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_______________________________________ aljegyző K___________________________________  
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi X
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi

Határozati javaslat:
A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 
460/2012. (XII. 19.) számú határozatában döntött arról, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) önként vállalt feladatként fedezetet biztosít 
az Önkormányzat Kerületi Védelmi Bizottság „rendkívüli téli időjárási viszonyok során jelentkező 
feladatok ellátására” tárgyú Intézkedési tervében foglalt feladatok ellátására. Az Intézkedési terv célja 
„Életmentő Pont” elnevezés alatt, a Budapest VIII. kerület, Dankó utca 18. szám alatt olyan objektum 
kialakítása és működtetése volt, mely a közterületen életvitelszerűen tartózkodó személyek, valamint 
energia-ellátás nélkül maradt helyi lakosság számára időszakos befogadó helyként menedéket nyújt a 
téli hidegben.

A melegedőhely eredményes működésére tekintettel, a Képviselő-testület a 2012/2013. év telétől 
kezdődően minden évben indokoltnak tartotta az Életmentő Pont kialakítását, üzemeltetését. A Budapest 
VIII. kerület Dankó u. 18. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon - a telek belső kerítéssel 
határolt területéig - 8 db (2x4 db összefűzött, csoportban telepített) 63 M típusú katonai rajsátor szolgált
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éjszakai melegedőhelyként, azzal a feladattal, hogy a hét bármely napján (este 20.00 órától másnap 
reggel 06.00-ig) a rászorulók rendelkezésére állt.

Az Életmentő Pontot a Dankó u. 18. szám alatti ingatlanon 2016. december 15-től a Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt. működtette, a tervezett időszakra teát biztosított, gondoskodott a terület 
folyamatos őrzéséről, tisztántartásáról, továbbá segítséget nyújtott a bajba jutott lakosság 
költöztetésében.

Az elmúlt két esztendőben lehetőség kínálkozott a Budapesti Módszertani Szociális Központ és 
Intézményeivel (továbbiakban: BMSZKI) és a Menhely Alapítvánnyal történő együttműködésre az 
Életmentő Pont minőségileg lényegesen magasabb színvonalú és hatékonyabb működtetése érdekében. 
Az alacsonyküszöbű szolgáltatás célcsoportjai sátrak helyett akadálymentes, fűtött épületben, szociális 
munkás felügyeletével kerültek elhelyezésre.

A BMSZKI a Budapest Főváros Önkormányzata által alapított költségvetési szerv, melynek 
alaptevékenysége a hajléktalanok átmeneti ellátása, éjjeli menedékhely biztosítása. Működési területe a 
Budapest Főváros Önkormányzata közigazgatási területén, a fővárosi illetékességű természetes 
személyek ellátása. Az éjjeli menedékhely a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 84. § (1) bekezdése alapján az önellátásra és a közösségi együttélés 
szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben 
éjszakai szállás biztosítását lehetővé tevő szolgáltatás. A hajléktalan személyek éjjeli menedékhelyére 
vonatkozó előírásokat a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 107.§-a határozza meg.

A Menhely Alapítvánnyal az Önkormányzat 2020. évben határozatlan időre szóló ellátási szerződést 
kötött az Szt. 86. § (1) bekezdés e) pontja, (2) bekezdés c) pontja és (4) bekezdésében meghatározott, a 
89. § (1) bekezdése szerinti ellátási kötelezettségének teljesítésére, hajléktalan személyek nappali 
ellátására és utcai szociális munkára. Az utcai szociális munka szolgáltatást a Menhely Alapítvány a 
1082 Budapest, Vajdahunyad u. 3. szám alatti Józsefvárosi Utcai Gondozó Szolgálata útján látja el.

Az Önkormányzat, a BMSZKI és a Menhely Alapítvány közötti együttműködés 2020/2021. év telén és 
2021/2022. év telén is sikeresen megvalósult a polgármester Képviselő-testület feladat-és hatáskörét 
gyakorolva meghozott 368/2020. (XI.19.) számú határozata, valamint a Képviselő-testület 645/2021. 
(XI.18.) sz. határozata értelmében megkötött megállapodások alapján, melyek keretében három hónap 
alatt (a megállapodás megkötése évének december 15. napjától a következő év március 15. napjáig) 
minden nap 20 órától reggel 8 óráig történő nyitva tartással, éjjelenként 20, maximum 25 fő ellátásával 
2020/2021. év telén összesen 143 hajléktalan személyt, 2021/2022. év telén összesen 74 hajléktalan 
személyt fogadtak be az Életmentő Pontra, akik összesen 2021/2022. év telén 832 „vendégéjszakát”, 
2021/2022. év telén összesen 319 „vendégéjszakát” töltöttek a BMSZKI 1087 Budapest VIII. kerület 
Kőbányai út 22. szám alatti, illetve a Könyves Kálmán krt. 84. szám alatti telephelyein. A BMSZKI 
továbbá az alábbi szolgáltatásokat is biztosította:
• a helyiség fűtését, világítását, folyamatos melegvízzel való ellátását,
° napi takarítást,
» naponta meleg italt (tea), egyszeri étkezést,
° elsősegélyhez szükséges felszerelést,
° a szociális munka keretein belül:

tanácsadást, felügyeletet, az érintett személy megállapított szükségletei alapján más 
intézménybe történő felvételének megszervezését, szükség esetén egészségügyi ellátásáról való 
gondoskodást, más szolgáltatáshoz való hozzáférés segítését.

A BMSZKI szolgáltatása tehát hasonló volt az éjjeli menedékhely szolgáltatáshoz, azonban a BMSZKI 
csak azoknak a Józsefi’áros közigazgatási területén tartózkodó hajléktalan embereknek nyújtotta a fenti 
szolgáltatásait, akik intézményi kapacitáshiány vagy aktuális állapotuk miatt (pl. nincsenek irataik; 
ittasak, de térben és időben orientáltáltak, illetve ittasságuk nem olyan fokú, hogy az orvosi 
beavatkozást igényelne; betegek vagy sérültek, de betegségük, sérülésük nem olyan fokú, hogy az 
mentőhívást indokolna, vagy intézményből kitiltásra kerültek), a fővárosi önkormányzat területén 
szakosított ellátást nyújtó intézményben (éjjeli menedékhelyek, hajléktalanok átmenti szállása) nem 
voltak elhelyezhetőek. Az Életmentő Pont tehát önként vállalt feladatként a fővárosi önkormányzat által 
biztosítandó szociális (hajléktalan) ellátásokat egészítette ki. ;
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Az Életmentő Ponton történő elhelyezést a Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálata koordinálta, 
amely figyelte az éjjeli menedékhelyek kapacitását, és a férőhelyek rendelkezésre állása, valamint az 
elhelyezést igénylő hajléktalan személy jellemzői, aktuális állapota alapján - az Életmentő Pont 
ügyeletesével közösen - döntött az Életmentő Ponton való elhelyezésről vagy mentőt küldött a 
helyszínre, megszervezte az érintett egészségügyi ellátását.

Jóllehet 2021/2022. év telén a befogadott hajléktalanok száma az előző téli időszakhoz képest csökkent, 
az alacsonyküszöbű ellátás indokoltsága nem változott. A csökkenés egyébként hasonló volt az összes 
hajléktalanellátó intézmény kihasználtságának csökkenéséhez. Az intézmények férőhely-kihasználtsága 
a Covid intézkedések, a munkaerő-piaci folyamatok és egyéb más tényezők miatt a kapacitások 60-70 
%-a körül alakult a teljes ellátórendszerben. Ezen a télen azonban az ellátotti számok emelkedése 
várható az energiaválság miatt (előreláthatólag sokan fognak vidékről a városi fűtött helyekre 
menekülni, hajléktalanellátó intézmények is megszűnhetnek).

Mivel a BMSZKI és a Menhely Alapítvány a 2022/2023. év téli időszakára vonatkozóan is nyitottak az 
Önkormányzattal történő együttműködésre, a fentiek alapján - az elmúlt években létrejött 
megállapodások célkitűzéseit követve, az azokban foglalt főbb feltételek szerint javaslom az 
együttműködési megállapodás megkötését a 2022/2023. év téli időszakára is az Életmentő Pont 
üzemeltetésére a BMSZKI Könyves Kálmán krt. 84. szám alatti telephelyén, a BMSZKI Könyves 
Kálmán körúti Éjjeli Menedékhely és Nappali Melegedő épületének jelenleg használaton kívüli 
földszinti részében elkülönített - éjszakai pihenésre, személyi tisztálkodásra, közösségi együttlétre és 
étel fogyasztására alkalmas - 170 m2 alapterületű helyiségében.

Az Életmentő Ponton tölthető éjszakák száma az idei megállapodás-tervezet szerint is személyenként - 
2022. december 15. és 2023. március 15. napja közötti időszakban- legfeljebb 10 nap lenne az 
Életmentő Pont férőhely kapacitás túlzsúfoltságának megakadályozása érdekében. Az ott tartózkodás 
ideje alatt a BMSZKI a saját rendszerén belül a továbbhelyezés érdekében megfelelő együttműködést 
ajánlana az érintett személynek.

Az Életmentő Ponton ezúttal is lehetőség nyílna a nők fogadására, párok esetén külön női és férfi 
szobában való elhelyezéssel, továbbá 2 férőhely erejéig kerekesszékes mozgáskorlátozott személy is 
igénybe vehetné a BMSZKI szolgáltatásait.

A BMSZKI az általa vállalt szolgáltatások ellenértékéként az előző években megkötött 
megállapodásokhoz hasonlóan mindösszesen bruttó 12.805.000.-Ft, azaz tizenkétmillió-nyolcszázötezer 
forint összegű díjra lenne jogosult, amely magában foglalja a BMSZKI valamennyi költségét. A 
szolgáltatási díj összegének fele a 2022. december 15-töl 2023. január 31-ig tartó időszakot követően, a 
másik fele a szerződés lejártát követően, utólag kerülne megfizetésre az adott időszakra vonatkozó 
teljesítés szakmai igazolása alapján.

A fenti formában biztosított Életmentő Pont a fővárosi szociális (hajléktalan) ellátórendszer 
kiegészítésével minőségileg lényegesen magasabb színvonalú, és hatékonyabb ellátást tud nyújtani, mint 
amelyet akár sátorban, akár egy helyiség megnyitásával, szakszemélyzet hiányában, esetleg lakossági 
konfliktusokat geijesztve üzemeltetni tudna az Önkormányzat.

Mivel az együttműködési megállapodás tárgya szociális szolgáltatás nyújtása, amelynek értéke nem éri 
el a közbeszerzési értékhatárt, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt (továbbiakban: 
Kbt.) nem kell alkalmazni.

A beszerzés a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Beszerzési Szabályzat IV. 
fejezet (1) bekezdés c) pontja alapján a nyílt pályáztatás alól is mentes, mivel az együttműködési 
megállapodás szerinti szolgáltatás a Kbt. 111. § b) és d) pontjaiban meghatározott kivételi körbe 
tartozik.

Tekintettel arra, hogy a Menhely Alapítvánnyal az Önkormányzat 2020. évben határozatlan időre szóló 
ellátási szerződést kötött az Szt. 86. § (1) bekezdés e) pontja, (2) bekezdés c) pontja és (4) bekezdésében 
meghatározott, a 89. § (1) bekezdése szerinti ellátási kötelezettségének teljesítésére, hajléktalan 



személyek nappali ellátására és utcai szociális munkára, értelemszerűen a Menhely Alapítványt kell 
bevonni az együttműködésbe az Életmentő Ponton történő elhelyezés koordinálása érdekében.
IL A beterjesztés indoka
Az Szt. 122. §-a alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete az ellátási szerződés megkötését, a 
szerződés módosítását, illetve megszüntetését nem ruházhatja át.

Az Életmentő Pont 2022/2023. év telén a BMSZKI - 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 84. szám 
alatti - Éjjeli Menedékhely és Nappali Melegedő épületének földszinti, jelenleg használaton kívüli 
helyiségében történő üzemeltetéséhez szükséges, hogy a Képviselő-testület határozatot hozzon a 
BMSZKI-vel és a Menhely Alapítvánnyal történő együttműködési megállapodás megkötéséről.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja, hogy a Józsefváros közigazgatási területén 2022/2023. év telén tartózkodó hajléktalan 
embereknek Életmentő Pont kerüljön kialakításra a BMSZKI - 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 84. 
szám alatti telephelyén, fűtött épületben, szociális munkás felügyeletével.

A döntés pénzügyi fedezete: Az Életmentő Pont 2022/2023. évi működtetésének pénzügyi fedezete az 
2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (11.24.) önkormányzati rendelet 5.1 mellékletében a 20402 
jogcímen rendelkezésre áll bruttó 12.805.000,-Ft összegben.

IV. Jogszabályi környezet
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 
23. § (4) bekezdés 18. pontja értelmében a hajléktalan ellátás a fővárosi önkormányzat feladata, a 
kerületi önkormányzat feladata az Mötv. 23. § (5) bekezdés 12. pontja alapján a területén hajléktalanná 
vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének 
biztosítása.

Az Szt. 4. (3) bekezdése értelmében ,,E törvény 7. §-a, 20. § (10) bekezdése, 84. §-a és 89. §-ainak 
alkalmazásában hajléktalan az, aki éjszakáit közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben 
tölti. ”

Az Szt. 88. § (2) bekezdése alapján:
„A fővárosi önkormányzat köteles gondoskodni
a) idősek otthonának, a hajléktalanok otthonának, a hajléktalan személyek rehabilitációs 
in tézményén  ek,
b) a fővárosban - ha a kerületi önkormányzattal másként nem állapodik meg - a hajléktalanok éjjeli 
menedékhelyének és átmeneti szállásának
megszervezéséről és fenntartásáról. ”

Az Szt. 88. § (3) bekezdése alapján „A fővárosi önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást 
nyújtó intézmények ellátási területe az egész fővárosra kiterjed. ”

Az Szt. 120. §-a alapján ,,A helyi önkormányzat, illetve a társulás, valamint a Kormány, illetve más 
állami szem’ a szociális szolgáltatást vagy a pihenéshez való jog érvényesülését szolgáló szolgáltatást 
egyházi vagy más, nem állami szervvel, egyházi fenntartóval vagy nem állami fenntartóval kötött 
ellátási szerződés útján is biztosíthatja. ”

Az Szt. 122. §-a alapján „A helyi önkormányzat képviselő-testülete az ellátási szerződés megkötését, a 
szerződés módosítását, illetve megszüntetését nem ruházhatja át. ”

Az Mötv. 10. § (2) bekezdése alapján helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi 
népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet 
jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az 
önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek 
megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök 
ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére 
lehetséges. ”

( 4L



Az Mötv. 41. § (3) bekezdése értelmében „önkormányzati döntést a képviselő-testület, a helyi 
népszavazás, a képviselő-testület felhatalmazása alapján a képviselő-testület bizottsága, a 
részönkormányzat testületé, a társulása, a polgármester, továbbá a jegyző hozhat. ”

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 7. melléklet 3.3.2. és 3.4.6. pontja alapján a Szociális, 
Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság javasolja az előterjesztés megtárgyalását.

Az Mötv. 46. § (1) bekezdése és az SZMSZ 13. § (2) bekezdése alapján az előterjesztést nyilvános 
ülésen kell tárgyalni. Az Mötv. 50. §-a, az SZMSZ 30. § (2) bekezdése és a 6. mellékletének 6 és 7. 
pontjai alapján a határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

A fenti rendelkezések alapján kérem az alábbi határozat elfogadását.

Melléklet: A BMSZKI-vel és a Menhely Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás 
tervezete

Határozati javaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2022. (...... ) számú határozata

a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeivel, valamint a Menhely Alapítvánnyal 
történő együttműködésre

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1 .) az Életmentő Pontot 2022. december 15-től 2023. március 15-ig tartó időszakban a Budapesti 
Módszertani Szociális Központ és Intézményei - 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 84. sz. 
alatti - Éjjeli Menedékhely és Nappali Melegedő épületének jelenleg használaton kívüli, 170 m2 
nagyságú helyiségében üzemelteti, melynek érdekében Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat együttműködési megállapodást köt a Budapesti Módszertani 
Szociális Központ és Intézményeivel, valamint a Menhely Alapítvánnyal az előterjesztés 
melléklete szerinti együttműködési megállapodásban foglaltak szerinti tartalommal;

2 .) felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés melléklete szerinti megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: a határozat 1. pontja esetében: 2022. október 20., a határozat 2. pontja esetében: 2022. 
november 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati 
Iroda.

Budapest, 2022. október

Szili-Darók Ildikó 
alpolgármester

Törvényességi ellenőrzés:

dr. Sajtos Csilla
jegyző
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött
egyrészről:
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adószám: 15735715-2-42
statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01
törzskönyvi azonosító szám: 735715
képviselő neve: Pikó András polgármester
bankszámlaszám: 11784009-15508009
továbbiakban, mint Megbízó

másrészről:
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
székhely: 1134 Budapest, Dózsa György út 152.
adószám: 15493950-2-41
statisztikai számjel: 15493950-8790-322-01
törzskönyvi azonosító szám:493958
képviselő neve: Zakar Gergely igazgató
bankszámlaszám: 11784009-15493950
továbbiakban, mint Szolgáltatást nyújtó

harmadrészről:
Menhely Alapítvány
székhely: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 3
adószám: 19013213-1-42,
nyilvántartásba vételi szám:01-01-0000966
képviselő neve: Aknai Zoltán igazgató
továbbiakban, mint Együttműködő Szervezet

között (a továbbiakban együttesen: Felek), alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények
1.1. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltatást nyújtó a Budapest Főváros Önkormányzata által 
irányított és fenntartott költségvetési szerv, melynek az alaptevékenysége hajléktalanok 
átmeneti szállása és éjjeli menedékhelye a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 84.§ (1) és (2) bekezdése alapján.

1.2. Az Együttműködő Szervezettel a Megbízó a 298/2020. (VII. 16.) képviselő-testületi 
határozat alapján ellátási szerződést kötött az Szt. 86. § (1) bekezdés e) pontja, (2) bekezdés c) 
pontja és (4) bekezdésében meghatározott, a 89. § (1) bekezdése szerinti ellátási 
kötelezettségének teljesítésére, hajléktalan személyek nappali ellátására és utcai szociális 
munkára. Az utcai szociális munka szolgáltatást az Együttműködő Szervezet a 1082 Budapest, 
Vajdahunyad u. 3. szám alatti Józsefvárosi Utcai Gondozó Szolgálata útján látja el.

1.3. A Megbízó kiemelt feladatként kezeli a Józsefváros közigazgatási területén tartózkodó, 
hajléktalan emberek hideg, téli időjárásban történő „alacsonyküszöbű” ellátását, akik 
intézményi kapacitáshiány vagy aktuális állapotuk miatt a Budapest Főváros Önkormányzat 
területén fenntartott szakosított ellátást nyújtó intézményben (éjjeli menedékhelyek, 
hajléktalanok átmenti szállása) nem helyezhetőek el. A Megbízó 2012/2013. év telétől 
kezdődően minden év téli időszakában ún. Életmentő Pontot alakított ki, melyre 2020. év teléig 
kerületi önkormányzati tulajdonú ingatlanon felállított katonai sátrakban került sor, ahol a 
közterületen életvitelszerűen tartózkodó személyek, valamint energiaellátás nélkül maradt helyi 
lakosság számára időszakos befogadó helyként menedéket nyújtott a Megbízó a téli hidegben. 
Az Életmentő Pont minőségileg lényegesen magasabb színvonalú és hatékonyabb működtetése 



érdekében, a fővárosi szociális (hajléktalan) ellátórendszer kiegészítéseként a Felek 2020. és 
2021. évben együttműködési megállapodást kötöttek az Életmentő Pontnak a Szolgáltatást 
nyújtó 1087 Budapest, VIII. Kőbányai út 22. szám alatti, valamint a 1087 Budapest, VIII. 
Könyves Kálmán krt. 84. szám alatti telephelyén történő üzemeltetésére. A Felek a 2020-2021. 
években megvalósult sikeres együttműködéshez hasonlóan 2022. évben az Életmentő Pont 
működtetésére az elmúlt évek célkitűzéseit követve a jelen együttműködési megállapodást 
kötik meg.

IL A szerződés tárgya, tartalma
2.1. A Megbízó megbízása alapján a Szolgáltatást nyújtó vállalja, hogy a 1087 Budapest, VIII. 
Könyves Kálmán krt. 84. szám alatti telephelyén, a BMSZKI Könyves Kálmán körúti Éjjeli 
Menedékhely és Nappali Melegedő épületének jelenleg használaton kívüli földszinti részében 
elkülönített - éjszakai pihenésre, személyi tisztálkodásra, közösségi együttlétre és étel 
fogyasztására alkalmas - Felek által előzetesen megtekintett, 170 m2 alapterületű helyiségében 
(továbbiakban: helyiség) Életmentő Pontot üzemeltet az alábbiak szerint.

2.2. A Szolgáltatást nyújtó azokat a Józsefváros közigazgatási területén tartózkodó hajléktalan 
embereket, akik intézményi kapacitáshiány vagy aktuális állapotuk miatt (pl. nincsenek irataik; 
ittasak, de térben és időben orientáltak, illetve ittasságuk nem olyan fokú, hogy az orvosi 
beavatkozást igényelne; betegek vagy sérültek, de betegségük, sérülésük nem olyan fokú, hogy 
az mentőhívást indokolna, vagy önellátási képességüket befolyásolná; intézményben kitiltás 
hatálya alatt állnak), a Budapest Főváros Önkormányzata területén szakosított ellátást nyújtó 
intézményben (éjjeli menedékhely, hajléktalanok átmenti szállása) nem helyezhetőek el, 2022. 
december 15. napjától 2023. március 15-ig tartó időszakban éjjelenként 20 fő erejéig (szükség 
esetén maximum 25 férőhelyig) - az Együttműködő Szervezet koordinálásában- befogadja a 
2.1. pontban megjelölt helyiségbe, továbbá a következő szolgáltatásokat nyújtja:

° a helyiség fűtését, világítását, folyamatos melegvízzel való ellátását,
° napi takarítást,
° naponta meleg italt (tea), egyszeri étkezést (hideg élelemmel)
° elsősegélyhez szükséges felszerelést,
• a szociális munka keretein belül:

felügyeletet, az ügyfél megállapított szükségletei alapján más intézménybe történő 
felvételének megszervezését (együttműködés esetén), szükség esetén egészségügyi 
ellátásáról való gondoskodást, más szolgáltatáshoz való hozzáférés segítését,

• minimum szolgáltatások biztosítását motivációként a szélesebb körű szolgáltatáspalettával 
működő intézményekbe való bejutás lehetőségének elfogadásához (pl. televízió, meleg étel).
2.3. A Szolgáltatást nyújtó az Életmentő Ponton az oda befogadott hajléktalan személyek 
számára „alacsony küszöbű” szolgáltatást nyújt, azaz a befogadásukat a Szolgáltatást nyújtó 
házirendjének és a COVID beengedési protokolljának (kézfertőtlenítés, testhőmérséklet mérés) 
elfogadásán túl nem köti más feltételhez.

2.4. A Szolgáltatást nyújtó a fentiekben megjelölt időszakban minden nap 20 órától reggel 8 
óráig biztosítja az Életmentő Ponton nyújtandó szolgáltatásokat.

2.5. A Szolgáltatást nyújtó vállalja, hogy a befogadott hajléktalan személyeket ágyakon, illetve 
mosható huzatú matracokon helyezi el, mosdási lehetőséget és WC használatot biztosítva.
2.6. A Szolgáltatást nyújtó az Életmentő Ponton személyenként - a 2.2. pontban meghatározott 
időszakban - egy beszállítást követően legfeljebb 10 éjszakára biztosítja az elhelyezést kortól, 
nemtől függetlenül.

III. Az Életmentő Ponton történő eïhelyezés menete:
3.1. Az Életmentő Pontra történő befogadást az Együttműködő Szervezet Diszpécser Szolgálata 
koordinálja, amely figyeli az éjjeli menedékhelyek kapacitását, és a férőhelyek rendelkezésre



állása, valamint az elhelyezést igénylő hajléktalan személy jellemzői, aktuális állapota alapján - 
az Életmentő Pont ügyeletesével (Szolgáltatást nyújtó szociális munkás alkalmazottjával) 
közösen - dönt az Életmentő Ponton való elhelyezésről.

3.2. Amennyiben lehetőség van a Budapest Főváros Önkormányzata területén fenntartott 
szakosított ellátást nyújtó intézményben (éjjeli menedékhelyen vagy hajléktalanok átmenti 
szállásán) történő elhelyezésre, és az érintett személy oda elhelyezhető (nem túl ittas; nem 
beteg vagy sérült; van valamilyen irata, tüdőszűrő igazolása és aktuálisan nincs kitiltva az adott 
intézményből), az Együttműködő Szervezet az érintett személyt az adott intézménybe irányítja. 
Amennyiben a szabad férőhelyek elfogytak, vagy az elhelyezést igénylő nincs olyan 
állapotban, hogy intézményben elhelyezhető legyen (nincsenek iratai; túl ittas; ki van tiltva az 
adott intézményből; beteg vagy sérült, mindez az önellátási képességét nem befolyásolja), az 
állapotától függően az érintett személyt az Életmentő Pontra küldi vagy megszervezi 
egészségügyi ellátását.

3.3. Az Együttműködő Szervezet és a Megbízó tájékoztatja az Együttműködő Szervezet által 
működtetett Józsefvárosi Utcai Gondozó Szolgálatot, illetve a Megbízó Polgármesteri 
Hivatalának Közterület-felügyeleti Ügyosztályát arról, hogy amennyiben a hajléktalan személy 
elhelyezését a Józsefvárosi Utcai Gondozó Szolgálat, vagy a Megbízó Polgármesteri 
Hivatalának Közterület-felügyeleti Ügyosztályán dolgozó közterület-felügyelő kezdeményezi, 
az érintett hajléktalan személy Életmentő Pontra szállítása vagy küldése előtt minden esetben 
az Együttműködő Szervezet Diszpécser Szolgálatával szükséges egyeztetni, amely további 
egyeztetést folytat le az Életmentő Pont aktuális ügyeletesével. Az Együttműködő Szervezet 
Diszpécser Szolgálata az elhelyezéshez - az Szt. 20. § (10) bekezdésében foglaltakra is 
figyelemmel - kéri az elhelyezendő személy nevét és születési idejét, valamint azt, hogy az 
elhelyezést kezdeményező adjon egy alapos állapotleírást az ügyfélről (járóképes-e, mennyire 
ittas, vagy betegnek tünik-e, képes-e a saját lábán, közlekedési eszközzel elmenni, vagy 
szállítani kell, egyáltalán hajlandó-e bemenni az Életmentő Pontra). Ezek alapján dönt arról, 
hogy hol fogja elhelyezni az érintett személyt, helyszínre küld-e mentőt, vagy krízisautót, 
illetve, hogy a bejelentő Szervezet „beutalójával” küldhető-e az érintett személy az Életmentő 
Pontra, vagy szállíthatja-e a bejelentő Szervezet.
Az Együttműködő Szervezet Diszpécser Szolgálata felveszi a kapcsolatot az Életmentő Pont 
(Szolgáltatást nyújtó) ügyeletvezető szociális munkásával, átadja az érintett személyről kapott 
információkat, konzultál vele az elhelyezés lehetőségeiről, aktuális esetben tájékoztatja a 
szállítás menetéről, az érintett személy érkezésének várható időpontjáról.

Az ügyeletvezető szociális munkás - szükség esetén - felveszi a kapcsolatot a 24 órás 
egészségügyi szolgálat ügyeletes orvosával, aki megvizsgálja az Életmentő Pontra érkező 
személy egészségügyi állapotát. A vizsgálat eredménye alapján az ügyeletes orvos jóváhagyja 
az Életmentő Ponton történő elhelyezést, vagy gondoskodik más intézményben történő 
elhelyezéséről.
3.4 Az Életmentő Pont nem fogad más intézményekből áthelyezni kívánt ügyfeleket, továbbá 
nem fogadja be azokat a hajléktalan embereket sem, akik a BMSZKI Könyves Kálmán körúti 
Éjjeli Menedékhelyet korábban - az elmúlt 1 évben - rendszeresen igénybe vették. Ez utóbbi 
személyeket a BMSZKI az éjjeli menedékhelyi szolgáltatás keretében látja el.

IV. A Szolgáltatást nyújtó egyéb kötelezettségei
4.1. A Szolgáltatást nyújtó képviselője a jelen megállapodásban nyilatkozatot tesz arra 
vonatkozóan, hogy a szolgáltatására vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai 
követelményeket, valamint nyilvántartási kötelezettségeket ismeri, és azokat maradéktalanul 
betartja és betartatja.

4.2. Szolgáltatást nyújtó vállalja, hogy adatszolgáltatási kötelezettségét a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően teljesíti, az előírt adatokat a valóságnak megfelelő tartalommal, a 
megszabott határidőben és a meghatározott módon, térítésmentesen bocsátja rendelkezésre. A



Szolgáltatást nyújtó és az Együttműködő Szervezet az ellátottak adatainak vonatkozásában az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXIL törvény, 
valamint az ellátottak érdekében az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény vonatkozó rendelkezéseit betartják és 
betartatják.

4.3. A szolgáltatásban részesülő hajléktalan emberektől érkező, a szolgáltatás nyújtásával 
kapcsolatos panasz esetén a Szolgáltatást nyújtó köteles azt kivizsgálni, valamint írásban 
tájékoztatni a Megbízót a panasz megalapozottságáról. Amennyiben 1 hónapon belül több 
panasz érkezik a szolgáltatásra vonatkozóan, a Megbízó maga intézkedik a panaszok 
kivizsgálásáról. Ennek elősegítése érdekében a Szolgáltatást nyújtó kötelezettséget vállal arra, 
hogy a szükséges információkat, valamint tájékoztatást a Megbízó részére haladéktalanul 
megadja.
4.4. A Szolgáltatást nyújtó vállalja, hogy az Életmentő Pont működtetésével összefüggésben 
hetente, elektronikus formában beszámolót küld a Megbízó részére az előző hét forgalmáról 
(naponként honnan, hány fő - nemenként és életkori bontásban- került az Életmentő Pontra, 
mely Szervezet kezdeményezésére, milyen módon), valamint az általa vállalt szolgáltatások 
megvalósulásáról az adatvédelmi előírások betartásával.

Az elözőhétrö^zól^elentést a Szolgáltatást nyújtó a következő hét kedd 12 óráig küldi meg a 
MegbizdOMMMMMBiozsefvaros.hu email címére, Microsoft Excel munkalap formátumban.

4.5. A Szolgáltatást nyújtó vállalja, hogy az Életmentő Pont igénybe vevőinek névsorát a 
következő nap 12 óráig elektronikusan megküldi az Együttműködő Szervezet Diszpécser 
Szolgálata  email címére.diszpecser@meithely.hu

4.6. A Szolgáltatást nyújtó az ellátás igénybevételének szabályaihoz kapcsolódva vállalja az 
Szt. 95. § (1 ) bekezdésében meghatározott tájékoztatási és értesítési kötelezettség teljesítését.

V. Szerződés időtartama, fizetési feltételek
5.1. A Szolgáltatás nyújtó a jelen megállapodás szerinti szolgáltatásokat a többi Féllel való 
együttműködésben határozott ideig, 2022. december 15. napjától 2023. március 15. napjáig 
teljesíti.
5.2. A Szolgáltatást nyújtó az általa vállalt szolgáltatások ellenértékeként mindösszesen bruttó 
12.805.000.-Ft, azaz tizenkétmillió-nyolcszázötezer forint összegű díjra jogosult, amely 
magában foglalja a Szolgáltatást nyújtó valamennyi költségét, egyéb igénnyel a Megbízóval 
szemben semmilyen jogcímen nem léphet fel.

5.3. A Megbízó az 5.2. pont szerinti díjat két egyenlő részletben fizeti meg a Szolgáltatást 
nyújtó részére. A szolgáltatási díj felét (bruttó 6.402.500 Ft-ot) a 2022. december 15-tól 2023. 
január 31. napjáig tartó időszakot követően, a díj másik felét (bruttó 6.402.500 Ft-ot) 2023. 
március 15. napját követően, a Szolgáltatást nyújtó által kiállított számla ellenében 15 napon 
belül utalja át a Szolgáltatást nyújtó bankszámlájára. Az adott számla mellékletét képezi az 
adott időszakra vonatkozó szakmai teljesítésigazolás, amely a Szolgáltatást nyújtó 4.4. pont 
szerinti beszámolója alapján kerül kiállításra. A számla kiállításának feltétele a Megbízó által 
aláírt szakmai teljesítésigazolás. A szakmai teljesítés igazolás kiállítására a Megbízó részéről 
Illés Péter polgármesteri kabinetvezető jogosult.
5.4. Az Együttműködő Szervezet a jelen megállapodásban foglaltakat ellenszolgáltatás nélkül, 
a Megbízóval kötött ellátási szerződés kiegészítéseként látja el.

VI. Szerződés megszüntetésének esetei
6.1. Jelen megállapodást a Felek 45 napos határidővel felmondhatják (rendes felmondás). A 
megállapodás felmondását írásban ellátva kell kezdeményezni.

6.2. A Megbízó a megállapodást azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a Szolgáltatást 
nyújtó/Együttműködö Szervezet jelen szerződésben foglaltakat súlyosan megszegi, így
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különösen, ha jelen megállapodásban meghatározott feladatait nem szerződésszerűen teljesíti. 
Ebben az esetben a Szolgáltatást nyújtó/Együttmüködő szervezet köteles a jelen 
megállapodásban meghatározott szolgáltatásokat saját költségén biztosítani Megbízó számára, 
legalább 1 hónapig a Megbízó erre irányuló igénye esetén. A szerződésszegés esetén a felek a 
Ptk. általános kártérítési szabályai szerint felelnek.

VII. Egyéb rendelkezések
7.1. Felek a jelen együttműködési megállapodással kapcsolatosan az alábbi személyeket jelölik 
ki kapcsolattartóként:
a) Megbízó részéről:

Bényei Zoltán, telefon:
b) Szolgáltatás nyújtó részéről:

Arday Zsolt, telefon:
c) Együttműködő Szervezet részéről:

Kártyás Irén, telefon:^

7.2. Jelen megállapodás bármilyen módosítása kizárólag írásban történhet.

7.3. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai, szakmai 
kérdésekben a hatályos ágazati jogszabályok az irányadók.

7.4. A Felek jelen megállapodásból eredő esetleges jogvitákat elsősorban tárgyalásos úton 
kötelesek rendezni.

Jelen megállapodást a Felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, helybenhagyólag írták alá. Jelen megállapodásból 6 eredeti példány készül, 
amelyből egyet-egyet a Szolgáltatást nyújtó és az Együttműködő Szervezet, négyet pedig a 
Megbízó kap. Jelen megállapodás megkötésére a Megbízó Képviselő-testületének........ /2022. 
(........... ) számú határozata alapján kerül sor.

Budapest, 2022............................................................
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