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Városgazdálkodásĺ és PénzĺiryĺBizottság véleményezi

Embeľi Eľőforrás Bizottság véleményezi

x

Hatfu ozati j av as|at a bizottság szćtmźia:

A Vĺĺrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság / Emberi
testiiletnek az e|iĺterjesztésmegtĺárryalását.

Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

I.

TényáIlás és a diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

A gyermekek védelméľőlés a gyĺámtigyi igazgatásról szóló t997. évi )o(XI.

törvényben (to.
vábbiakban: Gyvt.) foglaltak szerint: ,,Az otthontalannávált szĹilő kérelmére a családok átme.
neti otthonában egytittesen helyezhető el a gyermek és szülője, valamint legfeljebb 2l. é|etévének betöltéséig a gyeľmek nagykoru testvére' ha az elhelyezés hianyában lakhatásuk nem
lenne biztosított, és a gyeľmeket emiatt el kellene véůasnani szülőjétől, családjától.'' A gyeľmekjóléti alapellátĺĺsok köľébe tartoző családok átmeneti otthona feladatęllát.ás biaosítĺísaa
Gyvt. a|apjana fióvarosban a keľĹileti önkoľmanyzat kötelező felađata.

A kötelező önkormányzati

fe|adatellátĺĺs érdekébena Képviselő-testĹilet 78120|1. (II.17.) sz.
határozatźnak 1. pontjában döntött arról, hogy beszerzési eljĺĺrĺáslefolytatását kĺivetően e|látasi szerzodést köt _ családok átmeneti otthona _ kötelező önkoľmĺányzati feladat mlás fenntaľtó
éůtaltijlrténőe||átasna4 fő férőhelyre, előzetes és tartós kötelezettségvállalássď.
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Ugyanezen hatźrozatŻ. porÍjában a szo|gáLtatásta az önkoľmĺányzat á|ta| fizetenđőszo|gěitatási díj költség keľetösszegétz}|l. évben maximum bruttó 635.650,- Ft/fólév összegben határcZta meg azza|, hogy minden évben a Képviselő-testĹilet a szo|gá|tatási díj összegét feltilvizsgáLja. Fęntiek alapján a feladat-ellátásí szerződés 2012. április 03. napjátóI- 2OI7 . április
02. napjáigtartő hatźrozoÍt idore' 4 fó részéreévi 1.825.000,- Ft összegben Családok Átmeneti otthona etrhelyezésre szerz(ĺdéskeľült megkötésre az S.o.S KľízisAlapífuannyal.

A

Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kĺizpont (továbbiakban: JSzSzGyK)
tájékoztatása alapjan ahozzźtjlk forduló családok esetében egyre gyakoribb a lakhatási problémak miatt igényelt segítségkérés,melyet aIátźtmaszt az Önkormźnyzat által önként vá||alt
feladatként fenntartott kľízislakások, illetve a lÉlpr-Program keretén belül elérhető Családos Kĺjzösségi Szállás folyamatos telítettsége, illetve a bekerülésre varó családok emelkedő
száma.

A JSzSzGyK-náljelentkező családok a lakhatásuk egyéb megoldási lehetőségének hianyában
kérik a családok átmeneti otthonában, anyaotthonban vagy gyeľmekek átmeneti otthonában
töľténő elhelyezésfüet. Az átmeneti elhelyezést nffitó intézményekjellemzően telítettek, így
á|ta|ában nem fudnak azonrn| férőhelyet biztosítani, ęzért a rászoruló családok esetenként
több hónapot is váľnak mirę soľ keľülhet az e|he|yezésiikľe.

A JSzSzGyK szakmai

egységekéntmfüĺjdő Gyermekek Átmeneti otthona átmeneti elhelyezést biztosítő intézmény, melyhez csatlakoztatni lehetne egy saját fenntartású Családok Atmeneti otthonát, ez esetben a jelenleg ĺinkéntvállalt feladatként működtetett kľízislakások a
jövőben kiléptető lakások szerepét tölthetnék be.

A Családok Átmeneti otthona fe|adate||źúás jövőbeni biztosítása érdekébenjavasolt 2018.
januáľ 01. napjától egy 30 fős (kb. 8-10 család részéte), saját fenntartású Családok Átmeneti
otthona |étrehozása. helyszíneként javasolt a Koszorú utca 14-16. szźtm alatti ingatlan, mely
j elenleg óvodaként funkcionál.
A Naprafoľgó Egyesíteft óvoda Koszoľú Tagővođáját évről-évľekevesebben veszik igénybe.
Az elmúlt háľom év októbeľ l-jei statisztikáját tekintve 20|3-barl80 fő, 2}I4-ben67 fő,
2015-ben 66 fó volt a gyeľmekek létszźlma.Az ővoda igazgatőjanak tájékoztatása szennt a
2016. szeptember l-jével induló nevelési évben 52 gyermek vaĺható a tagóvodába, ezért 3

csopoľtot indítanak. AzingatLannem óvodai funkciójú hasznáIataesetében a Tagóvodába jarő
gyeľmekeket 2017. szeptembeľétől fogadni fudjak akomyezó óvodák (a Csodasziget, a Napsugĺĺľ,a Százszorszép, a Szivrárvany, a Tesz-Vesz és a Váľunk Rád Tagóvodrĺk). Ezek a tagóvodak eddig is sok gyermeket vettek fel a Koszoru Tagóvodakorzetéből. A Koszoru Tagóvoda füldszintes épülete azudvarźxal egyiitt 1008 m2-es ingatlanon, a 1086 Budapest, Koszoľúutca |4-16. szźlm a|atttalźt|hatő, me|yhezhozzátartozik a szemben lévő telken, a 1086
Budapest, Koszorú utca 15. szám a|at||éví334| m2-es játszóudvaľ is. Az egyesített óvoda
igazgatőjźnak adatszolgá|tatása szerint az ővodahelyiségeinek szźlma 38, hasznos alaptenilete
cisszesen 446,69 m2. A helyiségek között van négy csopoľtszoba (31,6| m2,30,2 m2,46,3
m2, 45 ,I m2), tomaterem (28,7 m2), két egyéni fej|esztő szoba (7 ,2 m2, 3,8 m2), vezetői iľoda (22 m2), iroda (6,9 m2) mosókonyha (I7,8 m2), konyhák (24,9 m2, 5,2 m2), mosogató
(|3,5 m2), öltözők (3,77 m2, 6,2 m2, I4,0 m2, l4,4 m2, 16,6 m2,8,6 m2, |0,6 m2), fiiľđőszoba (2,4 m2), továbbéĺ mosdók, vasalószoba' rakárak, előszobfü és átjárők.

Javasolt, hogy az S.o.S KľízisAlapítvannyal kötött hattrozott ideju ellátási szerułSđésCsaládok Atmeneti otthona feladat ellátás tátgyábanasaját fenntaľtású Családok Átmeneti otthona
kialakításáig kerüljön meghosszabbításra, oly módon, hogy a jelenlegi 4 férőhely helyett 8
ferőhely biztosítsa a kerületi lakhatási gondokkal kiizdő családok szźlmáta az e|Iźľrást2016.
október 01. napjátój..

il.

A beteľjesztés ĺndoka

Indokolt, hogy a saját fenntaľtású Családok Átmeneti otthona kialakítására voĺatkoző szźndéknyilatkozatot a Képviselő-testiilet a szeptember 08-an taľtandó ülésén elfogadja.
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ilI.

A döntés célja, pénzÍigyi hatása

A döntés céIja sztndéknyilatkozat elfogadása Családok Átmeneti otthona kialakítása érdekében.

A

Családok Átmenęti otthonara vonatkozóan jelen előterjesxés szandéknyi|atkozafua tesz
javaslatot, a végleges dtjntés meghozatalakor szfüséges a költségek felmérése_ kivitelezésre,
múködtetésľevonatkozőarl-,azelőzetesktitelezettségvá||a|ás.

Az S.o.S KľízisAlapítvannyal k<ĺt<ĺtt ellátási szetződés20|6. október 01. napjátó|2017. december 31. napjáig töľténő meghosszabbítása, módosítása 2016. éwe 456250,- Ft összegú

többletfede zetet igénye|, 2017 , évre 3 |93 7 50 Ft tc'bbletfe đezetetigényel, melynek fedezetéül
javasolt a mfüĺidési általanos tartalékot megjelölni.

Az

épn|et új funkciójĺínak megfele|ő tervezése szfüséges, melynek becsült költsége 8 millió
foľint + Afa, melynek fedezetéül a működési általanos tartalékot javasoljuk megjelĺilni.

Iv.

JogszabáIyikörnyezet

A Magyaľországhelyi önkoľmĺínyzatairól

szőIő 20|1. évi CLx)oilX. tĺirvény23. $ (5) bekezdés 1la. pontjában foglaltak szerint a kerületi ĺinkormányzatfe|adataktilĺjnclsęn a szociális
szo|gá|tatźlsok és ellátások. A gyermekek védelméről és a gyĺĺmtigyiigazgatásrő| sző|ő |997.
évi )ooil. törvény 94. $ (3) bekezdése c) pontja szerint a települési önkormanyzat családok
átmeneti otthonát köteles mfüĺjdtetni. A 96. $ (1) bekezdése alapján a települési ĺinkormĺĺnyzat a személyes gondoskodást nyujtó gyeľmekjólétí alape|Iźtást más szeľwel, személlyel kö.
tött ellátási szerzódés útjan is biztosíthatja.

A családok

átmeneti otthona e||átásźra vonatkozó rész|etszabályokat a személyes gondoskodást nyujtó gyermekjóléti, gyeľmekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladataiľól és múkcidésfü feltételeiről szóló |5lI998. (IV.30.) NM rendelet (továbbiakban: NM
rendelet) tartalmazza.

A nemzeti k<jznevelésľől szóló 20I|. évi CXC. töľvény 84.

$ (3) bekezdés a) pontja szeľint a
fenntaľtó július-auguszfus hónapok kivételévelnevelési évben óvodát nem szeľvezhet éú,a 84.
$ (7) bekezdés d) pontja szerint a fenntaľtó legkésőbb azintézkędésteľvezett végľehajtása éve
májusĺának utolsó munkanapjughozhat dtjntés a nevelési-oktatási íntézméĺy
átszewezésévę|

kapcsolatban.

A szociális

igazgatásről és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III. töľvény I22. $-a,va|amint a Gyvt. 97. $ (5) bekezdése a|apján az e||átási szerződés megkĺitése, módosítása aKépviselő-testĺilet át nem nłhźvhatő hatáskörébe tartozik.

Kéľjükazalábbíhatározatt javaslatelfogadását.
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Határozatĺ javaslat

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

l. kifejezi azon szźnđékáú,
hogy saját fenrtartasú 30 féľőhelyes Családok Átmeneti otthona
intézménýkívłínlétrehozni a 1086 Budapest, Koszorri u. 14-16. szźtm a|attijelenleg óvodaként funkcionáló ingatlanban 20l8. janu.ĺr 01. napjától a Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és
Gyeľmekjóléti Kĺizpont telephelyeként.
Felelős: polgármester
Hatĺáridő: 20| 6. szeptember 08.

2. k'lfejezi azo-n szźndékát, hogy a fenntartásában miĺködő Budapest Fővĺáros VIII. kerÍilet
Józsefurĺrosi onkoľmőnyzat Napľaforgó Egyesített óvodát a ninveti közrevelésről szóló
20||. évi CXC. töľvény 4. $ 1l. pontja alapjĺín20|7. augusztus |. napjźtval át kívánja szervezni azáital, hogy a 1086 Budapest, Koszorú utca |4-16. szźtm alatti telephelyén míĺködő
Koszoru Tagóvodáj át megsziinteti.
Felęlős : polgĺĺrmester
Hataľidő: 20|6. szeptember 08.

KľízisAlapífuĺánnya|2012. ápľilis 03. napjátó|20117. április 02.napjáigmegkötötthatfuozott idejiĺ ellátasi szerződést20117. đecember31. napjáig meghosszabbítja oly módon, hogy a jelenlegi 4 férőhe|y helyett 20|6. október 01. napjától 8 ftrőhely keriilbiztosításraaszerződésben foglalt 1 825 000,- Ft/4 ferőhe|ylév szolgá|tatasi dífial.
3. a) az S.o.S

b) a 20|6. évi többletköltségekre (2016.10.0|-20|6.t2.31. közötti időtaľtamra) 456250 Ft
fedezetet biztosít az á|ta|ános tarüalék teľhéľe,ezért az onkormanyzat kiadás 11107-01 cím

míĺködési cél és általĺános tartďékon belül az ĺíltalĺínostaľtalék e|őirźnyzatáról _ kötelező feladat. 456,3 e Ft.ot átcsoportosít a kiadás l1301 cím - kötelező feladat _ dologi e|őbányzatěra.

c) a2017. évi költségvetés terhére előzetes kötelęzettséget váila| ahatźrozat 3. a) pontja
szerinti szerződés módosítasĺíra3 |93 750 Ft összegben a csďádok átmeneti otthonaban-8

ferőhely biztosíüása érdekében,melynek fedezetéiil az onkormźnyzat
hatalmi bevételeit jelöli meg.

20117,

évi saját és kciz-

Felelős : polgĺĺrmester
Hatĺíridő: 20t6. szeptember 08.
4. a) aCsaládok Átmeneti otthona tervezésére10. l 60 e Ft fedezetet biztosít az a|taLános taľtalék terhére, ezért az onkoľmányzatkiadĺás 11107-01 cím miĺködési cét és általĺínos tartalékon
belrii| az általĺínos tarüalék előhźnyzataről - kötelező feladat _ 10.160 e Ft.ot átcsopoľtosít a
kiadĺĺsl 1601 cím - önként vállalt fęladat _ beruházĺísi e|(iirányzatÁra.

b) megbizza a JőzsefvĺíľosiGazdá]kodasi Központ Zrt.-t a Családok Átmeneti otthona tervezésévelkapcsolatos feladatok lebonyolítĺásźraés felkéđa polgĺírmesteľtaz erľe vonatkozó
szeruődés a|źńrásara.

Felelős: a) pont esetében: polgĺíľmester;b) pont esetében: Józsefuarosi Gazdálkodási Központ
Zrt. igazgatőság elnöke, polgiĺrmester
Hatríľidő: a) pont esetében: 20|6. szeptember 08., b) pont esetében: szerződéskötés 20|6.
szeptember 1 5., lebonyolítĺás 20|6. november 1 5.

*í.

5. felkéri a polgáľmestert, hogy a2016. évi költségvetési rendelet következő módosítasánál,
valamint a20|7. évi köItségvetés tervezésénélahatźrozat3. és 4. pontjában foglaltakat vegye
figyelembe.
Felelős: polgáľmester
Hataridő: f0|6. évi költségvetési rendęlet következő módosítasa" 20|7. évi költsęvetés teľvęzésę
6. felkéń a polgáľmesteľt a hatźrozat 2. pontjában foglaltak a|apjźn a jogszabźiyi előíľĺásoknak
megfelelő egyeztetések lefolytatfurĺra' ahatátozat 1. pontjában foglaltak alapjan a saját megvalósítasú Családok Átmeneti otthonanak kialakítĺásrához és a Koszoru Tagóvoda ĺnegsziintetéséhezszfüséges dĺintésekKépviselő-testĺilet elé terjesztésere.

Felelos: polgáľmester
Hatáĺidő: f0|7 . februĺľhavi ülés

A

dtintés végrehajtásáú végző szerve,zeti erység: Humánszolgá|tatasi Ügyoszĺíly Humankapcsolati Irodą Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központvezetője,Péwtigyi Ügyo sztźly, Józsefuarosi Gazdálkodási Köąpont Zrt.
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Budapest, 20t6. augusztus 30.
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Tiirvényességi ellenőrzés :
Danada.Rimrán Edina
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