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ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. április 24-i ülésére 

 

 
Tárgy:  a 318/2013. (XII.12.) számú határozat visszavonása és 

Megállapodás módosítása Budapest Főváros VIII. Kerület 
Józsefváros Önkormányzatával 

 

Előterjesztő:    Formanek Gyula alpolgármester 
 
Készítette:    dr. Hosszú Károly irodavezető, Humánszolgáltatási iroda 
     
Előzetesen tárgyalja:  Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23. 
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   
Határozat  normatív 

  hatósági 
 X egyéb 

 
 
 
A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 
 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 
nem  

 
  
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 
  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  
  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
 
 

 

 
 
 



 
 

Iktatószám: Kp/949-2/XII. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
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 nappali ellátás szociális szolgáltatás 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, így a 
Képviselő-testület a 2013. december 12. napján megtartott ülésen a 318/2013. (XII.12.) számú 
határozatában döntött arról, hogy 2014. január 01. napjától kezdődően további 1 férőhelyet 
köt le a Társhatóság által fenntartott Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában.  A 
szolgáltatási ellenérték összegének megfizetése, figyelemmel az éves inflációra a további 1 
férőhely arányában változik. 
 
A megállapodás módosítása jelenleg még nem került aláírásra, mert az aláírás előtt Budapest 
Főváros VIII. Kerület Józsefváros Önkormányzata a korrekcióval élt, ami miatt szükséges a 
2013. december 12. napján hozott határozat visszavonása és egy új határozat elfogadása.  
 
 
A Képviselő-testület 318/2013. (XII.12.) 
számú határozattal elfogadott 1. pontjának 
szövege: 

A megállapodás módosításra javasolt 1. pont 
szövege: 

„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 

„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.” 

 

mindenkori KSH adatközlés szerinti 
infláció mértékének megfelelő összeggel 
megemelt, szolgáltatási díj megfizetésére 
köteles. 

7.1.2. Az Önkormányzat köteles a 
megállapodás tárgyát képező 7.1.1 
ponton felüli – 2014. január 01. napjától 
- 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.” 

 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet a 318/2013. (XII.12.) számú határozat visszavonására, 
valamint a javított szövegű megállapodás megtárgyalására és elfogadására.   
 
Jelen előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza az elfogadásra javasolt megállapodás 
módosítás tervezetét, a 2. számú melléklet pedig Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefváros 
Önkormányzat által hozott határozat kivonatát. 
 
 
Budapest, 2014. április 15.       
 
 

        Formanek Gyula s.k. 
        alpolgármester 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Határozati javaslat 

 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy  

1. a 318/2013. (XII.12.) számú határozat 2. pontját visszavonja. 
 
Határidő: 2014. április 24. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
2. a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 4. § p) pontja 

alapján elfogadja a …/2014. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 
Megállapodás módosítását Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefváros 
Önkormányzatával. 

 
Határidő: 2014. április 24. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
3. Felhatalmazza Polgármester Urat a Megállapodás módosításának aláírására.  

 
Határidő: 30 nap a megállapodás módosításának aláírására 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. számú melléklet 

 
MEGÁLLAPODÁS  MÓDOSÍTÁSA  

 
 
 
mely 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 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 Képviselő-
testületének 386/2013. (X.16.) számú határozata alapján, valamint a Budapest Főváros IX. 
kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete …/2014. (IV. ….) 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 7.1.1 ponton felüli – 2014. 
január 01. napjától - 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-módosítás az eredeti megállapodás többi pontját nem érinti. 
 
3. 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, 2014 …..   
 
 
 
……..………………………………    ……..…………………………… 
Budapest Főváros IX. Kerület  Budapest Főváros VIII. Kerület  
Ferencváros Önkormányzata   Józsefvárosi Önkormányzat   
         képviseletében              képviseletében   
dr. Bácskai János polgármester Dr. Kocsis Máté polgármester  

  Önkormányzat  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      Páris Gyuláné 
     irodavezető      pénzügyi ügyosztályvezető 

 
 
 
 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 
 
………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2. számú melléklet 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 


