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sz. napirend

ELŐ TERJESZTÉS
a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 2020. július 14-ei ülésére
Tárgy: Javaslat a Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Közhasznú Egyesület 2019. évi
beszámolójának elfogadására
Előterjesztő:
Hermann György
Készítette:
Humánkapcsolati Iroda
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.
Melléklet: 1. számú mellélet beszámoló
2. számú melléklet közfeladat-ellátási szerződés

Tisztelt Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság!
I.
Tényállás és a döntés tartalminak részletes ismertetése
A Képviselő-testület 48/2019. (11.21.) számú határozatában foglaltak alapján a Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefvárosi Önkormányzat a Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Közhasznú Egyesülettel
(székhely: 1091 Budapest, Üllői út 107.; adószám: 18254321-1-43) (továbbiakban: Egyesület)
egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, valamint helyi
közmüVelödési tevékenység támogatása, mint kötelező önkormányzati feladatellátásra, 2019. március
5. napjától határozatlan időtartamra közfeladat-ellátási szerződést kötött.
AzEgyesület az alábbi feladatok teljesítését vállalta:
- Az Onkorrnányzat tulajdonában álló Budapest VIII. kerület, Kálvária tér 18. szám alatti helyiségben
kábítószer-ellenes konferenciák lebonyolítása.
- Az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest VIII. kerület, Kálvária tér 18. szám alatti helyiségben
mentálhigiénés, kábítószer-ellenes továbbképzések lebonyolítása.
- A Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Forum részére adminisztratív feladatok ellátása.
- A kerületi egészségmegőrző, életmódváltó projektek szakmai anyagának kidolgozásában aktívan
együttmüködik (pl.: kerületi drogstratégia).
Az Egyesület fenti feladatoknak korlátozottan tudott eleget tenni, mert a szerződésben biztosított
helyiséget (Bp., VIII. ker. Kálvária tér 18.) csak 2019. október 3. napján vehették át, ezután az ingatlan
berendezése követett.
Az Egyesület 2019. évi működéséről szóló beszámolója az előterjesztés I. számú mellékletit képezi,
melyben bemutatásra kerülnek a 2019. évben nyújtott szolgáltatások.
A Beszámolóban foglaltak alapján az Egyesület a Közfeladat-ellátási szerződésben vállalt
feladatoknak nem saját hibájából csak részben tett eleget tett. Az Egyesület részére Önkormányzatunk
a közfeladat elvégzéséhez pénzbeli támogatást nem nyújt.
Fentiekre tekintettel javasolom az Egyesület 2019. évre vonatkozó Beszámolójának elfogadását.
II.
A beterjesztés indoka
A közfeladat-ellátási szerződés 7. pontjában foglaltak szerint az Egyesület szakmai beszámoló
formájában írásban köteles beszámolni az Önkormányzat Képviselő-testülete illetékes bizottságának a
szolgáltatás során kifejtett tevékenységéről.
Ill. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja az Egyesület 2019. évről szóló beszámolójának elfogadása. A beszámoló elfogadása
pénzügyi fedezetet nem igényel.
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IV. Jogszabályi környezet •
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselőtestület és Szervei Szervezeti es Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati
rendelet 7. mellékletének 3.1.2. pontja szerint a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága dönt
az Önkormányzat egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi feladatok ellátása tárgykörbe tartozó
szerződéses partner tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról.
Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális,
Egészségügyi es Lakásügyi Bizottsága ..../2020. (VII. 14.) számú határozata
a Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Közhasznú Egyesület 2019. évi beszámolójának
elfogadásáról
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális,
Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a Fiatalokat, Egészséget, Családot
Segítő Közhasznú Egyesület (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 107.; adószám: 18254321-1-43) 2019.
évi szakmai beszámolóját az előterjesztés I. számú mellékletét képező tartalommal.
Felelős: polgármester
Határidő: 2020. július 14.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati
Iroda
A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzététel
módjára: honlapon indokolt.
Budapest, 2020. július
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F.E.C.S.K.E. Egyesület
1091 Budapest, Üllői Út 107
18254321-1-43

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat

es a
F.E.C.S.K.E. Egyesület
között létrejött
közfeladat-ellátási szerződés
2019. évi teljesítéséről

Készftette: Gávay Zoltán

Budapest, 2020. június 11:

Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Közhasznú Egyesület
1091 Budapest, 01161 út 107.
18254321-1-43
info@fecske,com
facebook.com/fecskeegyesulet
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata 2019. február
21-én megtartott képviselő-testületi ülésén döntött arról, hogy a Fiatalokat,
Egészséget, Családot Segítő Közhasznú Egyesülettel közfeladat-ellátási
szerződést köt, mely döntés alapján a szerződés megkötésre került. A
kőzfeladatok ellátása érdekében a Budapest VIII. kerület, Kálvária ter 18.
szám alatti, 201 m2 (pince 18,56 m2, földszint 41,94 m2, galéria 140,13 m9
alapterületű utcai bejárattal rendelkező önkormányzati tulajdonú
helyiségrészt biztosította.
A

helyiség

birtokbaadása 2019. október 3-án történt meg. A
megállapodásban foglalt tevékenység folytatásához az ingatlan alkalmassá
tétele, berendezése következett. Ez a munkafolyamat magába foglalta a

bútorok, eszközök beszerzését, szállítását, összeszerelését
A közfeladat-ellátási szerződés keretében az alábbi tevékenységeket kell
ellátnunk:
a) Az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest VIII. kerület, Kálvária ter
18. szám alatti helyiségben kábítószer-ellenes konferenciák lebonyolítása,
b) Az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest VIII. kerület, Kálvária tér
szám
alatti
helyiségben mentálhigiénés,
18.
kábítószer-ellenes
továbbképzések lebonyolítása,
c) A Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztetó Fórum részére adminisztratív
feladatok ellátása,
d) A kerületi egészségmegörzó, életmódváltó projektek szakmai anyagának
kidolgozásában aktívan együttműködik (pl.: kerületi drogstratégia).
A felsorolt tevékenységek ellátására a 2019. év során az idő rövidsége miatt
korlátozottan került sor.
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Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Közhasznú Egyesület
1091 Budapest, 01löi út 107.
18254321-1-43
infiefecske.corn
facebook.com/feeskeegyesulet
Tevékenységek megvalósulása:
a)

Az

tulajdonában

Önkortnányzat

Kálvária

tér

18.

szám

alatti

álló

Budapest

helyiségben

VIII.

kerület,

kábítószer-ellenes

konferenciák lebonyolítása:

A Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Prevenciós Munkacsoportja
2019. november 4-én tartott West.

b) Az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest VIII. kerület, Kálvária
tér

18.

szám alatti helyiségben mentálhigiénés, kábítószer-ellenes

to vábbképzések lebonyolítása:

Az idő rövidsége miatt továbbképzés megtartására nem volt lehetőség.

c)

A

.Józsefvárosi

Kábítószerügyi

Egyeztető

Fórum

részére

adminisztratív feladatok ellátása a Budapest VIII kerület, Kálvária
tér 18. szám alatti helyiségben:

A Józsefvárosi KEF-ben az adminisztratív feladatok ellátása folyamatosan
történt 2019-ben a FECSKE Egyesület részéről.
A

józsefvárosi

szociális

munkások

számára

szociális

továbbképzési

programok megvalósítása érdekében szakmai es költségvetési egyeztetés,
ezzel kapcsolatos kérelem előkészítése, előterjesztése.

er

Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Közhasznú Egyesület
1091 Budapest, Üllői tit 107.
18254321-1-43
InfoOfecske.com
facebook.com/fecskeegyesulet
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d)

A

kerületi

anyagának

egészségmegórző,

kidolgozásában

életmódváltó

aktívan

projektek

együttműködik

(pl.:

szakmai
kerületi

drogstratégia).
A

VEKOP-6.2.1-15-2016-00013

településrészeken

azonosítószárnü„,A

élő alacsony státuszú

lakosság

leromlott

életkörülményeinek

javítása, társadalmi és fizika! rehabilitációja Budapesten» című európai
uniós projekt keretében megvalósításra kerülő „Együttműködési program»,
valamint a „Lelki egészség és motivációs program» kidolgozásában való
részvétel, az ehhez kapcsolódó szakmai felkészülés ás álláspont képviselete,
Józsefváros Kábítószer-ellenes Stratégiájában foglaltak szerint.

A JKEF és a JÁSZER közötti kapcsolatfelvitel megtörtént az együttműködési
lehetőségek kialalcitása a két szervezet között megkezdődött. A JASZER
elnöke a JKEF meghívott tagjává vált.

A 2019. november 29-en megtartott, a Kunhegyes Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum

által

előkészítése,

szervezett
szakmai

városi

szakmai

egyeztetése.

A

konferencián

konferencián

való

részvétel

bemutathattuk

a

Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Forum munkáját.
A JKEF szakmai hátténnunkájának infrastrukturális bázisa a Budapest VIII.
kerület, Kálvária ter 18. szám alatti helyiség.

Budapest, 2020. június 11.
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Szerzödésszánt: 225/2019.
KÖZFELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐ DÉS
amely létrejött egyrészről
Budapestfőváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
törzsszám: 735715.
adószám: 15735715-2-42
statisztikai sziunjel: 15735715-8411-321-01
számlevezető teve: K8cH Bank Zrt.
számlaszáma: 0403387-00028570-00000000
képviseletében: dr. Sara Botond polgármester, mint Önkormányzat, a továbbiakban Önkormányzat
másrészről
Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Közhasznú Egyesület
székhely: 1091 Budapest, Üllői út.107. fszt. 111.
statisztikai száma: 18254321-9499-529-01
adószám: 1825432; -1-43
számlevezető teve: Fannon Takarék Bank Zrt.
számlaszáma: 62900177-11592002
képviseletében: Banta Erika titkár, mint Közfeladatot ellátó között, a továbbiakban Közfeladatot
ellátó,
az alulírott napon es helyen az alábbi feltétdek szerint:
I. A Szerződés tárgya
I. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés tárgya a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Onkormányzat által Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXOEOCIX. tv. (Mötv.) rendelkezései szerint ellátandó helyi közügyek, valamint helyben
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatuk teljesítésében való
részvétel. Az Mötv. 23. § (5) bekezdés szerint a kerületi önkormányzat feladata különösen:
a) egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások (9. pont);
b) helyi ktemüvelödéSi tevékenység támogatása (13. pont).
Az Önkormányzat a felsorolt közfeladatait részben Közfeladatot ellátó útján látja el a jelen
megállapodásban foglalt feltételek szerint.
2. Felek megillarednak abban, hogy jelen szerződés 1. pontjában foglaltak keretében
Közfeladatot ellí.tó feladatát az alábbi, a fentiek keretében ellátandó tevékenységek, feladatok,
programok dlátása képezi:
a) Az Önktinnányzat tulajdonában álló Budapest VIII. kerület, Kálvária tér 18. szám alatti
helyiségben kábítószer-ellenes konferenciák lebonyolitása,
b) Az Onkormänyzat tulajdonában álló Budapest VIII. kerület, Kálvária ter 18. szám alatti
helyiségben mentálhigiénés, kábítószer-ellenes továbbképzések lebonyolítása,
e) A Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum részére adminisztratív feladatok ellátása,
d) A kerületi egészségmegörzó, életmódváltó projektek szakmai anyagának kidolgozásában
aktívan egyintrnülcödik (pl.: kerületi drogstratégia).
3. Felek rögzítik, hogy a Közfeladatot ellátó részére a jelen szerződés *szerinti feladatok
ellátásához az (5nkonnányzat pénzbeli támogatást nem nyújt.

4. A Közfeladatot ellátó kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott közfeladatok
teljesítését, a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint és a jogszabályi előírások betartása
mellett végzi.

IL Jogok és kötelezettségek
5. Jelen közfeladat-ellátási szerződés hatályának időtartama alatt önkOnnányzat a fent
meghatározott közfeladatok ellátása érdekében a Budapest VIII. kerület, Kálvária ter 18. szám
alatti, 201 rn2 (pince 18,56 ml, földszint 41,94 m', galéria 140,13 m2) alapterületű utcai bejárattal
- rendelkező önkormányzati tulajdonú helyiségrészt a Közfeladatot ellátó részére ingyenesen
kizárólagos használatba adja anal, hogy a helyiség közüzemi költségeit (villany, viz- és
csatornadíj) a Közfeladatot ellátó havonta köteles megfizetni.
6. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása
érdekében együttműködnek. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást a jelen
szerződésben foglaltak teljesítéséről és minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a
szerződés teljesítésére kihatással lehet.
7. Közfeladatot ellátó jelen szerződésben foglalt tev
. ékenységének ellátásáról évente a lezárt évet •
követő január 31-ig köteles Írásban beszámolni, és azt az önkormányzat Emberi Erőforrás
Bizottságának jóváhagyás céljából meglcüldeni.
8. Kapcsolattartók:
Közfeladatot ellátó részéről: Rókusfalvy-Bodor Gergely
telefonszám: 459-2130
e-mail: bodorg@jozsefvaros.hu
Önkormányzat részéről: Gávay Zoltan
telefonszám: 0620-344-3490
e-mail: gavaywItareyahoo.com
III. A szerződés ideje, felmondása
9. Felek a szerződést határozatlan időre kötik meg.
10.Jelen szerződést a Felek közös megegyezéssel is írásban módosíthatják.
11. Jelen szerződést bármelyik fél 3 hónapos felmondási határidővel rendes felmondással
felmondhatja.
12.Amennyiben Felek bármelyike, a jelen szerződésben foglalt kötelezettségét megszegi, a másik
fél frásban is részletesen köteles tájékoztatni a szerződésszegő felet a kötelezettségszegés
tartalmáról is az elvárt, szerződésszerü intézkedés módjáról. A szerződésszegő fél köteles a
szerződéses kötelezettségének ésszerű határidőn, de legkésőbb 30 napon belül eleget tenni, vagy a
szerződésszegést más, a másik fél által elfogadható módon orvosolni.
13.Amennyiben a szerződésszegő fél kötelezettségét a felszólítás ellenére sem teljesíti, a másik fél
jogosult a jelen szerződést a határidő eredménytelen lejártát követően azonnali hatállyal
felmondani.
14.Azonnali hatályú rendkívüli felmondási oknak minősül különösen:

a.) a jelcn szerződésből származó jogoknak is kötelezettségeknek a másik Fél hozzájárulása
pélkt I történő atruházlisa,
b.) a lényeges szerződési kötelezettségek vétkes megszegése,
c.) közvetlen károkozást okozó magatartás tanúsítása.

IV. Záró rendelkezések
15.A jelen szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége eseten a szerződés egyéb részei
érvényben rr aradnak.
16.Jelen szerződés 5 egymással szó szerint mindenben megegyező példányban készült, melyet
Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag aláírták. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen szerződés aláírásához a
4872019. (11.21.) sz. határozatával hozzájárult.
Budapest, 2(,19. március
Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Öpkorrnányzat
képvis eiébeit
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