Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzatának
ALPOLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. szeptember 12-i ülésére
Tárgy: Javaslat a Napfény Otthon Kiemelten Közhasznú Alapítvánnyal kötött feladat-ellátási
szerződés módosítására
Az előterjesztés tárgyalása a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) bekezdés alapján
nyilvános ülésen történik.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Napfény Otthon Kiemelten Közhasznú Alapítvánnyal – idősek gondozóháza szolgáltatás
biztosítására – Önkormányzatunk 2010. július 1-jei kezdő hatállyal kötött hiánypótló szerződést. A
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 80.
§ (3) bekezdésének a) pontjában foglalt idősek gondozóháza szolgáltatás az átmeneti ellátások részét
képezi, mely ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosít. Az
elhelyezés különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa szakvéleményének
figyelembevételével, egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható.
A szerződés alapján az Alapítvány fenntartott egy szabad férőhelyet Önkormányzatunk részére, és –
általában a Szociális Szolgálat javaslatára – szükség esetén azonnali elhelyezést biztosított.
Az elmúlt években, tekintettel az érintett szolgáltatást nyújtó intézmények egyre alacsonyabb
számára, felmerült az igény – amint a fogyatékkal élő kiskorú és nagykorú személyek alap- illetve
átmeneti ellátásának esetében is, – a szerződéses férőhely bővítésére.
Az esetlegesen október 1-jétől két férőhelyre módosított szerződés alapján általunk fizetendő
szolgáltatási díj a 2019-es költségvetésben biztosított, mert az eddigiekben gondozott személy
ellátása után fizetett önkormányzati hozzájárulás alacsonyabb mértékű volt a vártnál.
Az Szt. alapján személyi térítési díjként az ellátott jövedelmének legfeljebb 60%-a kérhető el, a
szerződés alapján az intézményi térítési díj és az ellátott által fizetendő személyi térítési díj
különbözetét fizeti Önkormányzatunk. A gondozással érintett személy jövedelmi viszonyai okán
kisebb mértékű volt a különbözet.
Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Napfény Otthon Kiemelten Közhasznú Alapítvánnyal kötött
feladat-ellátási szerződést akként módosítsuk, hogy a fenntartott férőhelyet két főre terjesztjük ki.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el.
Határozati javaslat:
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete

1. úgy dönt, hogy a Napfény Otthon Kiemelten Közhasznú Alapítvánnyal idősek gondozóháza
ellátás biztosítására, 2010. július 1-től határozatlan időre kötött feladat-ellátási szerződést
módosítja.
2. a szolgáltatás ellenértékét az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosította.
3. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak végrehajtására a módosított
feladat-ellátási szerződést az alábbi tartalommal kösse meg:
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Napfény Otthon Kiemelten Közhasznú
Alapítvány – 2019. október 1-jei kezdő hatállyal – két, Budapest XXII. kerület közigazgatási
területén bejelentett lakcímmel rendelkező személy részére biztosít ellátást.
Határidő: a megállapodás aláírására: 2019. szeptember 23.
Felelős: Polgármester
A határozat végrehajtását végzi: 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
Az előterjesztést látta:
Gazdasági Iroda
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irodavezető
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