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Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

~ ~ g · . számú előte1jesztés 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvánnyal 

ellátási szerződés kötéséről 

1. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. ke1ület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az É11elmi 
Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvánnyal ellátási szerződés megkötéséről 
szóló 104/2012. (II. 23.) határozatával hozzájárult az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló 
Magyar Down Alapítvánnyal (a továbbiakban: Alapítvány) - nappali ellátás és átmeneti gondozás 
szolgáltatás biztosítására - ellátási szerződés megkötéséhez. Az ellátási szerződés 10 fő kőbányai 
lakos nappali ellátására (1 500 Ft/fő/nap) és 10 fő ke1ületi é11elmi fogyatékos átmeneti 
gondozására (2 OOO Ft/fő/nap) biztosított támogatást határozott időre, a szerződés 2017. december 
31-igszól. 

2017. július 19-én dr. Gruiz Katalin, az Alapítvány kuratóriumi elnöke kérelmet nyújtott be a 
szerződés meghosszabbításának ügyében. 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény ( a továbbiakban: 
Szt.) 86. § ( 4) bekezdése alapján a fővárosi ke1ület köteles biztosítani a szociális 
alapszolgáltatásokat, köztük az Alapítvány által nyújtott nappali ellátást. Az é11elmi fogyatékosok 
részére nyújtott átmeneti gondozás szakosított ellátás, amelynek biztosítása állami feladat. 

Az Alapítvány támogatására 2007 óta évente 13 millió Ft-ot biztosított az Önko1mányzat az éves 
költségvetésében. A szolgáltatásért fizetendő szolgáltatási díj 2007 óta nem emelkedett. Az 
Alapítvány elnöke az ellátásért 2018 . évtől az átmeneti gondozás esetében 2500 Ft/fő/nap, a 
nappali ellátás esetében 2000 Ft/fő/nap támogatást kér. Az intézmény önköltsége az állami 
hozzájárulás levonása után a napközi ellátás esetén 4000 Ft/nap, az átmeneti ellátás esetén 
4500 Ft/nap. A fent javasolt önkormányzati támogatás mellett az ellátottaknak napközbeni 
ellátásnál 1 OOO Ft/nap összeget kell fizetniük, me11 az Alapítvány is hozzájárul az ellátáshoz 
1 OOO Ft/nap összeggel. Az átmeneti ellátás esetén 2000 Ft/nap/fő lesz a kerületi lakosok által 
fizetendő térítési díj. 

A fenti adatokat az alábbi táblázat foglalja össze: 

önköltség önkormányzati alapítványi intézményi 
(Ft) támogatás (Ft) támogatás (Ft) térítési díj (Ft) 

nappali ellátás 4000 2000 1000 1000 
átmeneti gondozás 4500 2500 - 2000 

Javasolom, hogy az Önkormányzat újabb öt évre kössön ellátási szerződést az Alapítvánnyal a 
fenti ellátásokra a javasolt támogatási összeggel. Kerületünkben más, fogyatékosellátást végző 
intézmény nincs. 



II. IIatásvizsgálat 

A fogyatékos személyek részére nyújtott nappali ellátás az Önkormányzat jogszabályban 
meghatározott feladata, melynek biztosítása ellátási szerződés útján kedvezőbb , mint 
költségvetési szerv működtetésével. A fogyatékos személyek átmeneti gondozása az 
Önkormányzat önként vállalt feladata, amelyre az elmúlt időszak tapasztalata alapján szükség 
van. 

III. Végrehajtás feltételei 

Az Szt. 122. §-a alapján a helyi önkom1ányzat képviselő-testülete az ellátási szerződés 

megkötését, a szerződés módosítását, illetve megszüntetését nem ruházhatja át. Az ellátási 
szerződés tartalmi elemeit az Szt. 121. § (2) bekezdése határozza meg. 

Az Alapítvány az Önk01mányzat tulajdonában álló Zágrábi úti épületre 2023-ig bérleti 
szerződéssel rendelkezik. A Szt. 122/A. § (1) bekezdése alapján ellátási szerződést legfeljebb öt 
év időtai1amra lehet kötni. 

Az ellátási szerződés alapján fizetendő támogatás fedezetét az Önkormányzat 2018. évi 
költségvetésében kell megtervezni. 

Az Alapítvány az Önkormányzat számára évente egy alkalommal szakmai és pénzügyi 
beszámolót készít a szolgáltatások biztosításáról a tárgyévet követő év január 31-éig, melyből 
áttekinthetővé válik az önkormányzati támogatás felhasználása. 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2017. szeptember,, ~b:' 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 



1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... ./2017. (IX. 21.) határozata 
az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvánnyal 

ellátási szerződés kötéséről 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az É11elmi 
Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvánnyal 20 fő kőbányai é11elmi 
fogyatékos ellátására - 2018. január l -jétől 2022. december 31-éig tartó időtaitamra nappali 
ellátás (2000 Ft/fő/nap) és átmeneti gondozás (2500 Ft/fő/nap) szolgáltatás biztosítására -
vonatkozó ellátási szerződés megkötését az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgárrneste11 az 1. pont szerinti ellátási szerződés 

megkötésére. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Hurnánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 



1. mellé/de t a . ../201 7. (IX 21.) KÖKT határozathoz 

ELLÁTÁSISZERZÖDÉS 

a111 ely létrejött egy részrő l a Budapes t Fővá ros X. keriil et Kőbánya i Ön kormányzat ( 1 102 
Bud apest, Szent Lász ló tér 29. , P!R száma: 735737, adószá 111 a: 15735739-2-42, 
bankszá 111 laszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000, képvise li Ko vács Róbert po lgá r111 ester 
megbízásából Weeber Tibor alpolgármester, a tovább iakban: Önkormá nyzat) 

111 ás részrő l az É rtelmi Fogyatékoso k Fejlődését Szolgáló M agya r Dow n Alapítván y 
(szé kh elye : 11 45 Budapest, A111 erikai út 14. adószá m: 18005282- 1-42, bankszá111 laszá111 : 
UniCredi t Bank 109 18001-0000001 3-3 8730007, képvi se li D r. G rni z Katalin , az alapít vá ny 
elnöke) mint szoc iális szolgáltatást biztosító (a to vábbi akban: Szolgá ltató, együtt: S ze rződ ő 

Felek) között a 111 ai napo n az alább i fe ltételekke l. 

1. A Sze rződő Felek 2018. janu ár 1. na pj ától 2022 . december 31. na pjáig e ll átás i sze rződés t 

kötnek a szociális igazgatás ról és szoc iáli s ell átásról szóló 1993. évi 11 f. tö rvény (a tová bbi akban: 
Sztv .) 65/ F. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott fogya tékos személyek nappa li el lútása, 
valam in t a 80. § (3) bekezdés b) pontjában 111 eghatározott fogyatékos sze mélyek átmenet i 
gondozása el látás bi ztos ítá sára. 

2. A Budapest Fővá ro s Kor111 ányhi vatala Szociáli s és Gyá mhi vatala az Értelmi Fogyatékosok 
Fej l ő dését Szolgáló Magyar Dovm Alapítvá ny álta l fenn tartott Down Alapítvá ny Go ndozóházá t 
( 1107 Budapest, Zágrábi utca 13., a tová bb iakban: Gondozóház) a 20 10. sze ptember 2 1-én ke lt 
határozatával 90BP-2/2/20 10 ügy iratszámon a szolgá ltató i nyilvántartás ba bejegyezte. 

3. A Szol gá ltató vá ll alja, hogy a Gond ozóházban 10 fé rő h e l yen nappali e ll átás t, 10 fé rő h e l yen 

átmeneti gondo zást biztos ít a X. kerül eti értelmi fo gyatékos i gén y l ők részé re. 

4. A 3. pontban 111eghatározott szolgá ltatás tá111 ogatásá ra - a Szo lgáltató álta l e ll átot t X. kerü leti 
lakosok gondozási napjai fi gye lembevételével - az Önkormá nyzat nappali e ll átás esetén brnt tó 
2000 Ft/ fő/n a p , út111 eneti gondozás esetén bru ttó 2500 Ft/fő/n a p ell enértéket fi ze t. 

5. Az e ll en é rték rő l a Szolgá ltató negyedévente utó lag számlát áll ít ki , melyhez csa to lni ke ll az 
adott hónapban teljes ített gondozás i napokról a kü lön jogszabályo k szeri nt kész ített kimu ta tást 
(elszá molás) . 

6. Az Önkormányzat a 3. pontban meghatározott ell enértéket az alaki lag és tarta lmil ag a 
_j ogszabályoknak mindenben megfe l e l ő szám la és a csato lt elszá 111o lás alapján 15 napos fi zetési 
h a tá r id őve l átuta lássa l telj es ít i. 

7. A S zerződő Felek rögzít ik, hogy a szoc iáli s ell átás i fe ladatokra a normatív úll s 111i 
hozzájáru lást közvetl enül a Szo lgá ltató igényli és használja fe l. Szo lgá ltató jogosult az 
ell átottaktól térítés i díjat beszedni. A 3. pontba n 111 eghatározott fé rő h e l yek esetén 8 té rítési dí_j 
összege nem halad hatj a meg a szo lgá ltatás i önköltség és az önkormányzati támogat ús 
kül önbözetét. 

8. A Szolgáltató az 1. pontban meghatározo tt ell átás t fo lya matosa n biztos ítja n 2. po nt bnn 
111 eghatározott te lephelyen. A szolgáltatás i dősza kos hi ánya esetén a Szolgn ltató kütc lcs 
rn egtéríten i az Ön kormányzatnak okozott kárt, amely nem haladhatj a meg az e ll ntásra szo rul ó 
személy ell átási kö ltségét. 



9. Az Alapí tvá ny az ÖnkoÍ'mányzat szá mára a Gondozóház müködésérő l évente egy alkalommal 
a tárgyévet követő március 31-ig, va lamint a sze rződés megszünésekor 15 napo n belül szak mai 
és pénzügyi beszámo lót készít. A beszámoló rész letesen tartalmazza az ell enérték 
fe lhasználásának módját, az ell átást igénybe vevő e ll átottak adatait és az e ll átás kö ltsége it. 

l 0. Az Önkormányzat jogosult az Alapítványtó l év közben bármikor tájékoztatást kérni , és az 1. 
pontban meghatá rozott szo lgá ltatás szakmai teljesítésével kapcso latban a helyszínen e ll enőrzést 

végezni. 

11. Az Alap ítvá ny képviselője kijelenti, hogy az 1. pontban meghatározott szo lgá ltatásokrn 
vonatkozó külön jogszabályokat és sza kmai követe lményeket, va lamint nyi lvántartási 
kötelezettségeket betartj a, továbbá teljesíti a külön jogsza bályba n meghatározott adatszo lgá ltatási 
és stati sztikai ad atgy űjtési kötelezettségeket. 

12. Az Alapítvány teljesíti az ell átás igénybevételéh~z kapcso lódó tájékoztatási köte lezettséget_ és 
kivizsgálja az 1. pontban meghatározott szoc iális szo lgá ltatások nyújtásáva l kapcso latos 
panaszokat, amelyek e redményérő l egy idej ül eg tájékoztatja az Önkormányzatot. 

13. A sze rződ ést bármelyik fél két hónapos felmondási id ő ve l , külön indokolás nélkül a 111ásik 
félhez intézett egyo Id a I ú, írás be li nyi latkozatáva l fe l mondhatja. 

14. Az egy ik fél súlyos sze rződésszegése esetén a 111 ás ik fél jogosult a sze rződést azonna li 
hatá ll ya l felmondani (rendkívü li felmondás). Az Önkor111ányzat részé ről sú lyos 
sze rződ ésszegésnek 111inős ül az ellenérték 111eg fi zetésének elmul asztása, ill etve 30 napol 
meghaladó késedelme. Az Alapítvány részé rő l súl yos szerződésszegésn ek minősül az 1. pontban 
meghatá rozott szo lgá ltatásra vo natkozó külön jogszabá lyban fog la ltak, ill etve a szak mai 
követelmények megsé rtése, az 5. pontban fog lalt elszámolás i, valamint a 9. pontban fogla lt 
beszá 111olás i és tájékoztatási kötelezettség elmulasztása . 

15. Jelen sze rződés ben ne111 szabá lyozott kérdésekben az Sztv. és a Po lgá ri Törvén ykö n yv rő l 

szó ló 20 13. év i V. törvény rendelkezéseit kell alkal111azni. 

A Szerződő Felek a sze rződ ést elolvasás után 111int akaratukkal mindenben megegyezőt 6 
példányban írták alá, me l ybő l 4 példány az Önkormányzatot, 2 példány a Szo lgá ltató ill et i. 

Budapest, 20 17. szeptember ...... .... 

Weeber Tibor 
a I pol gá r111 ester 

Pénzügyi ell enj egyzés: 

Habináné Musicz Erika 
osztá I yvezető 

Szakmai és jogi ell enj egyzés: 

Ehrenberge r Krisztina 
főosztá I yvezető 

Dr. Egervá ri Éva 
jogtanácsos 

Dr. Grui z Katalin 
kuratórium elnöke 



Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar 

DOWN ALAPÍTVÁNY 
1145 Budapest, Amerikai út 14. e-mail: dow!J.@9ownapitvany.hu 

Tel.: 363-63-53 Tel./fax: 273-11-70 Adószám: 18005282-1-42 
Bankszámlaszám: 

UniCredit Bank 10918001-00000013-38730007 

Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Főosztály 
Kárpáti Beatrix 
Szociális és Egészségiigyi osztályvezető részére 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

KÉRELEM 

ellátási szerződés megkötése iránt 

Dátum: 2017.július 19. 
Iktsz: -:r+ '!:; /-~ 

Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány (székhelye: 1145 

Budapest, Amerikai út 14., adószám: 18005282- 1-42) képviseletében Dr. G ruiz Katalin, az 

alapítvány elnöke 

Ellátási szerződés megkötése iránti kérelmet nyújt be 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat felé. 

Ezen ellátási szerződés a felek között az önkormányzatola'ól szó ló 1990. év i LX V. törvény 8. § 
(1)-(3) bekezdése, valamint a szociális igazgatásrol és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. 

törvény 65/F., 67., 70., 72 ., 75., 80., 83 ., és 86. §--a alapján a fogyatékosok ell átására vonatkozik 

az alábbi fe ltételek sze1int: 

Down Alapítvány vállalja , hogy a Budapest X. kerületben müköclő szo lgá ltató egységekben 

20 18-ban 10 bentlakásos és 10 napközi otthonos férőhelyet biztosít a X kerületi érte lmi 

fogyatékos igénylők részére. 

Amennyiben mód van rá, szeretnénk, hogy az Önkormányzat egy ker(ileti férőhelyre jutó napi 

finanszírozásának összege a 2018. évtől az Átmeneti Otthonban történő elhelyezésért 2 500 

Ft/fő/napra, a Napközi Otthonos elhelyezésért 2000 Ft/fö/naprn változna az 5 évvel ezelőtti 2000 

és l 5QO Ft/nap/fö hozzájárnlás helyett. 

Az intézményi önkö ltség az állami hozzájárulás levonása után ri napköziotthrmban átlagosan 

4000 Ft/fö/nap, az átmeneti otthonban 4500 Ft/fö/nap. Fent javasol! önko rm {\ nyza ti támogut ús 

mellett az ügyfeleknek a Napköziotthonban csak napi 1000 forintot kell f'izetniük, rn en nz 

alapítvány is hozzájáru l kb . 1000 Ft/nap összeggel. Az átmeneti otthonba n az öko rmányzrili 

támogatás jóváírása után 2000 Ft/nap/fö lesz a kerületi lakosok álta l fizctenclö clíj. 

Az Alapítvány az Önko1mányzat számára a szolgálatok működéséröl évente egy alka lommal 

szakmai és pénzügyi beszámolót készít, a tárgyévet követő év január 31-ig, amelyből 

áttekinthetővé válik az önkonnányzati támogatás felhasználása. 

A szerződés további tartalmi pontjait a 2012. március 30-án kötött ellátási szerzöclés alapj{m 

változatlan fonnában javasoljuk megtartani. 

Együttműködésüket előre is köszönjük! 

T j l · -}·Tfi.J1 · • · C;OWN /\lnpil.vúny 
1szte ette · 1 1,7fif·P 11'1!, Bp . /1rneril;::1 i (1t H. 

/ , · .1 if~~ Tel.: 363·G3!i:J 
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Kaucsicsné Zsóri Katalin Dr. Gruiz Katalin 
Down Alapítvány II. sz. Gondozóház DO\VN Alapítvány 

Intézményvezető Kuratóriumi e lnök 


