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Tisztelt Képviselő-testület!
Polgármester Úr részére jelezte egy soroksári lakóhellyel rendelkező édesanya, hogy értelmi
fogyatékos felnőtt gyermeke nappali ellátására Budapesten nem talált befogadó intézményt.
Maglódon található a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvány által fenntartott
Kagyemo Ház befogadó intézmény, amely el tudja látni az értelmi fogyatékos felnőtt nappali
ellátását.
A Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvány 2018-ban kezdte el megvalósítani az
elképzeléseit és sok segítség és önkéntes munka után elkészült a Kagyemo-Ház, amely 2019.
február 4-én megkezdte működését Maglódon. A napközibe jelenleg 6, súlyosan, halmozottan
fogyatékos gyermek és fiatal felnőtt jár.
A gyermekekre szociális asszisztensek, gondozók vigyáznak, látják el őket napközben, 8 és
16 óra között.
Fejlesztésükről gyógypedagógusok, konduktorok és gyógytornász gondoskodik.
A Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály PE/SZOC/949-38/2018
számú 2018. december 21. napján kelt határozatában bejegyezte a fenntartót (Kacifántos
Gyerekeink Mosolyáért Alapítvány) és a szolgáltatási helyet (Kagyemó Ház) a szolgáltatói
nyilvántartásba.
A fenntartó neve:
A fenntartó székhelye:
A fenntartó adószáma:
A fenntartó típusa:

Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvány
2234 Maglód, Mátyás király utca 56.
18941153-1-13
nem állami fenntartó

Az engedélyes Címe:
2234 Maglód, Dózsa György utca 39.
Ágazati azonosítója:
S0526089.
A szolgáltatás megnevezése: nappali ellátás, fogyatékos személyek nappali ellátása,
fogyatékos gyermekeket is ellát.
Ellátási területe:
Pest megye
Férőhelyek száma:
16 férőhely
A Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya 2019. március 7. napján
kelt PE/SZOC/699-2/2019. számú határozatában az engedélyes adatait a szolgáltatói
nyilvántartásban a fenntartó kérelmére módosította:
A szolgáltatás ellátási területe: országos
A Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya 2019. november 27.
napján kelt PE/SZOC/2135-2/2019. határozatban az engedélyes adatait a szolgáltatói
nyilvántartásban a fenntartó kérelmére módosította:
Szolgáltatás időtartama: határozott idejű, 2022. december 31. napjáig.
A Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya 2020. március 4. napján
kelt PE/SZOC/394-2-2/2020. határozatban az engedélyes adatait a szolgáltatói
nyilvántartásban a fenntartó kérelmére módosította:
Férőhelyek száma: 8 férőhely
Befogadott férőhelyek száma: 8 férőhely
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény a továbbiakban
Szt.) tartalmazza a személyes gondoskodás keretében nyújtható szociális alapszolgáltatásokat
és szakosított ellátásokat.
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„65/F. § (1) A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő,
a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és
mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,
b) az Szt. 93. § (4) bekezdése szerinti kivétellel a tizennyolcadik életévüket betöltött,
fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek,
c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes,
de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek
részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az
alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak
- ide nem értve az idős személyeket - napközbeni étkeztetését.
(2) Rendkívül indokolt esetben nappali ellátás olyan fogyatékos személyek részére is
biztosítható, akire nézve szülője vagy más hozzátartozója gyermekgondozási segélyben,
gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, gyermekek
otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.
86. § (1) A települési önkormányzat köteles biztosítani
a) a családsegítést, ha polgármesteri hivatalt működtet vagy a közös önkormányzati hivatal
székhelye a településen van,
b) étkeztetést,
c) házi segítségnyújtást,
d) állandó lakosainak számától függően a (2) bekezdés szerinti szociális szolgáltatásokat,
e) az a)-d) pontban nem említett szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
(2) Az a települési önkormányzat, amelyiknek területén
a)
b) háromezer főnél több állandó lakos él, az a) pont szerinti alapszolgáltatást és idősek
nappali ellátását,
c) tízezer főnél több állandó lakos él, az a)-b) pont szerinti alapszolgáltatásokat és a b)
pontban nem említett nappali ellátást,
d) harmincezer főnél több állandó lakos él, az a)-c) pont szerinti szociális szolgáltatásokat,
időskorúak gondozóházát, éjjeli menedékhelyet, hajléktalan személyek átmeneti szállását
köteles biztosítani.
120. § A helyi önkormányzat, illetve a társulás, valamint a Kormány, illetve más állami szerv
a szociális szolgáltatást vagy a pihenéshez való jog érvényesülését szolgáló szolgáltatást
egyházi vagy más, nem állami szervvel, egyházi fenntartóval vagy nem állami fenntartóval
kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja.
122. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete az ellátási szerződés megkötését, a szerződés
módosítását, illetve megszüntetését nem ruházhatja át.”
A Kagyemo Házban - szociális nappali intézményben – ebben az évben a napi személyi
térítési díj, ellátási napokra 3600.-Ft/fő/nap.
Egy férőhely személyi térítési díjának 50%-os mértékű hozzájárulására teszek javaslatot.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni és
az ellátási szerződés megkötését támogatni szíveskedjenek.
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Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2021. (XI.09.) határozata a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal
kötendő ellátási szerződés megkötésére
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
az előterjesztésben foglaltak alapján Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzata 2021. december 1. napjától 2022. december 31. napjáig az 1.
számú melléklet szerinti ellátási szerződést köt egy férőhely térítési díjának 50
%-os megfizetésére a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal.
II.
felhatalmazza a Polgármestert az ellátási szerződés aláírására és jövőbeni
módosítására.
III.
kötelezettséget vállal 2021. december 1. napjától 2022. december 31. napjáig a
Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal kötendő ellátási szerződés
tárgyában 500.000 Ft azaz ötszázezer forint összegig.
IV.

Az előterjesztésben foglaltak alapján Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzata és a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvány
között kötendő ellátási szerződést nem hagyja jóvá.

Határidő: 2021. november 30.,
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Az előterjesztést a Képviselő-testület eredeti hatáskörében, döntési joggal tárgyalja. A
határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Budapest, 2021. október 25.

Haraszti Erika
gazdasági ügyintéző
előterjesztés készítője
Mellékletek:
1. sz. Ellátási szerződés
2. Egyeztető lap

Bese Ferenc
polgármester
előterjesztő

