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Ajegyzo

Koitsegvetesi es Penziigyi Bizottsag velemenyezi
Kulturalis, Civil, Nemzetisegi, Oktatasi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag velemenyezi
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasfigyi Bizottsag velemenyezi X
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzteriilet-hasznosftasi Bizottsag velemenyezi 
Varosuzemeltetesi Bizottsag velemenyezi
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag velemenyezi

Hatarozati javaslat:
A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testliletnek az eloterjesztes 
megtargyalasat.

Tisztelt Kepviselo-testiileti

I. Tenyallas es a disrates tartalmanak reszletes ismertetese
A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a 460/2012. (XII. 19.) 
szamu hatdrozataban dontott arrol, hogy az Onkormanyzat onkent vallalt feladatkent fedezetet biztosit a 
Budapest Fovaros VIII. keriilet .Jozsefvarosi Onkormanyzat Keriileti Vedelmi Bizottsag „rendkivuli teli 
idojarasi viszonyok soran jelentkezo feladatok ellatasara“ targyu Intezkedesi teiveben foglalt feladatok 
ellatasara. Az Intezkedesi terv celja „Eletmentd Pont” elnevezes alatt, a Budapest VIII. keriilet, Danko 
utca 18. szam alatt olyan objektum kialakitasa es mukodtetese volt, mely a kozteriileten eletvitelszeriien 
tartozkodo szemelyek, valamint energia-ellatas nelkiil maradt helyi lakossag szamara idoszakos 
befogado helykent menedeket nyujt a teli hidegben.

A melegedohely eredmdnyes mukbdesdre tekintettel, a K6pvisel6-testillet a 2012/2013. ev teletol 
kezdodoen minden evben indokoltnak tartotta az Eletmento Pont kialakitasat, iizemelteteset.
A VIII. keriilet Danko u. 18. szam alatti onkormanyzati tulajdonu ingatlanon - a telek belso keritessel 
hatarolt teriileteig -8 db (2x4 db dsszefuzott, csoportban telepitett) 63 M tipusu katonai rajsator szolgalt
ejszakai melegedohelykent, azzal a feladattal, hogy a het barmely napjan (este 20.00 oratol masnap
reggel 06.00-ig) a raszorulok rendelkezAsere allt. eRKEZEfc-' /r"".
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Az Eletmento Pontot a Danko u. 18. szam alatti ingatlanon 2016. december 15-tol a Jozsefvarosi 
Gazdaikodasi Kdzpont Zrt. miikodtette, a tervezett idoszakra teat biztositott, gondoskodott a terulet 
folyamatos orzeserol, tisztantartasardl, tovabba segitseget nyujtott a bajba jutott lakossag 
koltozteteseben.

Az elmult esztendoben lehetoseg kinalkozott a Budapest! Modszertani Szocialis Kbzpont es 
Intezmenyeivel (tovabbiakban: BMSZKI) es a Menhely Alapitvannyal torteno egyiittmukbdesre az 
Eletmento Pont mindsegileg lenyegesen magasabb szlnvonalu es hatekonyabb mukodtetese erdekeben. 
Az alacsony kiiszobti szemelyek satrak helyett akadalymentes, futdtt epiiletben, szocialis munkas 
feliigyeletevel keriilnek elhelyezesre.

A BMSZKI a Budapest Fovaros Onkormanyzata altal alapitott kbltsegvetesi szerv, meiynek 
alaptevekenysege a hajlektalanok atmeneti ellatasa, ejjeli menedekhelye, mukbdesi teriilete a Budapest 
Fovaros kozigazgatasi teriileten, a fovarosi illetekessegii termeszetes szemelyek ellatasa. Az ejjeli 
menedekhely a szocialis igazgatasrdl es szocialis ellatasokroi szolo 1993. evi III. torveny (tovabbiakban: 
Szt.) 84.§ (1) bekezdese alapjan az onellatasra es a kozdssegi egyutteles szabalyainak betartasara kepes 
hajiektalan szemelyek ejszakai piheneset, valamint krizishelyzetben ejszakai szallas biztosltasat 
lehetove tevo szolgaltatas. A hajiektalan szemelyek ejjeli menedekhelyere vonatkozd elbirasokat a 
szemelyes gondoskodast nyujtd szocialis intezmenyek szakmai feladatairol es mukbdesiik felteteleirbl 
szolo 1/2000. (1. 7.) SzCsM rendelet 107.§-a hatarozza meg.

A Menhely Alapitvannyal az Onkormanyzat 2020. evben hatarozatlan idore szolo ellatasi szerzodest 
kotott az Szt. 86. § (1) bekezdes e) pontja, (2) bekezdes c) pontja es (4) bekezdeseben meghatarozott, a 
89. § (1) bekezdese szerinti ellatasi kotelezettsegenek teljesitesere, hajiektalan szemelyek nappali 
ellatasara es utcai szocialis munkara. Az utcai szocialis munka szolgaltatast a Menhely Alapitvany a 
1082 Budapest, Vajdahunyad u. 3. szam alatti Jozsefvarosi Utcai Gondozd Szolgalata utjan latja el.

Az Onkormanyzat, a BMSZKI es a Menhely Alapitvany kozotti egyiittmukodes 2020/2021. ev telen 
sikeresen megvaldsult a - Polgarmester Kepviseld-testulet feladat-es hataskoret gyakorolva meghozott 
368/2020. (XI. 19.) szamu hatarozata ertelmeben - 2020. december 10. napjan megkotott megallapodas 
alapjan, meiynek kereteben hdrom honap alatt (2020. december 15. napjatol 2021. marcius 15. napjaig 
minden nap 20 oratdl reggei 8 oraig tdrtend nyitva tartassal, ejjelenkent 20, maximum 25 fd 
befogadasaval es ellatasaval) osszesen 143 hajiektalan szemelyt fogadtak be az Eletmento Pontra, akik 
osszesen 832 „vendegejszakat” toltottek a BMSZKI 1087 Budapest, VIII., Kdbanyai ut 22. sz. alatti 
telephelyen, a Kobanyai uti Ejjeli Menedekhely epiilet korabban hasznalaton kivuli helyisegeben. A 
BMSZKI tovabba az alabbi szolgaltatasokat is biztositotta:
• a helyiseg futeset, vilagitasat, folyamatos melegvizzel valo ellatasat,
« naponkenti takaritast,
• naponkent meleg italt (tea), egyszeri dtkezest (zsiros kenyer I konzerv)
• elsosegelyhez szilkseges felszerelest,
• a szocialis munka keretein belul:

tanacsadast, feliigyeletet, az erintett szemely megallapitott sziiksegletei alapjan mas 
intezmenybe torteno felvetelenek megszervezeset, sziikseg eseten egeszsegiigyi ellatasarol valo 
gondoskodast, mas szolgaltatashoz valo hozzaferes segiteset.

A BMSZKI szolgaltatasa tehat hasonld volt az ejjeli menedekhely szolgaltatashoz, azonban a BMSZKI 
csuk azoknak a Jiasefvaros kozigazgatasi teriileten tartozkodd hajiektalan embereknek nyujtotta a fenti 
szolgdltatasait, akik intezmenyi kapacitdshidny vagy aktualis allapotuk miatt (pl. nincsenek irataik; 
ittasak, de terben es iddben orientaltaltak, iiletve iltassaguk nem olyan fbku, hogy az orvosi 
beavatkozast igenyelne; betegek vagy seriiltek, de betegsegiik, seriilesuk nem olyan foku, hogy az 
mentohivast indokolna, vagy intezmenybol kitiltasra keriiltek), a fovarosi onkormanyzat teriileten 
szakositott ellatasi nyiijto inteznienyben (ejjeli menedekhelyek, hajlektalanok atmenti szalldsa) nem 
voltak elhelyezhetoek. Az Eletmento Pont tehat onkent vallalt feladatkent a fovarosi bnkormdnyzat altal 
biztositando szocialis (hajiektalan) ellatasokat egeszitette ki.

ba Eletmento Ponton torteno elhelyezest a Menhely Alapitvany Diszpecser Szolgalata koordinalta, 
amely figyelte az ejjeli menedekhelyek kapacitasat, es a ferohelyek rendelkezesre allasa, valamint az 
elhelyezest igenylo hajiektalan szemely jellemzoi, aktualis allapota alapjan - az Eletmento Pont
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iigyeletesevel kozbsen - dontbtt az Eletmento Ponton valo elhelyezesrbl vagy mentot kuldott a 
helyszinre, megszervezte az erintett egeszsegiigyi ellatasat.

Az egyOttmukodesi megallapodas hatarozott idejenek lejartat kovetoen az egyuttmukodo felek kozott 
egyetertes volt abban, hogy sziikseges es hianyt potlo szolgaltatas valdsult meg, hiszen a voros riasztas 
(extrem hideg miatt kiadott idojarasi figyelmeztetes, riasztas) idejen kivul nincsen olyan felvevobazis a 
fovarosban, ahova kozteruietrol, minden feltetel nelkul es ncmtbl fuggetlenul befogadnak hajlektalan 
embereket. Az iigyfelek szamara is fontos volt, hogy az Eletmento Pont kis fetszamu befogado helykent 
biztonsagosan mukbdbtt (nem volt rongalas), tovabba, hogy nok es krizishelyzetbe jutott parok is 
talaltak menedeket. Az Eletmento Ponton megfordult hajlektalan szemelyek 33%-at pedig sikerult 
tnagasabb szintu ellatasba helyezni.

Mivel a BMSZKI es a Menhely Alapitvany a 2021/2022. ev teli idbszakara vonatkozoan is nyitottak az 
Onkormanyzatta! tbrteno egyuttmukbdesre, a fentiek alapjan - az elmult evben letrejott megallapodas 
celkituzeseit kbvetve, az abban foglalt fbbb feltetelek szerint, az alabbi elteresekkel- javaslom az 
egyuttmukodesi megallapodas megkbteset az Eletmento Pont iizemeltetesere.

Tekintettel arra, hogy a BMSZKI Kobanyai uti Ejjeli Menedekhely epiileteben az Eletmento Pont 
kialakitasara szolgalt helyisegebe belso atrendezes kbvetkezteben egeszsegiigyi agyak kerultek, az 
Eletmento Pont 2021/2022. ev telen a BMSZKI Konyves Kalman krt. 87. szam alatti telephelyen. a 
BMSZKI Konyves Kalman koriiti Ejjeli Menedekhely es Nappali Melegedb epiiletenek jelenleg 
hasznalaton kiviili foldszinti reszeben elkiilonitett - ejszakai pihenesre, szemelyi tisztalkodasra, 
kbzossegi egyuttletre es etei fogyasztasara alkalmas - 170 m2 alapteriiletii helyisegeben miikodne.

Az Eletmento Ponton tbltheto ejszakak szama az idei megallapodas- tervezet szerint is szemelyenkent - 
2021. december 15. es 2022. marcius 15. napja kozotti idbszakban- legfeljebb 10 nap lenne az 
Eletmento Pont ferbhely kapacitas tiilzsufoltsaganak megakadalyozasa erdekeben. Az ott tartozkodas 
ideje alatt a BMSZKI a sajat rendszeren bcltil a tovabbhelyez.es erdekeben megfelelb egyiittmukodest 
ajdnlana az erintett szemelynek.

Az Eletmento Ponton eziittal is lehetoseg nyilna a nok fogadasara, parok eseten kiilbn noi es ferfi 
szobaban valo elhelyezessel, tovabba 2 ferbhely erejeig kerekesszekes mozgaskorlatozott iigyfel is 
igenybe vehetne a BMSZKI szolgaltatasait.

A BMSZKI az altala vallalt szolgdltatasok ellenertekekent a tavalyi Svben megkbtott megallapodashoz 
hasonloan mindosszesen brutto 12.805.000.-Ft, azaz Tizenketmillio-nyolcszazbtezer forint osszegu dijra 
lenne jogosult, amely magaban foglalja a BMSZKI valamennyi koltseget. A szolgaltatdsi dij teljes 
bsszege negy havi reszletben (2.134.167 Ft- 4.268.333 Ft - 4.268.333 Ft-2.134.167 Ft) utolag keriihie 
megfizetesre a targyhavi teljesites szakmai igazolasat kovetoen.

A fenti formaban biztositott Eletmento Pont a fbvarosi szocialis (hajlektalan) ellatorendszer 
kiegeszitesevel minbsegileg lenyegesen magasabb szinvonalu, es hatekonyabb ellatast tud nyujtani, mint 
amelyet akar satorban, akar egy helyiseg megnyitasaval, szakszemelyzet hianyaban, esetleg lakossagi 
konfliktusokat gerjesztve uzemeltetni tudna az Onkormanyzat.

II. A beterjesztes indoka
Az Eletmento Pont 2021/2022. hv telen a BMSZKI - 1087 Budapest, Konyves Kalman krt. 87. sz. alatti 
- Ejjeli Menedekhely es Nappali Melegedb epiiletenek foldszinti, jelenleg haszndlaton kiviili 
helyisegeben tbrteno ilzemeltetesehez sziikseges, hogy a Kepviselb-testiilet dbntest hozzon a BMSZKI- 
ve! es a Menhely Alapitvannyal tbrteno egyiittmukbdesi megallapodas megkbteserbi.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A dontes celja, hogy a Jozsefvaros kbzigazgatasi teriileten 2021/2022. ev telen tartozkodo hajlektalan 
embereknek Eletmento Pont keriiljbn kialakitasra a BMSZKI - 1087 Budapest, Konyves Kalman krt. 87. 
sz. alatti telephelyen, fiitbtt epiiletben, szocialis munkas feliigyeletevel.

A dontes penziigyi fedezete: Az Eletmento Pont 2021/2022. evi mukbdtetesdnek penziigyi fedezete az 
Onkormanyzat 2021. evi kbltsegvetesrbl szblb 5/2021. (11.25.) bnkormanyzati rendelet 5.1 
mellekleteben a 20400 jogcimen rendelkezesre all brutto 12.805.000.-Ft osszegben.
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IV. Jogszabalyi kornyezet
A katasztrofavedelemrol es a hozza kapcsolodo egyes torvenyek mbdositasarol szolo 2011. evi 
CXXV11I. torveny egyes rendelkezeseinek eltero alkalmazasardl szolo 307/2021. (VI. 5.) Korm. 
rendelet 1-2. §-ai ertelmeben a katasztrofavedelemrol 6s a hozza kapcsolodo egyes torvenyek 
modositasarol szolo 2011. evi CXXV11I. torveny 46. § (4) bekezdesetol elteroen a telepiilesi 
Onkormanyzat kepviselo-testiilete, a fovarosi, megyei kozgyules, illetve ezek bizottsaga feladat- es 
hataskoret 2021. junius 15. napjatbl maga gyakorolja.

A Magyarorszag helyi bnkormanyzatairbl szolo 2011. evi CLXXX1X. torveny (tovabbiakban: Mbtv.) 
23. § (4) bekezdes 18. pontja ertelmeben a hajlektalan ellatas a fovarosi onkormanyzat feladata, a 
keriileti Onkormanyzat feladata a Motv. 23. § (5) bekezdes 12. pontja alapjan a teriileten hajlektalanna 
valt szemeiyek ellatasanak es rehabilitaciojanak, valamint a hajlektalanna valas megelbzesenek 
biztositasa.
Az Szt. 88. § (2) bekezdese alapjan a fovarosi onkormanyzat koteles gondoskodni
a) iddsek otthonanak, a hajlektalanok otthonanak, a hajlektalan szemeiyek rehabilitacios intezmenyenek, 
b) a fovarosban - ha a keriileti bnkormanyzattal maskent nem allapodik meg - a hajlektalanok ejjeli 
menedekhelyenek es atmeneti szallasanak
megszervezeserol es fenntartasarbl.
Az Szt. 88. § (3) bekezdese alapjan a fovarosi onkormanyzat altal fenntartott szakositott ellatast nyujto 
intezmenyek ellatasi teriilete az egesz fovdrosra kiterjed.
Az Szt. 4. (3) bekezdese ertelmeben az Szt. 7. §-a, 20. § (10) bekezdese, 84. §-a es 89. §-ainak 
alkaimazasaban hajlektalan az, aki ejszakait kozteruleten vagy nem lakas celjara szolgalo helyisegben 
tblti.
Az Szt. 120. §-a alapjan a helyi onkormanyzat, illetve a tarsulds, valamint a Kormany, illetve mas allami 
szerv a szocialis szolgaltatast vagy a piheneshez vald jog ervenyesiileset szolgalo szolgaltatast egyhazi 
vagy mas, nem allami szerwel, egyhazi fenntartoval vagy nem allami fenntartoval kotott ellatasi 
szerzodes utjan is biztosithatja.
A Mbtv. 41. § (3) bekezdese ertelmeben bnkormanyzati dontest a khpviselo-testulet, a helyi 
nepszavazas, a kepviselo-testiilet feihatalmazasa alapjan a kepviselb-testiilet bizottsaga, a 
reszbnkormanyzat testiilete, a tarsulasa, a polgarmester, tovabba a jegyzo hozhat.
Az Szt. 122. §-a alapjan a helyi onkormanyzat kepviselb-testulete az ellatasi szerzodes megkoteset, a 
szerzodes mbdositasat, illetve megszuntetesdt nem ruhazhatja at.

A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testuletenek a 2021. evi 
kbltsegvetesrbl szolo 5/2021. (11.25.) bnkormanyzati rendelet 17. melleklet 3.6. pontja ertelmeben az 
Eletmento Pont mukodtetese az Onkormanyzat onkent vallalt feladata.

A Kepviseib-testulet es Szervei Szervezeti es Mukbdesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI.06.) 
bnkormanyzati rendelet (tovabbiakban: SZMSZ) 7. sz. mellbklet 3.3.2. es 3.4.6. pontja alapjan a 
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag javasolja az elbterjesztes megtargyalasat.

A Mbtv. 46. § (1) bekezdese es az SZMSZ 13.§ (2) bekezdese alapjan az elbterjesztest nyilvanos tilesen 
kell targyalni. A Motv. 50.§-a, az SZMSZ 30.§ (2) bekezdese es a 6. mellekletenek 6. pontja. alapjan a 
hatarozat elfogadasahoz minositett tbbbseg sziikseges.

A fenti rendelkezesek alapjan kerem az alabbi hatarozat elfogadasat.

Melleklet: A BMSZKI-vel es a Menhely Alapitvannyai kbtendb egyuttmiikbdesi megallapodas 
tervezete



Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek 
.../2021. szamu hatarozata 

a Budapest! Modszertani Szocialis Kozpont es Intezmenyeivel, valamint a Menbely Alapitvannyal 
egyiittmnkodesi megallapodas megkoteserdl

A kepviseld-testulet ugy dont, bogy

I .) az Eletmento Pontot 2021. december 15-tol 2022. marcius 15-ig tarto idoszakban a Budapest! 
Modszertani Szocialis Kozpont es Intezmenyei - 1087 Budapest, Konyves Kalman krt. 87. sz. 
alatti - Ejjeli Menedekltely es Nappali Melegedo epuletenek jelenleg hasznalaton kiviili, 170 
m2 nagysagii helyisegeben tizemelteti, melynek erdekeben egyiittmukbdesi megallapodast kot 
a Budapest! Modszertani Szocialis Kozpont es Intezmenyeivel, valamint a Menhely 
Alapftvannyal az eloterjesztes 1. melleklete szerinti tartalommal, mely 2021. december 15. 
napjatol lep hatalyba;

2 .) felkeri a polgarmestert a hatarozat 1.) pontjaban meghatarozott megallapodas alairasara;

Felelds: polgarmester
Hatarido: 2. pont tekinteteben: 2021. november 30.,

A dbntes v^grehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi UgyoszUly Humankapcsolati 
Iroda,.

Budapest, 2021. november 9.

I
Szili-Darok Ildiko 

alpolgarmester

Torvenyessegi ellenbrzes:

Hl Saw 
jegyzol

5S Csilla



eloterjesztes melleklele: megallapodds-tervezet

egyuttmukodesi megallapodas

Amely letrejbtt
egyreszrol:
Budapest Fovaros VHL keriilet Jozsefvarosi dnkormanyzat
szekhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adoszam: 15735715-2-42
statisztikai szamjel: 15735715-8411-321-01
torzskonyvi azonosito szam: 735715
kepviselo neve: Piko Andras polgarmester
bankszamlaszam: 11784009-15508009
tovabbiakban mint Megbizo .

masreszrol:
Budapest! Modszertani Szocialis Kozpont es Intezmenyel
szekhely: 1134 Budapest, Dozsa Gyorgy tit 152.
adoszam: 15493950-2-41
statisztikai szamjel: 15493950-8790-322-01
torzskonyvi azonosito szam:493958
kepviselo neve: Zak ar Gergely igazgato
bankszamlaszam: 11784009-15493950
tovabbiakban mint Szolg&ttatast myujto

harmadreszrol:
Menhely Alapitvany
szekhely: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 3
adoszam: 19013213-1-42,
nyilvantartasba veteli szam:01-01-0000966
kepviselo neve: Aknai Zoltan igazgato
tovabbiakban mint Egyuttmdkodo Szervezet

kozott (a tovabbiakban egyuttesen: Felek), alulirott napon es helyen az alabbi feltetelekkel.

L Bevezetes

1.1. Felek rogzitik, hogy a Budapest! Modszertani Szocialis Kozpont es Intezmenyei 
(Szolgaltatast nyujtd) a Budapest Fovaros Onkormanyzata altal iranyitott es fenntartott 
koltsegvetesi szerv, melynek az alaptevekenysege hajlektalanok atmeneti szallasa es ejjeli 
menedekhelye a szocialis igazgatasrol es szocialis ellatasokrdl szdld 1993. evi III. tv. (a 
tovabbiakban: Szt.) 84.§ (1) es (2) bekezdese alapjan.
1.2. A Menhely Alapitvannyal (Egyuttmflkodo Szervezet) a Megbizo ellatasi szerzodest kotott 
az Szt. 86. § (1) bekezdes e) pontja, (2) bekezdes c) pontja es (4) bekezdeseben meghatarozott, 
a 89. § (1) bekezdese szerinti ellatasi kotelezettsegenek teljesitesere, hajlektalan szemelyek 
nappali ellatasara es utcai szocialis munkara. Az utcai szocialis munka szolgaltatast a Menhely 
Alapitvany a 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 3. szam alatti Jozsefvarosi Utcai Gondozo 
Szolgalata utjan latja el.
1.3. A Megbizo kiemelt feladatkent kezeli a Jozsefvaros kozigazgatasi teriileten tartozkodo, 
hajlektalan emberek hideg, teli idojarasban torteno „alacsony kuszbbu” ellatasat, akik 
intezmenyi kapacitashiany vagy aktualis allapotuk miatt a fovarosi dnkormanyzat teruleten 
fenntartott szakositott ellatast nyujtd intezmenyben (djjeli menedekhelyek, hajlektalanok 
atmenti szallasa) nem helyezhetbek el. A Megbizo 2012/2013. ev teletol kezdodoen minden ev 
teli idoszakaban un. Eletmento Pontot alakitott ki, melyre 2020. ev teleig keruleti 



dnkormanyzati tulajdomi ingatlanon felallitott katonai satrakban kerillt sor, ahol a kozteriileten 
cletvitelszeruen tartozkodo szemeiyek, valamint energia ellatas nelkiil maradt helyi lakossag 
szamara idoszakos befogado helykent menedeket nyiijtott a Megbizo a teli hidegben. Az 
Eletmento Pont minosegileg lenyegesen magasabb szinvonalu es hatekonyabb mukodtetese 
erdekeben, a fovarosi szocialis (hajlektalan) ellatdrendszer kiegeszitesekent a Felek 2020. 
december 15. napjan egytlttmukodesi megallapodast kotottek az Eletmento Pontnak a 
Szolgaltatast nyujto 1087 Budapest, VIII. Kobanyai lit 22. szam alatti telephelyen, a BMSZKI 
Kobanyai uti Ejjeli Menedekhely epiiletenek egyik helyisegeben tortend uzemeltetesere. A 
Felek a 2020. evben megvalosult sikeres egyiittmukodeshez hasonloan 2021. evben az 
Eletmento Pont mukddtetesere az elmiilt ev celkituzeseit kovetve a jelen egyuttmukodesi 
megallapodast kotik meg.

II. A szerzddes targya, tartalma

2.1. A Megbizo megbizasa alapjan a Szolgaltatast nyujto vallalja, hogy a 1087 Budapest, VIII. 
Konyves Kalman krt. 84. szam alatti telephelyen, a BMSZKI Konyves Kalman koniti Ejjeli 
Menedekhely es Nappali Melegedd epiiletenek jelenleg hasznalaton kiviili fdldszinti reszeben 
elkuldnitett - cjszakai pihenesre, szemelyi tisztalkodasra, kozossegi egyuttletre es etel 
fogyasztasara alkalmas - Felek altal elozetesen megtekintett, 170 m2 alapteruletu helyisegeben 
(tovabbiakban; helyiseg) Eletmento Pontot uzemeltet az alabbiak szerint.
2.2. A Szolgaltatast nyujto azokat a Jozseivaros kozigazgatasi teriileten tartozkodo hajlektalan 
embereket, akik intezmenyi kapacitashiany vagy aktualis allapotuk miatt (pl. nincsenek irataik; 
ittasak, de tcrben es iddben orientaltak, illetve ittassaguk nem olyan fokii, hogy az orvosi 
beavatkozast igenyelne; betegek vagy seriiltek, de betegsegiik, seriilesuk nem olyan fokii, hogy 
az mcntohivast indokolna, vagy bnellatasi kepesscgiiket befolyasolna; intezmenyben kitiltas 
hatalya alatt allnak), a fovarosi dnkormanyzat teriileten szakositott ellatast nyujto intezmenyben 
(ejjeli menedekhely, hajlektalanok atmenti szallasa) nem helyezhetdek el, 2021. december 15. 
napjatol 2022. marcius 15.-ig tarto idoszakban ejjelenkent 20 fo erejeig (sziikseg eseten 
maximum 25 ferohelyig) - az Egytlttmukodd Szervezet koordinalasaban- befogadja a 2.1. 
pontban megjelolt helyisegbe, tovabba a kbvetkezd szolgaltatasokat nyujtja:

° a helyiseg futeset, vilagitasat, folyamatos melegvizzel valo ellatasat,
° napi takaritast,
s naponta meleg halt (tea), egyszeri etkezest (hideg elelemmel)
• clsosegelyhez sziikseges felszerelest,
« a szocialis munka keretein belul:
feliigyeletet, az tigyfel megallapitott sziiksegletei alapjan mas intezmenybe torteno felvetelenek 
megszervezeset (egyuttmukodes eseten), sziikseg eseten egeszsegiigyi ellatasarol valo 
gondoskodast, mas szolgaltatashoz valo hozzaferes segiteset,
° minimum szolgaltatasok biztositasat motivacidkent a szelesebb korii szolgaltataspalettaval 
rnukddd intezmenyekbe valo bejutas lehetosegenek ellbgadasahoz (pl. televizio, meleg etel).
2.3. A Szolgaltatast nyiijto az Eletmento Ponton az oda befogadott hajlektalan szemeiyek 
szamara „alacsony kiiszobu” szolgaltatast nyujt, azaz a befogadasukat az Intezmeny 
hazirendjenek es a COVID beengedesi protokolljanak (kezfertotlenites, testhomerseklet meres) 
elfogadasan tiil nem koti mas feltetelhez.
2.4. A Szolgaltatast nyujto a fentiekben megjelolt idoszakban minden nap 20 oratol reggel 8 
oraig biztositja az Eletmento Ponton nyiijtando szolgaltatasokat.
2.5. A Szolgaltatast nyiijto vallalja, hogy a befogadott hajlektalan szemelyeket agyakon, illetve 
moshato huzatii matracokon helyezi el, mosdasi lehetoseget es WC hasznalatot biztositva.
2.6. A Szolgaltatast nyujto az Eletmento Ponton szemelyenkdnt - a 2.2. pontban meghatarozott 
idoszakban - egy beszallitast kovetoen legfeljebb 10 ejszakara biztositja az elhelyezest kortol, 
nemtol fuggetlenul.



Ill. Az Eletmentb Ponton tbrtenb elhelyezes menete:

3.1. Az Eletmento Pontra torteno befogadast az Egyiittmukodb Szervezet, a Menhely 
Alapitvany Diszpecser Szolgalata koordinalja, amely figyeli az ejjeli menedekhelyek 
kapacitasat, es a ferbhelyek rendelkezesre allasa, yalamint az elhelyezest igenylo hajlektalan 
szemely jellemzbi, aktualis allapota alapjan - az Eletmento Pont iigyeletesevel (Szolgaltatast 
nyujto szocialis munkas alkalmazottjaval)- kozosen - dont az Eletmento Ponton vald 
elhelyezesrol.
3.2. Amennyiben lehetbseg van a fovarosi bnkormanyzat teriileten fenntartott szakositott 
ellatast nyujto intezmenyben (ejjeli menedekhclyen vagy hajlektalanok atmenti szallasan) 
torteno elhelyezesre, es az erintett szemely oda elhelyezhetb (nem tul ittas; nem beteg vagy 
seriilt; van valamilyen irata. tiidoszurb igazolasa es aktualisan nines kitiltva az adott 
intezmenybbl), az Egyiittmukodb Szervezet az erintett szemelyt az adott intezmenybe iranyitja. 
Amennyiben a szabad ferdhelyek elfogytak, vagy az elhelyezest igenylo nines olyan 
allapotban, hogy intezmenyben elhelyezhetb legyen (nincsenek iratai; tul ittas; ki van tiltva az 
adott intezmenybbl; beteg vagy seriilt, mindez az bnellatasi kepesseget nem befolyasolja), az 
allapotatbl fuggben az erintett szemelyt az Eletmento Pontra kiildi vagy megszervezi 
egeszsegiigyi ellatasat.
3.3. Az Egyuttmukodb Szervezet es a Megbizb tajekoztatja az Egyuttmukodb Szervezet altal 
mukbdtetett Jbzsefvarosi Utcai Gondozb Szolgalatot, illetve a Megbizb Polgarmesteri 
Hivatalanak Kbzterulet-felugyeleti Ugyosztalyat arr61, hogy amennyiben a hajlektalan szemely 
elhelyezeset a Jbzsefvarosi Utcai Gondozb Szolgalat, vagy a Megbizb Polgarmesteri 
Hivatalanak Kbzterulet-felugyeleti Ugyoszthlyan dolgozb kbzterulet-feiugyelb kezdemenyezi, 
az erintett hajlektalan szemely Eletmento Pontra szallitasa vagy kiildese elbtt minden esetben 
az Egyuttmukodb Szervezet Diszpecser Szolgalataval sziikseges egyeztetni, amely tovabbi 
egyeztetest folytat le az Eletmento Pont aktualis iigyeletesevel. Az Egyiittmukodb Szervezet 
Diszpecser Szolgalata az elhelyezeshez - az Szt. 20. § (10) bekezdeseben foglaltakra is 
figyelemmel - keri az elhelyezendb szemely nevet es sziiletesi idejet, valamint azt, hogy az 
elhelyezest kezdemenyezb adjon egy alapos allapotleirast az iigyfelrbl (jarbkepes-e, mennyire 
ittas, vagy betegnek tiinik-e, kepes-e a sajat laban, kbzlekedesi eszkbzzel elmenni, vagy 
szallitani kell, egyaltalan hajlandb-e bemenni az Eletmentb Pontra). Ezek alapjan dbnt arrbl, 
hogy hoi fogja elhelyezni az erintett szemelyt, helyszinre kiild-e mentbt, vagy krizisautot, 
illetve, hogy a bejelentb Szervezet „beutalbjaval" kiildhetb-e az erintett szemely az Eletmentb 
Pontra, vagy szallithatja-e a bejelentb Szervezet.
Az Egyiittmukodb Szervezet Diszpecser Szolgalata felveszi a kapcsolatot az Eletmentb Pont 
(Szolgaltatast nyujto) iigyeletvezetb szocialis munkasaval, atadja az erintett szemelyrbl kapott 
informacibkat, konzultal vele az elhelyezes lehetbsegeirbl, aktualis esetben tajekoztatja a 
szallitas meneterbl, az erintett szemely erkezesenek varhatb idbpontjarbl.
Az iigyeletvezetb szocialis munkas - sziikseg eseten - felveszi a kapcsolatot a 24 bras 
egeszsegiigyi szolgalat iigyeletes orvosaval, aki megvizsgalja az Eletmentb Pontra erkezb 
szemely egeszsegiigyi allapotat. A vizsgalat eredmenye alapjan az iigyeletes orvos jbvahagyja 
az Eletmentb Ponton torteno elhelyezest, vagy gondoskodik mas intezmenyben torteno 
elhelyezeserbl.
3.4 Az Eletmentb Pont nem fogad mas intezmenyekbbl athelyezni kivant ugyfeleket, tovabba 
nem fogadja be azokat a hajlektalan embereket sem, akik a BMSZKI Kbnyves Kalman kbruti 
Ejjeli Menedekhelyet korabban - az elmult 1 evben - rendszeresen igenybe vettek. Ez utbbbi 
szemelyeket a BMSZKI az ejjeli menedekhelyi szolgaltatas kereteben latja el.

IV. A Szolgaltatast nyujto egyeb kbtelezettsegei

4.1. A Szolgaltatast nyujto kepviselbje a jelen megallapodasban nyilatkozatot tesz arra 
vonatkozban, hogy a szolgaltatasara vonatkozb kiilbn jogszabalyokat es szakmai 



kovetelmenyeket, valamint nyilvantartasi kotelezettsegeket ismeri, es azokat maradektalanul 
betartja es betartatja.
4.2. Szolgaltatast nyujto vallalja, hogy adatszolgaltatasi kotelezettseget a jogszabalyi 
eloirasoknak megfelelden teljesiti, az. eloirt adatokat a valosagnak megfeleld tartalommal, a 
megszabott hatariddben es a meghatarozott modon, teritesmentesen bocsatja rendelkezesre. A 
Szolgaltatast nyujto es az Egyuttmukodo Szervezet az ellatottak adatainak vonatkozasaban az 
informacids onrendelkezesi jogrol es az informacioszabadsagrdl szdlb 2011, evi CXII. tdrveny, 
valamint az ellatottak erdekeben az egyenlo banasmddfol es az eselyegyenldseg 
clbmozditasardl szdlo 2003. evi CXXV. torveny vonatkozo rendelkezeseit betartjak es 
betartatjak.
4.3. A szolgaltatasban reszesiilo hajlektalan emberektdl erkezo. a szolgaltatas nyujtasaval 
kapcsolatos panasz eseten a Szolgaltatast nyujto kdteles azt kivizsgalni, valamint irasban 
tajekoztatni a Megbizot a panasz megalapozottsagarol. Amennyiben 1 hdnapon beliil tobb 
panasz erkezik a szolgaltatasra vonatkozdan, a Megbizo maga intezkedik a panaszok 
kivizsgalasarbl. Ennek eldsegitese erdekeben a Szolgaltatast nyujto kotelezettseget vallal arra, 
hogy a szukseges informaciokat, valamint tajekoztatast a Megbizo reszere haladektalanul 
megadj a.
4.4. A Szolgaltatast. nyujto vallalja, hogy az Eletmento Pont mukodtetesevel dsszefiiggesben 
hetente, elektronikus formaban beszamoldt kiild a Megbizo reszere az elozo het forgalmardl 
(naponkent honnan, hany fo - nemenkent es eletkori bontasban- keriilt az Eletmento Pontra,' 
mely Szervezet kezdemenyezesere, milyen modon), valamint az altala vallalt szolgaltatasok 
mcgvaldsulasarol az adatvedelmi eldirasok betartasaval.
Az elozo hetrol szbld jelentest a Szolgaltatast nyujto a kovetkezo het kedd 12 oraig kiildi meg a 
Megbizc i@iozsefvaros.hu email cimere, Microsoft Excel munkalap formatumban.
4.5. A Szolgaltatast nyujto vallalja, hogy az Eletmento Pont igenybe vevoinek nevsorat a 
kovetkezo nap 12 oraig elektronikusan megkiildi az Egyuttmukodo Szervezet Diszpecser 
Szolgalata diszp  email cimere.ecser@menhely.hu
4.6. A Szolgaltatast nyujto az ellatas igenybe vetelenek szabalyaihoz kapcsolodva vallalja az 
Szt. 95. § (1) bekezdeseben meghatarozott tajekoztatasi es ertesitesi kotelezettseg teljesiteset.

V. Szerzodes iddtartama, fizetesi feltetelek

5.1. A Szolgaltatas nyujto a jelen megallapodas szerinti szolgaltatasokat a tobbi Fellel vald 
egyiittmukodesben hatarozott ideig, 2021. december 15. napjatdl 2022. marcius 15. napjaig 
teljesiti.
5.2. A Szolgaltatast nyujto az altala vallalt szolgaltatasok ellenertekekent mindosszesen bruttd 
12.805.000.-Ft, azaz Tizenketmillid-nyolcszazotezer forint osszegu dijra jogosult, amely 
magaban foglalja a Szolgaltatast nyujto valamennyi koltseget, egyeb igennyel a Megbizdval 
szcmben semmilyen jogcimen nem lephet fel.
5.3. A Megbizo a szolgaltatasi dijat 4 havi reszletben (bruttd 2.134.167 Ft- bruttd 4.268.333 Ft 
- bruttd 4.268.333 Ft- bruttd 2.134.167 Ft) utdlag, a targyhonapot kovetoen, a Szolgaltatast 
nyujtd altal kiallitott targyhavi szamla elleneben 15 napon beliil utalja at a Szolgaltatast nyujto 
bankszamlajara. A targyhavi szamla mellekletet kepezi a targyhavi teljesitesigazolas, amely a 
Szolgaltatast nyujto 4.4. pont szerinti beszamoldja alapjan keriil kiallitasra. A szakmai teljesites 
igazolas kiallitasara a Megbizo reszerol Illes Peter polgarmesteri kabinetvezeto jogosult.
5.4. Az Egyuttmukodo Szervezet a jelen megallapodasban foglaltakat ellenszolgaltatas nelkiil, 
a Megbizdval kotott ellatasi szerzodes kiegeszitesekent latja el.

VI. Egyeb rendelkezesek

6.1. Jelen megallapodast a Felek 45 napos hataridovel felmondhatjak (rendes felmondas). A 
megallapodas felmondasat irasban ellatva kell kezdemenyezni.
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6.2. A Megbizo a megallapodast azonnali hatallyal felmondhatja, amennyibeii a Szolgaltatast 
nyujtd/EgyUttmukddd Szervezet jelen szerzodesben foglaltakat sulyosan megszegi, igy 
kulonosen, ha jelen megallapodasban meghatarozott feladatait nem szerzodesszeruen teljesiti. 
Ebben az esetben a Szolgaltatast nyujto/Egyiittmukodo szervezet koteles a jelen 
megallapodasban meghatarozott szolgaltatasokat sajat koltsegen biztositani Megbizo szamara, 
legalabb 1 honapig a Megbizo erre iranyulo igenye eseten. A szerzodesszeges eseten a felek a 
Ptk. altalanos karteritesi szabalyai szerint felelnek.
6.3. Felek a jelen egyuttmukodesi megallapodassal kapcsolatosan az alabbi szemdyeket jelblik 
ki kapcsolattartokent:
a) Megbizo reszerol:

Benyei Zoltan, telefon: '
b) Szolgaltatas nyujto reszerol:

Arday Zsolt, telefon: ‘
c) Egyiittmukodd Szervezet reszerol:

Kart yas Iren, telefon: '
6.4. A jelen megallapodasban nem szabalyozott kerdesekben a Ptk. szabalyai, szakmai 
kerdesekben a hatalyos agazati jogszabalyok az iranyadok.

Jelen megallapodast a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezol, helybenhagyolag irtak 
ala 6 eredeti peldanyban a Kepviselo-testiilet ..../2021. (........ ) szamu hatarozata alapjan.
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