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I.. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  108/2018. 
(XII.18.) számú határozata alapján önként vállalt önkormányzati feladatként határozott időtartamú 
2019.  január  01.  napjától  2019.  december  31.  napjáig tartó ellátási szerződést kötött az 
Emberbarát Alapítvánnyal (székhely:  1105 Budapest,  Cserkesz  u. 7-9.,  adószáma:  19719610-2-
42,  nyilvántartási szám:  01-01-0000035  képviseli: Laczkovszlci Csaba, továbbiakban: 
Alapítvány).  A  Képviselő-testület  59/2019.  (IV.30.) számú határozata alapján az ellátási-
szerződés módosításra került. Az Alapítvány feladata a VIII. kerületben bejelentett lakóhellyel 
vagy annak hiányában bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező lakosok részére bentlakásos 
férőhely biztosítása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993.  évi  Ill.  törvény 
72.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja szerinti személyes göndoskodás keretébe tartozó szákosított ellátást 
nyújtó tartós bentlakásos intézményrendszerében.  A  feladat ellátására  10.000  e  Ft  összeg került 
pénzügyi fedezetként biztosításra. 

A  Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető  Forum  tagja az Alapítvány, mely  1989.  évben jött létre, 
célkitűzései között kiemelt szerepet kap a szenvedélybetegek  komplex  rehabilitációja.  Budapest 
X. kerületének központjában, a Cserkesz  u. 7-9.  szám alatt  1991  augusztusában kezdte meg 
működését. Az Alapítvány bentlakásos  Alkohol  - Drogrehabilitációs Intézet I. és II. részlegében 
(X. ker. Cserkesz  u. 7-9.,  Gyöngyike  u. 4.)  összesen  77 fó,  a gyermek- és ifjúság - addiktológiai 
intézetben (X. ker. Cserkesz  u. 11.) 10 lb,  a lakóotthonban  12 fó,  az átmeneti otthonban  20 ió,  a 
női szenvedélybeteg részlegben (X. ker. Román  u. 16.) 10 fó  szenvedélybeteg  komplex  ellátására 
van lehetőség. 

Az ellátási szerződés  10.  pontjára való tekintettel az Alapítvány elkészítette a  2019.  évre 
vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolóját, mely az előterjesztés I. számú mellékletét képezi. 
Az Alapítvány intézményrendszere olyan  10-55  év közötti, gyógyulásra motivált szenvedélybeteg 
rehabilitálását végzi, akik alkohol-, drog-, játék-, illetve egyéb függőségük miatt önálló életvitelre 
nem képesek,  de  akut  fekvőbeteg gyógyintézeti kezelésük nem indokolt, és ezt belátva önként 
kérik felvételüket. Az ellátottak részére teljes körű ellátás kerül biztosításra, mely napi háromszori 
étkezést, ruházat, textília biztosítását, egészségügyi és mentálhigiéniás ellátást, lakhatást, valamint 
terápiás és készségfejlesztő foglalkoztatást foglal magában.  A  jogszabályban meghatározott 
szakmai létszámnormáknak megfelelően a szükséges szakszemélyzet az intézményben 
rendelkezésre áll. 
Az ellátási szerződés keretein belül összesen  9 fó (2018.  évben? fő) vette igénybe  2019.  évben az 
ellátást, a gondozási napok száma a  2018.  évihez képest  (1.368  nap) nőtt:  1.892  nap. 

Az ellátási szerződésben foglaltaknak az Alapítvány eleget tett, ezért javasolom a  2019.  évre 
vonatkozó beszámolójának elfogadását. 

előterjesztő neve:  Hermann  György bizottsági elnök 
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A  Képviselő-testület  180/2019. (X11.19.)  számú határozatában foglaltak alapján az Önkormányzat 
az Alapítvánnyal a  2020.  évre vonatkozóan ismételten ellátási szerződést kötött  5.000  e  Ft  fedezet 

• biztosítása mellett. 

11. A  beterjesztés indoka 
Az ellátási szerződés  10.  pontjában foglaltak szerint az Alapítvány  2020.  február  28.  napjáig 
szakmai  es  Pénzügyi beszámoló formájában írásban köteles beszámolni az Önkormányzat 
Képviselő-testülete illetékes bizottságának a szolgáltatás során kifejtett tevékenységéről. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja az Alapítvány  2019.  évről szóló beszámolójának elfogadása.  A  beszámoló elfogadása 
pénzügyi fedezetet nem igényel. 

IV. Jogszabályi környezet 
A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-
testület is Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. (X1.06.)  önkormányzati 
rendelet  7.  mellékletének  3.1.2.  pontja szerint a Szociális, Egészségügyi  es  Lakásügyi Bizottsága dönt 
az Önkormányzat egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi feladatok ellátása tárgykörbe tartozó 
szerződéses partner tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Ilatározati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Népviselő-testületének Szociális, 
Egészségügyi  es  Lakásügyi Bizottsága  ..../2020.  (VI.  23.)  számú határozata 

az Emberbarát Alapítvány  2019.  évi beszámolójának elfogadására 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, 
Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja az Emberbarát Alapítvány (székhely: 
1105 Budapest,  Cserkesz  u. 7-9.,  adószám:  19719610-2-42;  nyilvántartási szám:  01-01-0000035) 
2019.  évi szakmai és pénzügyi beszámolóját az előterjesztés I. számú mellékletét képező tartalommal 

Felelős: bizottsági elnök 
Határidő:  2020.  június  23. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati 
Iroda 

A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az elötedesztés előkészítőjének javaslata a közzététel 
módjára: honlapon indokolt 

Budapest, 2020.  június 

KÉSZÍTETTE: HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI ÜGYOSZTÁLY 
LEÍRTA: RÖKUSFALVY-BODOR GERGELY HUMÄNKAPCS LATI IRODA 
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM  IGÉNYEL,  IGAZOLÁS: '-c."14  
JOGI KONTROLL: 
ELLEN:51112TE: 
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SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 
' AZ  ELLÁTÁSI SZERZŐ DÉS 

2019.  ÉVI TELJESÜLÉSÉRŐ L 

I./ Bevezetés 
A  szolgáltatást nyújtó Embertarát Alapítvány rövid bentutatása 

Alapítványunk  2019.  évben ünnepelte létrejöttének  30  eves évfordulóját. Közhasznú 
civil szervezetünk megalakulása óta jelentős szerepet vállal a gyógyulni szándékozó 
szenvedélybetegek  komplex  rehabilitálásában; Az Alapító Okiratában is rögzített tartós  eel 
folyamatos megvalósítása érdekében többféle alapcél szerinti közhasznú tevékenységeket 
végez. Céljának megvalósításához állami  es  önkormányzati közfeladatokat közvetlenül ellátó. 
tevékenységeket, illetőleg azokhoz közvetve hozzájáruló, támogató közhasznú tevékenységet 
folytat, amellyel hozzájárul a társadalom  es  az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. 
Az egészségügyi-  es  szociális közfeladatai között a szenvedélybetegek bentlakásos 
rehabilitációja, gyógyítása, gondozása kiemelten hangsúlyos terület. 

Alapítványunk a  3  évtizedes működése folyamán - a szenvödélybetegek személyes 
• gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátásként - egymásra  61)016  integrált 

intézményrendszert hozott létre, melynek során az alábbi ellátási formák  es  típusok kerültek 
kialakításra: 

• Bentlakásos rehabilitációként  Budapest  X. kerületenek központjában a Cserkesz utca 
7-9.  sz. alatt  1991.  augusztusában kezdte meg működését az Emberbarát Alapítvány 
Alkohol-  Drogrehabilitációs Intézetének  1.  sz. Részlege, ahol az évek alatt végbement 
többlépcsős feröhelybövités eredményeként jelenleg  55  ró szenvedélybeteg  komplex 
ellátására van lehetőség. 

• Az  Alkohol-  Drogrehabilitációs Intézet sz. Részlege a Kőbányai önkormányzat 
tulajdonában álló X. ker. Gyöngyike utca  4.  szám alatt található, ebben az épületben 
további  23  gyógyulást kereső szenvedélybeteg részére nyújtunk teljes körű 
rehabilitációt. 

• Az Alapítvány Cserkesz utcai székházával szomszédos Cserkesz utca  ii.  szám alatti 
ingatlan megvételével lehetőség nyílt további bővítésre.  A  megvételkor ott  5116  romos, 
ill.  korszerűtlen lakóház elbontását követő új beruházás eredményeként  2006.  évben 
megnyílt a Reszocializációs Központ, amelynek keretében Szenvedélybetegek 
Awned  Otthona  (20  férőhellyel) és. Lakóotthona  (12  férőhellyel), valamint 
akkreditált felnöttképző intézmény Oktatási Stúdiója került kialakításra. 

• Alapítványunk évek óta kiemelt fontosságúnak tartja nemcsak a felnőtt, hanem a  18  év 
alatti, addiktológiai problémával küzdök mielőbbi kezelésbe vételét. Ennek volt 

• merföldköve, hogy  2016.  év júliusában többletkapacitás-befogadás eredményeként  10 
férőhelyen gyermek- és úsági addiktológiai rehabilitációs intézet elindítására 
kerülhetett sor, ahol a hiányterületnek számító  10  -  16  év közötti droghasználó 
korosztály részére végzünk bentlakásos ellátást. 

• A  székhelyépület szomszédságában lévő Román  u..16.  szám alatti ingatlan alapítványi 
tulajdonba kerülése ás részleges felújítása után lehetőségünk nyílt kifejezetten női 
szenvedélybetegek számára egy  i  részleg létrehozására. 

• Végül a szenvedélybeteg-ellátás komplexitását tükrözi a bentlakásos ellátás 
kiegészítéseként létrejött addiktológiai járóbeteg-rendelés is.  A  Gyöngyike utcai épület 
földszintjén Addiktológiai Gondozót működtetünk, ahol az érintettek részére ambuláns 
gondozást tartunk, valamint  2003  júliusa óta megelőző-felvilágosító szolgáltatást 
(elterelést) végzünk. 



2./A  szociális szolgáltatásra vonatkozó szakmai alapinformációk 

• A.) A  szociális szolgáltatásra vonatkozó jogszabályi háttér: 

-  1993.  évi  111.  törvény A  szociális igazgatásról  es  szociális ellátásokról, 
-29/1993. (11.17.) Korn.  rend. A személyes gondoskodást nyújtó sociális 
ellátások térítési díjáról 

     

-9/1999..  (Xl.  24.)  SZCSM rend. A személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások igénybevételéről 

     

-  1/2000. (1.7.)  SzCsM. rend. A személyes gondoskodást nyújtó szociális 
Intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, 
-  369/2013. (X.24.)  Korin. rend. A  szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 

B.)A  szolgáltatás megszervezése  es  a működtetés formája - Integrált intézmény 

Az Emberbarát Alapítvány szenvedélybeteg ellátó intézményrendszerán belül 
különböző típusú, különálló szervezeti egységekben megszervezésre került intézmények 
épülnek egymásra, ahol az egyes részlegek szoros munkakapcsolatban  es  szervezeti-, szakmai 
együttműködésben állnak egymással. Az integráció létrejöttét és hatékony működését 
nagyban elősegíti az egyes telephelyek,  ill.  épületek egymáshoz közeli földrajzi — fizikai 
elhelyezkedése. 

C.)A  nein  állami fenntartású intézményrendszer fenntartója: 

Az Emberbarát Alapítvány  9  tagú Kuratóriuma, melynek székhelye: 
1105 Budapest,  Cserkesz utca  7-9. 

Elérhetösége:  c-mail  — emberbarat®emberbarathu, Tel.  01-1-431-97-92 

3/4  szociális intézmény szakmai és miiködési feltételeinek bemutatása 

Valamennyi személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásra vonatkozóan az 
1/2000.  SzCsM rendelet részletes előírásokat tartalmaz az intézmények szakmai feladatairól 
és működésük feltételeiről.  A  hivatkozott jogszabály előírásainak figyelembe vételével 
ismertetjük a rendelkezésünkre álló általános és speciális szakmai feltételeket. 

A.)  Általános ós speciális tárgyi és működési és feltételek: 

A  hivatkozott rendelet  4.§-a  elvárásainak megfelelően a bentlakásos intézmény földrajzi 
elhelyezkedése, elérhetősége optimális, egyéni- és tömegközlekedéssel való 
niegközelíthetőség szempontjából is jó. Az épület gyakorlatilag a X. kerület 
városközpontjában található, több irányból, sokféle közlekedési eszközzel elérhető, a 
legközelebbi autóbusz-,  ill.  villamosmegálló távolsága  50, ill. 150  méter. 
Az intézményrendszer épületeinek berendezési4es felszerelési tárgyai a bentlakók életkori 
sajátosságainak megfclelök, az építészeti megoldások az épületen belüli akadálymentes 
közlekedést csak részben teszik lehetővé, ugyanakkor megfelelnek az ellátott célcsoport 
egészségi és mozgásállapotának. 
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Minden szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell a szolgáltatói nyilvántartásba történő 
bejegyzéssel, továbbá a vonatkozó jogszabályban meghatározott tartalmú szakmai 
programmal, amely részletesen ismerteti a szolgáltatás célját  es  feladatát, a résztvevők 
célesoportját, az ellátás igénybevételének módját, az intézményben biztosított szolgáltatások 
körét és formáit. 

Általános működési feltétel továbbá a foglalkoztatottak munkaköri leírásának megléte, 
amely részletesen ismerteti az egyes munkakörökhöz tartozó szakfeladatokat. 

Az intézmény életét meghatározó alapvető belső szabályzat a Házirend, amely 
megfelelő keretet nyújt a bentlakás idejére vonatkozó humánus együttéléshez, tájékoztat az 
intézmény működésének belső rendjéről, az abban rögzített magatartási szabályok és 
előírások érvényesek a rehabilitációban résztvevőkre, hozzátartozókra,  ill,  látogatóba 
egyaránt. 

A  működéshez tartozó további követelmény egyéb meghatározott szabályzatok (pl. 
iratkezelési', adatvédelmi-, gazdasági-, műszaki ellátási szabályzatok) megléte is. 

Szükséges szakmai feltétel az egyes ellátottakra vonatkozó gondozási terv elkészítése 
is, amely az ellátást legalább  6  hónap időtartamra igénybe vevő kliensek esetén kötelező. • 

A  bentlakásos intézményrendszerünkben kialakításra került: 
• az éjszakai  es  nappali tartózkodásra (lakhatás), 
• a személyi tisztálkodásra, 
• az étkezésre, 
• az intézmény jellege szerinti közösségi együttlétre, 
• az egészségügyi ellátás céljára, 
• a látogatók fogadására szolgáló helyiség. 

Az intézet megfelelő infrastruktúrával rendelkezik, biztosított a folyamatos fűtés, energia, is 
melegvíz-szolgáltatás. 
Bútorzata, eszközállománya  es  egyéb berendezései megfelelnek a bentlakók életkori 
sajátosságainak, valamint fizikai-  Ls  mozgásállapotának. Az ellátottak elhelyezésére szolgáló 
lakószobák  2-3,  esetenként  4  ágyasak, ahol egy ellátottra legalább  6  négyzetméternyi 
lakóterület rendelkezésre áll.  A  szükséges bútorokat, berendezési- és felszerelési tárgyakat  'es 
textíliákat biztositjuk. 
A  Cserkesz utcai fóépületben került kialakításra a saját üzemeltetésű fözőkonyhánk, ahol az 
egész bentlakásos ellátórendszer élelmezési ellátása folyik. 
Az egészségügyi ellátás céljára orvosi rendelő /a szakmai rendeletekben meghatározott 
berendezéssel!, váró  es  elkülönítö szoba áll a bentlakók rendelkezésére.. 
Az intézményrendszer működéséhez szükséges textíliák (ágyneműk, törülközők, terítők, 
függönyök stb.) mosása, szárítása, vasalása saját mosodánkban történik. 

B.)  Személyi feltételek bemutatása: 

A  vonatkozó jogszabály meghatározza, hogy az ellátottakkal közvetlenül foglalkozó dolgozók 
80  százalékának szakképzettnek kell lennie, valamint rögzíti a szakmai létszámnorma 
minimumot,  es  az egyes munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési előírásokat is. 
A  tárgyra vonatkozóan előírt szakmai létszámnormáknak megfelelően a szükséges 
szakszemélyzet rendelkezésre  all.  Alkalmazásuk minden esetben munkaszerződés keretében 
történik.  A  munkakör betöltéséhez szükséges foglalkoztatottak szakmai képesítése megfelel 
miniszteri rendeletben meghatározott képesítési előírásoknak, a munkavállalók, több mint  90 
%-a rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges szakképesítéssel,  ill.  néhány munkavállaló 
szakmai képzése jelenleg folyamatban van. 

i‘{t  
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4./A  feladatelhítás szakmai tana/ina 

- Az- el  (Elton  célesoport  köre: 

Szenvedélybeteg-ellátó integrált intézményrendszerünk olyan gyógyulásra motivált • 
szenvedélybeteg rehabilitálását végzi, akik alkohol-, drog-, játék-,  ill.  egyéb filegőségük miatt 
önálló életvitelre nem képesek,  de  akin fekvőbeteg gyógyintézeti kezelésük nem indokolt,  es 
ezt belátva önként kérik felvételüket. 

Az elmúlt években több változás következett be az intézményünkben ellátható célcsoporti 
körben, ennek következtében már lehetőségünk van  10  —  16  év közötti fiatalok részére is 
gvertnek- S iflúsági addiktológiai rehabilitáció nyújtására, továbbá kialakításra került egy 
kifejezetten női szenvedélybetegek (közöttük szenvedélybetegséggel érintett kiskorú lányok) - 
számára létrehozott új részleg is. 

Az ellátás igénybevételének módja: 

A  személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevétele önkéntes, amely az 
ellátást igénylő  (ill.  kiskorú, vagy gondnokság alatt álló esetében törvényes képviselője) 
személyes kérelmére történik. 

A  felvételi beszélgetés alkalmával az ellátást kérő tájékoztatást kap a rehabilitációs intézet 
működéséről, az ellátás tartamáról ás feltételeiről, az intézmény által vezetett 
nyilvántartásokról, az ellátott  es  hozzátartozója közötti kapcsolattartás lehetőségéről, a 
fizetendő térítési díjról. továbbá megismeri a Házirend előírásait, a rehabilitáció jellegét  es 
tartalmát. Az intézményi jogviszony keletkezésekor az intézményfenntartó által megbízott 
intézetvezető az ellátást igénylővel írásos megállapodást köt, amely tartalmazza a Szociális 
törvényben előírt részleteket. 

A  rehabilitáció célja: 

felvételt nyert szenvedélybetegek egészségi állapota romlási folyamatának megállítása, 
folyamat visszafordítása, egészségük helyreállítása, a korosztályuknak megfelelő érési 
folyamat lehetőségeinek megteremtése. Ehhez állandó ellenörzésre, a visszaesés, a relapszus 
megakadályozására, a. szenvedélybetegség kialakulásában esetlegesen szerepet játszó 
psziehiátriai problémák • (.kettős diagnózis") feltárására, kezelésére, a gondozottak 
mentálhigiénéjének helyreállítására van szükség. 

-  AZ  ellátás terjedelme: 

Rehabilitációs intézetünk az. ellátást igénybe vevő szenvedélybetegek részére biztosítja a 
telje.y körű ellátást, melynek részei — a jogszabály szerinti mértekben és módon: 

- az étkeztetés megszervezése 
a ruházat, textília biztosítása 
az egészségügyi ellátás 

mentálhigiénés ellátás biztosítása 
lakhatás, valamint 

- a terápiás és készségfejlesztő foglalkoztatás 
Intézményeinkben klienseink átfogó, komplex program keretében egészségügyi-, szociális-, 
pszicho-szociális rehabilitációban vesznek részt, melyet szervesen kiegészít az intézményen 
belüli vedett rehabilitációs fejlesztő foglalkoztatás ás az ebben reszt venni kívánók részére az 
OKJ-s sütöipari munkás képzés is. 



S.!  A  Józsefvárosi Önkormányzattal létrejött Szolgáltatási Szerződés megállapodásainak 
végrehajtása 

A  Józsefvárosi Önkormányzat és az Emberbarát Alapítvány között  2019  januárjában 
Szolgáltatási Szerződés kerüli aláírásra; amely alapján az Alapitvány, mint fenntartó vállalta, 
hogy a Megbízó Önkormányzat számára a VIII. kerületben bejelentett lakóhellyel, vagy annak 
hiányában bejelentett tartózkodási címmel rendelkező  5  re szenvedélybeteg részére 
bentlakásos férőhelyet biztosít a szakosított szociális ellátást nyújtó tartós bentlakásos 
intézmény-rendszerében. • 
A  Szolgáltatási Szerződés I.,  5., 6.  és  9.  pontjai  2019.  május  8.  napjától - az Önkormányzat 
kezdeményezése következtében - módosításra kerültek.  A  módosítás eredményeként, (a 
korábbi  5  főben meghatározott ellátotti létszámkorlátozás megszüntetésével) a Megbízott 
vállalta, hogy a VIII. kerületben bejelentett lakó-,  ill,  tartózkodási hellyel rendelkező 
szenvedélybetegek részére férőhelyet biztosít bentlakásos intézményrendszerében. 
A  módosítás következtében az ellátás biztosításáért a Megbízó Onkonnányzat által vállalt 
fenntartási ősszeg megfizetése is változott. 

A  Szerződés módosításra nem került pontjainak figyelembe vételével jelen' beszámoló 
is kitér arra, hogy az ellátás igénybevételének szabályain vonatkozóan 2019-ben a fenntartó 
nem hozott érdemi változást. 

A  Szerződés  7./  pontja szerint a Szolgáltatási szerződés keretében ellátottak esetleges 
panaszainak kivizsgálásáról a Megbízott az eves beszámoló keretében tájékoztatást  ad  a 
megbízó Önkormányzat részére.  2019.  év folyamán az intézményben ellátottak résziről nem 
történt írásbeli panaszbejelentés, tehát benyújtott panasz kivizsgálására nem volt szükség. 

6./A  VIII. kerületből érkezett szenvedélybetegek ellátásának ismertetése 

A  konkrét személyeket tartalmazó táblázatunk kimutatásainál ez alkalommal is figyelembe 
vettük, hogy az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 
védelméről szóló  1997.  évi  X1.1/11  tv hatálya kiterjed minden egészségügyi ellátást nyújtó, 
valamint egészségügyi is személyazonosító adatot kezelő szervezetre és személyre. 
Rehabilitációs intézményrendszerünk az ellátottak körének speciális jellegére tekintettel 
különleges személyi adatokat kezel, ugyanis jogszabály által kiemelt védelemben részesül a 
kóros szenvedélyre vonatkozó minden adat. Mivel a fenti jogszabály  23:27.  §-ainak 
figyelembe vételével az egészségügyi ellátó-hálózaton kívüli szerv részére történő 
adattovábbítás (a törvényben meghatározott kör kivételével) csak személyazonosításra 
alkalmatlan, anonimizált módon lehetséges, ezért az ellátást igénybe vevő szenvedélybeteggel 
kapcsolatosan az alábbi, nevek szerint betürendbe szedett adatokat közöljük: 

2019.  évben ellátásban részesült VIII. kerületi bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező 
szenvedélybetegek 

Sorszám  es 
név Szül. hely Születési idő Ellátás kezdete Gondozási 

napok 
1./B.  Szilvia Székesfehérvár 1975.  jan. 2019.01.01. 131 
2./ B. Barbara Fehérgyarmat 1988.  jan. 2019.01.10. 104 
3./ H. Andrea Szombathely 1959.  febr. 2019.01.01. 365 
4./K. Rita Körmend 1969.  szept. 2019.04.  Il. 264 
5/M.  Mónika Budapest-  1969.  júl. 2019.05.30. 208 



6./N.  Enikő Torda 1959.  máj. 2019. 01.01.: 108 
7./  E Tünde Budapest 1975.  szept. 2019. 01. 01. 332 
8./  T. Dóra ' Budapest 1978.  ápr. 2019. 01.01. 107 
9í Z.  Katalin Sümeg 1979.  okt. 2019. 01. 10. 273 

Számítógépes adatbázisunk összesítése szerint  2019.  évben az Emberbarát Alaptvány 
bentlakásos szociális ellátásában részesült  9  fő józsefvárosi illetőségű szenvedélybeteg, a 
gondozási napok összesítése szerint a fenti személyek  2019.  év során  1892  gondozási nap 
ellátásban részesültek. 

Mcgjegyezzük továbbá, hogy  2019.  óv folyamán az Addiktológiai Gondozónk ambuláns 
járóbeteg-rendelésén  14 fó  Józsefvárosban élő;  ill.  VIII. kerületi ügy miatt eljárás alá vont 
szenvedélybeteg is megjelent. 

7./  összegzés 

Több évtizedes feladat-ellátási munkánk során szet7ett meggyőződésünk. hogy  a 
szenvedélybetegséggel küzdő személyek élet  es  felzárkózási esélyeinek növelése és 
társadalmi integrációja megoldhatatlan korszerű, egymásra épülő intézményhálózat  is  jól 
kidolgozott, komplex kezdési módszerek és eljárások nélkül. 

A 2019.  évben fennállásának  30.  évfordulóját ünneplő Emberbarát Alapítvány 
változatlan célkitűzése, hogy  a  szenvedélybeteg-ellátás terén létrehozott, eddig  mär  működő 
szolgáltatásait egyre magasabb színvonalon lássa  el. 
A mind  teljesebb körű feladat-ellátás érdekében  a  közelmúltban  a  még hiányzó szolgáltatás-
elemek (komplex addiktológiai rehabilitációs ellátás  a 10  —  18  év közötti gyermek- és 
tinédzser korosztály részére, valamint  a  kifejezetten nők számára kialakított, az  ö  speciális 
igényeiknek és szükségleteiknek megfelelő kezelőhely létrehozása)  is  kiépítésre kerültek. E 
két hiánypótló terület férőhely-kihasználtsága  100  %-os,  a  felnöttkorú férfi szenvedelybetegek 
számára  nines  várólista. 

• A  szenvedélybetegek összetett és magas színvonalú egészségügyi, szociális, 
rehabilitációs  es  reszocializációs ellátása érdekében Alapítványunk minőségirányitási 
rendszert vezetett  be. A  jelenleg érvényben lévő  MSZ  EN ISO 9001:2015  szabvány, 
követelményeinek megfelelő minőségbiztosítási rendszer szerinti tanúsitvány igazolja  a 
követelményrendszernek megfelelő hatékony működést. 

Az addiktológiai ellátás terén szerzett több évtizedes gyakorlatunk és tapasztalataink 
felhasználásával a továbbiakban is szeretnénk részt vállalni a VIII. kerület drogproblémával 
érintett lakosainak társadalomba történő visszavezetésében. 
Reméljük, hogy a közös  eel  hatékony elérése érdekében a Józsefvárosi Önkormányzat  es 
Alapítványunk között meglévő, és évek óta folyamatosan működő szakmai kapcsolattartás  es 
hatékony összefogás továbbra is eredményesen folytatódna. 

imberbartit Alapítvám 
1105 Budapest  Cserken  u 74. 

Mánarn:  19719E10.2-.12 

Budapest, 2020.  február  28. 1.  , 

14671,044 
Laczkovszki Csaba 
mint a Megbízott 

Emberbarát Alapítvány 
képviselője 



PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 

• Az Emberbarát Alapítvány is a  Budapest  Főváros VIII. ker. Józsefvárosi önkormányzat 
között 2019.január hóban létrejött, majd  2019.05.08.  napján módosított Szolgáltatási 

szerződés  10.  / pontjának megfelelően. 

A  módosított szerződés  1.  pontja alapján „férőhely fenntartás" címen az önkormányzat 
10.000.000  Ft-ot utalt  at  az Alapítvány számlájára. 

Az Alapítvány szenvedélybeteg-ellátó tevékenységének  2019.  évi pénzügyi kimutatása: 

/adatok E Ft-ban/ 
Bevételi forrás megnevezése ssze_ 

Szociális intézmények költségvetési 
támogatása 

135.881 I 

OEP-finanszirozás 283.663 

Intézeti térítési díj 28.2261 

Egyéb bevétel 11.190 : 

Összesen 458.960 ' 

KÖltségeWICiadisok összeg (ezer Ft-ban) i 
Személyi kifizetések és közterheik 327.942; 
Élelmezés 42.767' 
Gyógyszer, vegyszer 9.804_i 
Fűtés, világítás, egyéb energia 20.145! 
Javítás-, karbantartás 8.130 1 
Egyéb költség, kiadás 34.665! , 
Elkülönítés beruházásra . 15.507: 
Összesen 458.9607 

A  fenti adatok tartalmazzák az összesen  91  férőhelyes rehabilitációs intézetek, a  10  férőhelyes 
gyermek- is ifjúság-addilctológiai rehabilitációs intézet, a  12  férőhelyes lakóotthon, a  20 
férőhelyes átmeneti otthon és az addiktológiai gondozó bevételeit és kiadásait. 

A  fenti táblázat nem tartalmazza a fejlesztő foglalkoztatással kapcsolatos költségeket, 
amelyeket elkülönített pályázati forrásból finanszíroztunk. 

Az intézményi térítési díjak egy része folyamatban lévő felújítások elvégzésére, infrastruktúra 
bővítésre nyújtanak fedezetet, az önkormányzati támogatás pedig hozzájárult ahhoz, hogy a 
2019.  év végén átadásra került, kibővített női otthonban megduplázódhatott az ellátottak 
száma. 

..•lubitharät Alapítván  
h..35 ntiztapest.I.4eikez4z.  u 7.9. 

, Adöszian:  19719G10-2-42 

wiI' cia,4 . t e 
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SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐ DÉS 

amely létrejött egyrészről a 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
székhelye:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
törzsszáma:  735715 
adószám:  15735715-2-42 
bankszámlaszám:  10403387-00028570-00000000 
számlavezető: K&H  Bank  Zrt. 
képviseli: dr. Sara Botond polgármester, mint megbízó, (a továbbiakban: Megbízó) 

másrészről az 
Emberbarát Alapítvány 
székhelye:  1105 Budapest,  Cserkesz  u. 7-9. 
képviseli: Laczkovszki Csaba 
adószáma:  19719610-2-42 
statisztikai számjel:  19719610 8720 569 01 
bankszámlaszáma:  10300002-20110826-00003285 
számlavezető: MKB  Bank  Zrt , mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) 
- a továbbiakban együtt Szerződő Felek - között az alulírott helyen és napon, az alábbi 
feltételek szerint: 

1./ A  Megbízott vállalja, hogy a Megbízó számára a VIII. kerületben bejelentett lakóhellyel 
vagy annak hiányában bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező  5  fő szenvedélybeteg 
részére bentlakásos férőhelyet biztosít a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993.  évi III. törvény  72.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja szerinti személyes gondoskodás keretébe 
tartozó szakosított ellátást nyújtó tartós bentlakásos intézményrendszerében. 

2./  Megbízott a bentlakásos ellátásra jelentkező személyt (annak önkéntessége és gyógyulásra 
motiváltsága esetén) az általa fenntartott  Alkohol-  Drogrehabilitációs Intézetének I.  ill.  II. 
Részlegében  /1105 Budapest,  Cserkesz  u. 7-9., ill. 1101 Budapest,  Gyöngyike  u. 4./ 
Gyermek- és Ifjúságaddiktológiai Rehabilitációs Intézet -  /1105 Budapest,  Cserkesz  u. 11./ 
Alkohol-  Drogrehabilitációs Intézet  Roman  utcai Részlege (női szenvedélybetegek részére) — 
/1105 Budapest,  Román  u. 16./  helyezi el, napi  24  órás teljes körű ellátást, gondozást biztosít 
számára a mindenkori hatályos jogszabályok alapján. 

3./ A  Megbízó által küldött vagy felvételi kérelmével közvetlenül a Megbízotthoz forduló 
VIII. kerületi szenvedélybetegek felvételéről, illetve az ellátás megszűnéséről, valamint a 
fenntartó által hozott, az ellátás igénybevételének szabályaira vonatkozó esetleges 
módosításáról a Megbízott — tájékoztatási kötelezettségének megfelelően —  15  napon belül 
értesíti a Megbízót. 

A  szerződéssel érintett szenvedélybetegek ellátásba kerülése két úton lehetséges. 
Az Önkormányzat közreműködésével küldött szenvedélybetegek vonatkozásában, — 
ilyenkor minden esetben a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ Szenvedélybetegek Nappali Klubjának klubkoordinátora és szakorvos által 
kiadott javaslat alapján történik. 
A  közvetlenül a Megbízottnál felvételre jelentkező ellátottak soron kívüli felvételével, 
—  ha  a kérelmező aktuális egészségügyi állapota,  ill.  szociális helyzete alapján 
azonnali elhelyezés szükséges. 

Az Önkormányzat javaslata alapján érkező, valamint a közvetlenül az Emberbarát 
Alapítványnál felvételre jelentkező VIII. kerületi szenvedélybetegek soron kívüli felvételéről 
a Megbízott  15  napon belül értesíti a Megbízót. 



4J A  Megbízott kijelenti és nyilatkozik, hogy a szerződésben meghatározott feladatokra 
vonatkozó szociális ellátási, nyilvántartási, adatvédelmi, adatszolgáltatási jogszabályokat, 
szakmai követelményeket és nyilvántartási kötelezettségeket ismeri és azok betartására,  ill. 
betartatására kötelezettséget és felelősséget vállal. 

5./ A  Megbízó vállalja, hogy a Megbízottnak a  2.  pontban foglalt bentlakásos szociális ellátás 
biztosításáért férőhelyenként évente  400.000,- Ft  férőhely-fenntartási összeget biztosít. Ez az 
összeg minden egyes lekötött férőhely után — annak kihasználtságától függetlenül — megilleti 
a Megbízottat 
A  szociális intézményi ellátásért az egyes ellátottak által fizetendő intézményi térítési díj napi 
összege a szerződés megkötésekor  1.067,- Ft,  teljes havi igénybevétel esetén  32.010,- Ft, 
melynek megfizetését a Megbízó átvállalja. Ezen összeg a betöltött férőhelyek arányában 
illeti meg a Megbízottat. 

6./ A  Megbízott részére az  51.  pontban meghatározott férőhely-fenntartási összeget jelen 
Szolgáltatási Szerződés alapján a Megbízó  2019.  március  31.  napjáig a Megbízott által 
megküldött előlegszámla ellenében a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály 
ügyosztályvezetőjének teljesítés igazolását követően a Megbízott MKB  Bank  Zrt-nél vezetett 
10300002-20110826-00003285  számú bankszámlájára utalja át.  A  Megbízott a Szerződésben 
foglalt teljesítési idő lejártát követő  15  napon elkészíti és megküldi a Megbízó részére a 
végszámlát. 
A  Megbízott részére az  5./  pontban meghatározott napi térítési díj az ellátás igénybevételét 
dokumentáló kimutatás és az ellátott és az intézmény között létrejött Megállapodás másolata, 
valamint a megküldött — havonta kiállított - számla alapján, a Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Ügyosztály ügyosztályvezetőjének teljesítés igazolását követően 
átutalással, a tárgyhónapot követő  10  napon belül a Megbízott  10300002-20110826-00003285 
számú számlaszámára kerül megfizetésre. 

7./  Az Szolgáltatási szerződés keretében ellátottak esetleges panaszainak kivizsgálására az 
ellátás kezdetén létrejött Megállapodás és az Alkohol- Drogrehabilitációs Intézet 
Házirendjében foglalt szabályozás az irányadó, a Megbízó ezzel kapcsolatos tájékoztatására 
az eves beszámoló keretében kerül sor. 

8./  Jelen szerződést a felek  2019.  január  01.  napjától  2019.  december  31.  napjáig, határozott 
időre kötik. 

9./ A  szerződést bármelyik fél írásban felmondhatja  60  napos felmondási idővel. Megbízott a 
felmondási idő lejártáig köteles jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit biztosítani.  A 
szerződés  2019.  december  31.  napja előtti megszűnése esetén legkésőbb a megszűnés napján 
Megbízott köteles Megbízó részére visszafizetni az ellátással nem érintett hónapokra 
megfizetett férőhely-fenntartási összeget. 

10./ A  Megbízott a tárgyévet követő év februárjának utolsó napjáig szakmai és pénzügyi 
beszámoló formájában írásban köteles beszámolni a Megbízó Képviselő-testületének a 
humánszolgáltatási hatásköreit gyakorló Bizottságának a szolgáltatás során kifejtett 
tevékenységéről.  A  Megbízó jogosult a Megbízottól év közben is tájékoztatást kérni az általa 
jelen szerződés szerint ellátott tevékenységéről. 

11./  Az Szolgáltatási szerződés fennállásának időtartama alatt bármelyik fél szerződésszegése 
esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó szabályai 
szerint felelősséggel tartozik. 
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dr. Mészár  Erika 
aljegyző 

12./ A  szerződéssel kapcsolatos jogvitás ügyeket a felek egyeztetés útján oldják meg. Ennek 
sikertelensége esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. 

13./ A  jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a 
tárgyra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

14./  Jelen szerződés megkötése a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testülete  108/2018.  (XII.18.) számú határozatában foglalt felhatalmazáson alapul. 

15./  Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.  A  Szerződés  5  db eredeti, egymással teljes egészében 
megegyező példányban készült, amelyből  4  db a Megbízónál,  1  db a Megbízottnál marad. 

Budapest, 2019.  január 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat, 

mint Megbízó - 
képviseletében 

- ?.! 
VÄ-N, 

dr. Sara Botond 
polgármester 

it 
Fedezet: " címen  Budapest, 2019. 0  ( " • 
Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Paris  Gyuláné 
gazdasági vezető 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 

Danada-Rimán Edina 
jegyző 
nevében és megbízásából 

Emberbarát Alapítvány, 
mint Megbízott 
képviseletében 

Emherhprzi'.1!.;ph%; 
11 .2 .  liuclai OEt.Cfnl:esz  u. -33 
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Laczkovszki Csaba 
képviselő 
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2019  MÄI  23. 
5e  , 

amely létrejött egyrészről a 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Jó2  srJóroJ Polgármesteri liivatal 

székhelye:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
törzsszáma:  735715 
adószám:  15735715-2-42 Mend:let. 

bankszámlaszám:  10403387-00028570-00000000 
számlavezető: K&H  Bank  Zrt. 
képviseli: dr. Sara Botond polgármester, mint megbízó, (a továbbiakban: Megbízó) 

másrészről az 
Emberbarát Alapítvány 
székhelye:  1105 Budapest,  Cserkesz  u. 7-9. 
képviseli: Laezkovszki Csaba elnök 
adószáma:  19719610-2-42 
statisztikai számjel:  1971961 0 9499 569 01 
bankszámlaszáma:  10300002-20110826-00003285 
számlavezető: MKB  Bank  Zrt, mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) 
- a továbbiakban együtt Szerződő Felek - között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek 
szerint: 

a Szerződő Felek a  2019.  január  11.  napján megkötött, a VIII. kerületben bejelentett lakóhellyel 
vagy annak hiányában bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező  5  fő szenvedélybeteg részére 
bentlakásos férőhely biztosítása tárgyában létrejött szolgáltatási szerződést (a továbbiakban: 
szolgáltatási szerződés) —  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének  59/2019.  (IV.30.) számú határozata szerint közös megegyezéssel az alábbiak szerint 
módosítják. 

1. A  szolgáltatási szerződés I.,  5., 6. es 9.  pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„A/ A  Megbízott vállalja,  bogy  a Megbízó számára a  VW.  kerületben bejelentett lakóhellyel vagy 
annak hiányában bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező lakosok részére bentlakásos 
,férőhelyet biztosít a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993.  évi  111  törvény  72. 
§  (2)  bekezdés  b)  pontja szerinti személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátási 
nyújtó tartós bendakásos intézményrendszerében." 

„5./A  Megbízó vállalja, hogy a Megbízottnak a  2./  pontban bemlakásos szociális ellátás 
biztosításáért  10.000.000,- Ft,  azaz tízmillió "'brim ,fenntartási összeget biztosít.” 

„6./ A  Megbízott részére az  5./  pontban meghatározott fenntartási összeget jelen Szolgáltatási 
Szerződés alapján a Megbízó  2019.  május  31.  napjáig a Megbízott által megküldött számla 
ellenében a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály ügyosztályvezetőjének 
teljesítés igazolását követően a Megbízott il/1KB  Bank  Zrt.-nél vezetett  10300002-20110826-
00003285  számú bankszámlájára utalja át. 

,,9./ A  szerződést bármelyik fél írásban felmondhatja  60  napos felmondási idővel. Megbízott  all-
mondási idő lejártáig köteles jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit biztosítani.  A  szerződés 
2019.  december  31.  napja előtti megszűnése esetén legkésőbb a megszűnés napján Meghízott 
köteles Megbízó részére visszafizetni az ellátással nem érintett hónapokra megfizetett fenntartási 
összeget. " 

Erkezeiun 5 , Am: 
ii#2;9H 3  2  
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dr. Mészár 
alje 

2. Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a szolgáltatási szerződés, 
illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. 

Jelen szerződésmódosítás  5  egymással szó szerint mindenben megegyező példányban készült, 
melyet a Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag írtak alá. 

Budapest, 2019.  május  2.. 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

mint Megbízó 
képviseletében 

dr. Sára Botonl, 
polgármester 

Emberbarát Alapítvány 
mint Megbízott 
képviseletében 

22Nbit!LoPt'al tUarstuinv 
Eudopesi u 

Aelínám:  J719614-12 

COE (44,141  

Laczkovszki Csaba 
elnök 

Fedezet: Nbf & címen  Budapest, 2019. o r. 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Paris  igyulähé .." 
gazdasági vZei e- ő 
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Jogi szemPontból \eirleitnjegyzem: 

Danada-Rimán Edina 
jegyző 
nevében és megbízásából 
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