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A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2012. október

......... sz.

18.

napirend

Táľgy: Javaslat a Budapest Főváľos VI. Kerĺilet Terézl,áros onkormányzatáxa|
ktitendő ellátási szeľződés időpontiának módosításáľa
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Váľo s gazdálkodási és Pénzü gyi Bizotts á g v é|eményezi

Humánszolgáltatásĺ Bĺzottság

véIeményezi

X

Határ ozati jav as|at a bízottság szźlmfua..

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja

a Képviselő-testtiletnek az e|óterjesztés megtárryalását.

Tisztelt Képvĺselő-testület!

A

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuiĺľosi onkoľmźnyzat Képviselő-testtilete a
26912012. (VII.19.) hatfuozatában đöntött aľról, hogy a Budapest Fővrĺros VI. kerület
Teľézvaľosonkormanyzatta| ellátási szeruődést kĺĺt,személyes gondoskodás körébe tartoző
gyermekjóléti alapellátás, gyermekek átmeneti gondozásźraI fő tekintetében.

A

Képviselő-testület hatźtrozatźnak1. pontjábaÍI az ellátási szerzódés idótartama - a
Budapest Fővaľos VI. keľületTerézváros onkormrínyzatta| - 2OI2. augusztus 1. napjától20 | 7 . j úl ius 3 I . napj áig keľült me ghatár ozźsra.

VI. kerülęt Terézvĺíľosonkormźnyzat Képviselő testtilete 2012.
szeptember 27-éĺhozott döntése alapjĺĺn(melléklet) a gyeľmekek átmeneti otthonában
nyújtott gyermekjóléti alapellźúásbiztosításźnakĺjtendő ęllátási szerződés íđótartamát2012.
november 1. napjától- 20|7. október 3I. napjttighatároztameg.
Budapest Főváros

ÉffiŁ{ä';r-ĺäTT
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Fentiek a|apjźn javasoljuk Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkotmźnyzat
Képviselő-testiilete 26912012. (V[.19.) szźlmíhattnozatźnakmódosítását.

Az

eLlátási szerzódés tartalmát a szociális igazgatástől és szociális ellátásokľőI sző|ő 1993.

évi III. törvény (sń) I2I. $-ában foglaltak figyelembevételével a felek szabadon áIlapitjek

A szerzőđésidőtartama 5 évnélnem lehet kevesebb.
Az szt |22, $-a alapjtn a helyi önkormanyzat Képviselő-testiilete az
meg.

e|látási szerződés

megkötését, módosítását, illetve megszĹintetésétnem ruházhatja át.

A

269/2012. (VII.19.) szĺámúhatźtrozat első pontjanak módosítźsa pénzigyi fedezetet nem
igényel.
Kéremaza|ábbihatźrozati javaslatelfogadását.
Ha,ľÁnoz,ą,TI JAvASLAT

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1.

26912012. (VII.19.) szźlmíhatźrozatźnakelső pontját az a|ábbiak szeľint módosítja:
Budapest Fővaľos VI. kerület Teľézvaľosonkoľmanyzatáva| 20112. november 01.
napjátő| 2017. október 31. napjáig ellátási szeruődést köt személyes gondoskodás
keretébe tntoző gyermekjóléti alape||átás, gyeľmekek átmeneti gondozás céljából.

2.

fe|hata|mazzaapolgtrmestert az

1.

pontnak megfelelő ellátási szeruődés aláírásáta.

3. az I.

poĺtban foglaltak miatt az onkormányzat bevételi 11301 cím intézményi
miĺködési bevételi e|őirźnyzatot275 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejtileg a kiadás
11107-01 cím mfüĺjdési cél és általrános tartalékon belül az á|taIźnos tartalék
eloirtnyzatát ugyan ezen összeggel csökkenti az időaranyos készenlétidíj kiesés
címén.

4. felkéri a

polgáľmesteľt, hogy a hatźlrozatbaĺ foglaltakat a kciltségvetésľőlszóló
rendelet következo módo sításánál ve gye ťrgyelembe.

Felelős:

polgríľmester

Hatźridij': 1. pont esętében 2012. október
2.pont

esetében

18.

20|2. október 31.
3-4. pont esetében a kĺĺltségvetésrőlszóló rendęlet kövętkező

Budapest, 2012. október

módosítása

1.

Sántha Péterné
alpo1gármesteľ

T<irvényességi ellenőrzés

:

Rimán Edina

jegyző
nevýben és megbízásábĺíl:
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