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Tisztelt Képviselő-testület!
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, mint önként vállalt feladatot az Önkormányzat a
2013. évben ellátási szerződés útján látta el. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) 321/2013. (XII.12.) számú határozatában úgy döntött, hogy a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, mint önként vállalt feladatot 2014. január 01. - 2014.
december 31. közötti időszakban is el kívánja látni ellátási szerződés útján, mely dátumot a
26/2014. (II. 13. ) számú határozatával 2015. február 28. napjára módosította.
Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú
polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés alapján a szolgáltatás biztosítására 2013.
decemberben lefolytatott ajánlattételi felhívás eredménytelenül zárult, mivel a beérkezett
egyetlen ajánlat érvénytelen volt.
A Képviselő-testület 26/2014. (II. 13.) számú határozatával úgy döntött, hogy – egy
módosított ellátási szerződés tervezet mellett – ajánlattételi felhívást ír ki. Az ajánlattételi
felhívás eredménytelenül zárult.
Az ellátás folytonosságának biztosítása érdekében, valamint arra tekintettel, hogy az önként
vállalt feladat biztosításról a Képviselő-testület döntött, polgármester úr engedélyezte, hogy
2014. június 30. napjáig, a lefolytatandó új eljárás eredményéig a Képviselő-testület által
jóváhagyott tartalommal, a korábbi szolgáltatóval a 2013-as árakon az erre vonatkozó
szerződés megkötésre kerüljön.
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal (a továbbiakban: Főigazgatóság) előzetes
egyeztetések zajlottak az ügyben, hogy a feladatot - melyet az Önkormányzat önként vállalt –
átadja a Főigazgatóság részére, mivel több fővárosi kerületben is fenntartóként látja azt el. A
Főigazgatóság a feladatot, egy általa fenntartott intézményen, a Reménysugár Habilitációs
Intézeten keresztül biztosítja, és a jövőben ezen intézmény keretein belül látná el
Ferencvárosban is.
A Főigazgatóság javaslata szerint egy olyan támogatási szerződés megkötése lehet indokolt a
Reménysugár Habilitációs Intézettel, amelyben célszerű szabályozni az együttműködést a
leendő ellátottak tájékoztatása, az igények felmérése és fogadása tárgyában. A Főigazgatóság
javaslatának megfelelően előkészítésre kerül a támogatási szerződés, valamint, ha a feladat
fenntartását a Főigazgatóság, tényleges ellátását a Reménysugár Habilitációs Intézet átveszi
az Önkormányzattól, az aláírásra kerül.
Tekintettel arra, hogy a korábban jóváhagyott ellátási szerződés tervezetétől eltérő, fentebb
részletezett módon kerülne ellátásra a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, ezért szükséges
lenne a 26/2014. (II.13.) számú határozat szerződéstervezetre vonatkozó pontjainak
visszavonása, valamint a házi segítségnyújtás, mint önként vállalt feladat ellátására vonatkozó
határidők ismételt módosítása.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és
a határozati javaslat elfogadására.
Budapest, 2014. május 28.
Formanek Gyula s.k.
alpolgármester

„ A” Határozati javaslat:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1./

a 26/2014. (II.13.) számú határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy el kívánja látni a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, mint önként vállalt feladatot
2014. január 1., valamint 2014. június 30. közötti időszakban ellátási szerződés útján.”
Határidő:
Felelős:
2./

a 26/2014 (II. 13.) számú határozatának 2.-3. pontját visszavonja.
Határidő:
Felelős:

3./

2014. június 05.
dr. Bácskai János polgármester

a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság részére történő átadását követően támogatási szerződést köt a
Reménysugár Habilitációs Intézettel.
Határidő:
Felelős:

5./

2014. június 05.
dr. Bácskai János polgármester

jóváhagyja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást jelenleg is biztosító szolgáltatóval, a
2013. évben meghatározott feltételek melletti ellátási szerződés 2014. június 30.
napjáig történő megkötését.
Határidő:
Felelős:

4./

2014. június 05.
dr. Bácskai János polgármester

2014. június 05.
dr. Bácskai János polgármester

felhatalmazza polgármester urat, hogy a feladat átadását követően a támogatási
szerződést megkösse.
Határidő:
Felelős:

feladat átadását követő 30 napon belül
dr. Bácskai János polgármester

„B” Határozati javaslat:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1./

a 26/2014. (II.13.) számú határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy el kívánja látni a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, mint önként vállalt feladatot
2014. január 1., valamint 2014. december 31. közötti időszakban ellátási szerződés útján.”
Határidő:
Felelős:

2014. június 05.
dr. Bácskai János polgármester

2./ a 26/2014 (II. 13.) számú határozatának 2.-3. pontját visszavonja.
Határidő:
Felelős:

3./

hozzájárul a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást jelenleg is biztosító szolgáltatóval, a
2013. évben meghatározott feltételek melletti ellátási szerződés 2014. december 31.
napjáig történő megkötéséhez.
Határidő:
Felelős:

4./

2014. június 05.
dr. Bácskai János polgármester

2014. június 05.
dr. Bácskai János polgármester

felhatalmazza polgármester urat, hogy a 3. pontban említett ellátási szerződést
megkösse.
Határidő:
Felelős:

döntést követő 30 napon belül
dr. Bácskai János polgármester

