Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
ALPOLGÁRMESTERE
SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY
a Képviselő-testület 2019. szeptember 12-i ülésére
Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával kiskorú
fogyatékos személy nappali ellátására kötött megállapodás módosítására
Az előterjesztés tárgyalása a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) bekezdés alapján
nyilvános ülésen történik.
Sürgősség indoklása: Újbuda Önkormányzata bővítette szociális alapszolgáltatásai körét,
az Újbudai Szociális Szolgálat új telephelyén 12 nagykorú, autista személy nappali
gondozását tudja biztosítani az intézmény. Kerületünk egyik felnőtt autista lakójának
nappali szociális ellátásban történő elhelyezésére merült fel igény, azonban a Szociális
Szolgálat 22. teljes kapacitáskihasználtsága okán nem tudja fogadni a fiatalembert.
Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk Polgármesteri Hivatalának Humánszolgáltatási Irodáját a közelmúltban
támogatáskéréssel kereste meg egy kerületi szülő. Elmondta, hogy felnőttkorú autista gyermeke
képzése, illetve nappali gondozása ezidáig biztosított volt az Újbudai Montágh Imre Általános
Iskola, Óvoda, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben, azonban életkorára tekintettel a továbbiakban a
szociális alapellátásban történő gondozása szükséges.
Szociális intézményünk, a Szociális Szolgálat 22. maximális férőhely-kihasználtsággal végzi a
feladatot, így nem tudja fogadni a fiatalembert.
Az Újbudai Szociális Szolgálat szolgáltatói bejegyzése (működési engedély) alapján a
fővárosra kiterjedően látja el a feladatot, így tehát férőhelyeinek függvényében kerületen
kívülieket is fogadhat. Az intézmény az érintett fiatalember gondozását tudja vállalni, ehhez
azonban a két Önkormányzat között megkötött megállapodás módosítása szükséges.
Tekintve, hogy szociális intézményünk várólistát nyilvántartani kényszerül, azaz az
ellátástípusra folyamatos az igény, javaslom, hogy az Újbuda Önkormányzatával megkötött,
2016. szeptember 1-től 2019. december 31-ig hatályos megállapodást a rendelkezésre álló
férőhelyek függvényében három fő, nagykorú autista személy ellátásának szándékával
módosítsuk.
Fentiekre tekintettel, kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot
fogadja el.

Határozati javaslat:
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:
1. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával kiskorú fogyatékos személyek
ellátásának biztosítására, 2016. szeptember 1-től 2019. december 31-ig kötött megállapodást
akként módosítja, miszerint Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a
rendelkezésre álló szabad férőhelyeinek függvényében – 2020. december 31-ig határozott
időre – Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi lakóhellyel rendelkező, és Budafok-Tétény
Budapest XXII. kerület Önkormányzata által megnevezett 1 fő kiskorú személy, továbbá 3
fő nagykorú, autizmus spektrumzavarral élő személy részére biztosít ellátást.
2. az 1. pontban foglalt ellátások fedezeteként:
2.1.1. a kiskorú ellátásának szolgáltatási díja az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében,
Szociális feladatellátás jogcímen rendelkezésre áll;
2.1.2. a nagykorúak 2019. évi ellátásának szolgáltatási ellenértékét 2019. évi költségvetésében
a Szociális feladatellátás jogcímen biztosítja, 600.000.-Ft átcsoportosításával az
Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímsorról.
3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodás módosításának aláírására.
Határidő:
Felelős:
A határozat végrehajtását végzi:

a megállapodás aláírására: 2019. szeptember 23.
Polgármester
Humánszolgáltatási Iroda

A támogató döntéshez az Mötv. 50.§ alapján minősített többség szükséges.

A döntéshozatal az Mötv. 48. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.
Budapest, 2019. szeptember …..

Szepesfalvy Anna
alpolgármester

Az előterjesztést készítette:
Humánszolgáltatási Iroda
dr. Patócs Andrea irodavezető
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Ellenőrzési záradék a „Javaslat Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával
kiskorú fogyatékos személy nappali ellátására kötött megállapodás módosítására” tárgyú
előterjesztéshez
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