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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ALPOLGÁRMESTER

Iktatószám: Kp/9514-14/2012/XII.
Tisztelt Képviselő-testület!

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 szolgáltatás ellenértékeként Önkormányzatunk évente 440.000,-Ft/fő, összesen 880.000,-Ft
szolgáltatási ellenértéket utal az Egyesület számlájára.
Az Egyesület képviselője 2012. november 15. napján írásban kérte az Ellátási szerződés
hatályának meghosszabbítását a 2013. évre is. Kérelmét azzal indokolta, hogy 1 fő
Ferencvárosban lakó fogyatékos személy nappali ellátását biztosítja az intézmény.
Kérelméhez csatolta az Egyesület 2012. évre vonatkozó Szakmai beszámolóját is.
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.”
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 2 fő, a Küldetés Egyesület
által fenntartott intézményben 2 fő, összesen 8 fő fogyatékkal élő személy ellátásáról
gondosodik Önkormányzatunk. A társhatóság és a civil szervezetek részére a 2012. évben
összesen 3.479.000,-Ft szolgáltatási ellenértéket utalunk Önkormányzatunk. (A Küldetés
Egyesület által biztosított 2 férőhelyből ebben az évben 1 férőhelyet vettek igénybe, így a
szolgáltatás ellenértékének utalása is ezzel arányba kevesebb volt.)
A Küldetés Egyesület Vezetőjének telefonon történt tájékoztatása szerint a 2013. évre
várhatóan ismét 2 fő ellátásáról gondoskodnak.
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 kötött Ellátási szerződés hatályát 2013. december 31. napjáig
hosszabbítsa meg.

Budapest, 2012. november 28.

Formanek Gyula s.k.
alpolgármester

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

Határozati javaslat:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 4. § o) pontja
alapján elfogadja a …/2012. számú előterjesztés szerinti Ellátási szerződés módosítását a
Küldetés Egyesület Kiemelten Közhasznú Szervezettel.

Határidő: 2012. december 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

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 2013. december 31. napjáig meghosszabbítják.
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, 2012. …………...

…………………………………..
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

Küldetés Egyesület 1072 Budapest Klauzál tér 5.
www.kuldetes.shp.hu, kuldetesegyesulet91@gmail.com
tel./fax: 06-1-7868-192, 06-20-5819263

Cím:
Ferencvárosi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Dr. Bácskai János
polgármester
részére

Tisztelt Polgármester Úr!
A Küldetés egyesület képviselőjeként kérem, hogy a 2011. 08. 18. napon elbírált pénzügyi
fedezetet biztosító ellátási szerződést, amely a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 65/F. § (1) bekezdés c) pontja, valamint 86. § (2) bekezdése,
illetve 120. §-a alapján Fogyatékos személyek nappali intézményében történő ellátás és
szolgáltatás biztosítása érdekében köttetett, 2013 évben is biztosítani szíveskedjék. A
fenntartó 1 fő IX. kerületi lakos ellátását biztosítja szociális alapellátás (fogyatékosok nappali
ellátása) keretében.

Budapest, 2012-11-14

Segítségét ezúton is köszönjük

Tisztelettel:…………………………………………………..
Hitzingerné Klemens Lilla s.k.
egyesületi elnök

Fenntartó: Küldetés Egyesület 1072 Budapest, Klauzál tér 5.
Intézmény: Sérült Emberek Fejlesztő Foglalkoztató Központja, 1078 Budapest
Murányi u. 32.
Tel./fax: 06-1-7868192, www.kuldetes.shp.hu, kuldetesegyesulet91gmail.com
Telephely:Klauzál tér 5.
István u. 20.

Szakmai és pénzügyi beszámoló ellátási szerződés alapján
Fenntartó: Küldetés Egyesület 1072 Budapest Klauzál tér 5.
Megbízó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata

Ellátási szerződés: 2010.05.05.-én kötött, majd 2011. 08.18-án jóváhagyott módosítás
alapján, fogyatékos személyek nappali ellátására

Fenntartó: Küldetés Egyesület 1072 Budapest, Klauzál tér 5.
Intézmény: Sérült Emberek Fejlesztő Foglalkoztató Központja, 1078 Budapest
Murányi u. 32.
Tel./fax: 06-1-7868192, www.kuldetes.shp.hu, kuldetesegyesulet91gmail.com
Telephely:Klauzál tér 5.
István u. 20.
Szakmai beszámoló
A Küldetés egyesület ezúton szeretne beszámolói kötelezettségének eleget tenni, a Főváros
IX.

ker.

Önkormányzattal

megkötött

szerződésben

jóváhagyott

440

000

Ft/fő.

felhasználásáról.
Egyesületünk fogyatékkal élők napközbeni ellátását biztosító otthont működtet a 1072
Budapest Klauzál tér 5. szám, valamint 1078 Budapest István u. 20. szám alatt. Az
engedélyezett létszám 31 fő sérült fiatal, közülük 1 fő IX. kerületi lakos.
A fiatalok napközbeni ellátás keretében szinten tartó és fejlesztő foglalkozásokon vesznek
részt. A szinten tartó foglalkozásokon a fiatalok eddig megtanult képességeit és készségeit
erősítjük, hogy azok minél jobban rögzüljenek. A fejlesztő foglalkozásokon új ismeretek
megszerzését biztosítjuk, új képességek-készségek kialakulását tesszük lehetővé. (társadalmi
ismeretek, kulturtechnikák, testnevelés, kézműves foglalkozások, számolás-írás). A
fiataloknak lehetőséget biztosítunk szabadidős programokon való részvételre, amelyeket az
egyesület szervez és bonyolít le, így tehermentesítjük még inkább a szülőket. (lovaglás euritmia – jóga - egyéni fejlesztés - tánc)
A fiatalokat rendszeresen visszük moziba – kirándulni, éves szinten állatkertbe, múzeumba.
Különös figyelmet fordítunk az önkiszolgálás képességének erősítésére, ami az önállóbb
életvitel elengedhetetlen része. A fiatalok életvitelében törekszünk megvalósítani a
normalizációs elvben foglaltakat és a napirendjüket a lehető leginkább hasonlóvá tenni a
velük egykorú társaikéhoz.
A IX. kerületi fiatal számára az egyesület által szervezett szabadidős programok ingyenesek.
Kiemelkedő eredményeket értünk el a fiatalokkal selyemfestés és dísztárgyak alkotásában.
A napközi otthonokban a fiataloktól a szervezet 2012 évben egységesen 5000 Ft/fő/hó
személyi térítési díjat állapított meg.

Budapest, 2012-11-14
…………………………………..
Rábaközi Emma s.k.
Intézményvezető

Fenntartó: Küldetés Egyesület 1072 Budapest, Klauzál tér 5.
Intézmény: Sérült Emberek Fejlesztő Foglalkoztató Központja, 1078 Budapest Murányi u. 32.
Tel./fax: 06-1-7868192, www.kuldetes.shp.hu, kuldetesegyesulet91gmail.com
Telephely:Klauzál tér 5.
István u. 20.
2012 évi pénzügyi elszámolás 1 fő IX. kerületi lakos fogyatékosok nappali ellátására
Foglalkoztatott
1 fő szociális munkás
1 fő szociális asszisztens
1 fő szociálpedagógus
1 fő szociális asszisztens
1 fő gyógypedagógus
1 fő intézményvezető
1 fő helyettesítő pedagógus
Összesen:

Munkáltató ált. fiz.
Összes ktg. (br. bér+
Br. havi bér
jár.)
2012 évben történő kifizetés
Klauzál tér 5.
122 000
154940
1859280
117 745
149536,15
1794433,8
István u. 20.
165330
209969,1
2519629,2
105000
1260000
Közös munkatársak
170000
215900
2590800
158000
200660
2407920
48575
61690,25
740283 725 Ft/óra*808
886 650
992 696
13 172 346 13172346

A két napköziben az összesen átlagosan ellátott fiatal 2012 évben: 28 fő
Személyi jellegű ktg-ek: 13 172 346 Ft/28=470 440 Ft/év

Budapest: 2012-11-14

kontroll

Rábaközi Emma s.k.
intézményvezető

