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I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  180/2019.  (XII.19.) 
számú határozat  4.  e) pontja alapján önként vállalt önkormányzati feladatként határozott időtartamú 
2020.  január  01.  napjától  2020.  december  31.  napjáig tartó szolgáltatási szerződést kötött az 
Emberbarát Alapítvánnyal (székhely:  1105 Budapest,  Cserkesz  u. 7-9.,  adószáma:  19719610-2-42, 
nyilvántartási szám:  01-01-0000035  képviseli: Laczkovszki Csaba, továbbiakban: Alapítvány). 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 III. törvény  72.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja szerinti 
személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást nyújtó tartós bentlakásos 
intézményrendszerében.  A  feladat ellátására  5.000  e  Ft  összeg került pénzügyi fedezetként 
biztosításra. 

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  IL  részlegében (X. ker. Cserkesz  u. 7-9.,  Gyöngyike  u. 4.)  összesen  78 
fő, a gyermek-  es  ifjúság - addiktológiai intézetben (X. ker. Cserkesz  u. 11.) 20  fő, a női 



szenvedélybeteg részlegben (X. ker.  Roman u. 16.) 20  fő szenvedélybeteg komplex ellátására van 
lehetőség. 

A  szolgáltatási szerződés  10.  pontjára való tekintettel az Alapítvány elkészítette a  2020.  évre 
vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolóját, mely az előterjesztés L 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. 
A  szolgáltatási szerződés keretein belül összesen  8  fő  (2019.  évben  9  fő) vette igénybe  2020.  évben az 
ellátást, a gondozási napok száma a  2019.  évihez képest  (1.892  nap) csökkent:  1.044  nap. 

A  szolgáltatási szerződésben foglaltaknak az Alapítvány eleget tett, ezért javasolom a  2020.  évre 
vonatkozó beszámolójának elfogadását. 
2021.  évre vonatkozóan nem került szerződés megkötésre. 

II. A  beterjesztés indoka 

A  szolgáltatási szerződés  10.  pontjában foglaltak szerint az Alapítvány  2021.  február  28.  napjáig 
szakmai és pénzügyi beszámoló formájában írásban köteles beszámolni az Önkormányzat Képviselő-
testülete illetékes bizottságának a szolgáltatás során kifejtett tevékenységéről. Az Alapítvány  2020.  évi 
beszámolójának elfogadásához szükséges, hogy a döntéshozó döntését meghozza. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja az Alapítvány  2020.  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 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 Bizottság dönt 
az Önkormányzat egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi feladatok ellátása tárgykörbe tartozó 
szerződéses partner tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról. 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló  27/2021. 
(1.29.)  számú kormányrendelet  1.  § értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus 
világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi 
CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés 
meghozatalára a polgármester jogosult. 

A  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993.  évi III. törvény  57.§ (2)  bekezdése alapján 
a rehabilitációs intézmény a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást nyújt. 
Ugyanezen törvény  72.§ (1)-(2)  bekezdései alapján rehabilitációs intézmény a bentlakók önálló 
életvezetési képességének kialakítását, illetve helyreállítását szolgálja, mely fajtáinak egyike a 
szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye.  A  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993.  évi III. törvény  88.§  (I) bekezdés  b)  pontja alapján a fővárosban a szenvedélybetegek szakosított 



ellátásának a megszervezéséről és fenntartásáról az állam az állam fenntartói feladatainak ellátására a 
Kormány rendeletében kijelölt szerv útján köteles gondoskodni. 

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását. 

Mellékletek.  
1. számú melléklet: Emberbarát Alapítvány szakmai és pénzügyi beszámolója 
2. számú melléklet: Szolgáltatási szerződés 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Képviselő-testületének  ..../2021. (V.6.)  számú 
határozata 

az Emberbarát Alapítvány  2020.  évi beszámolójának elfogadásáról 

A  képviselő-testület elfogadja az Emberbarát Alapítvány (székhely:  1105 Budapest,  Cserkesz  u. 7-9., 
adószám:  19719610-2-42;  nyilvántartási szám:  01-01-0000035) 2020.  évi szakmai  es  pénzügyi 
beszámolóját az előterjesztés  1.  számú mellékletét képező tartalommal. 

Felelős: polgármester 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: IFIumánkapesolati Iroda 

Budapest, 2021.  április 

Pikó András 
polgármester 
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VIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Humánszolgáltatási Bizottság 

1082 Budapest 
Baross  u. 63  —  67. 

Tárgy: Beszámoló a Szolgáltatási 
szerződés  2020.  évi szakmai  es 
pénzügyi teljesítéséről 

Józsefvárosi Polgát nzesteri Hivatal 
ukczott: sz.(im• 

Tisztelt Humánszolgáltatási Bizottsági 2021 WI 01,  oci  408 
Melléklet: —1-Ü16zmény: 

1-9)  

A Budapest  Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi önkormányzat,  min  Megbízó,  es  az 
Emberbarát Alapítvány, mint Megbízott között  2020  januárjában létrejött Szolgáltatási 
szerződésben rögzítetteknek megfelelően az Alapítvány, mint szociális szolgáltatást biztosító 
vállalta, hogy a Megbízó Önkormányzat számára a VIII. kerületben bejelentett lakóhellyel, 
vagy annak hiányában bejelentett tartózkodási címmel rendelkező szenvedélybeteg részére 
bentlakásos férőhelyet biztosit a szakosított szociális ellátást nyújtó tartós bentlakásos 
intézmény-rendszerében. 

A  szerződés  10.  pontjának megfelelően a Megbízott a tárgyévet követő év 
februárjának utolsó napjáig szakmai  es  pénzügyi beszámoló formájában írásban köteles 
beszámolni a Megbízó Képviselő-testületének illetékes hatáskörrel rendelkező Bizottságának 
a szolgáltatás során kifejtett tevékenységéről. 

Alapítványunk elkészítette,  es  a megszabott határidőn belül csatolva megküldi a 
szolgáltatási szerződés szerinti tevékenysége megvalósításáról készült,  2020.  évre 
vonatkozó szakmai  es  pénzügyi beszámolóját. 

Budapest, 2021.  február  22. 

Tisztelettel: 4,71,(44 

Laczkovszki Csaba 
képviselő 

u. 

19710i310-242 



SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 

A  SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐ DÉS 
2020.  ÉVI TELJESÜLÉSÉRŐ L 

1.1  Bevezetés 
A  szakositott ellátást nyújtó Emberbarát Alapítvány tevékenységének rövid 
ismertetése 

Közhasznú Alapítványunk  32  évvel ezelőtti létrejötte óta folyamatosan jelentős 
szerepet vállal a gyógyulni szándékozó szenvedélybetegek komplex rehabilitálásában. 
Az Alapító Okiratban is rögzített tartós cél megvalósítása során többféle közhasznú 
tevékenységeket végzünk, az egészségügyi- és szociális közfeladatok között a 
szenvedélybetegek bentlakásos rehabilitációja, gyógyítása, gondozása kiemelten 
hangsúlyos terület. 

A 2020.  év több szempontból is rendhagyó évnek bizonyult Alapítványunk számára. 
Az új típusú koronavírus világjárvány megjelenése,  ill.  következményeinek elhárítása 
érdekében teendő intézkedések szükségessége komoly kihívást jelentett intézményünk 
szakdolgozói és bentlakói részére egyaránt. 
A  veszélyhelyzet miatti nehézségek ellenére ugyanakkor  2020.  év pozitív fejleménye volt az 
integrált intézményrendszerünk részleges átalakulása  es  férőhelyszámunk további bővülése. 

Az egymásra épülő, több évtizede működő szakosított ellátási formák és típusok továbbra is 
a szenvedélybetegségükből gyógyulni kívánó ellátottak rendelkezésére állnak. 

• 2020.  év nyarától a Cserkesz utca  7-9.  sz. alatti telephelyen  45  felnőtt,  es 10  fő  18  év 
alatti ellátott részére tudunk rehabilitációs ellátást nyújtani. 

• Az Alkohol- Drogrehabilitációs Intézet II. 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  11.  szám alatti 
ingatlanban — átminősítés következtében  2020.  októbertől az eddigi átmeneti otthoni 
ellátás helyébe lépve -  20  férőhelyes rehabilitációs intézeti elhelyezés lehetséges, 
valamint az épület tetőterében továbbra is működik a szenvedélybetegek 
rehabilitációs célú lakóotthona. 

• A  székhelyépület szomszédságában lévő Román  u. 16.  szám alatti ingatlan 
alapítványi tulajdonba kerülése és részleges felújítása után lehetőségünk nyílt 



kifejezetten női szenvedélybetegek számára egy új részleg létrehozására: jelenleg  10 
felnőtt és  10  gyermek- és ifjúságaddiktológiai rehabilitációs intézeti férőhelyen 
lehetséges ellátottak kezelése. 

• 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. 

21 A  szociális szolgáltatásra vonatkozó szakmai alap-információk 

A.) A  szociális szolgáltatásra vonatkozó jogszabályi háttér: 

> 1993.  évi  Ill.  törvény A  szociális igazgatásról  es  szociális ellátásokról, 
> 29/1993. (11.17.)  Korm. rend. A  személyes gondoskodást nyújtó szociális 

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  es  működésük feltételeiről 
> 369/2013. (X.24.)  Korm. rend. A  szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról  es  ellenőrzéséről 

B.) A  szolgáltatás megszervezése és a működtetés formája: Integrált intézmény 

Az Emberbarát Alapítvány szenvedélybeteg ellátó intézményrendszerén belül 
különböző típusú, különálló szervezeti egységekben megszervezésre került 
Intézmények épülnek egymásra, ahol az egyes részlegek szoros munkakapcsolatban 
és 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  nem állami fenntartású intézményrendszer fenntartója: 

Az Emberbarát Alapítvány Kuratóriuma, melynek székhelye: 
1105 Budapest,  Cserkesz utca  7-9. 
Elérhetősége:  e-mail  — emberbarat@emberbarat.hu, Tel.:  01-1-431-97-92 

3./ A  szociális intézmény szakmai és működési feltételeinek bemutatása 

A  személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló  1/2000.  SzCsM rendelet részletes előírásokat tartalmaz a szociális ellátást 
végző intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. E jogszabályi előírásokat 
figyelembe véve ismertetjük a rendelkezésünkre álló feltételeket. 



A.) Általános működési és szakmai feltételek: 

Az előírásoknak megfelelően intézményrendszerünk rendelkezik a működéshez szükséges 
általános működési és szakmai feltételekkel: 

A  működéssel összefüggően minden szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell a 
szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel, továbbá a vonatkozó jogszabályban 
meghatározott tartalmú szakmai programmal, amely részletesen ismerteti a szolgáltatás 
célját és feladatát, a résztvevők célcsoportját, az ellátás igénybevételének módját, az 
intézményben biztosított szolgáltatások körét  es  formáit,  ill.  a nyújtott szolgáltatáselemeket. 

A  házirend a bentlakás idejére vonatkozó közösségi lét általános iránymutatásainak 
közreadása, tájékoztat az intézmény működésének belső rendjéről, az abban rögzített 
magatartási szabályok és előírások érvényesek a rehabilitációban résztvevőkre, 
hozzátartozókra,  ill.  látogatókra egyaránt. 

A  működéshez tartozó további követelmény egyéb meghatározott belső szabályzatok 
/pl. iratkezelési-, adatvédelmi-, gazdasági- (számviteli, pénzkezelési, anyaggazdálkodási 
stb.), valamint műszaki ellátási (munka- és tűzvédelmi, gépjármühasználati szabályzatok) 
megléte is. 

Szükséges szakmai feltétel továbbá az egyes ellátottakra vonatkozó gondozási terv 
elkészítése, amely az ellátást legalább  6  hónap időtartamra igénybe vevő kliensek esetén 
kötelező. Rehabilitációs intézményben ellátottak számára kötelező egyéni rehabilitációs 
program elkészítése, amely a személy számára nyújtott életvezetési, pszichés, mentális, 
szociális  es  foglalkoztatáshoz való segítségnyújtást tartalmazó dokumentáció. 

B.) A  rendelkezésre álló általános,  es  a bentlakásos intézményre vonatkozó tárgyi 
feltételek: 

A  bentlakásos intézmény földrajzi elhelyezkedése, elérhetősége optimális, egyéni-  es 
tömegközlekedéssel való megközelíthetőség szempontjából is kiváló. Az épületegyüttes 
gyakorlatilag  Budapest  X. kerületének városközpontjában található, több irányból, sokféle 
közlekedési eszközzel jól elérhető, a legközelebbi autóbusz-,  ill.  villamosmegálló távolsága 
50, ill. 150 meter. 

Az intézet megfelelő infrastruktúrával rendelkezik, bútorzata és egyéb berendezési tárgyal 
megfelelnek a bentlakók életkori sajátosságainak, valamint fizikai- és mozgásállapotának. 
Biztosított a folyamatos fűtés, energia- és melegvíz-szolgáltatás. 

A  bentlakásos intézményben kialakításra került: 
• az éjszakai  es  nappali tartózkodásra (lakhatás), 
• a személyi tisztálkodásra, 
• az étkezésre, 
• az intézmény jellege szerinti közösségi együttlétre (társalgó, könyvtár, 

foglalkoztató), 
• az egészségügyi ellátás céljára, 
• a látogatók fogadására szolgáló helyiség. 

Az ellátottak elhelyezésére szolgáló lakószobák  2-3,  esetenként  4  ágyasak, ahol egy 
ellátottra legalább  6  négyzetméternyi lakóterület rendelkezésre áll.  A  szükséges bútorokat, 
berendezési- felszerelési tárgyakat és textíliákat biztosítjuk. 
A  Cserkesz utcai főépületben került kialakításra a saját üzemeltetésű főzőkonyhánk, ahol az 
egész bentlakásos ellátórendszer élelmezési ellátása folyik. 



Az egészségügyi ellátás céljára orvosi rendelő /a szakmai rendeletekben meghatározott 
berendezéssel/, váró és elkülönítő szoba áll a bentlakók rendelkezésére. 
Az intézményrendszer működéséhez szükséges textíliák (ágyneműk, törülközők, terítők, 
függönyök stb.) mosása, szárítása, vasalása saját mosodánkban történik. 

C.)Személyi feltételek bemutatása: 

A  szenvedélybetegek szakosított szolgáltatás keretében történő ellátását végző 
rehabilitációs intézmény - a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai létszámnormáknak 
megfelelően - rendelkezik a szükséges szakszemélyzettel.  A  feladat-ellátáshoz szükséges 
szakorvosi, ápoló-gondozói, szociális és terápiás munkatársi és egyéb szükséges 
szakdolgozói szakembergárda rendelkezésre áll.  A  munkatársak alkalmazása minden 
esetben munkaszerződés keretében történik, elvégzendő feladataikat és tevékenységeiket a 
névre szóló munkaköri leírás rögzíti 
A  munkakör betöltéséhez szükséges foglalkoztatottak szakmai képesítése megfelel 
miniszteri rendeletben meghatározott képesítési előírásoknak, a munkavállalók, több mint  80 
%-a rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges szakképesítéssel, továbbá néhány 
munkavállaló szakmai képzése jelenleg folyamatban van. 

D.)Egyéb feltételek megvalósulása 

A  fentieken túlmenően a szolgáltatónak egyéb, nem ágazatinak minősülő feltételeknek is 
meg kell felelnie: pl. élelmiszerbiztonsági követelmények, közegészségügyi-járványügyi és 
hulladékgazdálkodási előírások, munka- és tűzvédelmi előírások,  ill.  adatkezelési-
adatvédelmi szabályok megléte és alkalmazása. 
Intézményünk rendelkezik a bentlakásos intézményi ellátás körében esetlegesen okozott kár 
megtérítésére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződéssel is. 

4./ A  feladatellátás szakmai tartalma 

• Az ellátott célcsoport  köre: 
Szenvedélybeteg-ellátó integrált intézményrendszerünk olyan  10  -  60  év közötti férfi és 

női szenvedélybetegek rehabilitálását végzi, akik alkohol-, drog-, játék-,  ill.  egyéb 
függőségük miatt önálló életvitelre nem képesek,  de  akut  fekvőbeteg gyógyintézeti 
kezelésük nem indokolt, és ezt belátva önként kérik felvételüket. 

• Az ellátás igénybevételének módja: 
A  személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevétele önkéntes, amely az 

ellátást igénylő 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 és 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: 
A  felvételt nyert szenvedélybetegek egészségi állapota romlási folyamatának 

megállítása, a folyamat visszafordítása, egészségük helyreállítása, a korosztályuknak 
megfelelő érési folyamat lehetőségeinek megteremtése. Ehhez állandó ellenőrzésre, a 
visszaesés, a relapszus megakadályozására, a szenvedélybetegség kialakulásában 
esetlegesen szerepet játszó pszichiátriai problémák („kettős diagnózis") feltárására, 
kezelésére, a gondozottak mentálhigiénéjének helyreállítására van szükség. 

• Az ellátás terjedelme: 
Rehabilitációs intézetünk az ellátást igénybe vevő szenvedélybetegek részére 
biztosítja a teljes körű ellátást, melynek részei (a jogszabály szerinti mértékben  es 
módon): 

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

- lakhatás, valamint 
a terápiás és készségfejlesztő foglalkoztatás 

Intézményeink ellátottai átfogó, komplex program keretében egészségügyi-, szociális-, 
pszicho-szociális rehabilitációban vesznek részt, melyet szervesen kiegészít az intézményen 
belüli védett rehabilitációs fejlesztő foglalkoztatás és képzés is. 

5./ A  Józsefvárosi Önkormányzattal létrejött Szolgáltatási Szerződés 
megállapodásainak végrehajtása 

A  Józsefvárosi Önkormányzat és az Emberbarát Alapítvány között  2020  januárjában 
létrejött Szolgáltatási Szerződés alapján az Alapítvány, mint fenntartó vállalta, hogy a 
Megbízó Önkormányzat számára a VIII. kerületben bejelentett lakóhellyel, vagy annak 
hiányában bejelentett tartózkodási címmel rendelkező szenvedélybetegek részére 
bentlakásos férőhelyet biztosít a szakositott szociális ellátást nyújtó tartós bentlakásos 
intézmény-rendszerében. 

A  Szerződés rögzíti, hogy amennyiben a fenntartó által hozott, az ellátás igénybevételének 
szabályaira vonatkozó esetleges módosításra kerül sor, erről a Megbízott Alapítvány  15 
napon belül értesíti a Megbízót. Tájékoztatjuk az Onkormányzatot, hogy  2020.  évben nem 
történt változás, az intézményi térítési díj mértéke  2017.  évtől nem módosult, az Alkohol-
Drogrehabilitációs Intézet havi térítési díja továbbra is napi  1.067 Ft,  azaz havi  32.010 Ft. 

A  Szerződés  7./  pontja szerint a 
esetleges panaszainak kivizsgálásáról a 
tájékoztatást  ad  a megbízó Önkormányzat 
ellátottak részéről nem történt írásbeli 
kivizsgálására nem volt szükség. 

Szolgáltatási szerződés keretében ellátottak 
Megbízott az eves beszámoló keretében 

részére.  2020.  év folyamán az intézményben 
panaszbejelentés, tehát benyújtott panasz 



6./ A  VIII. kerületből érkezett szenvedélybetegek ellátásának ismertetése 

2020.  évben az Emberbarát Alapítvány által folytatott, szenvedélybetegek 
bentlakásos rehabilitációját végző ellátását — mint az élet számos egyéb területét is — a 
COVID  19  koronavírus járvány megjelenése következtében tett kényszerintézkedések 
nagymértékben befolyásolták. 
Az élet-  es  vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedések megelőzése,  ill. 
következményeinek elhárítása érdekében a Kormány  2020.  március 11.-én veszélyhelyzetet 
hirdetett ki, a központilag elrendelt különleges jogrend rendkívüli intézkedések megtételét 
eredményezte.  A  védekezés hatékonyságának növelése érdekében az egészségügyi 
fenntartók részére kötelezően előírt EMMI intézkedések végrehajtása, valamint a Nemzeti 
Népegészségi Központ által elrendelt eljárásrend következtében intézményünkben március 
közepétől az új beteg felvétele több hónapig szünetelt, ezzel egyidejűleg látogatási- és 
intézményelhagyási tilalom lépett életbe. 
A  járvány első hullámának elmúlását követően a szigorú intézkedések némileg enyhültek, 
így  2020.  június végétől — megfelelő óvintézkedések mellett - ismét lehetőség nyílt az 
Újonnan jelentkező betegek felvételére.  A virus  második hullámára tekintettel  2  negativ  POR 
teszt után fogadjuk a jelentkezésüket, biztonságos elhelyezésüket a régebbi ellátottaktól 
elkülönített módon oldjuk meg. 

A  COVID világjárvány jelenléte érthető módon Alapítványunk  2020.  évi 
szenvedélybeteg-ellátására is negatív hatással volt. Adatbázisunk összesítése szerint  2020. 
évben az Emberbarát Alapítvány bentlakásos szociális ellátásában  8  fő VIII. kerületi 
illetőségű szenvedélybeteg részesült. 

Az alábbi táblázat tartalmazza a  2020.  évben ellátásban részesült VIII. kerületi 
bejelentett lakcimmel,  ill.  bejelentett tartózkodási cimmel rendelkező szenvedélybetegek 
összesítését. 
Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 
szóló  1997.  évi XLVII. tv. adatvédelmi szabályozásai következtében a táblázat adatai — az 
ellátottak körének speciális jellegére tekintettel — továbbra is anonimizált, 
személyazonosításra alkalmatlan módon tartalmazzák az érintettek nevét, születési helyét és 
idejét, lakhelyét és a gondozásban töltött napok számát. 

Sorszám 
és név 

Szül. hely Születési év Lakhely 
Gondozási 

napok száma 
1./ 

   

56 
2./ 

   

203 
3./ 

   

18 
4./ 

   

33 

-  5] 

   

168 
6./ 

   

33 
7] 

  

Lakcím nélk. 168 
8.!. 

  

Lakcím nélk. 365 



Számítógépes adatbázisunk összesítése szerint  2020.  évben az ellátásában részesült  8  fő 
józsefvárosi illetőségű szenvedélybeteg összesen  1044  gondozási napot töltött 
bentlakásos intézmény-rendszerünkben. 

A  fentieken kívül megemlítjük, hogy a járóbeteg-ellátást végző Gyöngyike utcai Addiktológiai 
Gondozónkban  2020.  évben közel  10  fő Józsefvárosban élő,  ill.  VIII. kerületi ügy miatt eljárás 
alá vont szenvedélybetegséggel érintett is megjelent. 

A  gyógyulni szándékozó szenvedélybetegek intézményünkben  komplex  rehabilitációs 
programban vesznek részt, amelynek szervesen összefüggő  4  pillére az egészségügyi, a 
szociális, a foglalkoztatási és a képzési rehabilitáció.  A  hosszútávú terápia folyamatában 
ezek az elemek szervesen összekapcsolódnak,  ill.  egymásra épülve kiegészítik egymást. 

Meglátásunk és gyakorlati tapasztalatunk szerint is a szenvedélybetegek ellátó-rendszerben 
való tartásának hosszát, mentális-pszichés állapotának javulását, és ezzel összefüggésben 
gyógyulási esélyeinek növelését jelentős mértékben elősegíti az intézményi kereten belüli 
védett képzés, és foglalkoztatás lehetősége. 

Az ellátottak szociális intézményen belüli foglalkoztatásának lehetőségét  es  formáit a 
Szociális törvény szabályozza, (Szoc. tv.  99/B.§  -  99/E.  §) az ellátottak intézményen belüli 
fejlesztő foglalkoztatásának célja az ellátásban részesülő egyén egészségi állapotának, 
korának, fizikai állapotának megfelelő fejlesztési  es  foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása, 
ill.  annak a lehetőségnek megteremtése, hogy felkészülhessenek a nyílt munkaerőpiacon 
történő elhelyezkedésre. 

A  körülmények és lehetőségek figyelembe vételével  2020.  évben is igyekeztünk a VIII. 
kerületi, ellátásban részesülő szenvedélybetegeinket is bevonni a fejlesztő foglalkoztatásba. 
A  felsorolt, bentlakásos ellátásban részesült  8  fő közel egyharmada vett részt fejlesztő 
foglalkoztatásban, és fejlesztési jogviszonyban történő fejlesztési 
szerződés keretében heti  20, ill. 30  órában pékség takarítói,  ill.  mosodai tevékenységet 
látnak el. 

A  foglalkoztatási rehabilitáció egyik szintereként működő Sütőüzemünk fennállása óta 
folyamatosan törekszünk a sütőipari és gyorspékségi munkás végzettséget adó képzés 
szervezésére  es  indítására.  A  legutóbbi,  2020.  év novemberében indult OKJ-s képzésben 

és VIII. kerületi lakos kliensünk vesz részt. 

7./  Összegzés 

A  több mint  30 eve  működő civil szervezetünknek megalakulása óta folyamatos 
célkitűzése, hogy a különböző szerfogyasztási függőséggel küzdő szenvedélybetegek 
részére hatékony segítséget nyújtson. 
Meggyőződésünk, hogy az egyes addikciók leküzdését célul kitűző érintettek élet és 
felzárkózási esélyeinek növelése és társadalmi integrációja megoldhatatlan korszerű, 

7/ 



egymásra épülő intézményhálózat és jól kidolgozott, komplex kezelési módszerek  es 
eljárások nélkül. Ennek megvalósítása érdekében folyamatos fejlesztés eredményeként 
hoztuk létre az jelenleg működő, egymásra épülő intézményhálózatot. 

A  mind teljesebb körű feladat-ellátás érdekében az elmúlt  2-3  évben az addig még 
hiányzó szolgáltatáselemek (komplex addiktológiai rehabilitációs ellátás a  10 —18  év közötti 
gyermek- és tinédzser korosztály részére, valamint a kifejezetten nők számára kialakított, az 
ő speciális igényeiknek  es  szükségleteiknek megfelelő kezelőhely létrehozása) is kiépítésre 
kerültek. 

A  2020-as évben váratlanul kialakult  'es  világviszonylatban sok emberéletet követelő 
pandémia-helyzet sok bizonytalanságot hozott társadalmunk egésze számára. 
Ennek ellenére reméljük, hogy az addiktológiai ellátás terén szerzett több évtizedes 
gyakorlatunk  es  tapasztalataink felhasználásával a továbbiakban is aktív szerepet tudunk 
vállalni a VIII. kerület drogproblémával érintett lakosainak társadalomba történő 
visszavezetésében. 

Változatlan törekvésünk, hogy — a közös cél elérése érdekében — a Józsefvárosi 
Önkormányzat és Alapítványunk között fennálló és évek óta folyamatosan működő szakmai 
kapcsolattartás és hatékony összefogás továbbra is eredményesen folytatódjon. 

Budapest, 2021.  február  22. 

htuvwe 44 
Laczkovszki Csaba 
mint a Megbízott 

Emberbarát Alapítvány 
képviselője 

,OE'n 
yb,\ 



PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 

Az Emberbarát Alapítvány és a  Budapest  Főváros VIII. ker. Józsefvárosi Önkormányzat 
között  2020.  január hóban létrejött Szolgáltatási szerződés  10.  / pontjának megfelelően. 

A  szerződés  5.  pontja alapján „férőhely fenntartás" címen az Önkormányzat  5.000.000  Ft-ot 
utalt át az Alapítvány számlájára. 

Az Alapítvány szenvedélybeteg-ellátó tevékenységének  2020.  évi pénzügyi kimutatása: 

/adatok E Ft-ban/ 
Bevételi forrás megnevezése Összeg (ezer Ft-ban) 

 

Szociális intézmények 
támogatása 

költségvetési 

 

170 395 

OEP-finanszírozás 

  

314 514 

Intézeti térítési díj 

  

26 509 

VIII. kerületi Önkormányzat 

  

5 000 
Egyéb bevétel 

  

2 596 

Összesen 

  

519 014 

/adatok E Ft-ban/ 
Költségek/Kiadások Összeg (ezer Ft-ban) 

   

379 718 Személyi kifizetések és közterheik 
Élelmezés 42 998 

 

Gyógyszer,vegyszer 10471 

 

Fűtés, világítás, egyéb energia 23 093 

 

Javítás-, karbantartás 8 071 

 

Egyéb költség, kiadás 35 284 

 

Elkülönítés beruházásra 19379 

 

Osszesen 519 014 

 

A  fenti adatok tartalmazzák az összesen  98  ferőhellyel rendelkező rehabilitációs intézetek, a 
20  férőhellyel rendelkező gyermek- és ifjúság-addiktológiai rehabilitációs intézetek, a  12 
férőhelyes lakóotthon és az addiktolágiai gondozó bevételeit és kiadásait.  A  fentiek alapján 
megállapítható, hogy a szolgáltatási önköltség  3 992  e Ft/fő/ev. 

A  Józsefvárosi Önkormányzat  5  millió Ft-os támogatása a VIII. kerületi illetőséggel 
rendelkező - intézményeinkben ellátott -  8  fő szenvedélybeteg gyógyításához szükséges 
kiadások fedezetéhez járult hozzá. 

A  fenti táblázat nem tartalmazza az ellátottjaink számára biztosított fejlesztő foglalkoztatással 
kapcsolatos költségeket, amelyeket elkülönített pályázati forrásból finanszíroztunk. 
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amely létrejött egyrészről a 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
székhelye:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
törzsszáma:  735715 
adószám:  15735715-2-42 

Melléklet: 

bankszámlaszám:  11784009-15508009 
számlavezető: OTP  Bank  Nyrt. 
képviseli: Pikó  Andras  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: MKJ3  Bank  Zrt , mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) 
- a továbbiakban együtt Szerződő Felek - között az alulírott helyen  es  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 lakosok 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. 

2J  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. 4J 
Gyermek-  es  Ifjúságaddiktológiai Rehabilitációs Intézet -  /1105 Budapest,  Cserkesz  u.  ll./ 
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. 

Érkezett: 

2020 FM 20. 
Ügyintézá: 

A • 

szám: 

Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 

Előzmény: 



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. 

4./ 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,  bogy  a Megbízottnak a  2./  pontban foglalt bentlakásos szociális ellátás 
biztosításáért  5.000.000,- Ft,  azaz ötmillió forint fenntartási összeget biztosít. 

6./ A  Megbízott részére az  Si  pontban meghatározott fenntartási összeget jelen Szolgáltatási 
Szerződés alapján a Megbízó  2020.  február  15.  napjáig a Megbízott által megküldött számla 
ellenében a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály ügyosztályvezetőjének 
teljesítés igazolását követően a Megbízott MKB  Bank  Zrt.-nél vezetett  10300002-20110826-
00003285  számú bankszámlájára utalja át. 

'7./ A  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 éves beszámoló keretében kerül sor. 

8./  Jelen szerződést a felek  2020.  január  01.  napjától  2020.  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  2020.  december  31.  napja előtti megszűnése esetén legkésőbb a megszűnés napján 
Megbízott köteles Megbízó részére visszafizetni az ellátással nem érintett hónapokra 
megfizetett fenntartási összeget. 

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

II./  A  Szolgáltatási szerződés fennállásának időtartama alatt bármelyik fél szerződésszegése 
esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó szabályai 
szerint felelősséggel tartozik. 

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

131 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  180/2019. (X11.19.)  számú határozatában foglalt felhatalmazáson alapul. 



Czukkerné Dr. Pintér Erzsébet 
jegyző 
nevében és megbízásából 

dr. Mészár  Erika 
aljegyző 

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, 2020.  január 

Budapest  Főváros VIII. kerület Emberbarát Alapítvány, 
Józsefvárosi Önkormányzat, mint Megbízott 

mint Megbízó képviseletében 
képviseletében 

elaudywdm  8644  
Pikó  Andras. - Laczkovszki Csaba 
polgármester képviselő 

tia,3141. ) 
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Fedezet:  ennen  Budapest, 3920.  J L  Ii. 
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Jogi szempontból ellenjegyzem: 

Álapit 
fl 05 05  BudapOEst. C u. 7-.•. 

Adti5zzini•  117192.3-2-42 
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