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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, (továbbiakban 

Sztv.) 65/F.§ tartalmazza a szociális alapszolgáltatások közül a nappali ellátások körét.  

 

Az Sztv. 86. § (2) bekezdés c) pontja szerint a tízezer főnél több állandó lakosú települési 

önkormányzat a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra 

nem képes, felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére köteles nappali 

ellátást biztosítani.  

 

A Küldetés Egyesület (a továbbiakban Egyesület) közhasznú szervezet, amely a fogyatékkal 

élő személyek nappali ellátására működési engedéllyel rendelkezik Ferencváros közigazgatási 

területére vonatkozóan.  

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

238/2011. (VII.15) számú határozatával 2011. szeptember 01. napjától kezdődően 2012. 

december 31. napjáig terjedő időszakra ellátási szerződést kötött az Egyesülettel, melyet 

515/2012. (XII.06) számú határozatával 2013. december 31-ig meghosszabbított majd a 

Képviselő-testület 318/2013. (XII.12.) számú döntésével határozatlan időtartamúra 

módosította azt.  

 

Az ellátási szerződésben foglaltak szerint az Egyesület 2 fő Ferencvárosi illetőségű 

fogyatékos személy nappali ellátásáról gondoskodik.  

 

Az ellátási szerződés 5.1.9. pontja szerint a szolgáltatást nyújtó az Önkormányzat képviselő-

testülete részére köteles az előző év szakmai tevékenységéről beszámolót készíteni az első 

negyedév végéig.  

 

2019. évben két fő fogyatékkal élő, mozgásában részben akadályozott, külön figyelmet 

igénylő ferencvárosi lakos ellátásáról gondoskodott az Egyesület.  

 

A szolgáltatás ellenértéke 2019. évben 440.000,- forint volt.  

 

Az Egyesület vezetője elkészítette a 2019. évben végzett szakmai munka beszámolóját, ami 

az ellátottak személyes adatainak védelme miatt a Humánszolgáltatási Irodán megtekinthető.  

 

 

Budapest, 2020. 02. 03. 

         

        Baranyi Krisztina s.k. 

        polgármester 


