
Kdsz lt a Polgdrmester 2020. dprilis 22-re tervezett hatdrozatdnak meghozatala ciljdbdl
Kdszltette: Br cher Zs6ka intdzmdnyi referens

T:{rry: Javaslat a szoci6lis ds gyermekv6delmi
feladatokat ellit6 int6zmdnyek 2019. 6vi
besz6mol6inak elfogadrisrira, a fenntartott
szoci6lis intdzmdnyek 6tfog6 drt6keldsdre

Tisztelt K6pvisel6 asszony/rir!
Tisztelt Eg6szs6giiryi 6s Szoci6lis bizottsdgi tag!

A szem6lyes gondoskodiist nyrijt6 szociiilis intdzm6nyek szakmai feladatair6l 6s mrikdddsiik
felt6teleir6l sz6lo 1/2000. (1.7.) SzCsM rendelet 13. $-a drtelmdben:

,,13. $ Az 6llami fenntart6 az Szt. 92/8. $-6ban meghatrirozott feladataira figyelemmel,
legal6bb dvente egyszer ellen6rzi ds ennek alapjan 6tfog6an 6rt6keli a szem6lyes
gondoskodrist nytjt6 intdzmdny miikdd6s6t. Az 6rt6kel6s magdban foglalja kiil6ndsen
a) az int6zm6nybe t6rtdn<i felvdtel gyakorlatiit, a megkdt6tt megiillapodAsok ta(almi
vizsgblatit, szakmai szempontu elemzdsdt,
b) az intdzm6ny feladatainak ell6t6s6ra vonatkoz6 szakmai program megval6suklsdt,
c) az inl6zm6ny miikdd6s6nek 6ltalanos felt6teleit, a trirgyi, a szemdlyi, a mrikdddsi, illetve a

szakmai felt6teleket,
d) a gondozdsi tervek hat6konys6g6t, eredm6nyessdgdt, dsszhangban az intezm|nyben foly6
6pokisi-gondoz6si munkiival,
e) az int6zm6ny szerep6t a helyi szocirilis ell6t6rendszerben, valamint az ell{totti sziiksdgletek
alakul6s6nak ismert tendenci6it."

A pdnztigyi beszdmol6t az inllzmdnyek a zarsz6madassal kdszitik el.

(-{./ -,. -- -/ J-( !a Lr

BUDAPEST F6VAROS XVI. KERULETI ONKORMANYZAT
ALPOLGARMESTERE

A gyermekek vddelm6r6l ds a gy6miigyi igazgat6sr6l szolo 1997.6vi XXXI. t6rv6nyalapjrin:
,,104. $ (4) Az allami 6s nem 6llami int€zmdny fenntart6ja a szakmai munka eredmdnyessdg6t
ktildncisen a N6vjegyzdkben szerepl<i szak6rto 6ltal kdszitett szakdrt6i vdlem6ny, a
gyrirnhat6srig szakmai ellen6rzdse, illetve az int6zm6nv 6ltal k6szitett beszrimol6 alapidn
6rtdkeli.
(5) Az 6llami ds nem 6llami int6zmdny dvenkdnt egy alkalommal kritelezhet<i arra. hoey
tev6kenys6g6r<il 6tfos6" szakmai ds p6nzlieyi beszimol6t adion."

A szocirilis igazgatdsr6l 6s szocirilis ell6tdsok6l sz6l6 1993. 6vi III. alapjan:
,,9218. $ (l) A szemdlyes gondoskod6st nyrijt6 szoci6lis intdzm6nv dllami fenntart6ia...
d) ellen<irzi ds 6vente eey alkalommal 6rt6keli a szakmai munka eredm6nyessdqdU"



I.) Az 6nkormrinvzat {ltal fenntartott int6zm6nvek

l,) Budapest F6vriros XVI. keriileti 6nkormrinyzat Teriileti Szocirilis Szotgrilat
Az int6zm6ny elkdszitette a 2019. 6vre vonatkoz6 beszimol6jiit (1. szdmri melldklet).

Szakmai tevdkenys6giik folyamatos, azt a jogszabitlyoknak megfelet6en vdgzik. Az
int6zmdny alapelldtris keret6ben ellittja az 6tkeztet6st, hrizi segitsdgnyrijtrist, jelz6rendszeres
hrizi segits6gnyrijt6st, valamint nappali elliitiist biaosit idosek klubja, drtelmi fogyatdkosok
nappali elliitiisa rdv6n. Mrik6dtetik a Nyugdijasok Segit<l Szolg6latdt, melynek keret6ben hiiz
kdriili segitsdget nyrijtanak, valamint kisbusszal a keriileti szakrendel6be, kertlet kiviili
eg6szs6giigyi intdzm6nybe 6s vris6rolni viszik az id6s lakosokat.

A Polg6rmesteri Hivatal Intdzmdnyi Iroddja elk6szftefie az intezmeny 2019. 6vr6l
sz6l6 ellen6rz6s6t ds dtfo96 6rt6ketds6t (2. szilr.it mell6klet).

2.) Naprafo196 Csal6d- 6s Gyermekj6l6ti Ktizpont
A jogszabrilyban foglaltak alapjrfur a Napraforg6 Csakid- 6s Gyermekj6l6ti Kdzpont

elkdszitette 6ves besziimol6j 6t a20l9.6vre vonatkoz6an (3. szdmri mell6klet), kiildn a Csal6d-
6s Gyermekj6ldti Kdzpont 6s kiildn a Csal6d- 6s Gyermekj6ldti Szolgdlat szakmai
munkdj rir6l .

A Csal6d- 6s Gyermekj6l6ti Kiizpont munkatrirsai a gyermekek j6l6t6nek, testi-lelki
fejl6d6s6nek 6s csalddban tiirt6n6 nevel6s6nek el6segit6s66rt munkalkodnak.

Cdljuk a vesz6lyeztetetts6g megel6z6se, illetve a mar kialakult vesz6lyezt etettsdg
megsziintet6se. Ennek megval6sul6sa drdek6ben a Kdzpont a gyermekvddelmi gondoskodds
keret6be tartoz6 hat6siigi int6zked6sekhez kapcsol6d6 tevdkenys6get v6gez, speciiilis
szolgeltatasokat biaosit, szakmai Hmogatdst nyrijt a Csal6d- 6s Gyermekj6ldti Szolgiilatnak
6s a gyermek veszdlyeztetetts6g megel6zdse 6rdekdben koordinrilja a teriilet6n mrikdd6
j elz6rendszer munk6j 6t.

Specirilis szolgriltatrlsaik: 6vodai 6s iskolai szoci6lis segit6 munka, pszichol6giai tan6csad6s,
fejlesztopedag6gus, jogi taniicsadiis, csakidi konzultdci6, medi6ci6, kapcsolattartiisi iigyelet,
k6szenldti szolg6lat, szoci6lis diagn6zis k6szit6se

A Csal{d- 6s Gyermekj6l6ti Szolgr{lat k6t csoportja a Csalidsegit6 Csoport 6s a
Gyermekj6ldti Csoport.

A Csal6dsegit6 Csoport a keriilettinkben 616 egy6nek 6s csal6dok r6sz6re nyrijt segitsdget
szocidlis, csal6di, 6lefvezet6si 6s lelki probl6m6ik megold6siihoz. Cdl a szocirilis 6s

ment6lhigidn6s probl6mrlk miatt veszdlyeztetett, illetve krizishelyzetbe keriilt szemdlyek,
csalddok 6letvezetdsi kdpessdg6nek meg<irzdse, az ilyen helyzethez vezelo okok megel6z6se,
a krizishelyzet megsziintet6s6nek el6segitdse. Alaptevdkenys6g: csaladgondoz6s, szemdlyes
t6mogat6s, termdszetbeni, anyagi temogatasok kdzvetit6se.

Specirilis szolg6ltat6sok: dijh6traldkkal kiizd6 csal6dok sziimara iigyint6z6s, ad6ssrigkezel6s,
aktiv koru munkandlkiiliekkel kapcsolatos tevdkenysdg, haj tdktalanok ell6t6sa, t6voltart6s
k6szenldti szolg6lat mrikddtetese.

Gyermekj6l6ti Csoport: elkitja a gyermekj6ldti alapelklt6 tevdkenys€get, mrikddteti a
gyermekvddelmi jelzorendszert, rdszfeladatokat let el a hat6s6gi jellegti gondoz6
tev6kenys6gb<il.

Feladatok: szakmakdzi 6s esetmegbesz6ldsek tart6sa, esetkezel6s, 6tmeneti gondoziis,

megel6z<i tev6kenys6g, prevenci6s szolgriltatris.

A Napraforg6 Csalid- 6s Gyermekj6l6ti Kdzpont rij szolgrlltat6sai:

- szocirilis diagn6zis kdszitdse M 5z'. 641A. $ szakasza alapjAn a csal6d- 6s

gyermekj6ldti kdzpont szocirilis diagn6zist k6szit a csa[6d- 6s gyermekj6l6ti szolg6lat
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kezdemdnyez6sdre, ha olyan szociiilis szolgriltatais vagy gyermekj6ldti alapell6tris - ide
nem 6(ve a gyermekek napkdzbeni elkit6s6t - ig6nybevdtele v6lik iziiks6gess6,
amelyben az elliitott vagy a csaliid nem r6szestil, vagy azr a szolgrilat mas okbol
sztiksdgesnek ta(ja. A szoci6lis diagn6zis a jelz6rendszer tagjai is kezdem6nyezhetik a
csaliid- ds gyermekj6ldti kdzponhal. A szociiilis diagn6zis a csal6d szociiilis
helyzetenek 6tfog6 vizsgrilata alapjrin megharirozza az ig6nybe venni javasolt
szocirilis szolg6ltatilsokat 6s - ide nem 6rtve a gyermekek napkrizbeni e etdset -
gyermekj6ldti alapellatiisokat. A jogosultsagi feltdtelek fennrillisa eset6n a szocirilis
diagn6zis kdtelezi a szociiilis, gyermekj6ldti szolgdltat6kat 6s int6zmdnyeket, amelyek
k6telesek a szolg6ltatiisra vonatkoz6 ig6nyt nyilvrintartiisba venni.

Alzheimer betegek hozz{itartoz6inak csoportja: az dtletet egy hozziiarroz6 adata, az 6
k6zremrikdddsdvel indult el a csoport. A csoport cdlja, hogy felhivja a figyelmet, az
egyre jobban terjed6 szellemi ledpiil6ssel jar6 betegs6gekre. Es arra, hogy azok milyen
borzaszt6 terhet raknak a csal6dokra, az egdszs6giigyi 6s szoci6lis elliit6 rendszerekre.
c6l a betegs6g term6szetes elfogadiisa, hogy a betegek 6s csaLidtagiaik egyiittdrzdst
kapjanak kirekesads helyett, izokici6juk megsziinj6n.

A Polgiirmesteri Hivatal Intdzmdnyi Iroddja elkdszftette a Csakid- 6s Gyermekj6ldti
Szolgiilat csalddsegitds tevdkenysdge vonatkozesaban a 2019. dvr<it sz6l6 ellen<irzdsdt 6s
atfog6 6rtdkel6sdt (4. szrimri mell6kler).

3,) XVI. keriileti Kertvdrosi Eryesitett Btilcs6de
Az int6zmeny vezeti5je a sz*mai beszdmol6t elkdszitette, benyijtotta, abban r6szletezi

a tevdkenys6giiket (5. szrimri mell6klet).
A XVI. keriileti Kertv6rosi Egyesitett B<ilcs6de 6t ell6t6si helye biztositja a bdtcs<idds koru
gyermekek (20 hetes kort6l 3 dves korig) dletkordnak megfeleld fehigyeletet, gondozdst,
nevel6st, foglalkoztatast, 6tkeztetdst. Az alapell6t6si tevdkenys6gen kivtil, szol96ltat6
tevdkenys6gk6nt napk6zbeni gyermekfeliigyeletet, nyrijtott nyitva tartest (20 6niig), otthoni
gyermekgondozdst, s6 terrlpi6t, jdt6kos gyermektomrit, jitsz6csoportot, baba-mama tom6t
biztosit. Fejl6d6svizsgilatot, taniicsadiist, egydni ds kiscsoportos komplex k6pess6gfej lesztdst,
j6tdkos baba-mama muzsik6t, jitdk-, britor, 6s eszk6zk6lcsdnzdst miikddtet.

II.) Euntrsi szerziid6ssel nvri i tott szolsdltatdsok

!..) Gyermekek ftmeneti elhelyez6se - Aranyhid Gyermekek Atmeneti Otthona, Ujpest
Onkorminyzat6nak Szociilis 6s Eg6szs6giiryi Int6zm6nye

A Gyvt. 94. $ (3) bekezdds b) pontja szeint az Onkormrinyzat szhmira kdtelezden
ell6tand6 feladat a gyermekek dtmeneti ell6t6senak biaosiuisa gyermekek itmeneti otthona
formij6ban.
Budapest F<ivaros XVI. kertileti Onkorm inyzat 2018. november 9. napjan 2023. december 3l
napjriig hatrilyos ell6tdsi szerz<id6st kdt6tt Budapest Frivriros IV. keriileti Onkorm inyzatAval.

A feladat ellatAsAt az U.lpest Onkormanyzatrinak Szocirilis 6s Egeszsdgiigyi Intdzm6nye
,,Aranyhid" Gyermekek Atmeneti Otthona vdgzi. A megdllapodris alapjan a Budapest F6vdros
IV. keriilet Ujpest Onkormrinyzat Gazdasigi Intdzmdnye a targydvet kdvet6 6v mrircius 31.
napjriig 6ves pdnziigyi 6s szakmai besziimol6t kdsz(tett az Otthon miikdd6sdr6l ds a Jogosultat
6rinto gazdrltkod6srir6l.
A Gyr. 50. S (l) - (2) bekezd6sei alapjrin:

,,A gyermekek dtmeneti otthonaban az a csalidban 616, tizenkettedik dletdvdt betdltdtt vagy
tizenlettedik 6letdv6t be nem tdltdtt, nem helyeftes sziikindl elhelyezett gyermek helyezhet6
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el, aki dtmenetileg elLitris ds feltigyelet n6lkiil marad, vagy elhelyez6s hirinyriban ezek n6lkiil
maradna, valamint akinek ell6t6sa a csaliid 6letvezet6si nehdzsdgei miatt veszdlyeztetett.

A gyermekek iitmeneti otthona segitsdget nyrijt - a gyermekj6l6ti szolgiilattal egytittmrikddve

- a gyermek csakidj6ba t6rtdn6 visszatdresdhez."

A 2019. 6vben a XVL kertiletb6t 6 gyermeket fogadtak az rltmeneti otthonban, akik 1 129

gondoziisi napot tdltdttek az intdzm6nyben. (6. sz6mri mell6klet)

J) Gyermekek itmeneti elhelyez6se - Magrar Protestins Seg6lyszervezet Csalidok
Atmeneti Otthona

A Gyvt. 94. $ (3) bekezdds c) pontja szerint az Onkormiinyzat szAmira kdtelez6en
ett6tand6 feladat a gyermekek iitmeneti elliitdsdnak biaosit6sa, csal6dok 6tmeneti otthona
formrij 6ban.

Az Onkormrfuryzat a gyermekek ritmeneti elhelyezds6nek biaositris6ra 201 8. december 3 I .

napjan 2024. december 31. napjriig hat6lyos ell6t6si szerz6ddst kdtdtt a Magyar Protest6ns

Se96lyszervezettel.
A megrillapodds 4.5. pontja 6rtelmdben a Szolg6ltat6 a tiirgydvet kdvet6 6prilis 30-ig szakmai

besziimol6 form6j6ban dvente egyszer irrlsban kdteles besz6molni a tii.rgydvben v6gzett

szakmai tev6kenys6g6r6l, valamint az elletoilell6tand6 csalddokkal, gyermekekkel

kapcsolatos 6szrevdtelei16l.
Az intdzmdny feladata az iitmeneti jelleggel otthontalanfti vrilt gyermekes csakldok szisnirra

lakhatrisi lehet6s6g biaositasa valamint er<iforriisaik olyan fejleszt6se, amelynek segits6g6vel

a szolg6ltatds igdnybe v6tele utrin alkalmassd v1lnak az 6nell6 6letvitel folytatasara.
Az alapiwdny az 6rintett csaladok ell6tAsar6l gondoskodott az 6v sor6.n, a veliik val6

munkdr6l r6szletesen beszdmolt.
Beszrirnol6j6t a szolg6ltat6 elk6sz(tette (7 . szAmt melldklet).

3.) Hajl6ktalanok e116tisa - Maryar Viirtiskereszt Budapest F6vrlrosi Szervezet
A Szoc. tv. 86. $ (1) bekezdds e) pontja alapjrin a telepiil6si dnkormiiLnyzat k6teles

biaositani az a)-d) pontban nem emlitett szocidlis szolg6ltatrisokho z val6 hozzif&6st.
Valamint ugyanezen szakasz (2) bekezdds c) pontja alapjan a telepiildsi 6nkorm6nyzat.

amelyiknek teriiletdn tizezer fon6l tdbb 6lland6 lakos 61, az a)'b) pont szerinli

alapszolgiiltatrisokat 6s a b) pontban nem emliten nappali elliit6st.
A fenti kdt pont alapjiin az dnkormanyzat szdmdra kdtelezoen elLitand6 leladat a

hajl6ktalanok etlitiisa utcai szocirilis munka, illetve nappali meleged6 form6j6ban.

Az Onkormrhy zal a Magyar Vdrdskereszt Budapest F6varosi Szervezet kdtdtt

szerz6ddst a feladat ellatesara. A szerz6d6s 7. pontja szerint a megbizott beszirnol6ban

t6j6koztatja az Onkormrinyzatot a tevdkenys6gdrdl, melyet a 2019. 6vre vonatkoz6an

megktild0tt. (8. szamt mell6klet).
A 2019. 6vi tapasztalatok alapjtn 46 fo gondozris6t liittdk el rendszeresen a ker[iletben.

A beszamol6ban a V6roskereszt rdszletesen kit6r a nappali elliitas tev6kenysdg6re, ds a

trlmogatas felhasznAtrisriLra (a tAmogatas felhasznrikis6t igazol6 szdmlamtisolatok

megtekinthet6ek az lntlzm€rryi Irod6n, a 13114387 /2020-as sziirnri tigyiratban), valamint az

utcai szocirilis munka sor6n ellitott szem6lyek 6sszet6tel6re, jellemz6ire, tipikus tart6zkodasi

helyeikre, a segits6gnyijtdsi formdkra, azok tapasztalataira.

4.) Id6sek ritmenti etkltisa - 6szi F6ny Integrdlt Gondozdsi Ktizpont, 0jpesti SZEI
A Szoc. tv. 86. $ (2) bekezd6s d) pontja szerint az Onkormii.nyzat szirniira kdtelezden

etliitand6 feladat - tdbbek kdzdtt - az idosek 6tmenti gondozohiainak biaosit6sa. Az
$nkormriLnyzat 20t0-ben kdtdtt elletasi szerz<id6st a feladat jtlius I -jdt6l val6 biztosit6sri.ra. A
szolgriltatris ininti 6rdekl<idds folyamatos.
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A szerz6d6s 26. pontja szerint Az Int6zmdny vezetdje a Megbiz6 rdsz6re dvente, a tergy6vet
kdvetri miircius l. napj6ig ir6sbeli trijdkoztatiist ad, amely taflalmazza az ellitissal, az
egyuttmrikdd6ssel ds a gazddlkod6ssal 6sszeff.igg<i adatokat, tapasztalatokat 6s az esetleges
javaslatokat. (9. szdmri mell6klet)

K6rem a tisztelt Kdpvisel<i, tovdbbd a tisztelt Egdszs6giigyi 6s Szociiilis bizottsagi tag
asszonl,t/urat, hogy az El6terjesadsben szereplo hatiirozati javaslatot 2020. riprilis 2l-6n 12

!4;ijg ig6ny szerint dszrev6telezni 6s vdlem6ny6t a kovac hu e-mail cimre
megkiildeni sziveskedjen.

HATAROZATI .IAvASLAT I.
Budapest F6viiros XVI. ker0leti Onkormritryzat
Polgiimestere - a katasar6favddelemr6l ds a hozztt
kapcsol6d6 egyes tdrvdnyek m6dositrisar6l sz6l6 2011. 6vi
CXXVIIL tdrvdny 46. $ (4) bekezd6se alapjrin - rigy
hatiirozott, hogy:

ellogadja a Budapest F6v6ros XVI. keriileti
Onkormrinyzat Teriileti Szociilis Szolgrilat 2019. dvre
vonatkoz6 beszrimol6jrit.
A PolgiiLrmestert a d6nt6srril a Budapest F6vriros XVI.
keriiteti Onkormrinyzat Teriileti Szociflis Szolg6latot
trij 6koztatj a.

Hatindo: 2020. mrijus I 1 .

Felelos: Kov6cs P6ter polg6rmester

HATAROZATI .IAVASLAT II.
Budapest F6v6ros XVI. keriileti Onkormdnyzat
Polgiirmestere - a katasztr6favddelemrcil es a hozzA
kapcsol6d6 egyes t6rv6nyek m6dosit6sir6l sz6l6 2011. 6vi
CXXVll. tdrvdny 46. $ (4) bekezd6se alapjdn - rigy
hatrirozott, hogy:

a Budapest F6vdros XVI. keriileti Onkorminyzat
Teriileti Szociilis Szolgdlat 2019. 6vi tev6kenys6g6t - az

arra vonatkoz6 ellen6rzds alapj6n - az el6terjesztds 2. szAmu
melldklete szerint 6rt6keli.

A Polgrirmestert a ddntdsrol a Budapest Fdvrlros XVI.
keriileti Onkorminyzat Teriileti Szocidlis Szolgrilatot
tajdkoztatja.

Hatdrido: 2020. mrijus I 1.

Felel<is: Kovilcs P6ter polgriLrmester

HATAROZATI JAVASLAT III.
Budapest F6vdros
Polgii,rmestere - a

XVI. keriileti
katasar6favddelem16l

6nkormrlnyzat
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HATAROZATI JAVASLAT IV.

HATAROZATI .IAVASLAT V.

HATAROZATI .IAVASLAT VI.

kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek m6dosiuisrir6l sz6l6 2011. dvi
C)C(VIII. tdrvdny 46. g (4) bekezddse alapjrtur - rigy
hatiirozott, hogy:
elfogadja a Napraforg6 Csalid- 6s Gyermekj6l6ti
Kiizpont 20 I 9. dvre vonatkoz6 beszrlrnol6j 6t.

A Polgrirmester a d6nt6sr6l a Napraforg6 Csatrld- 6s
Gyermekj6l6ti Ktizpontot t6j 6koztatj a.

Hatririd6: 2020. mrij us I I .

Felel<is: Kov6cs P6ter polgiirmester

Budapest F<ivaros XVI. keriileti Onkormanyzat
Polg6rmestere - a katasztr6fav6delemr<il €.s a hozz|
kapcsol6d6 egyes trirv6nyek m6dositisrir6l sz6l6 2011. dvi
C)O(VIII. t6rv6ny 46. $ (4) bekezdese alapjan - fgy
hatdrozott, hogy:

a Napraforg6 Csaldd- 6s Gyermekj6l6ti Ktizpont 2019.
6vi csalddsegit6s tev6kenys6gdt - az arra vonatkoz6
ellencirz6s alapjdn - az el6terjeszt6s 4. sziirnri melldklete
szerint 6rtekeli.

A Polg6rmestert a ddntdsr6l a Napraforg6 Csaldd- 6s

Gyermekj6l6ti Ktizpontot t6j6koztatja.

Hat6rid6: 2020. mrijus I l.
Felelos: Koviics P6ter polg6rmester

Budapest F6vriros XVL keriileti Onkormanyzat
Polg6rmestere - a katasar6favddelemr<il es a hozz|
kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek m6dositisrir6l sz6l6 2011. dvi
CXXVIII. t<irv6ny 46. $ (4) bekezd6se alapjrin - fgy
hatrirozott, hogy:

elfogadja a XVI. keriileti Kertv6rosi Eryesitett Btilcsdde
201 9. 6vre vonatkoz6 beszrtnol6jrit.

Hatririd<i: 2020. m6jus I I .

Felel6s: Koviics P6ter polgrirmester

Budapest F6vriros XVI. keriileti Onkormrinyzat
Polgiirmestere - a katasztr6favddelemr6l 6s a hozzit'

kapcsol6d6 egyes t6rvdnyek m6dositrisrir6l sz6l6 2011. 6vi
CXXVII. tdrv6ny 46. $ (4) bekezddse alapjdn - tgy
hatrirozott, hogy:

A Polg6rmester a d<int6sr6l a XVI. keriileti Kertvrlrosi
Egresitett Biilcs6d6t t6jdkoztatja.
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HATAROZATI JAVASLAT VII.

elfogadja az fljpest 6nkormrinyzatrinak Szocirilis 6s

Tg6szs6giigri Int6zm6nye ,,Aranyhid" Gyermekek
Atmeneti Otthona 2019. 6vi gazdrilkodrisiira vonatkoz6
kimutatiis6t 6s szakmai besz6mol6j6t.

A Polgrirmester a d6ntdsr6l az (Ijpest 6nkormdnyzat6nak
Szocirilis 6s. Eg6szs6giiryi Int6zm6nye,,Aranyhid"
Gyermekek Atmeneti Otthonit trijdkoztatja.

Hat|rido:2020. mrijus I l.
Felel<is: Kov6cs P6ter polgiirmester

Budapest F<iviiros XVI. keriileti Onkormiinvzat
Polgiirmestere - a kataszlr6fav6delemr<jl 6s a hizzir
kapcsol6d6 egyes t6rv6nyek m6dosit6sar6l sz6l6 2011. 6vi
CXXVII. tdrvdny 46. g (4) bekezddse alapjriLn - rigy
hatiirozott, hogy:

elfogadja a Maryar Protestdns Seg6lyszervezet 2019. evre
vonatkoz6 beszrlmol6jrit.

SLAT IX.

A Polgrirmester a d6nt6sr<il a
Seg6lyszervezetet tej dkozrarja.

Maryar Protestrlns

elfogadja a Magyar Vtirtiskereszt Budapest F6vrlrosi
Szervezet 2019. 6vre vonatkoz6 besz6mol6jdt a
haj ldktalanok ellatasar6l.

A Polgrirmester a ddnt6sr6l a Magyar Viiriiskereszt
Budapest Fdvrirosi Szervezetet t6j 6koztatja.

Hat{id6: 2020. mrijus I 1 .

Felel6s: Kov6cs P6ter polgrirmester

Budapest F6vriros XVI. kertileti Onkorm6nyzat
Polgrfmestere a katasztr6favddelemr6l 6s a hozzit
kapcsol6d6 egyes t<irvdnyek m6dosit6siir6l sz6l6 2011. 6vi
CXXVil. tdrv6ny 46. g (4) bekezddse atapj6n - rigy
hat6rozott, hogy:

HATAROZATI JAVA

Hatind6: 2020. mdjus I 1 .

Felel6s: Kov6cs Pdter polgiirmester

HATAROZATI JAVASLAT VIII.
Budapest F6viiros XVL keriileti Onkormrinyzat
Polgiirmestere - a kataszh6fav6delemr<il 6s a hozz6
kapcsol6d6 egyes tdrvdnyek m6dositrisar6l sz6l6 2011. 6vi
CXXVil. tdrv6ny 46. g (4) bekezddse alapjrin - irgy
hatiirozott, hogy:

\



Budapest, 2020. riprilis 8

Tdrvdnyessdgi szempontb6l megfelel6:

ellogadja az tjpest 6nkormrinyzatrinak Szocirilis 6s
Eg6szs6giigyi Int6zm6nye Id6sek Atmeneti Gondozrihdza
(,,Oszi Fdny" Integr6lt Gondoz6si K<izpont) 2019. 6vi
gazd6lkodrisrira vonatkoz6 kimutatrisdt.

A Polgiirmester a ddnt6sr6l az Ujpest Onkorm{nyzatrinak
Szocirilis 6s Eg6szs6giiryi Int6zm6nye Id6sek Atmeneti
Gondoz6h6zat t Ajdkoztatla.

HatNido: 2020. mrijus 1 1.

Felel<is: Kov6cs Pdter polgrirmester
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Dr. Csomor Ervin
jegyzo

Melldkletek
I . sz. mell6klet: A Tertileti Szoci6lis Szolgdlat besz6mol6ja
2. sz. melldklet: A Teriileti Szoci6lis Szolgrilat 2019. 6vi 6tfog6 6rt6kel6se
3. sz. melldklet: A Napraforg6 Csalid- 6s Gyermekj6l6ti Kdzpont beszdmol6ja
4. sz. mell6klet: A Napraforg6 Csal6d - 6s Gyermekj6l6ti Szolgiilat csakidsegitds

tevdkenys6g6nek 2019. 6vi 6tfog6 6rt6kel6se
5. sz. melldklet: Az Egyesitett B6lcs6de beszrimol6ja
6. sz. mell6klet: Az Aranyhid Gyermekek Atmeneti Otthona kimutatiisa 6s szakmai

besz6mol6ja
7. sz. melldklet: A Magyar Protestiins Seg6lyszewezet besz6mol6ja
8. sz. mell6klet: A Vdrdskereszt beszrimol6ja
9. s.z. mell6klet: Az Ujpesti Onkormdnyzat Szoci6lis ds Eg6szsdgtigyi Int6zmdnye Id<isek

Atmeneti Gondoz6hi2a kimutat6sa

V6lem6nyez6sre iavasolt bizotts6g:
Eg6szs6giiryi 6s Szociilis Bizottsrig
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