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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ALPOLGÁRMESTER

Iktatószám: Kp/117-9/2013/XII.
Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk a gazdaságossági szempontokat figyelembe véve civil szervezetekkel,
illetve más Társhatósággal kötött ellátási szerződés, illetve megállapodás alapján látja el a
fogyatékos személyek nappali ellátása szociális alapszolgáltatási feladatot.
A Küldetés Egyesülettel kötött ellátási szerződés, illetve Budapest Főváros VIII. Kerület
Józsefváros Önkormányzatával kötött megállapodás módosítására az alábbi javaslatot teszem.
1.
2011. július 15. napján a 238/2011. (VII.15.) határozattal Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata Ellátási szerződést kötött a Küldetés Egyesület Kiemelten
Közhasznú Szervezettel (székhely:1097 Budapest, Klauzál tér 5.)
Az ellátási szerződés alapján 2011. szeptember 01. napjától 2012. december 31. napjáig 2 fő
ferencvárosi lakóhelyű, fogyatékkal élő személy ellátását biztosítja az Egyesület a
fenntartásában működő fogyatékos személyek nappali intézményében.
A Képviselő-testület az 515/2012. (XII.06.) számú határozattal az Egyesülettel kötött
szerződést változatlan feltételek fennállása mellett 2013. december 31. napjáig
meghosszabbította.
A szolgáltatás ellenértékeként Önkormányzatunk évente a betöltött férőhelyek arányában
440.000,-Ft/fő, összesen 880.000,-Ft szolgáltatási ellenértéket utal az Egyesület számlájára.
Jelenleg 1 fő Ferencvárosi fogyatékkal él fiatal felnőtt veszi igénybe az intézmény
szolgáltatásait, ezért az ellátási szerződés értelmében, csak a betöltött férőhely után került
kifizetésre a 2013. évben a szolgáltatás ellenértéke.
Az Egyesület képviselője 2013. október 28. napján írásban megküldte az Egyesület 2013.
évre vonatkozó Szakmai beszámolóját, valamint írásban kérte az Ellátási szerződés
hatályának meghosszabbítását. Kérelmét azzal indokolta, hogy 1 fő Ferencvárosban lakó
fogyatékos személy nappali ellátását biztosítja az intézmény.
A Küldetés Egyesület Kiemelten Közhasznú Szervezet székhelyén, a 1097 Budapest, Klauzál
tér 5. szám alatti intézményben a Humánszolgáltatási Iroda munkatársai látogatást is tettek.
Az intézményt egy tömbház földszintjén alakították ki, ahol 2 foglalkoztató helyiség, egy
kisebb iroda, teakonyha és vizes helyiségek állnak az ellátottak rendelkezésére.
A foglalkoztató helyiségekben tartják a különböző kézműves foglalkozásokat, a Klauzál téren
pedig naponta tornáznak, mozognak a fiatalok. Ebédet egy közeli étterem igen kedvezményes
áron biztosít a gondozottak számára.
A látogatás alkalmával az intézményben lévő fiatalok jókedvűek, közlékenyek voltak, éppen
a délelőtti torna foglalkozásra készültek nagy örömmel.
A ferencvárosi lakóhelyű B.V. már 7 éve jár az intézménybe, ahol a munka rehabilitációja,
mentális készségeinek és képességeinek, valamint fizikai képességeinek fejlesztése történik.

A Küldetés Egyesülettel megkötött ellátási szerződés módosításának tervezetét, a kérelmüket,
valamint a 2013. évi szakmai munkájukról szóló beszámolót az előterjesztés 1. számú
melléklete tartalmazza.
2.
2011. szeptember 15. napján Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a
238/2011. (VII.15.) határozattal megállapodást kötött Budapest Főváros VIII. Kerület
Józsefváros Önkormányzatával 2 fő ferencvárosi fogyatékkal élő személy nappali ellátásának
biztosítására. A Társhatóság a megállapodást a 373/2011. (IX.15.) számú határozattal hagyta
jóvá.
A megállapodás 7.1.1. pontja értelmében a szolgáltatási díj ellenértéke 500.000,-Ft/fő/év,
vagyis a 2 férőhelyre összesen 1.000.000,-Ft/fő/év, ami a mindenkori KSH adatközlés szerinti
infláció mértékének megfelelő összeggel a 2012. évtől emelkedik.
Így a 2013. évben a 2 férőhelyre összesen 1.098.224,-Ft szolgáltatási ellenérték került utalásra
a VIII. Kerületi Önkormányzat számlájára.
A nappali ellátás Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefváros Önkormányzatának
fenntartásában működő „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat telephelyeként működő Értelmi
Fogyatékosok Napközi Otthonában (1082 Budapest, Kisstáció u. 11.) történik.
Ferencvárosban újabb igény merült fel fiatal felnőtt fogyatékos személy ellátására. R. K.
édesanyja személyesen és írásban is kérte, hogy gyermeke az „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat
Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonába járhasson, mert életkora az intézmény
gondozásában lévők életkorával megegyezik, így könnyebben tudna társas kapcsolatokat
kialakítani, a foglalkozásokba is szívesebben bekapcsolódna. Ezáltal képességeinek
fejlesztése pozitív irányba elmozdulna.
A VIII. Kerületi Társhatósággal történt előzetes egyeztetés alapján lehetőség van arra, hogy
2014. január 01. napjától a megállapodást úgy módosítsuk, hogy további 1 férőhelyet kötünk
le az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában. A szolgáltatási ellenérték megfizetése,
figyelemmel az éves inflációra a további 1 férőhely arányában változik.
Jelen előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza a megállapodás módosítás tervezetét,
valamint Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefváros Önkormányzat által hozott határozat
kivonatát.
A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) tartalmazza a személyes gondoskodás keretében nyújtható szociális alapszolgáltatásokat
és a szakosított ellátásokat.
Az Szt. 57. §. (1) bekezdés j) pontja alapján az egyik szociális alapszolgáltatás a nappali
ellátás.
Az Szt. 65/F. § (1) bekezdésben foglaltak szerint: „a nappali ellátás a hajléktalan személyek
és elsősorban a saját otthonukban élő,
a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt
szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,
b) az Szt. 93. § (4) bekezdése szerinti kivétellel a tizennyolcadik életévüket betöltött,
fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve
szenvedélybetegek,
c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem
képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek
részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az
alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az
ellátottak - ide nem értve az idős személyeket - napközbeni étkeztetését.”

Az Sztv. 120. §-a szerint: „A helyi önkormányzat, illetve társulás, valamint a Kormány,
illetve más állami szerv a szociális szolgáltatást vagy a pihenéshez való jog érvényesülését
szolgáló szolgáltatást egyházi vagy más, nem állami szervvel, fenntartóval kötött ellátási
szerződés útján is biztosíthatja.”
Az Sztv. 122. § szerint: „A helyi önkormányzat képviselő-testülete az ellátási szerződés
megkötését, a szerződés módosítását, illetve megszűntetését nem ruházhatja át.”
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában nem működik
olyan intézmény, ahol a fogyatékkal élő személyek nappali ellátása biztosított lenne.
Ellátási szerződés alapján a Gond-Viselés Kht. által 4 fő, Budapest Főváros VIII. Kerület
Józsefváros Önkormányzat fenntartásában működő intézményben jelenleg 2 fő, a Küldetés
Egyesület által fenntartott intézményben 2 fő, összesen 8 fő ferencvárosi fogyatékkal élő
személy ellátásáról gondoskodhat jelenleg Önkormányzatunk. A társhatóság és a civil
szervezetek részére a 2013. évben összesen 3.538.224,-Ft szolgáltatási ellenértéket utal
Önkormányzatunk.
Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefváros Önkormányzattal megkötött megállapodás
módosítása esetén a 2014. évtől 9 fő fogyatékkal élő fiatal nappali ellátására nyílik lehetőség
a nappali ellátás keretében.
Egy minimum 12 fős új, önálló intézmény fenntartása, működtetése (az intézmény kialakítási
költségén kívül) évente kb. 20 millió forintba kerülne.
A gazdaságossági szempontokat figyelembe véve javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek,
hogy a Küldetés Egyesülettel megkötött ellátási szerződés hatályát meghatározatlan időre
hosszabbítsa meg, valamint a felmerülő újabb igényre tekintettel Budapest Főváros VIII.
Kerület Józsefváros Önkormányzatával kötött megállapodást az előterjesztésbe foglaltak
szerint módosítsa.

Budapest, 2013. november 29.

Formanek Gyula s.k.
alpolgármester

1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: 215-7420, fax.:216-3288, e-mail: formanekgy@ferencvaros.hu

Határozati javaslat:

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy
a) elfogadja a Küldetés Egyesület Kiemelten Közhasznú Szervezet 2013. évi szakmai
munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: 2013. december 12.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
b) a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 4. § p) pontja
alapján elfogadja a …/2013. számú előterjesztés 1. számú melléklet szerinti Ellátási
szerződés módosítását a Küldetés Egyesület Kiemelten Közhasznú Szervezettel.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 4. § p)
pontja alapján elfogadja a …/2013. számú előterjesztés 2. számú melléklete szerinti
Megállapodás módosítását Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefváros Önkormányzatával.

Határidő: 2013. december 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

1. számú melléklet
ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

(tervezet)
amely létrejött egyrészről
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (székhely: 1092 Budapest,
Bakáts tér 14., adószám: 15735722-2-43, bankszámlaszám: 12001008-00170290-00100006,
képviseletében: Dr. Bácskai János polgármester),
másrészről a
Küldetés Egyesület Kiemelten Közhasznú Szervezet (székhely: 1072 Budapest, Klauzál tér
5., cégjegyzékszám: 6.Pk.65247/2. adószám: 19661500-1-42, bankszámlaszám: 1020083032313521-00000000, képviseletében: Hirtzingerné Klemens Lilla)
a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételek szerint:
1./ Szerződő Felek a közöttük a 2011. július 15. napján kelt, 238/2011. (VII.15.) számú
határozattal megkötött fogyatékos személyek nappali ellátása tárgyban létrejött szerződést (a
továbbiakban: a szerződés) úgy módosítják, hogy a 12.1. pontban a szerződés hatályát, a
felmerülő igényekre való tekintettel határozatlan időtartamra változtatják.
2./ A szerződés egyéb tartalmai elemei vonatkozásában változatlanul marad.
3./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Jelen szerződés 5, egymással szó szerint mindenben megegyező példányban készült, melyet
felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
írtak alá.
Budapest, 2013. …………...

…………………………………..
Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
képviseletében
Dr. Bácskai János
polgármester

Pénzügyi ellenjegyző:

…………………………………..
Nyeste – Szabó Marianna
irodavezető

…………………………………..
Küldetés Egyesület Kiemelten
Közhasznú Szervezet
képviseletében
Hirtzingerné Klemens Lilla
elnök

2. számú melléklet

MEGÁLLAPODÁS

MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
székhelye: 1092 Budapest Bakáts tér 14.
adószáma: 15735722-2-43
számlaszáma: 12001008-00170290-00100006
Raiffeisen Bank Rt-nél (1054 Budapest, Akadémia u. 6.)
képviseli dr. Bácskai János polgármester
mint Önkormányzat (továbbiakban, mint Önkormányzat)
másrészről a
Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefváros Önkormányzata
székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adószáma: 15735715-2-42
számlaszáma: 14100309-10213949-01000006
képviseli: Dr. Kocsis Máté polgármester,
mint Szolgáltatást nyújtó (továbbiakban, mint Szolgáltatást nyújtó),
együttesen a Felek között 2011. szeptember 15. napján kelt és 2012. áprilisában módosított
fogyatékos személyek nappali ellátása tárgyban létrejött megállapodást – 2014. január 01.
napi hatállyal – a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 386/2013. (X.16.) számú határozata alapján, valamint a Budapest Főváros IX.
kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete …../2013. (XII.12.) számú határozata
alapján az alábbiak szerint módosítják:

1. A megállapodás 7. pontja az alábbiak szerint módosul:
7.1. Felek jelen megállapodás tárgyát képező fogyatékos személyek számát 3 főben
határozzák meg. A fogyatékos személyek nappali ellátásával nyújtott szolgáltatás ellenértékét
az alábbiak szerint határozzák meg.
7.1.1. Az Önkormányzat köteles a megállapodás tárgyát képező 2 fő fogyatékos személy
nappali ellátása esetén 500.000,- Ft/fő/év, azaz ötszázezer forint/fő/év, évente összesen
1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint szolgáltatási díj megfizetésére.
Az Önkormányzat 2012. évtől a szolgáltatási díj összegének a mindenkori KSH
adatközlés szerinti infláció mértékének megfelelő összeggel megemelt, szolgáltatási díj
megfizetésére köteles.
7.1.2. Az Önkormányzat köteles a megállapodás tárgyát képező 1 fő fogyatékos személy
nappali ellátása esetén 2014. évre vonatkozóan 573.822,- Ft/év szolgáltatási díjat fizet.
Az Önkormányzat 2015. évtől a szolgáltatási díj összegének a mindenkori KSH
adatközlés szerinti infláció mértékének megfelelő összeggel megemelt, szolgáltatási díj
megfizetésére köteles.
2. Jelen megállapodás módosításban nem szabályozott kérdésekben az eredeti megállapodás
illetve a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az
irányadóak.

Jelen megállapodás 6, egymással szó szerint mindenben megegyező példányban készült,
melyet Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2013. december 12.

……..………………………………
Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
képviseletében
Dr. Bácskai János polgármester
Önkormányzat

……..……………………………
Budapest Főváros VIII. Kerület
Józsefvárosi Önkormányzat
képviseletében
Dr. Kocsis Máté polgármester
Szolgáltatást nyújtó
Jogi szempontból ellenjegyzem:
Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából

……………………………………
dr. Mészár Erika
aljegyző

Fedezete:………………………………………………. Dátum: Budapest,……………………
Pénzügyi ellenjegyző:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

…………………………………..
Nyeste – Szabó Marianna
irodavezető

…………………………………
Páris Gyuláné
pénzügyi ügyosztályvezető

