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~t~ . számú előterjesztés 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a Down Alapítvány támogatott lakhatási szolgáltatásának és házi segítségnyújtásának 

engedélyeztetéséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány (székhelye: 1145 
Budapest, Amerikai út 14., a továbbiakban: Alapítvány) immáron 20 éve működő civil 
szervezet, melynek célja a középsúlyos értelmi fogyatékos és halmozottan sérült gyermekek, 
fiatalok és felnőttek fejlesztése, önálló életvitelének segítése, valamint családjaik támogatása, 
annak érdekében, hogy lehetőleg minden értelmi fogyatékos gyermek családban nőhessen fel, 
felnőttként pedig a lehető legközelebb jusson az önálló élet megvalósításához. 

Annak érdekében, hogy mindezek a célok megvalósíthatóvá váljanak, az Alapítvány egy 
komplex szolgáltatás-rendszert tart fent, amely magában foglalja a családok korai segítését, a 
sérült gyerekek komplex korai ellátását, a családok folyamatos támogatását, a fiatal sérültek 
önálló életre és munkára előkészítését, később pedig az önálló élet feltételeinek biztosítását. 

A X. kerületi Átmeneti Otthonban (1107 Budapest, Zágrábi út 13.) 2006 óta 30-30 fő részére 
biztosítanak napközbeni, illetve átmeneti bentlakásos ellátást elsősorban értelmi fogyatékos 
fiatal felnőtteknek és idősebbeknek A szakképzett ápolók és gondozák teljes körű ellátást 
tudnak biztosítani magas ápolási igényű halmozottan sérült kliensek számára is, mind az 
intézményben, mind pedig a kliensek saját otthonában. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
Képviselő-testülete a 104/2012. (II. 23.) KÖKT határozat alapján határozott időtartamra, 
2012. január l-jétől 2017. december 31-éig ellátási szerződést kötött az Alapítvánnyal, ami 
alapján az Alapítvány l O átmeneti otthonos és l O napközi otthonos férőhelyet biztosít a X. 
kerületi értelmi fogyatékos igénylők részére. Az Önkormányzat a X. kerületi lakosok 
elhelyezéséért az Átmeneti Otthonban 2 OOO Ft/fő/nap, a Napközi Otthonban l 500 Ft/fő/nap 
összeget fizet az Alapítványnak. 

Egyre több kerületi hozzátartozó keresi meg az Alapítványt, azzal a szándékkal, hogy sérült 
hozzátartozójának szakszerű bentlakásos szolgáltatást találjon. Az Alapítvány átmeneti 
otthona csak egy évig biztosíthat lakhatást és foglalkoztatást a fogyatékos rászorulóknak, a 
klienseknek onnan egy év után tovább kelllépniük végleges megoldás felé. Sürgető az igény 
arra, hogy az Alapítvány huzamosabb időre is biztosítsa a fogyatékos emberek bentlakásos 
ellátását, itt a kerületben, ahol eddig is éltek. 
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Ezzel kapcsolatban a Down Alapítvány kuratóriumi elnöke, dr. Gruiz Katalin kérelmet 
nyújtott be az Önkormányzathoz. Levelében leírja, hogy a kialakult helyzetre megoldást az 
Alapítvány X. kerültben lévő Márga utca 28. alatti családi háza jelenthetne, amelyben 12 fő 
részére már ki is alakították a lakhatás feltételeit családias környezetben, egyénre szabott 
fejlesztéssel és munkával. 
A lakhatást a jelenleg érvényes jogi háttérnek megfelelőerr támogatott lakhatási 
szolgáltatásként szeretnék engedélyeztetui és az ide költözőket nagyfokú önállóságra, 
normalizált és integrált életvezetésre tanítani. A lakók biztonságát szakszemélyzet biztosítja a 
már működő lakóotthonokhoz hasonlóan. 

A házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosításával az Alapítvány az otthonukban is elláthatná a 
súlyosan értelmi fogyatékos és halmozottan sérült kerületi lakosokat, akiket speciális igényeik 
miatt a kerületben működő házi segítségnyújtó szolgáltatások keretében nem lehetséges 
ellátni. 

A Down Alapítvány működési engedély iránti kérelmet kíván benyújtani Budapest Főváros 
Kormányhivatalához a támogatott lakhatás és a házi segítségnyújtás szociális 
alapszolgáltatások biztosítására. A kérelem benyújtásának előfeltétele az Önkormányzat 
hozzájáruló nyilatkozata. 

II. Hatásvizsgálat 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szt.) 58/ A. §-a alapján normatív hozzájárulásra jogosult a jogerős működési engedéllyel 
szociális szolgáltatást nyújtó, közfeladatot ellátó egyházi és- külön törvényben meghatározott 
-nem állami fenntartó. 
Az új szociális szolgáltató nem állami fenntartója esetében a 20 ll. december 31-én ellátási 
szerződéssel nem érintett ellátotti létszám külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe 
2012. július l-jétől történő befogadásának feltétele, hogy a kérelemhez csatolja az ellátási 
területe szerinti települési önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatát. 

Az önkormányzat a hozzájárulását különösen akkor adja meg, ha a nem állami fenntartó olyan 
területen biztosít szolgáltatást, ahol az önkormányzat vagy a kistérség által biztosított 
szolgáltatás nem elérhető, vagy olyan többletszolgáltatást biztosít az adott területen, amely 
kiegészíti az önkormányzat által nyújtott ellátást. 

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében 
kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi 
segítségnyújtás keretében biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, 
az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek 
megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve 
azok elhárításában való segítségnyújtást. 

A Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ a házi segítségnyújtást az idősek 
számára biztosítja, az ellátás speciális jellege miatt sérült, fogyatékos személyek ellátását nem 
tudja biztosítani. Támogatott lakhatási szolgáltatást szintén nem nyújt az Önkormányzat. 

Tekintettel arra, hogy a fent említett szolgáltatásokat elsősorban a kerületi kliensek számára 
fogják nyújtani, így a kerület szociális ellátó rendszere az Önkormányzatot terhelő 
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többletkiadások nélkül tovább bővülhet, így javasolern a Down Alapítvány 
szolgáltatásbővítését támogatui az Önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatának kiadásával. 

III. A végrehajtás feltételei 

A szolgáltatás nyújtásához szükséges hozzájárulás megadásának jogszabályi akadálya nincs, 
az az Önkormányzatra nézve közvetlen anyagi hatással nem jár. 

Az Alapítvány a támogatott lakhatási és házi segítségnyújtási szolgáltatáshoz anyagi 
támogatást nem kér az Önkormányzattól és nyilatkozatuk alapján a jövőben sem 
szándékoznak ezzel az Önkormányzatot terhelni. 

Az Alapítvány részére a hozzájáruló nyilatkozat kiadása a finanszírozási rendszerbe való 

bekerülés jogszabályi feltétele. 

A fentiek alapján javasolern a támogatott lakhatás és a házi segítségnyújtás szolgáltatások 
nyújtásához szükséges hozzájárulás megadását. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2013. augusztus 14. 

J;Jw.~ n 
Weeber Tibor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2013. (VIII. 29.) határozata 

"Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány" részére 
támogatott lakhatás és házi segítségnyújtás szolgáltatások nyújtásához 

szükséges hozzájárulás megadásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete "Az Értelmi 
Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány" (1145 Budapest, Amerikai út 
14.) kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány Kőbánya közigazgatási területén 
támogatott lakhatás és házi segítségnyújtás szolgáltatásokat nyújtson. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármcstert a hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője 
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X. kerület Képviselőtestülete 
Weeber Tibor alpolgármester ·---o-
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A Down Alapítvány immáron 20 éve működő civil szervezet, melynek célja a középsúlyos értelmi 
fogyatékos és halmozottan sérült gyermekek, fiatalok és felnőttek fejlesztése, önálló életvitelének 
segítése, valamint családjaik támogatása, annak érdekében, hogy lehetőleg minden értelmi fogyatékos 
gyermek családban nőhessen fel, felnőttként pedig a lehető legközelebb jusson az önálló élet 
megvalósításához. 

Annak érdekében, hogy mindezek a célok megvalósíthatóvá váljanak egy komplex szolgáltatás
rendszert tart fent, mely magába foglalja a családok korai segítését, a sérült gyerekek komplex korai 
ellátását, a családok folyamatos támogatását, a fiatal sérültek önálló életre és munkára előkészítését, 
később pedig az önálló élet feltételeinek biztosítását. 

A X. kerületi Zágrábi utcai Gondozóházunkban 2006. óta 30-30 fő részére biztosítunk napközbeni, 
illetve átmenetei bentlakásos ellátást. Elsősorban értelmi fogyatékos fiataloknak felnőtteknek és 
idősebbeknek, illetve szakképzett ápolóink és gondozóink teljes körű ellátást tudnak biztosítani magas 
ápolási igényű halmozottan sérült kliensek számára is, mind az intézményben, mind pedig a kliensek 
saját otthonában. 

Egyre több kerületi hozzátartozó keresi meg alapítványunkat, azzal a szándékkal, hogy sérült 
hozzátartozójának szakszerű bentlakásos szolgáltatást találjon nálunk. Bármennyire is szeretnénk 
segítséget nyújtani, átmeneti otthonunk csak egy évig biztosíthat lakhatást és foglalkoztatást a 
fogyatékos rászorulóknak onnan egy év után tovább kelllépniük végleges megoldás felé. Úgy látjuk, 
hogy sürgető igény lenne, arra nézve, hogy ezeknek a kétségbeesett, kilátástalan helyzetbe került 
hozzátartozóknak és fogyatékos hozzátartozóiknak végleges bentlakásos férőhelyet tudjunk biztosítani, 
itt a kerületben, ahol eddig is éltek. 

Erre megoldást a X. kerültben lévő Márga utca 28. alatti családi házunk jelenthetne, melyben 12 fő 
részére már ki is alakítottuk a lakhatás feltételeit családias környezetben, egyénre szabott fejlesztéssel, 
munkával. Itt a lakhatást a jelenleg érvényes jogi háttérnek megfelelően "támogatott lakhatási 
szolgáltatásként" szeretnénk engedélyeztetni és az ide költözőket nagyfokú önállóságra, normalizált és 
integrált életvezetésre tanítani. A lakók biztonságát szakszemélyzet biztosítja a már működő 
lakóotthonainkhoz hasonlóan. A közeli Gondozóház is rendelkezésükre áll, foglalkoztatáshoz és 
krízishelyzetben. Jelen pillanatban a támogatott lakhatásra még nincs működési engedélyünk, mert a 
kérelem NRSZH-hoz történő benyújtásának előfeltétele a X. kerületi önkormányzat hozzájáruló 
nyilatkozata. 
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A vonatkozó jogszabály értelmében: 

" 58/ A. §388 (l f 89 A központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásra jogosult a jogerős működési 
engedéllyel szociális szolgáltatást nyújtó, közfeladatot ellátó egyházi és - külön törvényben meghatározott - nem állami 
fenntartó. 

(2)390 A 131/ A. §-ban nem említett szociális szolgáltatások esetében 

a) az új szociális szolgáltató, intézmény, 

b) házi segítségnyújtásnál az új ellátotti létszám, 

c/91 nappaliés-a külső és az időszakos férőhelyek kivételével- szakosított ellátásnál az új férőhelyek 

után az állami, egyházi és nem állami fenntartó központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásra való 
jogosultságának további feltétele a szociális szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő, külön jogszabály szerinti 
finanszírozási rendszerbe történő befogadás. 392 

(2ai93 A (2) bekezdés alkalmazásában új szolgáltatónak, intézménynek, ellátotti létszámnak, illetve férőhelyszámnak az 
minősül, amelyre a fenntartó 20 ll. december 31-én nem rendelkezett jogerős működési engedéllyel és a szociális 
szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe nem nyert még befogadást, valamint 2012. 
július l-jétől a nem állami fenntartású házi segítségnyújtás - ide nem értve az egyházi fenntartású házi segítségnyújtást -
esetében a 20 ll. december 31-én ellátási szerződéssel nem érintett ellátotti létszám. 

(2 b i 9
4 A házi segítségnyújtás nem állami fenntartója - ide nem értve az egyházi fenntartót - esetében a 20 ll. december 

31-én ellátási szerződéssel nem érintett ellátotti létszám külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe 2012. július l
jétől történő befogadásának feltétele, hogy a kérelemhez csatolja az ellátási területe szerinti települési önkormányzat 
hozzájáruló nyilatkozatát. 

(2 c i 95 Az önkormányzat a hozzájárulását különösen akkor adja meg, ha a (2 b) bekezdés szerinti nem állami fenntartó 
olyan területen biztosít szolgáltatást, ahol az önkormányzat vagy a kistérség által biztosított szolgáltatás nem elérhető, vagy 
olyan többletszolgáltatást biztosít az adott területen, amely kiegészíti az önkormányzat által nyújtott ellátást. Ha az ellátási 
területen az önkormányzatok társulásban biztosítanak szolgáltatást, a társuláshoz tartozó települések3
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Tehát a törvényi feltételeknek akkor felel meg a Down Alapítvány támogatott lakhatási 
engedélykérelme, ha ahhoz csatolja a X. kerületi Önkormányzat befogadó nyilatkozatát. 

Hasonlóan fontos lenne az Alapítvány számára, hogy a házi segítségnyújtást is kérelmezhessük, mert 
ennek segítségével otthonukban is elláthatnánk a súlyosan értelmi fogyatékos és halmozottan sérült 
lakosokat, akiket speciális igényeik miatt a működő házi segítségnyújtó szolgáltatások keretében nem 
lehetséges ellátni. A X. kerületi Önkormányzattal hagyományosan jó együttműködést folytatunk, 
kölcsönösen segítve egymást a szociális szolgáltatásokra és speciális képzésre szoruló középsúlyos és 
súlyos, valamint halmozottan sérült értelmi fogyatékos emberek szolgálatában. 

A Támogatott lakhatási és házi segítségnyújtási szolgáltatásunkhoz anyagi támogatást nem kérünk az 
Önkormányzattól és a jövőben sem szándékozunk ezzel az Önkormányzatot terhelni, viszont ezeket a 
szolgáltatásokat elsősorban a kerületi kliensek számára fogjuk nyújtani, így a kerület szociális ellátó 
tevékenysége többletkiadások nélkül bővülhet. 

Ezen indokok alapján kérjük a Down Alapítvány missziójának támogatását az Önkormányzat 
hozzájáruló nyilatkozatának részünkre történő kiadásával. 

Együttműködő segítségüket köszönjük szépen. ~ ?~~~~PAI~~~náKi:' Crt 14 
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Dr. Gruiz Katalin 
kuratóriumi elnök 


