
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

    Iktató szám: Sz-84/2017. 

 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság  

 2017. március 8-i ülésére 
 
 
 

 
Tárgy:  Tájékoztató a Lőrinci Gondozóház Szolgáltató Nonprofit Kft 2016. évi 

szakmai munkájáról  

 
Előterjesztő:   Kállay Gáborné alpolgármester   

 
Készítette:  Zoltay András  ügyvezető, Lőrinci Gondozóház Szolgáltató Nonprofit Kft  

Szilágyi Imre, irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda  
Geier Róbert irodavezető-helyettes, Humánszolgáltatási Iroda 

 
Előzetesen tárgyalja: -  
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 
 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  



 

Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság! 

 

Ferencváros Önkormányzata elkötelezett a fogyatékkal élők és az őket ellátók 

életfeltételeinek javításában, ennek szellemében döntött úgy a Képviselő-testület a 

435/2015.(XII.10.) számú határozatában, hogy önként vállalt feladatként a Ferencvárosban 

élő fogyatékos személyek részére támogatott lakhatást biztosít, mely a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 75. § szerint 

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

szakosított ellátás körébe tartozik. A szolgáltatást a Lőrinci Gondozóház Szolgáltató 

Nonprofit Kft.-vel kötött ellátási szerződés keretei között biztosította az Önkormányzat 2016-

ban. 

A Lőrinci Gondozóház Szolgáltató Nonprofit Kft a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

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

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

belül egy fő Ferencvárosban bejelentett lakóhellyel rendelkező, tizennyolcadik életévét 

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

nem tanúsító fogyatékos személy részére az életkorának, egészségi állapotának és önellátási 

képességének megfelelően, az ellátott önálló életvitelének fenntartása, illetve elősegítése 

érdekében időszakos, illetve átmeneti ellátását biztosította. 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 ellátásáról, annak szakmai és pénzügyi teljesítésről évente egy 

alkalommal írásban köteles beszámolni az Önkormányzat illetékes szakmai bizottságának.  

A Szolgáltatást végző elkészítette a 2016. évre vonatkozó szakmai beszámolóját, amit jelen 

előterjesztésemhez mellékelek. 

Az elmúlt év során a Lőrinczi Gondozóházzal sikerült jó szakmai kapcsolatot kialakítani, 

többek között a fogyatékos személyek által készített termékek értékesítésében nyújtott 

segítséget az önkormányzat. Az ellátásban részesültek hozzátartozói is pozitívan nyilatkoztak 

a gondozóházban zajló szakmai munkáról. 
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