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Képviselő.testĺilete szőłmár a

Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgrĺľmester, Egry Attila alpolgármester,
dr. Szilágyi Demeter képviselő

A képviselő-testtileti ülés időpontj a: 2015, decembeľ 03. ..s2. napirend

Táľry: Javaslat ldősek Klubja kĺalakításáľa a Palotaneryedben

A napiľendet nyílt ülésen kell taĺgyalni, a hatarozat e|fogađásźůloz egyszeru szavazattobb-
ség szĹikséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Emberi Eľőforľás Bĺzottság vé|eményezi X
Hatáĺ ozati j av aslat a bizottság sztmźtr a:

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság / Emberi Erőforľás Bizottság javasolja a Kép-
vi sel ő -te stĹil etnek az el őterj e s ztés me g!źt gy a|ásat.

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Tényállás és a diintés tatalmának részletes ismertetése
Az tinkormźnyzati fenntartású Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (további-
akban: JSzSzGyK) ĺinálló szakmai egysége biztosítja a keľületben - a szociá|is igazgatásról és szociá-
lis ellátásokról szóló l993. évíIII. törvényben meghatarozottak szerint kł:te|ező felađatként - anappa-
li ellátást jelenleg hét telephelyen' melyből öt idősek klubja, egy szęnvedélybetegek részére nyujtott
szolgáItatás, egy éľtęlmi fogyatékosok napközi otthonaként mfüödik.

A Képviselő-testĺ.ilet a |8612015. (VI.25.) számí hatźrozatźtval kifejezte azon szánđékát, hogy a
JSzSzGyK telephelyeként kapacitásbővítés céljából új idősek klubját kíván működtetni a
Palotanegyedben. A Palotanegyed teljes lakossága II.240 fő, ebből a 65 év felettiek száma2.066
fő. .:...í'
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A JSzSzGyK nappali ellátásán belül az idősek klubjai egyenként 60 feľőhelyesek, így javasolt, hogy
az új klub a meglévőkhöz hasonlóan 60 Íő ferőhellyel keriiljön kialakításľa.

Az tĄ idősek klubjanak kialakításáľa alkalmas ingatlan a Jőzsefvźnosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.
(továbbiakban: JGK Zĺt.) felmérése és a JSzSzGyKvezetŕĺjének javaslata a|apjźn a 1088 Budapest,
Baross u.2l. szźtm alatti 557 m" alapteľületíí önkormányzati tulajđonú jelenleg iiresen álló helyiség,
mely elhelyezkedését tekintve jól megközelíthető helyen a Baross utca és a Szentkirályi utca saľkrín
ta|áIhatő.

Az idősek klubja megvďósításźůloz a műszaki kivitelezésen tul szfüséges atźrsasház alapitő okira-
tanak módosítása az onkoľmźnyzat tulajdonában áLIő, 36758l0lV3 hľsz.-ú helyiség megosztása
miatt. A fenti he\yrujzi szőĺrÍlhelyiség két albetétté alakításával egy 200 fił alapterülettĺ utcai bejá-
ratu ftjlđszinti (135 m2) + alagsori (65 m) helyiség jön létre, apely az idősek klubja céljrĺra keľiil
kialakításľa és a JSzSzGyK telephelyelesz, valamint egy 357 m, alapterülehĺ utcai bejáratu alagsori
+ pinceszinti helyiség keľül kialakításra, amely szabadon hasznosítható. A tźrsashźzjelenleg 43
albetétből áll, amelybő| 4 aLbetét önkormányzati tulajdontl, az a|apítő okiľat módosítását kĺivetően
44 a|bętétre nő a tźrsasházi albetétek száma, melyből öt albetét |esz az önkoľmányzati tulajdonú.

il. A beteľjesztés indoka
Az tlj idősek klubja létrehozásiĺhoz szfüséges az ingatlan kijelcilésére vonatkozó képviselő-testĹileti
dĺintés.

III. A dtintés célja' pénziigyi hatása
A döntés céIja a nappali ellátás bővítése érdekében 60 fos idősek klubjaľa szolgáló helyiség kijelö-
lése.
Az idősek klubja kialakítása a JGK Zrt. ńjékońatása szennt építészeti- és gépészeti tervezést igé-
nyel, mely a|apjźn teljesíthetőek a mfüödéshez szfüséges tźlrgyi feltételek. A kivitelezés soľán el-
végzendő feladat aviz-, gélz-, csatorna-, elektromos rendszerek-, sze||őzés-, f,ĺtésrendszer kiépítése,
akadálymentesítés, vá|aszfa|azások, a|jzat- és oldalfalburkolások, festés, mázo|ás, nyílászĺĺrók cse-
ľéje, lebonyolítás, műszaki ellenőľzési feladatok. A kialakítás becsült költsége nettó 40.000.000,- Ft
+ Afa (bruttó 50.800.000,- Ft). Javasolt, hogy a klub kialakítási, mfüödtetési' fenntaľtási költségei a
20 1 6 . évi kö ltsé gveté s elfo gadás akoľ kerĹilj enek me ghatár ozásr a.

A tiĺľsashaz a|apítő okiratĺának módosításával kapcsolatban felmerülő kĺiltség bruttó 2.514.600,- Ft
(a tźrsasbáz aIapítő okiratának módosításáva| játő költség az onkoľmźnyzat és a JGK Zrt, kozott
fennáltó Yagyongazdálkodási szerződés 83 a) pontja a|apján albetétenként 45.000,- Ft + ÁFA)'
mely tisszeg az onkormźnyzat2015. évi költségvetésébęn 11602 címen, a JGK Zrt. đíjazása során
rendelkezésľe áll. Az alapítő okirat módosítását kĺjvetően az onkoľmányzat kĺjzös kdltség fizetési
kĺjtelezettsége nem módosul.

Iv. Jogszabályikiiľnyezet
A Magyaľország helyi ĺinkormányzatairő| sző|ő 20|1. évi CL)o(Xx. törvény 23. $ (5) bękęzdés
1la. pontjában foglaltak szęrint a keľületi ĺinkormrĺnyzat fe|adata kültintjsen a szociális szo|gá|tatá-
sok és ellátások. A szociális igazgatásről és szociális ellátásokĺól szóló 1993. évi III. ttĺrvény 57. $
(1) bekezdése, 65/F. $ (1) bekezdése, valamint a 86. $ (2) bekezdés b) pontja a nappali ellátást szo-
ciális alapszolgáItatźsként, mint a települési önkoľmĺínyzat kötelező feladatellátásahatźlrozzameg.
A nappali ellátásra vonatkozó részletszabályokat a személyes gondoskodást nffitó szociális intéz-
mények szakmai fęladatairól és műkddésfü feltételeiről szóló 112000. (I.7.) SzCsM rendelet tarta|-
mazza.



Kéťükaza|źLbbihatározati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

|. hozzálarul a Budapest VIII., Baross u. 2|. szźtm alatti 36758 hĺsz.-ú társashźz alapítő okiratĺának
módosításĺához o|y módon' hogy a 36758/0lN3 hľsz.-ú albetétből két önálló helyiség jĺijjĺin létre
2O0 m2 és 357 m2 alapteľülettel.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpoftZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľiđő: 2015. decembeľ 3.

2. fe|kén a lőzsefvźlrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t atźtrsashźu alapítő okiľatĺának módosításához
szfüséges intézkedések megtételéte, az elkészült okirat aláírásélta. A Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási
Központ Zrt. a feladat eIIáLtźLsáért az onkoľmźnyzatla| fennálló Yagyongazdálkodási szęrződés
83. a') pontjában foglalt megbízási díjľa jogosult.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyoÍLgazdálkodási igazgatőja
Hatĺĺľidő: 2015. december 3.

3 . a Budapest VIII. 367 58l N3 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, teľmészetben a 1082 Budapest, Ba-
ross u. 2|. szźm a|attí 557 m2-ből 200 m2 alapteľületrĺ önkormányzati tulajdonú helyiséget nap-
pali ellátást biztosító 60 ferőhelyes Idősek Klubja funkcióra kijelöli.

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő : ftildhivatali bej egyzést kĺivetően

A dtintés végľehajtásátvégző szenlezeti egység: Humĺínszolgáltatási LJgyosztźiy Humánkapcsola-
ti lroda, Józsefuiĺrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti K<lzpont, Józsefuaľosi Gazdálkodási
Ktizpont Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály.

Budapest, 2015. november 23.
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Danada-Rimiín Edina
jegyző
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