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Tisztelt Képviselő-testület! 

. ' 

Tárgy: Javaslat a Bárka Kőbányai Szociális és 
Gyermekjóléti Központ létrehozásával 
kapcsolatban hozott 25/2011. (1. 20.) sz. 
önkormányzati határozattal módosított 
2383/2010. (XI. 18.) sz. önkormányzati 
határozat módosítására 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 2383/2010. (XI. 18.) számú 
határozatában döntött arról, hogy közös igazgatású, többcélú, önállóan működő 
költségvetési szervet hoz létre 20 ll. március 31-ével a Kőbányai Gyermekjóléti 
Központ és a Kőbányai Családsegítő Szolgálat összeolvadásávaL Az összeolvadással 
létrejött jogutód költségvetési szerv számára a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 
átadja a korábban általa ellátott szociális alapszolgáltatásokat (házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, étkeztetés, nappali ellátás) és szakosított ellátást 
(átmeneti elhelyezés). 

A Tisztelt Testület a fenti döntésben szereplő időpontot a 25/2011. (1. 20.) számú 
határozatával 20 ll. április 1-j ére módosította. 

A határozatok végrehajtásának előkészítése során merült fel, hogy célszerűbb lenne a 
szakosított ellátást (Átmeneti gondozás) továbbra is a Szivárvány Nonprofit Kft. 
keretein belül működtetni. Ennek okai, hogy a folyamatban levő, pályázati forrásból 
megvalósuló beruházás során az idősek otthonának tetőterébe felkerül az átmeneti 
ellátás, így fizikailag egy épületbe kerülnek. Az étkeztetés biztosítása, közbeszerzési 
eljárás lefolytatása - mivel az intézményben egy konyha van - nehezen oldható meg, 
ha a két ellátási forma különböző működési formákban valósul meg. 
A Szociális Törvény szerint mindkét ellátási forma bentlakásos elhelyezést biztosít, 
így az ellátás szakmai színvonala, az ápolók helyettesítése, az átjárhatóság a 
szakellátások között rugalmasabban biztosítható egy intézményi kereten belül. 

Az előterjesztést a Népjóléti Bizottság a 2011. március 1-i ülésén megtárgyalta, a határozati 
javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

Kérem a Tisztelt Testületet, tárgyalja meg az előterjesztést, és módosítsa a korábbi 
határozati javaslatot. 



Határozati javaslat: 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2383/2010. 
(XI. 18.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat közös igazgatású, többcélú, 
önállóan működő költségvetési szervet hoz létre 20 ll. április l-ével a Kőbányai 
Gyermekjóléti Központ és a Kőbányai Családsegítő Szolgálat összeolvadásávaL Az 
összeolvadással létrejött jogutód költségvetési szerv számára a Kőbányai Szivárvány 
Nonprofit Kft. átadja a korábban általa ellátott szociális alapszolgáltatásokat (házi 
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, étkeztetés, nappali ellátás). 
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