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Tĺsztelt Képvise|ő-testii|et!

A szokatlanul hideg időjárásľa tekintettel az Önkormányzat fe|adata a település lakosságáról
való fokozott gondoskodás, segítséget nyújtani mindazoknak, akik frĺtetlen lakásokban élnet
vagy nincs otthonuk, napközben és éjszakákon keľesztii| azutcán taľtózkodnak.
Az időjärási előľejelzések szerint az ország területén f0|2. február elejétől mintegy 2-3 héten
át szélsőségesen hideg idő és hóesés vźtrható.

Az onkoľmźnyzat mőr a lÉlBK-progľam végľehajtása érdekében szociáIis módszeľtani
feladatok kidolgozására, azok gyakorlatba való átiiltetésére 2011. december hónapban a
Baptista Szeretetszolgálat Egyhazí Jogi Személlyel (a továbbiakban: Baptista
Szeretetszo|gźůat) együttműködési megállapodást kottitt.

TźĄékoztatom a Képviselő-testiiletęt, hogy a Baptista Szeretetszo|gźúat a Budapest Főváľos
Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivata|a á|tal,2010. november hónapban kiadott
határozat szeľint működési engedéllyel ľendelkezik az źita|a fenntaľtott Utcafront Menedék
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Hatélr ozati javaslat a bizottsźę szétmźr a:



Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integľált Intézményre vonatkozóan. A
míĺködési engedély a|apján engedélyezett szociális szolgáltatĺísai közé taľtozik az utcai
szociális munką ellátási területe az Utcai Megkereső Progľam I. utcai szociális munka
tekintetében: Budapest Főváros fv., v.o VI., vu., VIII., rX., XIII., xIV., XV.o XVI., xV[.,
XVIII., xfx., Xx., XKII. kerĹilete.

Az utcai szociális munka cé|ja az intézményi ellátásból kiszorult, vagy azza| szemben
biza|mat|an, az utcőn, közterĺileten' a nem lakás céljára szo|géiő helyiségben életvitelszeľÍien
taľtózkodó egyének, csoportok szociális és mentłĺlis segítése, elsősorban életmentés,
megelőzés, integľálás céljából.

A Baptista Szerętetszolgźiat az azt igény|(5 hajléktalanok közteriiletrő| száů|itási-, mentési
fe|adataira vonatkozóan a Partner a Hungary Ambulance Ktizhasznú Nonprofit Kft-vel (2626
Nagymaros, T ég|a u. 1 9.) kötött megállapodást.

A hatékony segítségnyújüís biztosítása érdekében javaslom, hogy az onkoľmányzat
együttmiĺködési megállapodást kössön az előteľjesztés I. mellékletét képezó taľtalommal a
Baptista Szeretetszol gállat Egyházi Jogi Személlyel.
Az egyuttmÍĺködési megállapodásban foglaltakat a Baptista Szeretetszolgálat dijmentesen
|átja el.

A Képviselő-testĺilet döntése a helyi önkoľmányzatokľól szóló 1990. évi LXV. törvény 2. $

Q)bekezdésén alapul.

Mindezeka|apjźnkéremaza|őbbihatározati javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

A Képviselő-testület úgy dönt hogy

l. elfogadja az onkormányzat és a Baptista Szeľetetszol gá|atB,gyhazi Jogi Személy (székhely
1111 Budapest, Budafoki út 34lb) közöff, hatźrozat|an időre kötendő, együttmíĺködési
megállapodást - utcai szociális munka, valamint szái|ítási- mentési feladatok végľehajtása
érdekében - azelőterjesztés 1. számilmelléklete szerinti tarta|mielemekkel.

2. felkéri a polgármestert az 1. pon szeľinti egyiittmtĺködési megállapodás a|éirására.

Fele|ős: polgáľmester
Határidő: 20|2. februétr 0f.

A döntés végľehajtásátvégző szervezęti egység: Jegyzoi Kabinet

Budapest 2012. február 2. /J-t->/v)

"&k{*!*/polgáľmester,"Ąi*,pĘ;ev
a jegyzőthelyettesítő a|jegyzo ,/ ÍÜ.:J ĺ'Ĺlľ ťj 2.
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mely léhej ött egyľészról

Dr Kocsis Máté potgármesteľ által képviselt Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváľosĺ
onkoľmányzat(szék.hely:1082 Budapest, Baross u.63-67.),mint Onkoľmányzat,

másrészről

Miletics Marcell által képviselt Baptista Szeľetetszo|gáiatEgyházi Jogi Személy (székhely:

1111 Budapest, Budafokiift34/b, önálló képviselője:. Szenczy Sándor elnök), mint Paľtneľ

- a továbbiakban együttesen Felek - között az alu|itott helyen, napon és feltételek mellett:

1. Pľeambulum

Felek az onkoľmányzat Képviselő-testiiletének .../f0I2. (Il. 02.) száműbatározata a|apjén a

ľendkívĹili téLi időjérási viszonyok (fagyveszély) miatt az ebbő| adódó idójárási viszonyok
ellene védekezés céljából az utcai szociális munką valamint a szźúl.ítási-, mentési feladatok
e||át6saéľdękében aza|ábbi együttmiikiidési megállapodást kötik egymással.

A Paľtner mint több szociális terĺilet, különösen haj|éktalan szemé|yet idősek, fogyatékosok,
szenvedély és pszichirítriai betegek ę||átźlsára szakosodott és jelentős tapasztalatokkal bíľó
szolgźitzľlő' aki a BaptistaBgyház, illetve anya,|eátny és testvéľ intézményein keľesztĺil |átjae|
ki.ildetését, nevezetesen a ľászoruló emberek igényeinek a tá.ľľrogatésált, fiiggetlenül
szźrmazźsuktól' nemzetiségĹiktől, vallásuktól, bőrszínüktő|, valamint akatasztrőfőt szenvedők
mentését és segítését.

A Paľtner a budapesti hajléktan elláüísi intézményrendszeľ egyik meghatátroző szereplője,
több száz fős hajléktalan frrőhellyel és szakemberei révén hosszabb múltra visszatekintő,
kiemelkedőszakmaitapaszta|attalľendelkezik.

2. Az eeyüttműkiidési meeállapodás célia és táľgYa:

Felek egyetéľtőleg rögzítik, hogy közöttük létľejött térgybani egyĹittmíĺködési megállapodás
cé|ja az onkormányzat áL|ta| önként vállalt feladatként a téli időjárás elleni védekezés céljából
a lehető legszélesebb mértékben legszoľosabb szakmai együttműködés kialakítása az alábbi

résztémaköľökben:

- az utcai szociális munka terĺiletén, melynek cé|ja az intézményi ellátásból kiszoľult, vagy
azza| szemben bizalmat|an, az utcttn, közteľĹileten, a nem lakás céljára szol.gáiő helyiségben
életvitelszeruen tartőzkodó egyének, csopoľtok szociális és menŁ{lis segítése, elsősoľban
életmentés, mege|ózés, integrálás céljából;

- a szál|itźlsi-, mentési feladatok biztosításának teľületén' melyet a Paľtner a Hungary
Ambulance Kőzhasznú Nonprofit Kft. (2626 Nagymaros,Tég|a u. 19. ) igénybevételével
biztosítja.

Felek r.ógzitik, hogy a Paľtner az egyuttműkiidési megállapodásban vállalt feladatait
díjmentesen |atja e|.



3. Felek vállalásai:

onkoľmányzat kijelenti, hogy ezen együttmiĺködési megállapodásban foglaltak a|apjőn a
Paľtner szátmźłra - a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitźnyság, a Jőzsefvátľosi Közteľület-
felügyelet és a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat bevonásáva|- a fe|adate||áiásához
szükséges infoľmációkat, jelzéseket megfelelő időben, foľmában és részletezésben
rendelkezéséľe bocsátja.

Paľtneľ a feladatellátása során a Fövárosi-, a lőzsefvälľosi Diszpécser Szolgálatta|, il|etve a
BRFK VIII. kerĹileti Rendőrkapitĺányságga|, a Józsefuárosi Közteľiilet-felĹigyelettel és a
Józsefuáľosi Váľosiizemeltetési Szolgálattal szorosan együttmiĺködve teljesíti a véůta|t

kötelezettségeit.

Paľtlrer vő|la|jao hogy a rendelkezéséľe bocsátott infoľmációk alapján,legjobb szakmai tudása
szerint |źtja az a|ább rész|etezett feladatait a hatályos szociális jogszabályok és szakmai
előírások szeľint.

3.l. Utcai szociálĺs munka

Az utcai szociális munka köľébe 1plrtozik kiilönösen
- a hajléktalan személyek felkutatása, szükség esetén a megfelelő intezménybe juttatĺĺsa,
- tź.i, ékoztatéts' infoľmác i ónyuj tas'
- ügyintézés,
- szo|gźútatas nyújtása,
- szociális munka egyénekkel, csopoľtokkal, közösségekkel.

Az utcai szociáIis munkát végzó szélmáta biztosítani kell a segítségnyujtáshoz szĹikséges
tőrgyi feltételeket, sztikség szerint közlekedési eszköztvagy utazási bérletet, meleg takaľót
ľuhaneműt, esetenként konzeľv és egyéb élelmiszeľt, valamint készenléti győgyszert.

Partner azutcai szociális munkát hétkö'znapokon, téli időszakban hétvégén is napi 6 őrźtban
lźtja e|, azza|, hogy téli időszakban 18 órátő| 22 őráig az onkoľmányzatközigazgatősi
területén közterületen v égzi.

A Partneľ válla|ja hogy ha a haj|ékta|an szemé|yt éľintő veszélyhelyzetet nem fudja
elháľítani, intézkedik a segítséget igénylő állapotának és helyzetének megfelelő ellátás
biztosítása éľdekében, és a helyszínen megvárja az ellátást, illetve intézkedést nyujtó
személy megérkezését.

A Paľtner tevékenységét összehangolja a többi szolgáltatóval, intézménnyel, illetve a
szomszédos ellátási terĺileten működő más utcai szociális munkát végző szolgáltatókkal,
intézményekkel, valamint az illetékes diszpécserszolgálattal.

3.2. Száů|ítálsĺ-, mentési feladato k

A Partner a Hungary Ambulance Közhasznú Nonprof,lt Kft. (a továbbiakban: Kft.)
igénybevételével biztosítja a szźilitási., mentési tevékenységet. A Kft. mentési
tevékenységę körében mentő szakápoló kíséľetében végzett orzött betegszállítást nyujt
napif4 órás rendelkezésre állási időben.

A mentőgépkocsit Partneľ Krízis központja irányitja, a Wizis autókkal közvetlenül'
Budapestközigazgatálsiteľületéne||áújatevékenységét.



A mentőgépjáľmiĺ szemé|yzetét mindig az illetékes mentőszakápolón keresztĺil lehet
elémi.

Paľtner a mentő szakápoló szemé|yzetet és a mentőgépkocsi felszeľeltséget,
deťrbrillátonal felszerelt mentőgépjármiĺ siiľgős és életveszélyes esetben sem helyettesíti
az Orszětgos Mentőszolgálat kivonuló szolgálatáLt, kizańĺag egészségugyi tálmogatőŚ'
nyujt a krízis szociális gondozó szo|gálatrészére.
Paľtner a sürgős, életveszélyes és eszméletlen állapotban levő személyekhez az országos
Mentöszolgálatot ktiteles hívni.

Partneľ által igénybe vett mentőgépkocsi szemé|yzete a kommunikációképes személyeket
az e||áttźts és a beavatkozés mértékétől fiiggően hajléktalan ellátó intézménybe vaw
további ellátrĺs végett a teriiletileg illetékes egészségiigyi intézménybe száil.ítja.

4. Kapcsolattaľtás. dokumentáció:

Felek az egyĺittmiĺködési megállapodás végľehajtĺása kapcsán k|jelölik az alábbi
elérhetőségekkel rendelkező kapcsolattaľtókat:

Önkoľmányzat:
Név:
Email cím:
Mobil telefon:

BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitány ság:
Név:
Email cím:
Mobil telefon:

Józsefu áľosi Közteľiilet-felügyelet:
Név:
Email cím:
Mobil telefon:

Józsefilárosi Városüzemeltetési Szolsálat:
Név:
Email cím:
Mobil telefon:

Paľtner:
Név:
Email cím:
Mobil telefon:

Hungary Ambulance Közhasznú Nonprofit Kft.:
Név:
Email cím:
Mobil telefon:

Felek a kapcsolatüartók személyét érintó közléseket íľásban, igazo|ható módon kötelesek
közölni a másik fellel.

Személyes ľészvétellel töľténő egyeztetés soľán felek a megbeszélés tarta|márő|, a
feladatokľól és azok végľehajtásárő|, a döntésekről írásbeli emlékeztetőt készíthetnek.



5. Az eevüttmĺÍkiidési meeállapodás hatálya:

Felek jelen együthnűködési megállapodiíst 2012. februär 3. napjátő| 20|2. március l-jéig
kötik.

6. Vegves ľendelkezések:

Jelen egyĹittmiĺködési megállapodást Felek kiiziis megegyezéssel írásban, báľmikor
módosíthatják, illetve megsziintethetik. Az eryiittmiĺktidési megállapodást bármelyik fél,
rendes fe|mondással 5 napos határidővel, indokolás nélkĹil, a másik fé|hez ntézett és címzet1,
igazo|tmódoneljuttatott,egyoldalúnyi|atkozatáxalmegsziintetheti.

Felek rtigzítik, hogy ezen egyittműködési megállapodĺás 3 egymással megegyező tarta|mtt
példányban késziilt azza|, hogy az egyiittműktidési megállapodást annak elolvasása és
éľtelmezése utĺĺn, mint akarafukkal mindenben megegyezót jóváhagyó|agírtźtka|á.

Budapest, 2012. február .,....

Budapest ľ,őváľos VIII. keľület
Józsefvárosi Önkorm ányzat

képviseletében
Dr. Kocsis Máté

polgáľmester

Baptista Sze ľetetszo|gáiat
EgybáziJogi Személy

képviseletében
Szenczy Sándor

elnök

jogilag ellenjegyzem
Dľ. Mészáľ Erika
a jegy zot he lyettesítő aljegyzó

pénzügyi leg el lenj egyzem
Páris Gyuláné
péĺlziigyiugyosztá|yvezeto


