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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi
Humánszolgáltatási Bizottság

vé|eményezi

X

Határ ozati j av aslat a bizottsáE' száÍntr a:

A Humánszolgáltatási Bizottsźry javasolja

a Képviselő-testületnek az e|őterjesnés megtárgyalását.

Tisztelt Képvĺselő-testület!
Budapest Fővaľos VI. Kerület Terézváros onkormźnyzata a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásről szóló 1997. évi Đoil. törvény (továbbiakban Gyvt) 94. $ (3)
bekezdés b) pontjában meghatáĺozott gyermekek átmeneti otthonának mfü<jdtetése, mint
kötelező feladatellátása érdekébena Józsefuarosi onkormányzat fe|é je|ezte ellátási
szeruőđésmegkötésével kapcsolatos szándékát.

A

Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuárosi onkormźnyzat fenntartásában lévő
Jőzsefváĺosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ önálló szakmai egységekéntmiiködő
Gyermekek Átmeneti otthona (1088 Budapest, Szentkirályi u. I5.|l4.; a á-ls éves koru
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gyermekeket fogadja, akik átmenetileg felügyelet nélkril maradtak, vagy a család
életvezetésinehézségei miatt veszé|yeztetett élethelyzetbe kerĹiltek. Az intézmény
engeďély ezett férőhely száma 12 fő.
Jelenleg az otthon feltĺiltöttsége nem éri el a |00%o-ot,201I. évben a gondozási napok sztlma
ĺisszesen 3369 volt, ami egy napra vetítve 9,3 fő át|aglétszźlmotjelentett. A gyeľmekęk az
elmúlt évek tapasztalatai alapjźn átlagosan 3-6 hónapot töltęnek azintézményben.

A

GyVt 94. $ -ában foglaltak alapján a települési önkoľmĺĺnyzat, fővárosban a keľületi
önkormĺínyzat felađataa gyeÍmekek védelme helyi eLLátő rendszerének kiépítéseés

mfütĺdtetése, a területén lakó gyermekek ellátásanak megszeÍvezése. A gyeľmekek átmeneti
gondozását, mint a személyes gondoskodás keľetébetartoző gyeľmekjóléti a|apellátást a
helyi önkormáĺyzat ellátási szetzoďés útján is biztosíthatja.

Az

eIIźLtási szerződéstarta|mát a szociális igazgatásről és szociális ellátásokľól szóló 1993.
évi III' törvény (sń) I2I. $-ában foglaltak figyelembevételével a felek szabadon áIlapitjek

meg.

A

szerzódés iđőtartama 5 évnélnem lehet kevesebb.

Az Sń. I22. $-a alapjan a helyi önkormanyzat Képviselő-testülete
megkötését, módosítását, illetve megsztintetését nem ruházhatja át.
Az otthon

az

ellátétsi szerződés

mfütjdésének pénzügyí fedezetét a normatív á||ani hozzájarulźls, valamint az

cinkormany zat bizto sítja.

A

normatív hozzájtnl|źs az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvĺántaľtása szeriĺt
összesített éves gondozási napok szźtma utiĺn vehető igénybe. Az átmeneti elhelyezést nyújtó
ellátás esetében a normatíva fajlagos <isszege 635 650 forintlfolév (I.736Ftlfőlĺrlap).

Az önkoľmźnyzat a betöltetlęn féľőhelyeiľenormatív támogatást nem igényelhet, így azok
felt<j lté s e

ťĺnanszírozási szempontb

ó 1

fonto s.

A működési költség

összege viszont -fiiggetlenül a kihasznáItság mértékétől_kcjzel á||andő,
melynek oka, hogy a személyi juttatások vá|tozatIanok, az ĺnfrastrukfura használódik, a
közizemí díjak összege váItozatlan. A kihasznáIatlan ferőhelyek tekintetében a megtakarítás
elenyészó, amely elsősoĺban a jogszabźt|ybaĺkötelezően előírt teljes köni ellátás

költségének csökkenéséből adódhat.

Az

intézményi férőhely minél hatékonyabb kihasználtsága éľdekébenjavaslom Budapest
Fővaros VI. Keľület Terézvtros onkormtnyzatáva| 2012. augusztus 01. napjátó| 2017.
július 31. napjáig tĺjľténőellátási szetződés megktitését személyes gondoskodás keretébe
tartoző gyermekjóléti a|apeLlátás, gyermekek átmeneti goĺđozźstlra.A szerződésben
meghatározott đíjaztsiés fizetési feltételek a Belvaros-Lipótvĺíĺosonkormányzatáva| 2012,
május 01. napjátólmegkötĺitt ellátási szerzőđésbenfoglaltakka|megegyezóek.

A

napi téľítési
dij az ellátási szęrzodés 4.1 pontja szerint l.650,- Ftlnaplfo, melybő|' az
étkezésnapi költsége (teljes ellátással) bruttó 900 Ftlnaplfő.

Az

e||átásí szeruođésbenfoglaltak alapján a készenlétidíj összege 1.100.000,- Ftlévlfó
bevételt jelent az onkormźnyzat szźlmára, mely <isszeg éves szinten az íntézmény
készletbeszeruési és egyéb dologi kiadásainak (2012. évben 2.416.954,- Ft) megközelítőleg
45 yo-át (az infláciő éves mértékétőlfiiggően változhat) fedezí.

Kéremaza|ábbihatźltozatiiavaslatelfosadását.

Ha.rÁRoz,łTI JAVAsLAT

A képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1.

a Budapest Fővaros VI. KeľületTerézváĺos onkormányzatáva|2012. augusztus 01.
napjátőI _ f01r7. július 31. napjáig ellátási szerződést köt személyes gondoskodás
keľetébetartoző gyermekjóléti alapellátás, gyeľmekek átmęneti gondozźsáta

2.

fe|hataImazza apo|gźtrmestert az előterjesztés mellékletétképezoellátási szerzódés
a|áitástna.

3.

az onkoľmányzat bevételi 11301 cím intézményiműködési bevételíe|oirźnyzatot

4.

az onkormányzat kiadás 1l107-01 cím mfüödési általrános és céltartalékon be|ul az
általĺínos taľtalék e|őirźnyzatát 458,3 e Ft-tal megemeli.

5.

felkéri a Polgáľmestert, hogy a hatźtľozatbanfoglaltakat a költségvetésről szóló

458,3 e Ft-tal megemeli azidőarźlnyos készenléti đíjcímén.

rendelet kĺjvetkező módo sításán

á1'

v

e

gy e fi

gyelembe

Felelős: polgármester
Hattrídő: 1-2. poĺx esetében z}Iz.július 31.
3-5. pont

esetében 2012.

szeptember 15.

2ol2.július04.

Buđapest,

s.eł-

Sántha Péteľné
alpolgármester

"-L{-/

Tĺiľvényességiellenőrzés :

Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásábĺil:

. /'/,/

I

,/fr

k-L..
Erika
///

Dr. Mészar

aljegyző

2012

a
ą-,>
/.

JÚn

0.

-{

L,

mel1éklet

ELLÁTÁSI SZERZoDES

amely létrejött egyrészrol a

Budapest Főváros VIII. KeľüIet Józsefuáľosi onkormányzat
székhely: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.
töľzskönyvi azonosító szźlm: 7 3 57 I 5
adőszám:

KSH

statis

I 57 3

57

1 5

-2-42

ńíkai számj

ÁHľI azonosító:
szźm|av ezető

:

el : I 57

3

57 I 5 -8 41

1

-32l -0 |

745279
Volksbank Zrt.

szélmlaszźlm:1 4 1 003 09 -102139 49-0 1 000006
képviseli: Dľ. Kocsis Máté polgáľmesteľ
mint szolgáltatást végzo (a továbbiakban: Szolgáltatást végző),

másrésztőI
Név: Budapest Fővóros W. Keriłlet Terézvdros onkoľmdnyzata
székhely: 1067 Budapest, Eötvös u. 3.
töľzskönyvi azonosító szám:
adőszźm:

KSH

statis

ńikaí szĺímjel

:

státusz: élő
T<irzsk<inyvbej egyzés dátuma:

AHTI azonosító:

számlavezető: ...
szźlm|aszám:......
képviseli: Hassay Zsőťla polgiĺrmester
mint szolgáltatást igénybe vevő (a továbbiakban: Szolgáltatást igénybe vevő)

-

a

továbbiakban egyúttesen Felek - között

alulírott napon és helyen az alábbí feltételekkel.

Aszerződés táľgya:
1.1. A Szolgá|tatást igénybe vevő megbizása alapján a SzolgáItatást végző vá|Ialja - a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásľól szóló 1997. évi XxX. toľvény (GyVt.)
50. $-ában, a szemé|yes gondoskodást nyújtó gyeľmekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és mfüödésfü feltételeiről szóló l5ll998. (IV. 30.)
NM rendelet (I{M rendelet) 62-66. $-ában meghataľozottak szerinti - személyes
gondoskodás keretébe hrtoző gyermekjóléti a|ape||átás, gyeľmekek átmeneti gondozása azon belül gyermekek átmeneti otthona - ellátást nýjt l fĺíBudapest, vI. keľületi állanđó
lakóhellyel rendelkező 3-18 éves gyeľmek részéte, aki családban él, de átmenetileg ellátás és
felügyelet nélktil maľad, vagy elhelyezéshiźnyában' ezek nélkül maľadna, valamint akinek
el|átása a család életvezetésinehézségeimiatt veszé|yeńetett. Ezen szo|gáItatás
biztosításával _ a Gyvt 94. $ (3) bekezdés b) pontja a|apján _ a Szolgtlltatást végzo kĺjtelező
7-.

fe|ađatźń|átiaeI.

I.2. A szolgźitatást végző a rendelkezésére álló tires féľőhelyek terhére további VI. keľĹileti
állandó lakóhelyi 3-18 éves koru gyeľmeket is fogadhat a szeruodésben meghatározoĹt
ferőhelyszám feletti napi térítésidíj ellenében.

A' szerz(jdés tartalma :
2.I. Az 1. pontban meghatźtrozott iĺtézményie|Iátás foľmája: személyes gondoskodás
keľetébetartoző gyermekjóléti alapellátás _ gyeľmekek átmeneti gondozása -, azon belül
2.

gyeľmekek átmeneti otthona intézményi típus.
2.2. A Szo|gá|tatást végzo az 1. pontban meghatźrozott szolgáltatást a Józsefuĺĺľosi
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ telephelyén miiktjdő Gyermekek Atmeneti otthona
intézménybena 1089 Budapest, Szentkiľályi u, |5.Il4. szám alatt biztosítja, a Budapest
Főviíros Kormĺínyhivatala Szociális és Gyrímhivata|a á|tal, határozat|arl időľę kiadott 062252l0ll02. számú jogęľős működési engedély alapján.

2.3. Az ellátásban részesülők ľendelkezéséreál1ó férőhelyek szźtma a Budapest Főváros
Kormanyhivatala Szociális és Gyámhivatala által kiadott működési engedély a|apján 12
férőhely.
2.4. Je|enszerzőđésalapjan aSzolgźt\tatástvégzoáIta| e||átott feladatok kültjnĺjsen:

-

megszakítás nélküli munkaľend szerint miĺködő bentlakásos gyermekintézményként

a|apel|átás keretében átmeneti gondozás biztosítása,
- az otthonbatöľténő befogadásról haladéktalan értesítésaz

.

. felé,

- a gyeÍmekekkel kapcsolatos - a|5lI998. (IV.30.) NM ľendelet 119. $ (1) bekezdésébęn
meghattnozott ręndkívüli eseményről haladéktalan éľtesítésa töľvényes képviselő felé.

A

Szolgáltatást végző képviselője jelen szerzőđésbennyilatkozatot tesz arra
vonatkozóan, hogy az I. pontban meghatźrozoLt személyes gondoskodás keretébe tartoző
gyermekjóléti a|apel|átás gyeľmekek átmeneti gondozásźra - gyermekek átmeneti otthona vonatkozó külĺjn jogszabalyokat és szakmai követelményeket, valamint nyilvrántartási
kötelezettségeket, az adatkezelést és az ađatvédelmiszabályokat ismeri, és azokat

2.5.

maradéktalanul betartj a és betartatja,

2.6. Felek rogzitik' hogy a gyermekek átmeneti otthonába kerülés módja Szolgáltatást
igénybevevő á|ta| iranyított
intézméĺyvezetőjénekmegkeresése
_
alapjántöľténik a megkeresést követő 24 őrźnbeliil - Szo|gźitatźlstvégzi5jőváhagyźsźxa|.

2.7. A Szolgáltatást végző váILa|ja, hogy folyamatosan kapcsolatot tart

az
.. intézményvezetőjéve|, valamint igény esetén a VI. keriĺleti
ellátottról folyamato s táj ékońatást nffi t.

A

Szolgáltatást végző képviselője jelen szerződésben nyilatkozatot tesz arra
vonatkozóan, hogy az ellátott ađatainakvonatkozásában az adatvédelmi jogszabźůyi
rendelkezéseket ismeri, azokat betartja és betaľtatj a.

2.8.

2.9. Szo|gá|tatást végző vźi|a|ja, hogy eleget tesz a külön jogszabá|yban meghatározott
adatszo|gźitatási köte|ezettség teljesítésnek, a statisztlkaí adatok gffitéséhez szfüséges
adatokat ľendelkezésre bocsáti a.

2.10. SzolgáItatést végző váLIaIja az el|átás igénybe vételénększabáLyaihoz kapcsolódva a
Gyvt. 33. $-ában meghatfuozotttájékoztatási és értesítésikĺjtelezettségteljesítését.

2.|I. SzoIgźitatást végzó vźiIa|ja, hogy a szolgá|tatás biztosításával kapcsolatos panaszok

érvényesítésének
rendje, azok l<lvizsgálása, a vitás kéľdésekrendezése az íntézménybenjogszabźiybaĺĺmeghatátozott elóírźlsokszerint - mfüödő érdekképviseleti fürum feladatktjľét
képezíazza|, hogy a VI. keriileti ferőhelyet érintő jelen pont szeľinti ügyek esetén a
Szolgá|tatástvégzőaSzolgá|tatástigénybevevőttź$ékoztatja.

2.|2. A SzoIgáItatźtst végző köteles a jelen szerződésben meghatározott szo|gá|tatźst a
szakmai jogszabályok betartésépalfolyamatosan biztosítani az előírt adminisztľációs

kötelezettségek betaľt ásáv a| egyiitt.

3.

A

szerződés ĺdőtaľtama:

3.1. Jelen szeruíĺđést
Felek hatáľozoÍtiďőtaĺtamra kötik, kezdete 20|2. augusztus 01. napja
vége 2017 .július 31. napja.

4.

Dijazás, fizetésĺfeltételek:
4.l.Felek aszerzłĺdéstárgyźú,képezo
szo|gá|tatás díját (szo|gáItatási díj) aza|ábbíak szeľint
á,||apítjźkmeg:
a) 1 évi készenléti díjként:1 .100.000 ,- Ft/évlfo

b)

napi térítésiđíjként:
1.650,- Ftlnaplfő

c)

napi térítésidíj, a szęrződésben meghatáĺozoĺI férőhelyszĺĺmfeletti igény
esetén: 3200,-F

tl nap l fó

A

szerzódés ttłrgyát képezó szolgá|tatźls intézményitéľítési
díja megegyezik a
szo|gáItatási díj és a tfugyévínoľmatívhozzájźru|ás összegével', ezért az íntézményi
térítésidíj 0 Ftlfőlnap. A Szolgá|tatźlst végzó a szeméIyi térítésidíj megállapításźnźia
Gyvt 148. $ (4) bekezdése alapján jáľ el.
4.2.Szo|gáItatást igénybe vevő vźilal1a, hogy a készenlétidíj ĺisszegét a Szo|gáItatást. végző
részéretárgyévre vonatkozóan, egyösszegben minden év maľcius 15. napjćńg a

Volksbank Zrt..né| vezetett 14100309-10213949-01000006 szźtmil bankszĺímlaszźlmĺa
źńuta\a'

4.3.Szo|gźitatást igénybe vevő vźll|a\ja, hogy a 2012. évi készenlétidíj összegének
időaranyos részét,me|y 20t2. augusztus 01. napja és 20|2. december 31. napja közötti
időszalľa vonatkozik a Szo|gźitatást végző tészéreegy<isszegben 2012. szeptembeľ 15.
napjáig a Volksbank Zrt.-né| vezętett 14100309-102t3949-01000006 szźlmil
banks zám l asztmlr a átutalj a.
4.4.Szo|gźitatást igénybe vęvő vá||a|ja, hogy a napi térítésidíj cisszegétaSzo|gáltatást végző
által benyújtott szakmai és pénzügyi teljesítésigazo|ástkövető hónap 15. napjáig źftuta|ja.

A

teljesítésigazo|ásra jogosult a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuaľosi
onkormányzat Polgáľmesteľi Hivatalźnak HumánszolgáItatási Ügyosztályvezetoje a
Józsefuaľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetójénekigazo|ásaalapjźn.
4.S.SzolgáItatást igénybe vevő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres méľtékének
megfelelő késedelmi kamatot köteles ťlzetni, ha a jogszenĺen kiállított szźlm|źn
feltĹintetettszo|gá|tatásidíjátutalásźlva|késedelembeesik.

5. tr'elmon d ás, a szerződ ést b ĺztosító mellékkiitelezetts égek:
5.1. Ha báľmely fel jelen szerzodés báľmely pontját megszegi, 3 hónapos felmondásnak van

helye. A felmondás a másik fé|hezintézetĺ'a felmondás okát és indokait magéĺbaĺfoglaló
nyilatkozattal történik.

5.2. Jelen szerződés 5.1. pontjában meghatĺĺľozottakesetében a Szo|gá|tatást végzo vźi|a|ja,

az I. pontban meghatározoIí szo|gáItatás folyamatos bińosítását a felmondást követő 3
hónapig. A Szolgáltatást végzó fudomásul veszi, hogy a szo|gá|tatźts folyamatos
biztosításának elmulasztása esetén a Szo|gźtltatást igénybe vevőnek káľtérítésiigénye van,
mely a kiesett szo|gáLtatási idő tartanćlta vonatkozik.
5.3. A Szo|gá|tatást igénybe vevő a szęrződést azoĺ.na|ihatá||ya| felmondhatja, amennyiben
a Szo|gáItatástvégzó jelen szerződésben foglaltakat súlyosan megszegi, így ktilönösen:
a)

jelen szęrzőďés

b) jelen

1.

pontjában meghatározott feladatait nem teljesíti,

szerzóďés

6.I.

pontjában meghattrozott beszámolási kötelezettségének a

Szo|gá'Itatást igénybe vevőnek írásbeli felszólítását követő

10 napon belül nem tesz eleget.

A

Szo|gáItatást végző a szeruődést azonnalí hatá||ya| felmondhatja' amennyiben a
SzoIgá,|tatást igénybe vevő jelen szerződés 4.2. _ 4.4. pontjában meghattrozott fizetési
kötelezettségének aSzo|gá|tatástvégző írásbeli fe|szőIítélsát követő 10 napon belül nem tesz
eleget.

5.4.

6.

Egyéb ľendelkezések:

6.1.A Szolgá|tatást végző je|en szerződés 1' pontjában meghatáĺozott feladat el|átásańI
évente egy alkalommal, íľásban a Szo|gá|tatást igénybe vevőnek a sza]<ĺnai és pénztigyi
teljesítésről bęszámol atźlrgyévetkövető év februáľ 28. napjáig aSzo|gá|tatást igénybe
vevő szakmailag illetékes bizottsága felé. A beszámo|ő tarta|mazza különĺjsen:

-

a szolgáltatásokat igénybe vevők szźmźnakalakulását;
a szolgáltatások megvalósulásanak

elemeit;

azesetleges jövőbeni fejlesztési iľanyokat;
aZ önkormany zat á|tal ťlzetetr. szo|gáItatási díj fe lh a szná|ásált.

6.2.

A

Szo|gá|tatást végző és a Szolgáltatást igénybe vevő megállapodnak abban, hogy jelen

6.3.

A

Szo|gtitatźtst végző ezen szeÍződés aláfuásával egy időben nyilatkozik arľól, hogy

szerzóđés1. pontjában meghatźtrozott szolgáltatásért a szerződés 4.1. pontja szerinti díj
mértékétatárgyévet követő év februar 28. napjáig felülvizsgáljfü.
Iejćnt kilnarto zása ninc s.

6.4. A jeleĺ szeruődésben nem szabátlyozott kéľdésekbena Ptk. rendelkezései, szakmai
kérdésekbena hatá|yos személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást nýjtó
intézłnényekrevonatkoző jogszabályokazirányađők.
JeLeĺszerződés 5 szźtmozotr. oldalból

A jelen

szerződést

-a

á11,

késziilt 6 eredeti példĺĺnyban.
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(........) szźmíl hatátozata és

a

......a|apján -, a Felek elolvasták, érte|mezték és mint akarafukkal
mindenbenmegegyezot,helybenhagyő|agírtákalá.
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