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Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság! 

 

A fogyatékos személyek részére nyújtott támogatott lakhatás a Szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 75. §-a szerinti 

személyes gondoskodást végző ellátás, és a Szt. 57. § (2) bekezdés e) pontja alapján a 

szakosított ellátás körébe tartozik. 

 

A Képviselő-testület 435/2015. (XII.10.) számú határozatában úgy döntött, hogy önként 

vállalt feladatként a Ferencvárosban élő fogyatékos személyek lakhatásának támogatása 

érdekében a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást nyújt, és ellátási 

szerződést köt 2016. január 1. napjától 2016. február 29. napjáig, majd azt követően 2016. 

március 1. napjától 2016. december 31. napjáig szóló időszakra. A jelenlegi ellátási szerződés 

2017. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig van hatályban. 

 

A Lőrinci Gondozóház Szolgáltató Nonprofit Kft. A személyes gondoskodást végző szociális 

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM 

rendelet 110. §-ban foglalt követelményeknek megfelelően, a támogatott lakhatás keretein 

belül, Ferencvárosban bejelentett lakóhellyel rendelkező, tizennyolcadik életévét betöltött, 

fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, ön-, vagy közveszélyes magatartást nem 

tanúsító, fogyatékos személyek részére, -életkoruknak, egészségi állapotuknak és önellátási 

képességeiknek megfelelően-, az ellátott önálló életvitelének fenntartása, illetve elősegítése 

érdekében egy fő számára fenntartott férőhellyel, időszakos, illetve átmeneti ellátást 

biztosított a fent nevezett időszakban. 

 

A szolgáltatás díja 1.440.000,-Ft/év. 

Az ellátási szerződés 4.1. pontja szerint a Szolgáltatást végző a jelen szerződés 1.1. pontjában 

meghatározott feladat szakmai és pénzügyi teljesítésről évente egy alkalommal írásban az 

Önkormányzat illetékes szakmai bizottságának beszámolni köteles. 

A Szolgáltató elkészítette a 2017. évre vonatkozó szakmai beszámolóját, amit jelen 

előterjesztéshez mellékelek. 

 

 

Budapest, 2018. február 9. 
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