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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

l1 OS- . számú előte1j esztés 

a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatával kötött 
ellátási szerződés módosításáról 

1. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkonnányzata (1145 Budapest, Pétervárad u. 2., a 
továbbiakban: Zuglói Önkormányzat) megkeresésében jelezte, hogy a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központ (1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78., a továbbiakban: Bárka) 
keretében működő Gyennekek Átmeneti Otthonában (1101 Budapest, Salgótarjáni út 47., a 
továbbiakban: Otthon) 2 fő ellátására kötött ellátási szerződést módosítani kívánják, és 
további férőhelyeket vennének igénybe, amennyiben erre lehetőség mutatkozik. 

Az ellátási szerződés 2014. július 1. napjától 2019. június 3 0. napjáig került megkötésre. 

A megkötött ellátási szerződésben foglaltak végrehajtása zökkenőmentesen történik, a 
módosítás az ellátás igénybevételének növelésére vonatkozik. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 94. § (3) bekezdés b) pontja alapján az a települési önkormányzat, 
fővárosban a kerületi önkonnányzat, amelynek területén húszezernél több állandó lakos él , 
gyennekek átmeneti otthonát köteles működtetni. 

A Zuglói Önkonnányzat jelenleg e szolgáltatás tekintetében a kötelező feladatát az ellátási 
szerződés útján teljesíti . A Gyvt. 97. § (1) bekezdése alapján a feladat ellátását az 
önkormányzat állami fenntartóval , egyházi fenntartóval és nem állami fenntaiióval kötött 
ellátási szerződés útján is biztosíthatja. 

Az ellátási szerződés tartalmi elemeit a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 121. § (2) bekezdése, valamint a Gyvt. 97. § (3) 
bekezdése tartalmazza. 

II. Hatásvizsgálat 

Az Otthonban a férőhelyek száma 14 fő, ebből 2 férőhely XIV. kerületi gyermek 
elhelyezésére szolgál . 

Az ellátási szerződés alapján két férőhely, 732 gondozási nap áll rendelkezésre a zuglói 
gyennekek ellátása érdekében, de a múlt évben összesen 754 gondozási nap ellátást vett 
igénybe a Zuglói Önkonnányzat, 22 nappal túllépve a szerződésben foglaltakat. 

Az Otthon kihasználtsági adatait mutatja az alábbi táblázat: 

Év Ellátási napok száma Ellátottak száma Kihasználtság (%) 
2011 . 3583 46 81,8 
2012. 3544 54 80 
2013. 4084 40 93,6 



2014. 3696 45+4 85 
2015. 3608 51+3 71 
2016. 4091 53+6 80 

Javasolom, hogy az ellátási szerződés kerüljön módosításra akként, hogy a jelenlegi két 
férőhely helyett az Önkormányzat az Otthon szabad kapacitása terhére biztosítsa az ellátást. 

Az Szt. 121. § (2) bekezdés k) pontja alapján az ellátási szerződés tmialmazza a 
szolgáltatáshoz való hozzájárulás összegét. A hozzájárulás mértéke az önköltség és az állami 
hozzájárulás különbözete. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások önköltségének 
meghatározásáról szóló 54/2017. (III. 23.) KÖKT határozat 2. a) alpontja szerint a gye1mekek 
átmeneti otthona ellátás önköltsége 2017. évben 9407 Ft/fő/nap, az állami hozzájárulás 
jelenleg 2507 Ft/fő/nap, a kettő különbözete 6900 Ft/fő/nap . 

Az ellátási szerződést módosítani szükséges az elszámolás tekintetében is, a Zuglói 
Önkormányzat a hozzájárulást negyedévente utólag a ténylegesen igénybe vett gondozási 
napok szerinti elszámolás alapján fizeti meg, amit csökkent a Bárkához befolyt személyi 
térítési díj összege. 

A szerződés módosításával az Otthon kihasználtsága emelkedhet, miközben a férőhelyek 
kiszervezése nem okoz problémát a kerületi lakosok ellátásában. A megnövekedett ellátási 
igény a szabad férőhelyek igénybevételével teljesíthető, ugyanakkor a Zuglói Önkonnányzat a 
ténylegesen igénybe vett ellátás után fizeti meg a hozzájárulást. 

III. A végrehajtás feltételei 

Az ellátási szerződés módosításának a tervezete előzetesen egyeztetésre került a Zuglói 
Önko1mányzattal, és az megfelel a jogszabályi követelményeknek. A szerződést a két 
önkonnányzat és a Bárka háromoldalú szerződésként kötötte, ezért a szerződés módosítására 
is ilyen formában kerülhet sor. 

A Gyvt. 97. § (5) bekezdése alapján a települési önkonnányzat képviselő-testülete az ellátási 
szerződés megkötésének, a szerződés módosításának, illetve megszüntetésének jogát nem 
ruházhatja át. 

Az ellátási szerződés módosítását a Zuglói Önkormányzat Képviselő-testülete várhatóan a 
szeptemberi ülésén fogja tárgyalni. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2017. augusztus „ H ." 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... ./2017. (VIII. 24.) határozata 
a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatával kötött ellátási szerződés 

módosításáról 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros XIV. kerület Zugló Önkonnányzatával a gyennekek átmeneti otthona gyermekjóléti 
alapellátás - Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ útján történő - biztosításáról szóló 
ellátási szerződés módosítását jóváhagyja az 1. melléklet szerinti tartalommal . 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ellátási szerződés aláírására. 

Határidő: 2017. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője 

3 



1. melléklet a . ../201 7. (VIII 24.) KÖKT határozathoz 

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 
Egyrészről a 
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 
Adószám: 15735777-2-42 
KSH statisztikai számjele: 15514004841132101 
Képviseli: Karácsony Gergely polgármester 
mint a szolgáltatást igénybevevő (a továbbiakban: Szolgáltatást igénybe vevő) , 

másrészről a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Székhely: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Adószám: 15735739-2-42 
KSH statisztikai számjele: 15735739-8411-321-01 
Képviseli: Kovács Róbert polgármester megbízásából Weeber Tibor alpolgánnester 
mint a szolgáltatást nyújtó Önkonnányzat (a továbbiakban: Szolgáltatást nyújtó 
Önkormányzat) 

hannadrészrő l a 
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
Székhely: 1108 Budapest, Sibrik M. út 76-78. 
Adószám: 15823137-2-42 
Bankszámlaszám: OTP Bank 11784009-1582313 7 
Képviseli: Némethné Lehoczki Klára intézményvezető 
mint a szolgáltatást nyújtó Intézmény (a továbbiakban: Intézmény, együtt: Szerződő Felek) 
között 2014. július 8. napján kelt ellátási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) a Szerződő 
Felek az alábbiak szerint módosítják: 

1. A Szerződés 2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2.1 . A Szolgáltatást nyújtó Önkormányzat az 1. pontban meghatározott ellátást 2 fő 
férőhelyre, azon felül a szabad férőhely/ek terhére biztosítja az Intézmény 1101 Budapest, 
Salgótarjáni út 47. szám alatti Gyermekek Átmeneti Otthona telephelyén." . 

2. A Szerződés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. Fizetési feltételek 

4.1. A Szolgáltatást igénybe vevő vállalja, hogy a jelen szerződés 2.1. pontjában 
meghatározott feladat ellátásáé1i a Szolgáltatást nyújtó Önkormányzat részére hozzájárulás t 
fizet. A hozzájárulás mértéke a Szolgáltatást nyújtó Önkormányzat által az Intézményben a 
gyennekek átmeneti otthona ellátásra megállapított önköltség és a nmmatív állami támogatás 
különbözete. Ez 2017. évben 6900 Ft/fő/nap, azaz hatezerkilencszáz forint/fő/nap . Az 
önköltség megállapításáról és az adott évben fizetendő hozzájárulás mértékéről a Szolgáltatást 
nyújtó Önkormányzat minden év január 31-ig tájékoztató jelleggel írásban é1iesíti a 
Szolgáltatást igénybevevőt. A szolgáltatást nyújtó Önkormányzat az önköltség tárgyévi 
összegét március 31-ig állapítja meg, az esetleges különbözetet a Felek a következő esedékes 
elszámolás során számolják el. 

4.2 A hozzájárulást a Szolgáltatást igénybe vevő az ellátás tényleges igénybevétele esetén az 
Intézmény által kibocsátott számla alapján, negyedéves elszámolás keretében utólag fizeti 
meg a számla beérkezését követő 30 napon belül. Teljesítésigazolásra a Szolgáltatást igénybe 
vevő Humánszolgáltatási Osztályának vezetője jogosult. A Szolgáltatást igénybe vevő által 
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fizetendő hozzájárulás összegét csökkenti az Intézményhez az ellátottakhoz kapcsolódóan 
befolyt személyi térítési díj összege. Az Intézmény minden naptári negyedév utolsó napj án 
elszámolást készít a jelen szerződés alapján ténylegesen nyújtott, valamint ténylegesen 
igénybe vett ellátási napokról. E kimutatás a megküldött számla elválaszthatatlan részét 
képezi. 

4.3. A Szolgáltatást nyújtó Önkonnányzat igényli meg és használja fel a feladat elvégzéséért a 
szerződés teljes időtartamára az ellátottak után járó normatív állami támogatást. Az 
Intézményt megilleti a bevételként jelentkező személyi térítési díj. 

4.4. A személyi térítési díj csökkentésére, elengedésére a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkonnányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) önkonnányzati rendelete irányadó. A személyi tédtési díj 
csökkentéséhez, elengedéséhez a Szolgáltatást igénybe vevő előzetes írásbeli egyetértése 
szükséges. A személyi térítési díj csökkentéséből, elengedéséből szánnazó bevételkiesést a 
Szolgáltatást igénybe vevő az elszámolás keretében megtéríti az Intézménynek.". 

3. Egyebekben a Szerződés változatlan tartalommal hatályban marad. 

A szerződést a Szerződő Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá, továbbá példányaikat egyidejűleg átvették. 

Budapest, 2017 .. .. . .. . . . .. . .. . . 

Budapest Főváros XIV. Ke1ület 
Zugló Önkonnányzata 
képviseletében 
Karácsony Gergely 
Polgánnester 
Szolgáltatást igénybe vevő 

Budapest, 2017 .. . .... . . .. . .... .. . . . . 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkonnányzat 
képviseletében 
Weeber Tibor 
Alpolgármester 
Szolgáltatást nyújtó Önkonnányzat 

Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
képviseletében 
Némethné Lehoczki Klára 
Intézményvezető 

Szolgáltatást nyújtó Intézmény 

Budapest, 2017 ... . . . ... .... ..... . . .. . . 

Pénzügyi ellenjegyző 
Budapest Főváros XIV. Kerület 
Zugló Önkormányzata 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Rappi Gabriella 
főosztályvezető 

Szakmai és jogi ellenjegyzés: 

Ehrenberger Krisztina 
főosztályvezető 

dr. Egervári Éva 
jogtanácsos 
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