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Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a RÉS Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés fedezetének biztosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete határozott időre 
2011. január l-jétől 2015. december 31-éig ellátási szerződést kötött a "RÉS" Szociális és 
Kulturális Alapítvánnyal (1173 Budapest, Összekötő utca 3. a továbbiakban: Alapítvány) 
családok átmeneti otthona szolgáltatás biztosítására. A szerződés alapján az Alapítvány 
ellátást biztosít a Kőbányán lakóhellyel rendelkező, kiskorú gyermeket nevelő hét 
otthontalanná vált család számára legfeljebb 18 hónap időtartamra. 

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

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) 
rendelet 8. mellékletének 40. során 12 200 eFt összeget biztosított a feladat ellátására. 

Az Alapítvány a kerületi családok ellátásával kapcsolatos szolgáltatási díj összegét havi 
elszámolás alapján, a gondozási napok igazolása után számolja el. Ezek alapján 2015. évben 
eddig összesen ll 880 904 Ft került átutalásra az Alapítvány részére, így a maradvány 
319 096 Ft. 

Az ellátási szerződés 2015. december 31-én lejár és 2016. január l-jétől a Képviselő-testület a 
"RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvánnyal ellátási szerződés kötéséről szóló 344/2015. (IX. 
24.) KÖKT határozata értelmében egy új ellátási szerződés lép életbe, amely alapján a fenti 
időponttól a feladatellátás szolgáltatás megrendelésével valósul meg. A fentiekre tekintettel a 
december havi támogatás összegét december hónapban javasolom biztosítani, amelyhez 
azonban nem áll rendelkezésre elegendő fedezet. Az Alapítvány tájékoztatása szerint a 
decemberi gondozási napok száma várhatóan 806 nap, így az ellátás összege l 347 632 Ft 
(1672 Ft/gondozási nap), ezért l 028 536 Ft átcsoportosítását javasolom a polgármester 
rendelkezési jogkörébe tartozó és 2015. december 31-éig felhasználható bevételkiesés 
tartaléka terhére. Az Alapítvány 2016. január hónapjában benyújtja a tényleges 
felhasználásról szóló elszámolását, és az esetleges különbözetet visszafizeti az Önkormányzat 
részére. 
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II. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2015. december " (O ·" 

Weeber Tibor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

~~n 
jegyző 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2015. (XII. 17.) határozata 
a RÉS Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés fedezetének biztosításáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "RÉS" 
Szociális és Kulturális Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés fedezetének biztosítására 
l 028 536 Ft összeget biztosít a bevételkiesés tartaléka terhére. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az átcsoportosítás végrehajtására, valamint a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedés megtételére. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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"RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány 
1173 Budapest, Összekötő utca 3., TeVfax: 258-5895, 258-5896, E-mail: sadel@resalapitvany.hu 

Bankszámla: K&H Bank Rt l 0404072-4071 3995-00000000, adószám: 18071205-I -42 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
HUMÁNiroda 
Ehrenberger Krisztina irodavezető részére 
Budapest 
Szent László tér 29. 
ll 0 2 

Tisztelt Irodavezető Asszony! 

Kérésülmek megfelelően, ezúton tájékoztatom, hogy a "RÉS" Szociális és Kulturális 
Alapítvány által fenntartott Családok Átmeneti Otthonában (1173 Budapest, Összekötő utca 3. 
szám) a X. kerületi Önkormányzattal kötött, 2010. október 29-én kelt ellátási szerződés 
alapján ellátott családok gondozási napjaival kapcsolatos, a jelenleg rendelkezésre álló 
információk alapján a 2015. év december Ol. és 201$. 12. 31. közötti idöszakra előzetesen 
kalkulált gondozási napok száma: · 

806 nap 

Kérjük, hogy az ellátási szerzödésben foglaltaknak megfelelöen az 1.500.- Ft/fő/nap 
inflációval való növelt összegének megfelelő hozzájárulást a Kereskedelmi és Hitelbank Rt
nél vezetett l 0404072-40713995-00000000 szám ú bankszámlánkra átutalni szíveskedjenek. 

A tényleges gondozási napok és az előzetesen kalkulál t gondozási napok után járó támogatás 
különbözetének elszámolási módját, határidejét egyeztessük majd. 

Gyors ügyintézésüket, segítökész közremüködésüket ezúton köszönöm! 

Budapest, 2015. november 19. 

Tisztelettel: 

'. 

i Stanczei All-61 
igazgató 

A kurat6rium tagjai: 
Bulyáki Tünde,· Gerzsényi Ágnes (eln6k),· Németh László; GytJre Gabriella, Zolnay János 

. Igazgató: Stanczel Adél 
1999. februárjában a Vontohel Alapítvány (Zürich) dlját nyertük el. 


