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Kőbányai Önkormányzat 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

l{.S0 . számú előterjesztés 

a "RÉS" Szociális és Kolturális Alapítvánnyal ellátási szerződés kötéséről 

I. Tartalmi összefoglaló 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) 
bekezdés c) pontja alapján az a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat, 
amelynek területén harmincezernél több állandó lakos él, családok átmeneti otthonát köteles 
működtetni. 

A fenti feladat ellátása érdekében az Önkormányzat először 2005. december 22-én kötött 5 év 
határozott időtartamra ellátási szerződést a "RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvánnyal (1173 
Budapest, Összekötő u. 3., a továbbiakban: Alapítvány), majd 2010-ben újabb 5 évre szóló 
szerződés keretében az Alapítvány a Kőbánya illetékességi területén lakóhellyel rendelkező hét, 
átlagosan négytagú otthontalanná vált család ellátását vállalva. A határozott időre kötött 
szerződés 2015. december 31. napján lejár. 

Stanczel Adél igazgató 2015. augusztus 19-én kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz, 
amelyben az ellátási szerződés meghosszabbítását kérte. 

Az Alapítvány fenntartásában működő Családok Átmeneti Otthonába (a továbbiakban: Otthon) 
általában a társintézmények közreműködésével, elsősorban a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 
Központ (a továbbiakban: Bárka) javaslata alapján történik az elhelyezés. Az ellátás 
finanszírozása alapvetőerr az állami normatívából és az ellátottak által fizetett személyi térítési 
díjból történik, melyhez az Önkormányzat hozzájárulást fizet az Alapítványnak. A jelenleg 
érvényben lévő szerződés alapján az Alapítvány havonta utólag nyújtja be az elszámolását a 
tényleges gondozási napokról, amely alapján a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági 
Főosztálya átutaljaa hozzájárulást. A hozzájárulás összege 2015. évben 1672 Ft/fő/nap. 

Az Otthonban együttesen legfeljebb ll család (összesen 40 fő) ellátását tudják biztosítani, 
jellemző, hogy az elhelyezésre várni kell. A 2014. évben összesen 147 új felvételi kérelem 
érkezett az Alapítványhoz, ebből 58 a Budapest X. kerület ellátási területéről. A Kőbánya 
területéről érkező igények növekvő tendenciát mutatnak. Tavaly az Alapítvány éves szinten 
összesen 16 kerületi lakóhellyel rendelkező család elhelyezését biztosította, a 2014. évben 
igénybe vett ellátási napok száma 6 777 nap volt. Az Önkormányzat az elmúlt évben összesen 
ll 351 475 Ft hozzájárulást fizetett az Alapítványnak. 

Tekintettel arra, hogy a családok átmeneti otthona szolgáltatás biztosítása kötelező 

önkormányzati feladat, javasolom, hogy az Önkormányzat továbbra is az Alapítvánnyal kötött 
ellátási szerződés útján biztosítsa ezt a szolgáltatást. A hét család ellátására kötött szerződés nem 
fedi le a kerületből érkező ellátási igényeket, ezért javasol om, hogy 2016. január l-jétől újab b öt 
évre nyolc, átlagosan négy fős család ellátásának biztosítására kössön szerződést az 



Önkormányzat. Az Önkormányzat által támogatott férőhely nem jelent folyamatos rendelkezésre 
állást és automatikus fizetési kötelezettséget. Ennek alapján adott hónapban egyidejűleg 

legfeljebb nyolc családra nyújtható be a hozzájárulás iránti igény a tényleges gondozási napok 
szerint. Az új szerződés szerint az Önkormányzat az Alapítvány által benyújtott számla alapján 
téríti meg az ellenértéket. 

Az ellenérték összege a 2016. évben gondozási naponként bruttó l 700 Ft/fő/nap, ami nem éri el 
a - térítési díjból származó bevétel nélkül számított - tervezett működési költség (3 514 
Ft/fő/nap) és az állami normatíva (l 785 Ft/fő/nap) különbözetét (l 729 Ft/fő/nap). Az 
Alapítványnak az ellátottak által fizetett személyi térítési díjból a 2014. évben l 446 OOO Ft 
összegű bevétele származott. A személyi térítési díj a jogszabályok által meghatározott kategória, 
ami alapvetően az ellátott jövedelmi helyzetétől függ. A családok átmeneti otthona ellátattai 
általában alacsonyabb jövedelemmel rendelkeznek, sok esetben előfordul, hogy nem képesek a 
térítési díj megfizetésére. Az ebből származó bevétel ezért nagyon bizonytalan, nem tervezhető, 
alapvetően ezért szükséges az Önkormányzat szerepvállalása az ellátás biztosításához. 

II. liatásvizsgálat 

Az Önkormányzat az ellátási szerződés megkötésével jogszabályi kötelezettségének tesz eleget. 
Az Otthon működésével és a szolgáltatás biztosításával az elmúlt l O évben nem volt probléma, a 
gondozási napok havi elszámolása és az éves beszámolás is megfelelően történt. Az Otthon a 
kerületi intézményekkel (Bárka, Gyámhivatal, óvodák, iskolák) folyamatosan együttműködik. 

A feladat ellátására az Önkormányzat a tavalyi évben megközelítőleg 12 millió Ft összeget 
költött, a saját intézményi hálózaton belül történő feladatellátás egyrészt egy egyszeri nagyobb 
beruházási költséggel, másrészt ennél magasabb összegű folyamatos működési költséggel járna. 

III. A végrehajtás feltételei 

Az ellátási szerződés megkötése esetén az Önkormányzat éves költségvetésében szükséges a 
szolgáltatás fedezetét biztosítani. A 2016. évre 13,7 M Ft összeget javasolok biztosítani erre a 
feladatra. Ez a 2014. évi tényleges gondozási napok száma alapján az egy családra jutó 
hozzájárulás éves összegének a nyolc családra számított költsége. A szerződés szerinti maximális 
igénybevétel esetén a hozzájárulás költsége ennél magasabb lenne, éves szinten azonban nem 
jellemző az Önkormányzat által támogatott férőhelyek teljes kihasználtsága (a 2014. évben 71%
os volt). 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2015. szeptember" {~~ 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... ./2015. (IX. 24.) határozata 
a "RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvánnyal ellátási szerződés kötéséről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "RÉS" Szociális és 
Kulturális Alapítvánnyal (1173 Budapest, Összekötő u. 3.) családok átmeneti otthona szolgáltatás 
biztosítására - 2016. január l-jétől 2020. december 31-ig tartó időtartamra - kötendő ellátási 
szerződést az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a "RÉS" Szociális és Kulturális 
Alapítvánnyal kötendő ellátási szerződés fedezetére az önkormányzat 2016. évi költségvetésében 
bruttó 13 700 eFt összeg tervezéséről gondoskodjék. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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ELLÁTÁSISZERZÖDÉS 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 
Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 735737, adószáma: 15735739-2-42, 
bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000) képviseli Kovács Róbert polgármester 
megbízásából Weeber Tibor alpolgármester (a továbbiakban: Önkormányzat, illetve Megbízó), 

másrészről a "RÉS" Szociális és Kolturális Alapítvány (1173 Budapest, Összekötő u. 3., 
adószám: 18071205-1-42, nyilvántartási szám: 01-01-5469, bankszámlaszám: K&H Bank Rt. 
10404072-40713995) képviseli Stanczel Adél igazgató (a továbbiakban: Alapítvány, illetve 
Megbízott) között a mai napon az alábbi feltételekkeL 

l. A Szerződő felek ellátási szerződést kötnek a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 51. §-a szerinti családok 
átmeneti otthona szolgáltatás biztosítására a kőbányai otthontalanná vált családok számára. 

2. Az Alapítvány vállalja, hogy a fenntartásában működő 1173 Budapest, Összekötő u. 3. szám 
alatti Családok Átmeneti Otthonában (a továbbiakban: Otthon) a Kőbánya illetékességi területén 
lakóhellyel rendelkező és életvitelszemen a kerületben tartózkodó nyolc lakhatási krízishelyzetbe 
került család (családonként átlagosan négy fő) számára legfeljebb 18 hónap időtartamra: 

a) családonként külön szobában átmeneti elhelyezést biztosít, 
b) az ellátás időtartama alatt a családok részére komplex és intenzív segítségnyújtást (egyéni és 

csoportos szociális munka, krízisintervenció) biztosít az önálló életvitel kialakításának segítése 
céljából, 

c) 24 órás szociális munkás ügyeletet biztosít, 
d) szükség esetén az alapvető gyógyszereket és a gyermekek ellátásához nélkülözhetetlen 

eszközöket biztosítja, 

e) a napi életvitelhez szükséges alapvető háztartási eszközöket (mosógép, főzéshez szükséges 
eszközök, ágynemű, edények) biztosítja, 

t) igény esetén jogi és pszichológiai segítségnyújtást biztosít, 
g) segíti a kapcsolatfelvételt az ellátórendszer intézményeivel (Bárka Kőbányai 

Humánszolgáltató Központ, óvoda, iskola, háziorvos, munkaügyi központ, nevelési tanácsadó 
stb.), 

h) alternatív programokat szervez a családok számára, 
i) fejlesztőpedagógus közreműködésével segíti a gyermekek tanulását, fejlödését. 

Az Alapítvány az l. pontban meghatározott szolgáltatás nyújtása során együttműködik az 
Önkormányzat szerveivel. 

3. Az Otthon folyamatos üzemeltetéséből eredő valamennyi üzemeltetési, fenntartási, 
karbantartási és munkabérköltséget az Alapítvány viseli. 

4. Az Önkormányzat az l. pontban meghatározott ellátási feladathoz 20 16. évben bruttó 
l 700 Ft/fő/gondozási nap ellenértéket fizet az Alapítvány részére. Az ellenérték megfizetésére 
havonta utólag, az alakilag és tartalmilag a jogszabályoknak mindenben megfelelő számla alapján 
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kerül sor, melyet az Önkormányzat átutalással, 15 napos fizetési határidővel teljesít. A számlához 
csatolni kell az adott hónapban teljesített gondozási napokról a külön jogszabályok szerint 
készített kimutatást (elszámolás). Az ellenérték összege évente március l-jétől a KSH által közölt 
hivatalos infláció méctékével nő. 

5. Az Alapítvány az Önkormányzat számára az Otthon működéséről évente egy alkalommal a 
tárgyévet követő március 31-ig, valamint a szerződés megszűnésekor 15 napon belül szakmai és 
pénzügyi beszámolót készít. A beszámoló részletesen tartalmazza az ellenérték felhasználásának 
módját, az ellátást igénybe vevő ellátottak adatait és az ellátás költségeit. 

6. Az Önkormányzat jogosult az Alapítványtól az év közben bármikor tájékoztatást kémi és az 
l. pontban meghatározott szaigáitatás szakmai teljesítésével kapcsolatban a helyszínen 
ellenőrzést végezni. 

7. Az Alapítvány képviselője kijelenti, hogy az l. pontban meghatározott szolgáltatásokra 
vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai követelményeket, valamint nyilvántartási 
kötelezettségeket betartja, továbbá teljesíti a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási 
és statisztikai adatgyűjtési kötelezettségeket 

8. Az Alapítvány teljesíti az ellátás igénybevételéhez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettséget, 
és kivizsgálja az l. pontban meghatározott szociális szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos 
panaszokat, amelyek eredményéről egyidejűleg tájékoztatja az Önkormányzatot. 

9. Az állami normatív hozzájárulást az Alapítvány igényli meg és használja fel. Az Alapítvány 
jogosult továbbá az ellátottak által fizetett személyi térítési díjra. 

l O. Az Alapítvány vállalja, hogy amennyiben az ellátási szerződésben rögzített férőhelyek 
üresedése várható, azt jelzi a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ felé, hogy az 
Önkormányzat minél hamarabb gondoskarlhasson a férőhelyek betöltésérőL 

ll. Az Önkormányzat vállalja, hogy az Alapítvány jelzése alapján, legkésőbb 7 napon belül 
javaslatot tesz a bekerülésére. A felvételről az Otthon felvételi rendjének megfelelően, szükség 
esetén esetkonferencia összehívásával az Otthon szakmai csoportja dönt. 

12. Az ellátási szerződés határozott időre 2016.január 1-jétől2020. december 31-éig szól. 

13. A szerződést bármelyik fél 6 hónap felmondási idővel felmondhatja írásban indokolás nélkül 
(rendes felmondás). 

14. Az egyik fél súlyos szerződésszegése esetén a másik fél jogosult a szerződést azonnali 
hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). Az Önkormányzat részéről súlyos 
szerződésszegésnek minősül a hozzájárulás megfizetésének elmulasztása, illetve 30 napot 
meghaladó késedelme. Az Alapítvány részéről súlyos szerződésszegésnek minősül az l. pontban 
meghatározott szaigáitatásra vonatkozó külön jogszabályban foglaltak, illetve a szakmai 
követelmények megsértése, a 2. pontban foglalt együttműködési, a 4. pontban foglalt elszámolási, 
valamint az 5. pontban foglalt beszámolási és tájékoztatási kötelezettség elmulasztása. 
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15. Szerződésszegés esetén az Alapítvány az Önkormányzat felhívására köteles a jogosulatlanul 
igénybevett hozzájárulást 15 napon belül évi 8% mértékű kamattal együtt visszafizetni, valamint 
az Önkormányzatnak a szolgáltatás folyamatos ellátásának kötelezettsége körében felmerülő 
kárát teljes körűen megtéríteni. 

16. Amennyiben az Alapítvány szerződésszegése miatt szűnik meg a szerződés, úgy az 
Önkormányzat erre vonatkozó igénye esetén az Alapítvány köteles a megszűnést követő 60 napig 
változatlan formában biztosítani az l. pontban meghatározott szolgáltatást, amire tekintettel 
jogosult a 4. pontban meghatározott hozzájárulásra. 

17. A felmondásta másik fél székhelyére címzett ajánlott küldeményként kell postára adni. 

18. Jelen szerződés megkötése a .. ./2015. (IX. 24.) KÖKT határozatban foglalt felhatalmazásan 
alapul. 

19. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Gyvt. és a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Felek a jelen szerződést elolvasás után mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 

Budapest, 2015. szeptember" " 

Weeber Tibor alpolgármester 
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

megbízó 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Rappi Gabriella 
osztályvezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Ehrenberger Krisztina 
főosztályvezető 

dr. Egervári Éva 
jogtanácsos 

Budapest, 2015. szeptember" " 

Stanczel Adél 
"RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány 

megbízott 
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A "RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány és a Kőbányai Önkormányzat között fennálló 
ellátási szerződés alapján az alapítvány által fenntartott Családok Átmeneti Otthonában (1173 
Budapest, Összekötő u. 3.) 7 kőbányai illetőségű családot látunk el. A szerződés 2015. 
december 31-én lejár, s az intézményben történt személyes találkozásunkra, a további 
együttműködési szándékra hivatkozva az alábbi ajánlattal fordulunk Önhöz: 

Az intézményben folyó szakmai munkáról évről, évre a szerződésben vállalt határidőben 
beszámolunk, Önök folyamatosan képet, információkat kaphattak a Családok Átmeneti 
Otthonában zajló szakmai tevékenységről, így jelen ajánlatunkban csak röviden foglaljuk 
össze ennek főbb sarokköveit 

A Családok Átmeneti Otthona 2006. áprilisától biztosít átmeneti ellátást lakhatási 
krízishelyzetbe került 
- gyermek( ek) és szülő(k), 
- valamint a legfeljebb 21. életévének betöltéséig, vagy -ha köznevelési, felsőoktatási vagy 
felnőttképzési intézménnyel, szolgáltatóval tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszony
ban áll-, legfeljebb 24. életévének betöltéséig a gyermek nagykorú testvére(i), 
- a gyermekeiket egyedül nevelő egyszülős családok, 
- válsághelyzetben lévő bántalmazott, vagy várandós anyák, 
- a szülészetről a kórházi ellátás után kikerülö anya és gyermeke(i), 
-valamint a várandós anya kérelmére az anya élettársa vagy férje részéreaszülő és gyermeke 
együttes elhelyezéséveL 

Intézményünk együttesen legfeljebb ll család (összesen 40 fő) részére, családonkénti külön 
szobában biztosít (a jogszabályokban meghatározott időtartamra, és keretek között1

) átmeneti 
elhelyezést és gondozást. Az intézményben napi ·24 órában szakképzett munkatársaink 
( családgondozó, illetve szakgondozó-gondozó) adnak ügyel etet. 

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások: 
- lakhatási lehetőség biztosítása (elhelyezés családonként külön szobában) 
- 24 órás szociális munkás ügyelet biztosítása 
- alapvető gyógyszerek 
- szükség esetén segítségnyújtás az alapvető, a gyermek ellátásához nélkülözhetetlen 
eszközök biztosításában 

1 a hatályos jogszabályok alapján igénybe vehető intézményi ellátás időtartama 12 hónap, me/y a szülő, törvényes képviselő 
kérelmére további 6 hónappal meghosszabbítható, illetve a családban nevelkedő tanköteles korú gyermekekre tekintettel az 
ellátás további biztosrtását kezdeményezheti a szülő, törvényes a már megkezdett tanév végéig· 1997. évi XXXI. törvény 
45. §(6) bekezdése, továbbá 47. §(3) bekezdés a, ponlja alapján 
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- a napi életvitelhez szükséges alapvető háztartási eszközök biztosítása (mosógép, főzéshez 
szükséges eszközök, ágynemű, edények, stb.) 
- krízisintervenció 
- szociális munka egyénekkel, családokkal 
- szociális munka csoportokkal 
- szükség eseténjogi és pszichológiai (egyéni és csoportos) segítségnyújtás 
- kapcsolatfelvétel segítése a helyi, illetve a területileg illetékes ellátórendszer intézményeivel 
(például bölcsőde, óvoda, iskola, gyermekjóléti központ, családsegítő központ, háziorvosi 
szolgálat, védőnői szolgálat, munkaügyi központ, nevelési tanácsadó, stb.) 
- alternatív programok szervezése a családoknak, gyerekeknek (szabadidős programok, 
családi napok, kirándulások, kreatív csoportok, ünnepek, stb) 
- gyermekek tanulásának segítése- fejlesztőpedagógus közreműködésével 
- intemet-hozzáférés biztosítása (szükség esetén segítségnyújtás a számítógép használatához) 

A felvételi eljárás a szülő, vagy törvényes képviselő kérelmére (ami személyesen, levélben, 
e-mail-ben is benyújtható), illetve a társintézmények közreműködésével (pl.: gyermekjóléti 
szolgálat/központ, családsegítő szolgálat/központ, védőnő, bölcsőde, óvoda, iskola stb.), 
lehetőség szerinti javaslatával indul el. A kérelem benyújtását követően a jelentkező családok 
felvételi beszélgetésen vesznek részt, melynek során célunk feltérképezni a család történetét, a 
bennük rejlő erőforrásokat, motiváltságukat, a lehetséges együttműködési irányokat. 

A felvételi kritériumok súlyozott része továbbra is, hogy a jelentkezőkben legyenek olyan 
erőforrások, melyek megerősítésével, támogatásával képessé válhatnak a nehéz élethelyzeten 
való változtatásra, és vállalják az együttműködést az intézménnyel (motiváltság és 
együttműködés). 

A felvételről történő döntéskor elsősorban azt vizsgáljuk, hogy az intézmény által nyújtott 
szolgáltatási rendszer segíti-e legdinamikusabban a család erőforrásainak a megerősítését. 
Amennyiben nem az általunk kínált szolgáltatások a legmegfelelőbbek a család számára, 
munkatársaink segítik a további segítő kapcsolatok felvételét, a további lehetőségek 
felkutatását. Gyakran előfordul az is, hogy a felvételi interjúk során sikerül olyan megoldási 
lehetőséget végig gondolni a családdal, mely révén elkerülhető az intézményi ellátás, s 
lehetövé válik a természetes támaszok bevonása, s ezek megerősítése révén megelőzhető az 
intézménybe kerülés. 

A bekerülés után elsődleges célunk, hogy a beköltöző családokat lakásproblémáik tartós 
rendezéséhez szükséges "önerő" (kapcsolati, pénzügyi, belső erőforrások és készségek) 
előteremtésére motiváljuk, valamint nagyon fontos a kliensekkel folytatott mentálhigiénés 
tevékenység, mely záloga lehet a hajléktalan létből való kikerülésnek, hiszen olyan 
motivációs elemeket ébreszthet, amelyek az egyéneket, családokat a társadalmi és gazdasági 
önállóság megteremtésének irányába terelhetik Éppen ezért a mentálhigiénés tevékenység 
nem csak az egzisztenciavesztés, családi problémák miatt keletkezett lelki traumák kezelésére 
irányul, hanem nélkülözhetetlen része a személyes képességek felmérésének, fejlesztésének, 
és ezen keresztül az ellátórendszerből való kikerülés segítésének is. 

Az Átmeneti Otthonban a szociális esetmunkát és a csoportokkal való szociális munkát 
családgondozókból, szakgondozókból, gondozókból álló team végzi. Az intézmény 
szakalkalmazottjai teamben dolgoznak, ezzel is támogatva egymást. A heti team
megbeszéléseken tekintik át az elmúlt hét eseményeit, s határozzák meg az ebből fakadó 
feladatokat, itt döntenek a munkatársak a felvételre jelentkezők bekerüléséről. A team 
munkáját szupervízor is segíti, illetve folyamatosan képzéseken vesznek részt. Ezek 
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hozzájárulnak a szakmai kompetenciáink fejlödéséhez, a szakmai rálátásunk megőrzéséhez és 
a kiégés elkerüléséhez. 

Az intézménybe bekerülő családoknak egy-egy szociális munkás a segítője, akivel a családok 
megállapodást kötnek, ami meghatározza azt, hogy az intézményben való tartózkodásuk ideje 
alatt milyen célért dolgoznak, s a cél megvalósulása érdekében ki mit vállal. 

A felvételi kritériumok legsúlyozottabb része, hogy a jelentkezökben legyenek olyan 
erőforrások, nielyek megerősítésével, támogatásával képessé válnak a nehéz élethelyzeten 
való változtatásra, és vállalják az együttműködést az intézménnyel (motiváltság és 
együttműködés). A rászorultságot tágan értelmezzük, a felvételről történő döntéskor azt 
vizsgáljuk, hogy az intézmény által nyújtott szolgáltatási rendszer segíti-e legdinamikusabban 
a család erőforrásainak a megerősítését. 

Tapasztalataink szerint évről évre nő a felvételi kérelmek száma, 2014. évben összesen 147 
darab, új, korábban az intézményben még nem regisztrált felvételi kérelem érkezett a 
Családok Átmeneti Otthonához (ezek száma: 2013-ban 124, 2012-ben 102 darab volt). Ezzel 
párhuzamosan jelentösen nőtt a telefonos megkeresések száma: 2014. évben mindösszesen 
közel 600 telefonos, illetve e-mail-en érkező megkeresést regisztráltunk. 

A X. kerületi önkormányzat ellátási területéről érkező megkeresések és elhelyezési kérelmek 
is növekvő tendenciát mutatnak. Tavaly a megkereséseket, tájékoztatást követően 2014. évben 
végül 45 család ügyében érkezett be hozzánk elhelyezési kérelem, illetve sok esetben csak 
kérelem nélküli támogató javaslat. A kérelmet benyújtó családokkal felvételi interjúkat 
készítettünk, ezek értékelését követően az elmúlt évben hozzánkjelentkező családok közüll2 
család, mindösszesen 42 fő (ebből 24 gyermek és 18 szülö) felvételi kérelmét támogatta a 
szakmai stáb. Ezen kívül még a 2013-ban megkezdett, de a 2014. évre "áthúzódó" 
gondozásokkal további 4 család (14 fő ebből 8 gyermek és 6 szülö) részesült az elmúlt év 
során intézményi ellátásban, gondozásban. 

Tavaly a 7 családra kotött szerzödés alapján összesen 16 családot láttunk el a X. kerületi 
önkormányzat ellátási területéről, de amennyiben a lekötött kapacitások lehetövé tették volna, 
akkor több család elhelyezésére lett volna igény (ez a fenti számokbóllátszik is). 

Az elmúlt évek során kialakított együttműködési rendszeren keresztül napi kapcsolatban 
vagyunk a X. kerület intézményeivel (például Gyermekjóléti Központ, Családsegítő 
Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Gyámhivatal, óvodák, iskolák, stb.), esetkonferenciákat 
tartunk, részt veszünk a szükséges konzultációkan és egyéb, az esetkezeléssei összefüggö 
tevékenységekben. Az együttműködés ezekkel az intézményekkel zökkenőmentes és 
folyamatos. 

A visszajelzések alapján azt mondhatjuk, hogy sikerült egy a célcsoport szükségleteire 
rugalmasan reagáló szolgáltatást létrehozni, mely a gyermekvédelmi alapellátás rendszerében 
hiánypótló, s tapasztalataink szerint a jelenlegi szerzödési keretnél sokkal nagyobb az igény a 
X. kerületi Önkormányzat ellátási területéről érkező családok felvételére. 
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Tisztelt Irodavezető Asszony! 

A visszajelzéseik és a tapasztalataihk alapján úgy véljük, hogy az ellátási szerződés 
időtartama alatt sikerült az Önkormányzat és az Alapítvány között olyan együttműködési 
rendszert kialakítani és működtetni, amivel a X. kerületben jelentkező ellátási igényekre, 
ellátási szükségletekre hatékonyan tud reagálni, s az előzetes információink alapján az 
Önkormányzat továbbra is szerződéses keretek között kívánja ezt az ellátási kötelezettségét 
teljesíteni. 

A fentiek alapján a kőbányai családok minél hatékonyabb ellátása érdekében, szükségletekre 
reagálva az alábbi javaslattal élünk: 

A 2016. január Ol-től élő új szerződésünk keretén belül összesen 7-8 családot (az egyidejűleg 
ellátott családok nagyságától fiiggően) fogadna intézményünk Kőbánya területéről. A 
férőhelyekkel kapcsolatos működtetési költségekhez a jelenlegi 1672 forintifő/nap 
hozzájárulást alapul véve, az Önök javaslata alapján l 700 Ftlfó/nap összeget kérünk, aminek 
az összege- a jelenlegihez hasonlóan- évről évre követné az infláció mértékét. 

A működési költségekhez való hozzájárulás továbbra is utólag, a gondozási napok igazolása 
után kerülne megfizetésre az Önkormányzat részéről. 

A találkozónk során felmerült, hogy az Önkormányzat által biztosított támogatással 
kapcsolatosan szükséges egy előzetes kalkuláció, hogy a támogatás felhasználása hogyan fog 
megosztani a különböző kiadások között. 

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk az ezzel kapcsolatos javaslatunkat 

Kiadás típusa Aránya 
Bérköltség (bér, megbízási dijak, járulékok) 10-20% 
Dologi kiadások (vásárlások, rezsi, 75-90% 
működtetési költségek) 
Felújítási, karbantartási, beruházási költségek 2-10% 

Amennyiben az Önnek eljuttatott anyaggal kapcsolatosan bármilyen kérdése van, valamint a 
döntéshez további információra van szüksége készséggel állunk rendelkezésére! 

Budapest, 2015. augusztus 17. 

A további sikeres együttműködés reményében, 

~~ 
Stanczel Adél 
igazgató 

tisztelettel: 

5t~~ib 
intézményvezető , 
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