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Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat
Képviselő-testiilet e számár a

Előterj esztő : Santha Pétemé alpolgármesteľ

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2011. december 15. . sz. napirend

Tárgy: Javaslat pszichiátľĺai betegek nappali ellátása kötelező önkoľmányzati feladat
biztosításáľa

A napirendet ĺy:ťrtlzárt ülésen kell tárgyalni, a hatérozatlrendelet e|fogađásához
e gy szerrĺ/minő s ített szav azattobb sé g sztiks é ge s

ElórÉszÍro szpnvBzeTl EGYSÉG: Humánszolgáltatási Ügyosztály Szocĺálĺs Iroda /
$xĄlľ{ /.^Ą

KliszÍrprre : Koscsóné Kolkopf Judit irodavezető

Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság véleményezí x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi x

Hatźtr o zati i av asIat a bízottság' számár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsá,ý Humánszolgiůtatási Bizottság javasolja a Képviselő.
testtiletnek az e|őteriesŻtés megtárgy alásá.Í.

Tiszte|t Képviselő-testiilet!
EIőzmény
A Képviselő-testtilet 20 1 1 . októb er 20. napján tartott ülésén dĺjntött arľól, hogy

- a pszichiátriai betegek nappali ellátása kötelező önkormányzati feladat biztositásźtra 201I'
novembeľ 01' napja és 2011. đecember 3l. napja között köt ellátási szerzódést a Szigony.
Útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznű Nonprofit Kft.vel (székhely:
Budapest, V[I. Szigony utca 13.) havi 395.000,- Ft szolgáltatási dijéÍt,

- és ezen idószak alatt megvizsgá|ja, hogy a LELEK Programmal érintett józsefvárosi
hajléktalanok ellátáshoz szükséges-e a pszichiátľiai szociális e||átás, illetve egészségügyi szak
vagy kőrházi ellátás'

A testiileti döntés óta eltelt időszak a|att a lÉlnr-pontot működtető Józsefuárosi Családsegítő és

Gyermekjóléti Központ (JCSGYK) vezetoje az idő rövidségéľe tekintettel konkľét számszeru
adatokkal még nem ľendelkezik, de szakmai álláspontja szerint a pľogÍammal érintett pszichiátľiai
diagnózissal ľendelkező jőzsefvárosi hajléktalanok felkarolásához-el|átáshoz bizonyos esetekben
szükséges lehet a pszichiátľiai szociális nappali ellátás illetve aztkiegészifule' vagy akár önállóan is az
egészségügy i szak v agy kórhź.zi gondozás.
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E I I dt ds i s zeľ ődé s k iité s é h e z ad ato k, info ľmúció k
A VIII. kerületben jelenleg két olyan fenntaľtó működik, amely alkalmas a pszichiźtriai betegek
s zo c iál i s e ll átás ának átv źila|ás źlt a:

1. Szigony.Útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitáciőért Kózhasznú Nonpľofit Kft.
(Kft.)
tevékenység:kt'::o"iális 

alapszolgáltatásként két telephelyen nappali ellátást' ehhez
kapcsolva szociális-rehabilitációs foglalkoztatást továbbá közösségi ellátást
nyújt,
adottsága a|apjźtn kihasznźija a Szigony Alapítvány több éves tapasrta|atát a
szociális szolgáltatások műkĺjdtetése terén.

2. Moľavcsik Alapítvrány (Alapítvany) (székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6.)
tevékenységluo|?o.,u,,s 

alapszolgáltatásként két telephelyen nappali ellátást, ehhez
kapcsolva szociális-rehabilitációs foglalkoztatást továbbá közosségi ellátást
nyújt,
a megvtitozott munkaképességű pszichiátriai betegek fog|a|kozatásáń
bizto sítj a akkľed itált fo glalkoztatóban,
adottsága a|apján kihasználja a SOTE Pszichiátriai Klinika, mint
hźnérintézmény egészségiigyi szolgźitatásait (nappali és fekvőbeteg kőrhźui
ellátás, szakrendelés), amely a pszichiátriai betegek komp|ex ellátásában
fontos szeľepet játszik az e||źúoltak egészségügyi intézményben töľténő
elhelyezése és gyógyítása érdekében.

2011. októberben mindkét fenntartő ajttn|atta| kereste meg önkoľmányzaĺnkat a feladat ź.ŕ:vźú|a|ása

céljából, akkor a képviselő-testĺilet az előzményben foglaltak szerint döntött (416/20|1. (x. 20.)
száműhatározat).

Jogszabdlyi környezet
A pszichiátľiai betegek nappali e||źtása a szociális igazgatástő| és szociális ellátásokról szóló i993. évi
III. töľvény (szt.) 65/F. $ b) pontjában foglalt és a 86. $ (2) bekezdés e) pontja alapján kötelező
önkoľmányzati feladat, melyet a kötelezett a 91. $ c) pont és 120. $.a alapján a szociális szo|gá|tatźst
nýjtó egyházi vagy más nem állami fenntaľtóval kötött ellrĺtási szerződés útján is biztosíthat.
Az e|látási szerződés kötelező tartalmi elemeit a I21' $ hrta|mazza. A I22. $ alapján az e||źtási
szerződéssel kapcsolatos döntések a Képviselő-testĹilet át nem ruhźlzhatő hatásköľébe tartoznak.

A közbeszerzésekľől sző|ő 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) f43. $-źnak d) pontjában foglaltak
alapján 2011. januĺáľ 01. napjától ,,e fejezet szerinti eljárást nem kell a|ka|mazni a |993. évi III.
töľvény 59-85/A' $-aiban szabá|yozoÍt szociális szo|gá|tatások körében ellátottak teljes ellátására
szo(gá|ő árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén''. A Kbt. hivatkozott előírása a nemzeti
értékJnatár szerint lefolýatandő e|járás a|ő| képez kivételt, tárgyi évi nemzeti értéY.hatfu megľendelése
esetén nettó 8.000 e Ft-is.

Szakmai javaslat
A Moľavcsik Alapítvány már 20|1. augusztusában Eryüttműködési megállapodást kötött a JCSGYK-
val a családsegítőben megforduló és segítséget kérő pszichiátľiai beteg klienselďhozzátartozőik
szakszeľű közösségi gondoztsa és nappali ellátásba történő iľányítása érdekében. A SE Pszichiátľiai és

Pszichoterápiás Klinikával tobb éve fennálló Együttműködési megállapodásukkal pedig a lÉlBr
Progľamban részt vevő mentális betegséggel érintett józsefuáľosi hajléktalanok egészségi'igyi
szakellátása , kőrházi e||átáshoz val'ő hozzźĄutása lenne megerősítve.

Fentieken túl a jogszabályi kötelezettség miatt is indokolt a szerződést megkötni f0I2. január 0I.
napjźtő|.

Javaslom, hogy a szociális tárgyű ellátási szerződés az egészségügyi hátténel is ľendelkező Moravcsik
A|apitvttnnyal kerüljön megkötésre I év határozott időtartamra fl|f. január 01' napjátó| 20|2.
december 31. napjáig, havi bruttó 395'000,-.Ft szo|gá|tatási díj ellenében'



Pénziigyi' köItségvetési hatds (fedezet)
A Képviselő-testület a I5lf0I0. (I. 20.) szétmí határozata f. pontjában döntött arrő|, hogy a
pszichiátriai betegek nappali e||átását taľtóS kötelezettségvźú|alással biĺosítja.
Szeľződéskötés esetén szĹikséges az ĺinkormányzat 20|2, évi költségvetésben a szo|gá|tatásért
fizetendő éves összes szo|gá|tatási dij 4.740'000,-Ft összegének tervezése'

Kéľe m az a|áhbi határ ozati j avaslat elfo gadás át.

H,łľÁnozł,TI JAvAsLAT

A képviselő-testtilet rigy dönt, hogy

1. a pszichiátľiai betegek nappali e||źúásátra, mint kötelező önkormányzati fe|adatra az e|oterjesztés

mellékletét képező tartalommal ellátási szerzódést köt a Moravcsik Alapífuánnyal (székhely: 1083
Budapest, Balassa u. 6.) f}lrf, januáľ 01,. napjźńő| 2012' december 3l. napjáig, határozott
időtaľtamľa, melynek ideje alatt 395.000,- Fťhó összegbenszo|gá|tatási díjat biĺosít.

2. ahatźrozat 1 . pontja a|apján fe|hata|mazza a po|gármestert az ellátási szerződés a|áirásźtra.

3. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat az önkormányzat 20|2. évi
költségvetésének tervezésénél vegye ťrgyelembe.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 1. -2. pontok esetében: 20l2. december 15.

3. pont esetében az önkormányzatf0|2. évi költségvetésének tervezése'

A dłintés végľehajtás áú végző szervezetĺ egység: Humánszoĺgáltatósi Üg1łosztály Szociális lroda,
Pénzügłi Üglosztóly

Budapest, 201l. december 4. r). ('O D \ Á l:t-a.lĺ--x,ĺ---ą \ !ę-. \:s L-/
Sántha Péteľné )

alpolgármester

Törvényességi ellenőrzés: f1, {/,/' ł r- {

,ĺĺu rWw ?.Y
ľ Vi, MészárErika ,/

jegyzőthelyettesítő a|jegyző 
/ 
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melléklet

ELLÁTÁSI SZERZoDÉS
tewezet

amely létrej ött egyńszr ő|

a Budapest Főváľos VIII. Kerůilet Józsefuáľosi onkoľmányzat (székhely: 1082 Budapest, Baľoss
u. 63-67 .) képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármesteľ, mint megbiző (a továbbiakban: Megbízó),

másrészről

a Moľavcsik Alapítvány képviseletében: Dr. Simon Lajos Kuratóriumi elnök (székhely: i083
Budapest, Balassa u' 6., adőszám: I966907f-2-42, Fővárosi Bíľóság cégbejegyzésének száma: 1957',
pszichiźtriai betegek nappali e||átására vonatkozó működési engedélyek szźtma: 04-Il3l20II', 04-
I/Iĺ20I|., ágazati azonosítószámok: 30233236, s0f33f36s0f58979)' mint szo|gźitatást végző (a
továbbiakban: Szolgáltatást v égző)

között (a továbbiakban: Felek), alulírott napon és helyen az a|ćtbbi feltételekkel.

|. Aszerződés táľgya

1.1. A Megbizó megbizása alapján a Szo|gá'|tatttst végző vá||a|ja, hogy a szociális igazgatźsrő| és
szociá|is ellátásokľól sző|ő |993. évi III. törvény (Szoctv.) 65iľ.$ (1) bekezdés b) pontjában és a
személyes gondoskodást nyujtó szociális intézmények szakmai feladataiľól és miĺködésük feltételeiről
szóló Ilf000' (I. 7.) SzCsM rendelet 74-80. $-ban és a 83. $-ban foglalt követelményeknek
megfelelően pszichiátriai betegek nappali ellátása szociális alapszolgáltatást biztosít, melynek
keľetében a legalább 50 fő tizennyolcadik életévtiket betoltött, fekvőbeteg-győgyintézeti kezelést nem
igénylő pszichiátriai beteg részére lehetőséget biztosít a napk<izbeni tartőzkodäsra, társas
kapcsolatokľa, val amint az a|apv ető h igiéniai szüksé gletek kielégítésére.

I.2. Az 1.1. pontban meghatáľozottak biztosításáva| a Szo|gtůtatást végzo a Megbízónak a helyi
önkormányzatokról sző|ő |990. évi LXV. tĺirvény 8. $ (4) bekezdése szeľinti szociális alapellátásról
gondoskodás, valamint a Szoctv. 65iF. s (i) bekezdés b) pontja szerinti pszichiátriai betegek nappali
e||átźsa szociális alapszolgáltatást|átja el, mely a Szoctv. 86. $ (2) bekezdés e) pontja a|apján Megbízó
kötelező fe|adata'

1.3' Az 1.1. pontban meghatározott ellátási forma: a Szoctv. 56. $ (1) bekezdés szerinti személyes
gondoskodást nýjtó e||átás, mely a Szoctv. 57. $ (1) bekezdés j) pontja a|apjźtn szociális
a|apszo|gźůtatás körébe tartoző nappali ellátás, pszichiátriai betegek részére.

I.4. A Szolgáltatástvégző ellátási területe: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat
kozigazgatźts i tertilete.

1.5. A Szolgáltatást végzo az |,|. pontban meghatározott szociális a|apszo|gtitatźst a Moľavcsik
Alapitvány fenntartásában működő Moravcsik Alapítvány Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye
(székhelyen nyújtott szolgá|tatĺás címe 1083 Budapest, Balassa u.6.,ágazati azonosítója: S0233f36,
ferőhelyszám: 30 fő) és a Moravcsik Alapíwány Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye II'
(telephely címe: 1087 Budapest, Kőbányai út 22., ttgazati azonosítója: 5023323650258979,
ferőhelyszám: 28 fo) elnevezésű szociális intézményekben nyujtja.

2. A szerződés taľta|ma

f .I. A Szolgáltatást végző képviselóje a jelen szerződésben nyilatkozatot tesz aľra vonatkozőan, hogy
az I'I. pontban meghatározott szociális a|apszo|gá'|tatásra vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai
követelményeket, valamint nyi|vtntartási kötelezettségeket ismeri, és azokat maľadéktalanul betartja
és betaľtatja.

2.2. A Szolgáltatást végző az e||áńotÍak adatainak vonatkozásában a személyes adatok védelméről és a
közéľdekű adatok nyilvánosságátő| sző|ő 199f . évi LXIII. törvény, valamint az e||źtottak érdekében az
eryenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításárő| sző|ő 2003. évi CXXV. töľvény
vonatkozó rendelkezéseit betartia és betartatia.



2.3' A szo|gá|tatásban részesii|októ| érkezó, a szo|gźůtatźLs nyűJtásával kapcsolatos panasz esetén a
Szolgáltatást végzo köteles azt kivizsgálni, valamint íľásban tájékoztatni a Megbízót a panasz
megalapozottságárő|. Amennyiben 1 hónapon belül tĺjbb panasz érkezik a szolgá|tatásra vonatkozóan,
aMegbizó maga intézkedik a panaszok kivizsgálásáról. Ennek elősegítése érdekében a Szolgáltatást
végző kötelezettséget vállal aľľa, hogy a szükséges információkat, va|amint tźĘékoztatźst a Megbíző
részére megadja.

2.4. A Szolgáltatást végző vá||a|ja, hogy adatszolgáltatási kĺjtelezettségét a statisztLkźlrő| sző|ő 7993.
évi XLVI. törvény 8. $-ában foglaltaknak megfelelően teljesíti, az e|oirt adatokat a valóságnak
megfelelő taľtalommal, megszabott határidőben és meghatározott módon, térítésmentesen szolgáltatja.

f .5 . A Szo|gá'|tatást végző az e||źttás igénybe vételének szabźůyaihoz kapcsolódva vállalja a Szoctv. 95.

$ -ban meghatźrozotttźĄékoztatási és éľtesítési kötelezettség teljesítését.

3. Szeľződés ĺdőtartama, fizetési feltételek
3.1. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés 1.1. pontjában meghatźrozott. fe|adatra 20|2.
januáľ l. napjától 20If. decembeľ 31. napjáighattrozott időre kötnek szerzódést'

3.2' A Megbízó vállalja, hogy a Szolgáltatástvégző tészére az I'I. pontban meghatározott pszichiátriai
betegek nappali e|lźúása szo|gźitatźshoz a 3.|. pontban szeľinti időtartamra, havonta kiállított szttm|a
valamint a látogatási és eseménynapló hó végi összesitóje a|apjźtn és a Polgármesteľi Hivatal
Humánszolgáltatási IJgyosztáÄy Szociális Iroda vezetőjének teljesítés igazolását követően havonta
összesen 395.000'-Ft-ot azaz háromszźnkilencvenĺĺtezer foľintot ťlzet átuta|tlssal, a tárgyhónapot
kovető 10 napon beltil a Szolgáltatást végző K&H Bank Zrt, pénzintézetné| vezetett 10405004-
49 5 45 | 57 -505 5 1 03 5 szźtmű szám|aszämźtra.

3.3. A Szolgáltatást végzó a jelen szeľződés l.1. pontjában meghatározott fe|adat e||átásárő| egy
alkalommal, 20|2. szeptembeľ 30. napjáig írásban a Megbíző illetékes szakmai bizottságának a
szakmai és pénzĹigyi teljesítésről köteles beszámolni. A beszámolő tarta|mazza különösen:

- a szo|gźtltatásokat igénybe vevők számának alakulását;
- aszo|gźtltatásokmegvalósulásanakelemeit;
- azesetlegesjövőbeni fejlesztési irányokat;
- aZ önkormányzat á|ta| ťlzetetlszolgáltatási díj felhasznźiásźú.

4. Szerződés fe|mondása

4.1. Jelen szerzódést a Felek 3 hónapos határidővel felmondhatják' A szerződés felmondźsátirásban,
indokolássa| e||źńv a kell kezdem ény ezni,

4.2, AMegbíző a szerződést azonna|ihatá||ya| felmondhatja, amennyiben a Szolgáltatást végző jelen
szerződésben fo glaltakat súlyosan megsze gi, így kiilönö sen :

a) jelen szerzódés 1. pontjában meghatźrozott feladatait nem teljesíti,

b) jelen szerződés 3.3. pontjában meghatáľozot1 beszámolási kötelezettségének Megbíző íľásbeli
felszólítását kĺjvető 1 0 napon belĹil nem tesz eleget.

4.3 . Je|en szeruődés 4.2. pontjában szabtilyozott esetben a Szolgá|tatást végző köteles az 1 .I . pontban
meghattrozott szolgáltatást biĺosítani Megbízó szźlmźra,legalább 3 hónapig, szolgáltatási dij fizetése
nélkü|.

4.4' A Szo|gá|tatást végzíS a szerződést azonna|i hatá||ya| felmondhatja, amennyiben a Megbízó jelen
szerzódés 3.2. pontjában meghatározott ťtzetési kötelezettségének a Szolgá|tatźst végzo írásbeli
felszólítását kovető 10 napon belül nem tesz eleget.

4'5' A je|en szeruődésben nem szabályozot1kérdésekben a Ptk. szabá|yai, szakmai kéľdésekben a
hatályos ágazati j o gszabá|y ok az ir źtny adők.

Ie|en szerződés .... számozotÍ. oldalból áll, készült 6 eredeti példányban.



Jelen szerződést a Budapest Főváros VIII. Kerület Jőzsefvtrosi Önkormźnyzat Képviselő-testĺilete

'..'.lf01,1' (XII. 15.) számri határozatábanhagsrta jővá, és a Felek mint akaratukkal mindenben
me gegy ezőt, he lyb enhagy ő|ag irtźtk a|ä,

Budapest, 201 1. decembeľ ... . ..

Budapest Főváros VIII. Kerĺilet
Józsęfuárosi Önkormányzat

képviseletében
Dr. Kocsis Máté

polgármester
Megbiző

Ellenjegyzem:

dr.Mészźlr Eľika
j e gy zőt he lyette s ítő alj e gy ző

Moľavcsik Alapítvány
képviseletében

Dr. Simon Lajos
kuratórium elnöke
Szolgáltatást végző


