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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2019. évi munkatervének megfelelően a kötelezően biztosítandó
szociális ellátásokra kötött feladatellátási szerződések alapján biztosított ellátásokról szóló
beszámolót az alábbiak szerint terjesztem elő:
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban
Szt.) 65/F. §-ában, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 74 - 82. §-aiban
meghatározott „fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása” biztosítása tárgyában, a
Szt. 90. § (4) bekezdésében, továbbá a 120 - 122. §-aiban meghatározottak
figyelembevételével Önkormányzatunk 2016. december 05. napján két évre szóló ellátási
szerződést kötött, melynek lejártát követően a Képviselő-testület a szerződést 69/2019. (I.22.)
döntésével ismételten megkötötte - határozatlan időtartamra - Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzatával (a továbbiakban: Csepel Önkormányzata), aki a szolgáltatást saját
intézménye útján biztosítja. (Budapest Főváros Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások
Igazgatósága – Völgy utcai Gondozási Részleg)
Önkormányzatunk a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (a továbbiakban Gyvt.) 50. §-ában, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 62-66. §-aiban meghatározottak
szerint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásként „gyermekek
átmeneti otthona ellátásának” biztosítása tárgyban kerületünk lakosai tekintetében a Magyar
Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete által fenntartott Magyar Vöröskereszt Családok
Átmeneti Otthona Integrált Intézményével (a továbbiakban: Családok Átmeneti Otthona)
családok átmeneti otthona keretében, a gyermekek átmeneti gondozása feladat ellátása
érdekében - a 2014. december 19. napján kötött ellátási szerződés alapján - biztosítja a
szükséges gyermekjóléti alapellátást.
Önkormányzatunk Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatával és
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézményével (a továbbiakban:
HSZI Gyermekek Átmeneti Otthona) kötött háromoldalú ellátási szerződés alapján a
gyermekek átmeneti gondozása feladatellátás bővítése céljából 2017. október 1. napjától 5 év
időtartamra további 1 fő férőhely biztosítására kötött szerződést.
A Szolgáltatást nyújtó mindhárom – fentiekben részletezett - ellátási szerződésben
foglaltaknak megfelelően vállalta, hogy évente egyszer az ellátási szerződésben rögzített
időpontig részletes szakmai beszámolót készít a Megbízó Önkormányzat Képviselő-testülete
részére, a tárgyévben végzett szakmai tevékenységről.

A Családok Átmeneti Otthona, valamint Csepel Önkormányzata által 2018. évben nyújtott
szolgáltatások elvégzéséről szóló szakmai beszámoló jelen előterjesztés 1. és 2.
mellékleteként csatolásra került.
A HSZI Gyermekek Átmeneti Otthona az ellátással kapcsolatban arról adott tájékoztatást,
hogy Intézményükben a gyermekek átmeneti gondozása ellátása tekintetében 2018. évben
nem történt igénybevétel, az év folyamán az Intézményben soroksári gyermek ellátására nem
került sor. A HSZI Gyermekek Átmeneti Otthona tájékoztatása jelen előterjesztés 3. sz.
mellékleteként került csatolásra.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a beszámolók és a tájékoztatás
elfogadását.

Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2019. (IV. 09.) határozata a kötelezően biztosítandó szociális ellátásokra kötött
feladatellátási szerződések alapján 2018. évben biztosított ellátásokról szóló beszámoló
elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a kötelezően biztosítandó, fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása szociális
ellátásra Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatával kötött feladatellátási szerződés
alapján a 2018. évben nyújtott ellátásokról szóló beszámolót elfogadja.
II. a kötelezően biztosítandó személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti
alapellátásként „gyermekek átmeneti otthona ellátásának” biztosítása szociális ellátásra a
Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthona Integrált Intézményével kötött
feladatellátási szerződések alapján nyújtott ellátásokról szóló beszámolót elfogadja.
III. a kötelezően biztosítandó, gyermekek átmeneti gondozása feladatellátás bővítése céljából
szociális ellátásra Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatával és
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézményével kötött háromoldalú
ellátási szerződés alapján a 2018. évben nyújtott ellátásokról szóló tájékoztatást elfogadja.
IV. a kötelezően biztosítandó, ……..szociális ellátásra ………-val/vel kötött feladatellátási
szerződés alapján a 2018. évben nyújtott ellátásokról szóló beszámolót/tájékoztatást nem
fogadja el.
V. felkéri a Polgármestert, hogy a szerződéses partnereket tájékoztassa a Képviselő-testület
döntéséről.
Határidő: 2019. április 17.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester

Az előterjesztést a Képviselő-testület saját, döntési hatáskörben tárgyalja. A határozati
javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.
Budapest, 2019. március 25.
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