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Iktatószám: Kp/8177-3/XII.
Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában, a Ferencvárosi
Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (a továbbiakban: FESZGYI) keretén
belül működik a 24 férőhelyes Gyermekek Átmeneti Otthona.
A Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) alapján a gyermekek átmeneti otthona a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások közé tartozó szolgáltatás.
A gyermekek átmeneti otthonában az a családban élő gyermek helyezhető el, aki átmenetileg
ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint
akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett.
A FESZGYI Gyermekek Átmeneti Otthonában főként Ferencvárosi lakóhelyű gyermek
ellátásáról gondoskodnak, ugyanakkor Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzatával 2 férőhely, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatával
1 férőhely, Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzatával 1 férőhely és
Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzatával 2 férőhely biztosítására kötöttünk ellátási
szerződést.
A Társhatóságok által fizetett szolgáltatási ellenérték egységesítése érdekében a
Humánszolgáltatási Iroda Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztályánál 2013. év októberében
kezdeményezte a lekötött férőhelyre vonatkozóan a szolgáltatási ellenérték 1.000.000,-Ft/év,
valamint az üres férőhelyre felvett gyermekek után fizetendő szolgáltatási ellenérték 5.000,Ft/nap összegre történő emelését.
A Társhatósággal történő egyeztetések és Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros
Önkormányzat Polgármesterének tájékoztató levele alapján a 2014. évtől kezdődően a lekötött
férőhely után a KSH által meghatározott infláció mértékével történő emelést, valamint a
lekötött férőhely feletti ellátási igény esetén a további férőhelyre napi 5.000,-Ft szolgáltatási
ellenérték megfizetését vállalta a Társhatóság.
Dr. Kocsis Máté polgármester úr tájékoztatása alapján 2014. április 16. napján dönt a
Józsefvárosi Önkormányzat a szolgáltatási ellenérték módosításáról, azonban a
Humánszolgáltatási Ügyosztály elektronikusan megküldött értesítése szerint a Képviselőtestületi ülést 2014. április 23. napjára napolták el.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Mellékletek: 1. számú melléklet Ellátási szerződés módosítás tervezete
2. számú melléklet Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefváros Önkormányzat
Polgármestere által küldött tájékoztatás
Budapest, 2014. április 15.
Formanek Gyula s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1. a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 4. § p) pontja
alapján, Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefváros Önkormányzatával 2008. május
7-én határozatlan időre kötött ellátási szerződést a …/2014. számú előterjesztés 1.
számú melléklete szerint módosítja.
Határidő: 2014. április 24.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2. felhatalmazza Polgármester Urat az ellátási szerződés módosításának aláírására,
valamint arra, hogy az elfogadott szerződéstervezetben - annak aláírása előtt - a
szerződés érdemét nem érintő technikai módosításokat megtegye.
Határidő: 30 nap az Ellátási szerződés módosításának aláírására
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

1. számú melléklet

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS
(tervezet)

amely létrejött egyrészről a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
székhelye: 1092 Budapest Bakáts tér 14.
adószáma: 15735722-2-43
számlaszáma: 12001008-00170290-00100006
Raiffeisen Bank Zrt.-nél (1054 Budapest, Akadémia u. 6.)
képviseli dr. Bácskai János polgármester
mint szolgáltatást végző (a továbbiakban: Szolgáltatást végző)

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 megbízó (a továbbiakban: Megbízó, együttesen: Felek)

között, akik a 2008. május 07. napján kelt, gyermekek átmeneti otthona ellátás tárgyban
létrejött szerződést (a továbbiakban: Ellátási Szerződés) 2014. január 01. napjától közös
megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.
1.

Az Ellátási szerződés 1/b. pontja az alábbiak szerint módosul:
1/b. A Szolgáltatást végző a rendelkezésére álló üres férőhelyek terhére további VIII.
kerületi lakóhelyű 0-3 éves korú gyermeket (testvér vagy testvérek) is fogadhat azzal a
kitétellel, hogy kizárólag a Budapest Főváros VIII. kerületi Józsefvárosi Gyermekjóléti
Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona által küldött gyermekeket fogadja napi 5.000,Ft/fő, de maximum 1.825.000,-Ft/fő/év, azaz: évi Egymillió-nyolcszázhuszonötezer
forint/fő szolgáltatási díj keretösszeg erejéig.

2. Az Ellátási szerződés 13/a. pontja az alábbiak szerint módosul:
13/a. A Megbízó vállalja, hogy a 2014. évtől az évi 700.000,-Ft szolgáltatási díj
összegének a mindenkori KSH adatközlés szerinti infláció mértékének megfelelő
összeggel megemelt szolgáltatási díjat megfizeti a Szolgáltatást végző részére.
3. Az Ellátási szerződés 13/b. pontja az alábbiak szerint módosul:
13/b. Az 1/b. pontban meghatározott napi 5.000,-Ft/fő szolgáltatási díjat a Megbízó a
Szolgáltatást végző által – a tényleges igénybevételről – benyújtott szakmai és pénzügyi
teljesítésigazolás után, a következő hónap 15. napjáig utalja át, amennyiben a kizárólagos
beutalást végző Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona a
szakmai és pénzügyi teljesítést jóváhagyta.
4. Jelen szerződésmódosítás az Ellátási Szerződés többi pontját nem érinti.
5. Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben 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, 2014 …..

……..………………………………
Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
képviseletében
dr. Bácskai János polgármester
Szolgáltatást végző

……..……………………………
Budapest Főváros VIII. Kerület
Józsefvárosi Önkormányzat
képviseletében
Dr. Kocsis Máté polgármester
Megbízó
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
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