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A döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik:
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság
Az SZMSZ szerint véleményezi:

Tisztelt Képviselő-testület!
I.

Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Szigony-Útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft.
2001.10.15. napjától, a Moravcsik Alapítvány 2012.01.01. napjától biztosítja a pszichiátriai
betegek nappali ellátását, mint kötelező feladatot az Önkormányzattal kötött szerződéses
jogviszony alapján. A szerződésekben foglaltak alapján mindkét szolgáltatást végző szervezet
pszichiátriai betegek nappali ellátása szociális alapszolgáltatást biztosít 50-50 fő, VIII. kerületi
tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai
beteg részére a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai
szükségletek kielégítésére.
A Szigony–Útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft. a
VIII. kerületi pszichiátriai betegek komplex pszicho-szociális rehabilitációját végzi a
pszichiátriai betegek nappali és közösségi ellátásával. A beszámolási időszakban a pszichiátriai
betegek nappali intézményében összesen 54 fő ellátását biztosította. A Szigony-Útitárs célja a
VIII. kerületi pszichiátriai betegek komplex pszicho-szociális rehabilitációjának elősegítése, a
szolgáltatás egyéni szükségletek alapján meghatározott nyújtása, melynek során továbbra is
nagymértékben épít a kliensek aktív és felelős részvételére. Fő célkitűzésként szerepel a
pszichiátriai problémával küzdő, pszicho-szociálisan akadályozott személyek teljes körű
közösségi re-integrációja, rehabilitációja. A komplex pszicho-szociális rehabilitáció célja, az
életminőség javításán túl az ellátottak személyes céljait akadályozó problémák felmérése és
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megoldása az ellátottal közösen kidolgozott egyéni gondozási terv alapján. Ennek érdekében az
intézmény készségfejlesztést nyújt egyéni tréning vagy tematikus csoport formájában a
következő területeken: önellátás, életmód, szabadidős tevékenység, emberi kapcsolatok,
probléma megoldás, stressz kezelés. A beszámolóban részletesen bemutatásra kerülnek az
intézményben működő csoportfoglalkozások elnevezései, programjai, gyakoriságuk. A
szabadidős programok az ellátottak közösségi aktivitására építve kerülnek megszervezésre,
kulturális és szórakoztató programok, farsangi és szüreti bál, valamint számos intézményen
kívüli rendszeresen megtartott kirándulás, séta és múzeumlátogatás formájában.
A közösségi ellátás célcsoportját az otthonukban élő intenzív támogatást igénylő nem
veszélyeztető állapotú pszichiátriai betegek képezik, ellátásuk a folyamatos szükségletekre
épített a hozzátartozók és a természetes támogatók bevonásával, esetmenedzseri feladatok
felvállalásával kerül megvalósításra. Közösségi ellátásban 63 fő részesült.
A Szigony-Útitárs munka-rehabilitációs tevékenysége keretében fejlesztő foglalkozásokat és
akkreditált rehabilitációs foglalkoztatást végez. Jelenleg a munkavállalók száma 30 fő, melyből
20 fő megváltozott munkaképességű. A foglalkoztatás során a munkahelyi kötöttségek,
munkakultúra, munkafolyamatok elsajátítása, készségek fejlesztése zajlik, tekintettel arra, hogy
a foglalkoztatottak körében jellemző az alacsony munkatapasztalat és a piacképes képzettség
hiánya. A munkakörök a Szigony-Útitárs profiljához igazodva kerülnek kialakításra, a szociális
alapszolgáltatások működtetése, valamint a környezettudatos magatartás kialakítása közhasznú
cél elősegítése érdekében. Könnyű fizikai munkát igénylő tevékenységek elvégzésével
bérmunkát is vállalnak. A járványhelyzet hatással volt az intézmény életére, működésüket a
járványügyi intézkedések betartásával végezték, előtérbe helyezve a külső szabadtéri
programokat, továbbá telefonos ügyeletet is tartottak.
A beszámoló az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.
A Moravcsik Alapítvány alapítói okiratban meghatározott fő tevékenysége a pszichiátriai
betegek gyógyításának és rehabilitációjának elősegítése és a gyógyító műhelyek támogatása.
Az Alapítvány cél szerinti közhasznú tevékenysége közé tartozik az egészségmegőrzés, az
egészségügyi (pszichiátriai) rehabilitációs tevékenység, rehabilitációs és szociális/fejlesztő
foglalkoztatás, az intézményen belüli, bentlakás nélküli ellátási tevékenység végzése,
elősegítése, támogatása, valamint a rehabilitációs és szociális fejlesztő foglalkoztató
működtetése.
A 2020. évi beszámolóban bemutatásra kerül a nappali ellátás és a kapcsolódó foglalkozások
jellemzői, a nappali ellátásban és fejlesztő foglalkoztatásban végzett tevékenységek, programok
és szolgáltatások, a közösségi ellátás és a fejlesztő foglalkozások. A beszámolási időszak alatt
nappali ellátást igénybe vevő józsefvárosi ellátottak száma átlagosan 59 fő.
A nappali ellátás során a foglalkoztatás célja a szolgáltatást igénybe vevő személy pszichésszociális állapotának rendezése mellett, a társadalmi re-integráció elősegítése egyéni
képességeinek, készségeinek figyelembevételével és a számukra legmegfelelőbb munkavégzési
forma megszervezésével.
A közösségi pszichiátriai ellátás lényege, hogy az érintettek ellátása azok eredeti
lakókörnyezetében történjen, az érintett intézményi keretek közé emelése nélkül. A közösségi
pszichiátriai ellátásnak, mint szolgáltatásnak az a feladata, hogy az általa gondozott pszichés
betegségben szenvedő ellátottak teljes jogú, értékes tagjai maradjanak a társadalomnak,
valamint abban az esetben, ha betegségükből adódóan már a marginalizáció folyamata
elkezdődött, reintegrálódjanak a közösségbe. A beszámolóban részletesen bemutatásra kerülnek
továbbá a Moravcsik Alapítvány által 2020. évben biztosított programok, tevékenységek
helyszínei, időpontjai, a fejlesztő foglalkoztatások területei, helyszínei, kulturális és szabadidős
programjaik is.
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A fejlesztő foglalkoztatás során az alábbi tevékenységeket biztosítják: ajándéktárgyak
készítése, általános épülettakarítás, zöldterület kezelés, egyéb irodai szolgáltatás és egyéb
kiegészítő üzleti szolgáltatás. A Moravcsik Alapítvány, mint ernyőszervezet végzi a
megváltozott munkaképességű munkavállalók által készített kézműves termékek értékesítését
partnerszervezetek bevonásával. A kialakult járványügyi helyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet
kialakulását megelőző elővigyázatosságból intézkedéseket vezettek be intézményüknél,
amelyek visszavonásig érvényesek.
A beszámoló az előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi.
Az ellátási szerződésekben foglaltaknak mindkét szolgáltatást végző eleget tett. Javasolom a
pszichiátriai betegek nappali ellátását végző szervezetek 2020. évre vonatkozó beszámolójának
elfogadását.
II. A beterjesztés indoka
Az ellátási szerződések 3.3 pontjában foglaltak szerint a szerződések alapján kötelező
önkormányzati feladatot ellátó szervezetek évente egy alkalommal írásban az Önkormányzat
illetékes szakmai bizottságának beszámolnak szakmai és pénzügyi teljesítésükről, melynek
elfogadásához szükséges, hogy a döntéshozó meghozza döntését.
III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja a pszichiátriai betegek nappali ellátását végző Szigony-Útitárs a Komplex
Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft. és a Moravcsik Alapítvány éves
beszámolójának elfogadása.
A beszámolók elfogadása pénzügyi fedezetet nem igényel.
IV. Jogszabályi környezet
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a
Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 7. mellékletének 3.1.2 pontja szerint a
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság dönt az Önkormányzat egészségügyi, szociális,
gyermekvédelmi feladatok ellátása tárgykörbe tartozó szerződéses partner tevékenységéről
szóló beszámolójának elfogadásáról.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 60.§-a, az SZMSZ 30.§ (1) bekezdése és a 35.§ (2) bekezdése értelmében a döntés
egyszerű szavazattöbbséget igényel. A Mötv. 46.§ (1) bekezdése és 60.§-a, valamint az SZMSZ
13.§ (2) bekezdése alapján az előterjesztést a Bizottság nyilvános ülésen tárgyalja.
Tekintettel arra, hogy az ellátási szerződésekben foglaltaknak mindkét szolgáltatást végző
eleget tett, kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.
A Mötv. 59.§ (3) bekezdése és az SZMSZ 31. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület az
átruházott hatáskör gyakorlását bármikor indokolás nélkül magához vonhatja azzal, hogy az
nem minősül a hatáskör visszavonásának.
Melléklet:
1. számú melléklet - Szigony-Útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért
Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolója
2. számú melléklet - Moravcsik Alapítvány beszámolója
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Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének.…./2020. (XI.19.) számú határozata
a Szigony-Útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft.
és a Moravcsik Alapítvány pszichiátriai betegek nappali ellátásával kapcsolatos éves
beszámolóinak elfogadásáról
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1.
elfogadja a Szigony-útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú
Nonprofit Kft. (székhely: 1083 Budapest, Práter u. 44. fszt.5/Ü., Cg.: 01-09-911747, képviseli:
Gordos Erika Julianna ügyvezető) 2020. évi pszichiátriai betegek nappali ellátására vonatkozó
szakmai beszámolóját.
2.
elfogadja a Moravcsik Alapítvány (székhely: 1083 Budapest, Balassa utca. 6, képviseli:
Dr. Simon Lajos kuratóriumi elnök, adószáma: 19669072-1-42) 2020. évi pszichiátriai betegek
nappali ellátására vonatkozó szakmai beszámolóját.
Felelős: polgármester
Határidő: 2020. november 19.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati Iroda
Budapest, 2020.
Szili-Darók Ildikó sk.
alpolgármester

4

