondozási napok szźlma/év
s020 4016

egy főľe jutó onköltséýnap
(normatíva levonása után)

3.r74,-Ft 3.968,- Ft

egy főre jutó önköltséýév 796.674,-Ft 995.968.,- Ft

önkoltsés összesen 15.933.480.- Fr 15.935.488.- Fr

Bevéte| (20t4. évben)

ellátottak száma 20 fó (szerződésekkel) 16 fó (szerződések nélktil)

normatíva (500.000'- FĐ 10.000.000.- Fr 8.000.000,- Ft

szolgáltatási díj
(<isszes szerződésse| 20 I 4. évben)

2.303.156,- Ft

osszesen 12.303.156.- Fr 8.000.000.- Fr

onkoľmánvzat kiiltsége 14.530.824.- Fr 18.833.980.- Fr

A JSzSzGyK vezetőję áIta| készített intézményi önköltség számíÍźs alapján a költségvetési
adatok figyelembevételével - a jelenlegi 20 ťő |étszámmal - egy ellátott egy napi költsége az
állami noľmatíva levonását kĺjvetően 3.I74,- Ft, mely éves szinten 796'6,74,- Ftlfolév, ami 20
fő esetében évi 15.933.480,- Ft gondozási díjat jelent.



2015. évben várhatő kiadások. bevételek alakulása

I6 fő kzerződések nélkül 20 fő (szerződésekkel)

kiadás łisszesen 26.833.980.- Ft 26.833.980.- Ft

szerződésekből
szźrmaző bevétęl

0 2.312.429,-Ft

(614.950+1 .697.Ą79)

állami támosatás 8.000.000.- Ft 10.000.000.- Ft

önkormányzat
kiiltséee:

!.8.ffi0,,-Fr 14.521.551,- Fr

Fenti táblázat aIapján kimutatható az onkoľmźnyzat kiadásában jelentkező megk<izelítő|eg 4
millió forintos t<jbblet abban az esetben, ha nem kötünk ellátási szeruodést VIII. kerületen
kí\Ąili ellátottak nappali ellátásanak biztositásfua.

A megállapodások felülvizsgáLata pénzigyi fedezetet nem igényel. Fentiekből látható, hogy
amennyiben az onkoľmźnyzat ferőhely kihasználtságát nĺiveIjiik, ezze| az I főrejutó költség
csökken. A személyi és dologi kiadások az igény szeľint igénybe vehető étkeztetés téľítési
díját nem tarta|mazza. A JSzSzGyK vezetőjének tájékońatása szerint a2014. évi személyi és

dologi kiadásokhoz képest 2015, évben tcjbbletkiadás nem vĺĺrható.

A szolgáltatási díjak mindkét onkoľmanyzat esetében a szetzőďés szerinti mértékben
emelésre keľtilnek 2015. évben.

I. Jogszabályi ktirnyezet

A szociális ígazgatásről és szociális ellátásokľól szóló
helyi önkoľmányzat képviselő-testtilete az ellátási
mó do sítás át, illetvę me g szünteté sét nem nlházhatj a źi'

|993. évi III. törvény I22. s a|apjána
szerződés megkötését' a szęrzodés

1.

2.

Határozati javaslat

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

Budapest Főváľos II. kerületi onkoľmányzalĺalfogyatékos szemé|y nappali elIźtásatárgyźban
kötött határozat|anidőtaľtamú megállapodásban foglalt szo|gá|tatási díj méľtékét fenntaľtja.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2014. december 04.

Budapest Fővaľos IX. kerület Fęrencvárosi onkoľmáĺyzatta| fogyatékos személy nappali
ellátása tźĺgyában kotött határozat|an időtartamú megállapodásban foglalt szolgáltatási díj
mértékét fenntaľtja.

Felelős: polgármester
Hatźtridő : 20I 4. decembeľ 04.



3. felkéľi a polgáľmesteľt, hogy Budapest II. és Budapest IX. kęľület onkoľmĺányzatát ahatźro-
zatban fo glaltakĺól táj ékoztas sa.

Felelős: polgiíľmester
Hatĺíľidő: 2014. december 1 5.

A dłintés végľehajtásńt végző szervezeti erység: I-Iumánszolgáltatási Ügyosztáty Iluman-
kapcsolati Iroda

Budapest, 2014. november 1 7.

Santha Péterné
alpolgiĺľmester

Törvényességi ellenőrzés :

Danada.Rĺmán Edina
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Jewzo
nevében és megbÍĄsál

a|jegyző




