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Humánszolgáltatásĺ Bizottság véleményezi X
Határ ozati j av aslat a bízottság számfu a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság és a Humánszo|gá|tatási Bizottság javasolja a
Képviselő-testĺiletnek az e|őteriesztés megtárgy a|źsźt.

Tisztelt Képvĺselő.testület!

A Budapest Fővĺíĺos VIII. Kerület Józsefuaľosi onkormáĺyzat Képviselő-testĹilete az
5|7120|1. (KI.15.) számuhatźrozatában úgy döntĺjtt, hogy a pszichíźĺťrai betegek nappali
eLlátźsźtľa, mint kĺitelező önkormźnyzati feladatra 2012. januaľ 01. napjától 2012. december
3|. nap1áig hattrrozott időtaĺtamĺa e||átźĺsi szerződést kĺit a Moravcsik Alapítvánnyal
(székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6.), melynek ideje alatt 300.000,- Ft/hó összegben
szolgá|tatási díjat bińosít, és a Szigony-Utitars a Komplex Pszicho-szociális
Rehabilitációért Közhasznt Nonprofit Kft-vel (székhely: 1083 Budapest, Práter u, 44.
fsa./tJ.) melynek ideje alatt 95.000,- Ft/ľró összegben szolgáLtatási díjatbiztosit.

A szerzodésekben foglaltak alapján mindkét szo|gát|tatást végzo szewezet a pszichiátriai
betegek nappali e||átása szocíális a|apszolgáItatást|át1a el, melynek keľetében legalább 50 fő
tizennyolcadik életéviiket betöltött, fekvőbeteg-győgyintézeti kezelést nem igénylő
pszichitlttiai beteg tészére biaosít lehetőséget a napkĺizbeni tartőzkodásta, taľsas
kapcsolatokľa, valami nt az a|apvető hi giéniai szükségletek kielé gíté sére.
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A Budapest Fővaľos VIII. Kerület Józsefuárosi onkoľményzat Képviselő-testĺiletének
Humánszolgáltatási Bizottsága a 3l5l20l2. (XI.7.) sztlmű hatźtrozatźtban elfogadta a
Moľavcsik Alapítvany és a Szigony - Utitaľs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért
Kozhaszní Nonprofit Kft. 2012, évben végzett tevékenysé gérő| sző|ő beszámolóját.
A beszámoló alapjan az e||źúási szęrzőđésekben foglalt feltételeknek mindkét szolgáltatást
végző maradéktalanul eleget tett.

A psziclriátľiai betegek rrappali ellźtása kötelező önkormĺírryzatí fe|adat el|źtásźra megkötcitt
szerzőđésekhatźtrozottídőtartamra}}Iz. december 31. napjáíg biztosítják a szo|gá|tatást.

A Moravcsik Alapítvány és a Szigony-Útítárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációéľt
Kozhaszn,Ú Nonprofit Kft. is megkereste az onkormányzatot a 2013. évre vonatkozó
ajánlatáv aI, (I -2 számi melléklet)

A Moravcsik Alapítvány ajánlatában foglaltak szęrint vá|Ia|ja a f013. évi feladatellátást
vźitozat|an feltételekkel' ezenkívül továbbra is lehetőséget biztosít afenntartásában műkc'dő
Aľt Brut Galéľiában az e||ttottak á|ta| készített alkotások kiállításáta, ď, kultúľ péntek''
programsorozat kerctében töľténő kulturális ismeretek bővítésére.

A Szigony-Útitaĺs a Komplex Pszicho-szociális Rehabititációéľt Közhasznis'Nonprofit Kft.
ajánlatábarl foglaltak szeľint a 2013. évben is ellátja a feladatot, a 2012. évben vá||alt
legalább 50 fő helyett 80 fő pszichiátriai betegségben szenvedő személy ellźtź.sát tudja _
mfüodési engedély szerint - biztosítani 200.000'- Ft/hó szolgźitatési díj ellenébęn. Az
intézméĺyvezető tájékońatása, valamint az éves beszámolóban foglaltak szerint 2012. évben
80 fő pszichiátľiai beteget |áttak el, melyből legalább 50 fő ellátott VIII. kęrĹileti állandó
lakóhellyel rendelkezik, avźrő|isttn pedig 30 fő kenileti lakos szerepel.

A telept;lési onkormányzat, amelyik teľületén tízezer főnél tĺjbb állandó ląkos él kateles
biztosítąni a nappaĺi ellátdst a szociális igazgatásről és szociális ellátásokľól szóló t993. évi
III. töľvény (Szt) 86. $ (2) bekezdés c) pontjában foglaltak szerinĹ
Az Sn. 91. s (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a helyi Ónkormdnyzat ellótási
kötetezettségének a szociális szolgóltatást nyújtó szolgóltatót, intézményt míikodtető

fenntartóval létrejat ellátási szerződés megkotésével is eleget tehet.

A Képviselőłestület dontése az Szt I22. $-ĺĺn alapul, mely kimondja, hogy a helyi
onkormányzat Képviselő-testiłlete az elĺátási szerződés megkotését, a szerződés módosítósót,
illetve megszüntetését nem ruházhatja át.

A közbeszerzésekľől szóIő 2011. évi CVru. törvény (Kbt.) 120. $ b) pontja alapjan e

törvéný nem kell a|ka|mazní az uniós érték}ratárt el nem éró az 1993. évi III. törvény 59-
85/A. $-aiban szabá|yozott szociális szo|gáItatások körében ellátottak teljes eLlźĺźlsźlra
szoIgálő árubeszerzés és szoIgáItatás megrendelése esetén. Tekintettel arta, hogy a
pszíchiáttiaí betegek nappali e||átásárő| az Sń.65iF. $(1) bekezdés b) pontja rendelkezik,
ezért a Kbt. ľendelkezései nem vonatkoznak ezen szo|gáltatás megrendelésére.

Mindezek a|apjánjavaslom a pszichlźtriai betegek nappali ellátása kötelező önkoľmányzati
feladat eI|átásźra 2013. jaĺuáľ I. napjátő| 2013., december 3I. napjźig tartő hattlrozott
időtaĺamľa ellátási szerzőďés megkötését a Moravcsik Alapítvĺĺnnyal (székhely: 1083
Budapest, Balassa u. 6.) 300.000,- Ft/hó szolgźtltatásí díj ellenében, valamint a Szigony-
Utitĺĺrs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációéľt Kozhasznu Nonprofit Kft-vel
(székhely: 1083 Budapest, Práter u.44. fszt. 5/tJ) 200.000,- Ft/hó szolgźitatási díj ellenében.



A szo|gáItatźsbiztosításźthoz2013. évrę eIózetes kötelezettségvállalás szfüséges 6.000.000,-
Ft összegben.

Kéremaza|álbbihatátrozati javaslatelfogadását.

H,ą.ľÁnoa.TI JAvASLAT

A Képviselő.testület úgy dönt, hogy

1. apszichiátriai betegek nappali ęllátása kĺjtelező onkormányzati feladat e||ttásárahatározott
időtartamra 2013. janllár 1. napjától2013. december 31. napjźńgellátási szerződéstköt

a. a Moľavcsik Alapíwánnyal (székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6.) melynek ideje
alatt 300.000,- Ft/hó <isszegben szo|gáItatźtsi díjat bíztosít,

b. a Szigony-Útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Kozhasznű Nonprofit
Kft-vel (székhely: 1083 Budapest, Práter u.44. fszt.5Ąj) melynek ideje alatt 200.000,-
F tlhő szotgźtltatási díj at bizto sít.

fe\hata|mazza a polgźrmesteľt az I. pontban meghatározottak szerint a szerzőđések
aláírására.

az 1. pontban megjelölt feladatra előzetes kötelezettséget vállal az onkormányzatf0I3. évi
költségvetésének terhére 6.000. 000,- Ft összegben.

3.

Felelős:
Hatáľidő:

A dtintés végľehajtását végző szervezeti
Intézményf elügyeletilroda,PénzugyiIJgyoszttt|y

Budapest, f0I2. november 7 .

Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edĺna
jegyző

es

polgármester
1. pont esetén 2013. január 0I'
2. pont esetében f0I2. december 15.

3. pont esetében az önkoľmźnyzatz}l3. évi költségvetésénęk tervezésę

egység: Humánszolgáńtatási lJgyosztźiy
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M or c:zs cs f ľc Á lĺzp ítv őmg Kur ątóriutn elnžjke : Dľ. Simon la;.os
1083 Budapes{ Balassa ľ. 6, Tel.:06-20-825-0199
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Intézmén-vfelü gyeleti Iľoĺla
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Pokornyi Vĺktória részéľe

Tárry: ajánlaf pszichiátľiai betegek nappali elláŕásárt 2013 januáľ 0I-tő|
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Tiszte|t Ügľintéző Á'sszonv|

A szociális ćs egeszsćgügy-i e|látások koľszeľĺi łisszehangĺllásával a komplex pszicho-szociá|is
rehafiilitációban - országĺts viszony|ĺtlran is - kiváló eredlnónymutatókk*l ľendc|keĺz(ĺ tr,ĺoľavcsik
Á|apítvány' a 2012, évi feladatátvállalrłsi ellátási szerzőĺtćsben foglalt tevékenységeket a 20t3-as
évben is váIlalja változatlan feltéte|ekkel.

Csątĺllt mellćklet:
l pld FÍoľacsik Modell - a pszichiátriai betcgc|látásban és ľclrÍłbi}itáeióban

Budapest; 20ĺ2. 1|. ĺJ5,

Tisztelettel:
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PucsekJózśef.

intózményveżétő.
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Budapest Főváľqs YIII. Keľĺilet Józsefv.rĺľosi önkormányzatának a ,,Psziehiátľiai
betegek nappatĺ ellátása 2013. január 0t. napját{ÔI 2$13. december 31. napjáig 

''
táľgyban ellátási szerződés megkłĺfésére

Budapest, ?0Lf-11-06.

Szigony-utitĺírs a Kompiex Pszicho-szociá]is RehabiliŁĺcioeľ't Kjry1etlen-Kiizbaszĺlri
Nonpřoĺit Kff. képviseletéLen: Goľđos Eľika ügyvezető (székhely: 1083 Budapest.Pnĺter
u. 44. fsx 5,,Ú, aäószrfun: |46rc561-1'-42, Fövĺĺľosi Bíroság eégbĄegyzésének qzáĺna: 0i-
ag-gĺlząlĺą., pszicbiátriai betegek nappďi ellätÁstsa vonétkozó- miĺködćsi "]g:gĺly*sżźĺma O4:,1i2l9/2o10' a4-853iĺ2iżo10., ágazaú azonosítiszámok S0261a48,
s0264048s0264055), mint szolgáJtatást végző a köveĺkező ajánlatot teszem.

A szolgáltaüíst végző váLtalja, lrogy a szociĺílis igazgatá91ól és szociális ellátasokól
szóló 199š. évi III. tóľvény (sżocw.) osil.$ (i) bekezdés b) pon1jápa1 és a.s.zemél-ves

goadoskodĺist nyújtó szociáĺisintęzmények szakmai feladaÍaiĺóI és miikc;désĺik feltételeirol
ś^rc uzooo.1t. ĺ,i szcsirĺrendelet?4:80. $-banésa83. $.banfoglaltkövetelményeknek
megfelelően pšĺcniat.ĺa betegek nappali ellátlása szocjális ďapszolgríltatási biztosít,
meTynek kđe,teben 80 fii ňzennyo]ôadik étetévĺiket betoltött, Íbkvőbeteg.gyógyintézeti

kezélést nem igénytő pszicbiátriai beteg ĺészére lehetőségei bizt9sít. a napközbeni
taĺóz.kođásľą tÄĺsas kápcsolatoka, az alapvető higiéniai. 9ztikseg|ejgk kig19gÍte9q1'

mentálhigiénés taĺácsađasĺa. valamint a komplex pszĺcho.sm-ciális. rehabilítációt
Éil'áđ egyéní sztikségleteláe épített készségťejlésztésľé, munkae1ő-piaci szolgíltaĺások
igénybevéicléľe'

A Szigon1.útitaľs a Komplex Pszicho.szocialis Rehabiiitĺicióért Kieme]ten Közhasnú
Nonproďt x:ft tinkormányzatbkrĺil szóló 1990. évi L.XV'. töry!Łv 8^' $ (4) bekezdése szerintí

'"o.iátis 
alapelIáĹásról gondoskodás, val'anri*t a Szoctv. 65ĺľ. $ (l) bekezdés b) pontja

szeľinti psziôlĺiaĺiai beiegek nappali' eltátásą .9zoclalis alapszolgźĺ|tatźlĺ .1á{u el' mely a

Szoctĺl. ao. s (z) bekezděJe) pontja alapján az onkormĺĺnyzat kÖtelezó feląđata.

A szolgáltat,ĺíst végzł5 ellátasí teľÍilete: Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefváľosi
onkormlínyzat ktizigazgatási teriiiete.

. Á Szigony-útitírs a Komplex Pszic'ho-si:ociá]js Rehabilit"ľreĺ.Ęry".t{ęn Közhasaú
NonpľoÍii ťft. ĺennta*ĺs.íoan mrikř'dd Hąmrónia Ház Józse&fuoqi Pszichiátriai Betegelc

Napialí Intézménye keĺetén belĺil a Haľmónia K]ub Józsefr'ĺłľosi Pszicbiátľiai Beteg9J(

Naiiąli rntezĺnen}e (szekhelyen nyújtott szolgiltatís cÍme !083 Budapest, Fnłter u. 44.

ľszi. sĺti ágazati azonosíĺoja:-SOf6404& feľőhelysałám; so s)'e! a1 Utitáĺ2 Józsefr:arosí

Pszíchiátriái Betegek Nappäi Intézrnénye. iteiephety címe: 1082 Budapes-t'- Raľoss^rr. 
.

L72., ágazati azoňstojąi.So264048s0ż64o55, féĺöhelysám: 30 .fó) elnevezésiĺ szociális
intézményekben nyijtj a'

A pszichiátriai betegségbea szenvedő 80 fó ellátásar, a SzĘon-y.útiĺar1 a Koqpl,e;
ľsziclio.szociális Rehabj.litapioęrt Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. havi 200 00Ü ft.
azaz havi'kétszázezer foľilrtos ellenszolgáltatáséľt váIlalja "

1/^\ i ł, n

Upł?:" >.))-<-
-ýGordos Eľika

ügyvezető

.ĺ'l.;,i:.iil.: : : .'..1].i:t:i?! řszíchc.slociäĺĺs

i ...;.ll: i:.:lil;';ĺ íi:ĺhés3íit1 ĺ,ł0łÍĺEÍil
:.... j:'iji'i:it1ř.{"ś$ü{í.ĺát$ság

' . i:' - ;nijj (ĺ:' ::-7Ý. iiĺ. łÍ.3p'ä.
,:i:.sł,'il. r.lsi Ü53.l.1 4?



3. szź|mn melléklet

ELLÁTÁsI szERZŐDÉs
tęrvezet

Amely létrejött
egyrésztóI:
Budapest Főváľos VIII. keľület Onkoľmányzat
székhely: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.
adőszźtm: I 57 3 57 l 5 -2-42
statisztikai számjel: 157357 | 5 -84I t -32I -0l
tĺirzskönyvi azonosító szźtm: 7 3 57 I 5

képviselő neve: Dr. Kocsis Máté polgármester
bankszáml aszám: 1 4 1 00 3 09- 1 021 3 9 49.0 1 0 00 00 6
továbbiakban mint megbízől

másľészről:
Név:
székhely:
adőszám:
cégsegyzékszám...
bankszámlaszám:
képviselő neve:
továbbiakban mint szolgáltatá st v égző

között (a továbbiakban: Felek), alulírott napon és helyen aza|ábbi feltéte|ekkel.

|. Aszerződés táľgya

1.1. A Megbízó megbizźsa a|apján a Szo|gźitatást végző vá||a|ja, hogy a szociális igazgatźsrő| és
szociális ellátásokról sző|ő 1993. évi III. törvény (SZt.) 65lF.$ (1) bekezdés b) pontjában és a
személyes gondoskodást nýjtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mtĺködésĺik
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 74-80. $-ban és a 83. $-ban foglalt
követelményeknek megfelelően pszichiátiai betegek nappali e||źtása szociá|is a|apszo|gźitatźst
biztosít, melynek keretében a .... fő tizennyolcadik é|etévüket betöltött, fekvőbeteg-
győgyintézeti kezelést nem igénylő pszichiáĺiai beteg részére lehetőséget biztosít a napközbeni
taľtózkodásra, társas kapcsolatokľa, valamint az a|apveto higiéniai szükségletek kielégítésére.

|.f. Az 1.1. pontban meghatttrozottak biaositásáva| a Szolgáltatást végző a Megbízőnak a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. s (4) bekezdése szerinti szociális alapellátásról
gondoskodás, valamint aSzt.65E. $ (1) bekezdés b) pontja szeľinti pszichiátriai betegek nappali
ellátása szociális a|apszo|gá|tatást|źúja el, mely a Szt. 86. $ (2) bekezdés e) pontja a|apján Megbízó
kötelező feladata.

|.3. Az 1.1. pontban meghatźtrozott ellátási forma: a Sn.' 56. s (1) bekezdés szerinti személyes
gondoskodást nyujtó e||źtás, mely a Szt. 57, s (l) bekezdés j) pontja a|apján szociális
alapszo|gá|tatás köľébe tartoző nappali ellátás, pszichiátriai betegek részére.

|.4. A Szolgáltatást végző ellátási területe: Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi
onkormány zat kozigazgatás i területe.

1.5. A Szolgáltatást végző az 1'1. pontban meghatározott szociális a|apszo|gá|tatást a
fenntartásában működő

(székhelyen nyrijtott szolgáltatás címe:
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f . A' szerződés taľtalma

2.I. A Szolgáltatást végző képviselóje a jelen szerződésben nyilatkozatot tesz arľa vonatkozőan,
hogy az 1.1. pontban meghatározott szociális a|apszo|gźitatásra vonatkozó ktilön jogszabályokat és
szakmai kovetelményeket, valamint nyilvántaľtási kötelezettségeket ismeri, és azokat maľadéktalanul
betartja és betartatja.

2.2' A Szolgáltatást végzó az e||átottak adatainak vonatkozźsźtban az információs önľendelkezési
jogľól és információszabadságľól szóló f}II.évi CXII' töľvény, valamint aze||átottakérdekébenaz
egyenlő bánásmódró| és az esélyegyenlőség előmozđitásáÍő| szőIő f003. évi CXXV. törvény
vonatkozó rendelkezéseit betartj a és betartatj a.

f .3. A szo|gá|tatásban részesĺi|okto| érkezo, a szo|gźútatás nyű1tźlsával kapcsolatos panasz esetén a
Szolgáltatást végző koteles azt kivizsgźtlni, valamint írásban tájékoztatni a Megbizőt a panasz
mega|apozottságáról. Amennyiben 1 hónapon beli'il több panasz érkezik a szo|gá|tatásra
vonatkozőan, aMegbiző maga intézkedik a panaszok kivizsgźiásźről. Ennek elősegítése érdekében a
Szolgáltatást végző kötelezettséget vállal arÍa' hogy a szükséges infoľmációkat, valamint
tźłjéko ztatást a Me gb iző ré szére me gadj a.

2.4. A Szolgáltatást végző vźi|a|ja, hogy adatszolgáltatási kötelezettségét a statisztikźről' sző|ő 1993 '

évi XLVI. törvény 8. $-ában foglaltaknak megfelelően teljesíti, az eloirt adatokat a valóságnak
megfelelő taľtalommal, megszabott határidőben és meghatározott módon, térítésmentesen
szo|gźitatja.

2.5. A Szolgáltatástvégzó az e||źttás igénybe vételének szabályaihoz kapcsolódvavźi|a|ja a Szt. 95. $
-ban meghatározotttźýékoztatźsi és éľtesítési kötelezettség teljesítését.

3. Szerződés időtartamao fizetési feltéte|ek

3.1. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés 1.1. pontjában meghatiáľozott feladatra
f01'3' január 1. napjától2013. december 31. napjáighatfuozott időre kötnek szerződést.

3.2. A Megbíző vźń|a|ja, hogy a Szolgáltatást végző részére az I.I' pontban meghatźlrozott
pszichiátriai betegek nappali ellátása szolgáltatashoz a3.7. pontban szeľinti időtartamľa _ az e||átás

igénybevételét dokumentáló gondozási és eseménynapló másolata a|apjźn kiállított és csatoltan
megküldött - havonta kiállított szttm|a a|Ąán és a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Ügyosĺály Intézményfeli.igyeleti Iroda vezetőjének teljesítés igazo|ását követően havonta

',-Ft-ot, azaz ... .... forintot fizet źfiuta|ttssal, a tárgyhónapot kövętő 10

napon belül a Szo|gáltatást végző pénzintézetné| vezetett
szttmű szám|aszámára.

3.3. A Szolgáltatást végzó a jelen szerzodés 1.1. pontjában meghatározott feladat ellátásáról egy
alkalommal,2073. szeptember 30. napjáig írásban aMegbíző illetékes szakmai bizoÍÍságźnak a
szakmai és pénzügyi teljesítésről kcjteles beszámolni. A beszámolőtarta|mazza kül<jnösen:

. a szo|gáltatásokat igénybe vevők számźtnak alakulását;
- aszo|gźtltatásokmegvalósulásánakelemeit;
- azesetleges jövőbeni fejlesztési irányokat;
- aZ önkormányzat źL|ta| ťlzeteIt szolgáltatási díj felhaszná'|ását'

4. Szerződés felmondása

4.1. Jelen szerződést a Felek 3 hónapos hatáľidővel felmondhatj ák. A szerződés felmondását írásban,
indokolássa| e||átv a ke ll kezdem ény ezni'

4.2. AMegbíző a szerződést azonna|ihatźi|ya| felmondhatja' amennyiben aSzo|gá|tatástvégző je|en

szerződésben foglaltakat súlyosan megszegi, így különösen :



a, je|en szerzódés i. pontjában meghatározoÍt fe|adatait nem teljesíti,
b. je|en szerződés 3.3. pontjában meghattrozott beszámolási kötelezettségének Megbíző

írásbeli fe|sző|ításátt követő 10 napon belĹil nęm tesz eleget.

4.3. Jelen szetződés 4.2. pontjźhan szabźiyozott esetben aSzo|gźitatástvégző köteles azI.I. pontban
meghatálrozott szo|gá|tatást biztosítani Megbiző számára, legalább 3 hónapig, szolgáltatási díj
fizetése nélkül.

4'4. A Szolgáltatástvégzo aszerződéstazonna|ihatállyal felmondhatia, amennyiben aMegbízóielen
szerződés 3.2, pontjában meghatározott ťlzetési kötelezettségének a Szo|gźitatást végző írásbeli
fe|sző|itźsét követő l0 napon belül nem tesz eleget'

4.5. A je|en szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai, szakmai kérdésękben a
hatályoságazati jogszabá'Iyokazirttnyadők.

Je|enszerződés 3 számozott oldalból áll, készült 6 eredeti példányban.

Jelen szeľződést a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefuáľosi Önkormányzat Képviselő-testĺilete
...12012. (XI.22,) szźtmű hatźrozatában hagrta jóvá, és a Felek mint akarafukkal mindenben
me ge gy ezót' he lybenhagy ó|ag irtttk a|á'
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