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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
Képvis elő.testület e szálmár a

Tisztelt Képviselő.testüIet!

L Tényállás és a diintés tata|mának ľészletes ismeľtetése

A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Nappali ellátás szakmai egy-
sége biztosítja keľĹiletĹinkben az idősek nappali e||átását, mely kötelező önkormźtnyzati fe|a-
dat. Nappali ellátás keľetében az idősek klubja a 18. életévet betolt<jtt egészségi źi|apota,
vagy idős kora miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, saját otthonukban élő, ĺinma-
guk ellátására tészben képes személyek napközbeni eI|átásźtra szo|gá|. A napkĺizbeni ellátást
nyujtó intézmény cé|ja ahiányző családi gondoskodás pótlása, az egyedi|lét megsziintetés és
tétlenségge| járő káros hatások megelőzése, errnek érdekében lehetőséget biĺosít napközbeni
tartőzkodásra, táľsas kapcsolatok kialakításaĺa, higiéniai szfüségletek kielégítéséľe, szabad-
idős programokra.

Jelenleg 5 Idős Klubban (Ciklĺĺmen Klub 1081 Budapest, II. Janos Pálrpápatét 17., Naprafoľ-
gó Klub 1089 Budapest, Delej u.34., Víg otthon,Ęlu!.-t.p4ł Budapest, Víg u. 18., oszikék
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Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgáľmester, Egry Attila alpolgáľmester, Dr. Szilágyi De-
meter képviselő

A képviselő-testiileti ülés időpontj a: 20I 5.június 25. ..s2. napirend

Táľgy: Javaslat ldősek Klubja kĺalakításáľa a Palotanegyedben

A napirendet nyílt ülésen kell tríĺgyalni, a hataľozat elfogadásźůloz egyszerĺĺ szavazatÍóbb-
ség szfüséges.
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Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság véleményezi x
Embeľi Erőforľás Bizottság véleményezi X
Hatáĺ o zatí i av aslat a bizoÍtság száłrlár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság / Emberi Erőforrás Bizottsźryjavasolja a Képviselő-
testtiletnekaze|oter jesztésmegtárgya|ásttt.
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Klub 1082 Budapest, Baross u. 109., Reménysugĺáľ Klub 1084 Budapest, Mátyás tér 4.) töľté-
nik a keľĹilet lakosságának idősek nappali e|Iźúása, azintézmények egyenként 60 fo befogadá-
siíľa alkalmasak, így ĺisszesen 300 fő részéte nyújtanak nappali tartőzkodásľa, táĺsas kapcsola-
tok kialakításáĺa szol,gáló helyet. Az Idős Klubok eloszlása Józsefuiíľosban egyenlőtlen, míg
Középső - Jőzsefváĺosban, és a Tisztviselőtelepen bizosított az e||źúás, Belső - Józsefuaros-
ban (Palotanegyedben) nincs nappali klub, ezéľt inđokolt annak kialakítása. A Palotanegyed
teljes lakossága |1240 fő, ebből a 65 év felettiek szétma2066 fo.

il. A |reteljesztés ĺlrdoka
Indokolt, hogy az új Idősek Klub kialakításaľa vonatkoző szándéknyilatkozatot a Képvise1ő-
testiilet a június Zĺ-éĺtaľtanđó ülésén elfogadja.

ilL A dtintés célja' pénzügyi hatása

Szrándéknyi|atkozat elfogadása a nappali ellátás kapacitásbővítése érdekében.
A Képviselő-testtilet elvi dĺjntése pénzügyi fedezetet nem igényel.

A Palotanegyedben kialakításra keľiilő Idős Klub helyszínére és a kialakítás költségigényére
vonatkozó javaslatát a20I5. októbeľi képviselő-testületi ülésre terjessze be.

Iv. Jogszabályikiirnyezet
A Magyarország helyi cinkormanyzataírőI szőIő 20|1. évi CLX)oilx. tĺĺľvény 23. $ (5) be-
kezdés 1la. pontjában foglaltak szerint a kenileti onkormányzatfe|adatakülönĺĺsen a szociális
szo|gá|tatások és ellátások. A szociális igazgatźsről és szociális ellátásokľól szóló |993. évi
III. t<irvény 57. $ (1) bekezdése és a 86. $ (2) bekezdés b) pontja az idősek nappali e||átását,
mint a települési tinkormanyzatkote|ező feladatel|źtásahatźrozza meg. A nappali elIátáséĺra

vonatkozó rész|ętszabályokat a személyes gondoskodást nyujtó szociális intézmények szak-
mai feladatairól és mfüöđésfü feltételeiről szóló 112000. (I.7.) SzCsM rendelet tarta|mazza.

Ké ľem az a|á,}bi határ ozati j ava s I at elfo ga d ás át.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. kifejezi azonszźndékát, hogy aJőzsefvérosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Köz-
pont telephelyeként kapacitásbővítés céljából új Idős Klubot kívan miiködtetni a
Palotanegyedben.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíľidő: 2015.június 25.

2. felkéri a polgármesteľt a hatźrozat 1. pontjában foglaltak aLapjarl az Idős K]ub kialakításá-
hoz sztikséges döntések ęlőkészítésére és a Képviselő-testĹilet elé terjesĺésére.

Felelős: polgármester
lJatéłiđő: 20I 5. október 3 1.



A diintés végrehajtását végző szewezeti egység: Humiĺnszolgáltatási lJgyosztáIy Humán-
kapcsolati Iľoda, Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ vezetője, Kis-
falu Kft.
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