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Budapest Józsefváľosi On koľmá nyzat

Képviselő.testület e számár a

Előteľjesztő: Santha Péterné alpolgármester, dľ. Ferencz orsolya képviselő

A képviselő-testiileti iilés időpontj a: f0I3. decembeľ 04. . sz. napirend

Tá ľgy : Javaslat kiizii sségi ellátás okh oz v a|ő bozzáfét és biztosítás áľa

A napirendet nyílt ülésen kell taĺgya|ni, ahatátozat e|fogaďásához egyszerú szavazattobbség
sztĺkséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bżottság vé|eméĺyezi X

Hatźł ozati jav as|at a bizottság száĺiźĺ a:

A HumánszoIgá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesztés meglár-

sya|ását.

Tĺsztelt Képviselő-testiilet!

I. Előzmények
A kÓzösségi ellátások biztosítása a szociźiis igazgatásľól és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. töľvény (továbbiakban: Szt) éľtelmében kötelező tinkoľmányzatifelađat.

Az Szt 65lA. $ (2) bekezdése alapjĺĺn a pszichiźtnai, illetve a szenvedélybetegek részéte a
ko zö s s é gi aIap elIźtás keretében b izto sítani kell
a) alakőkomyezetbentörténő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntaľtásában,

b) a meglevő képességek megtartását, illetve fej lesztését,
c) a háziowossal és a keze|őowossal való kapcsolattartás révén a szolgá|tatást igénybe
vevő állapo tának folyamato s fi gyelemmel kísérését,
d) apszichoszociális rehabilitáciőt, a szociális és mentális gondozást,

e) az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szo|gáItatásban, szúrővizsgáIatonva|ó részvé-
te| osztoĺlzését és figyelemmel kísérését, 
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fl megkereső pľogľamok szervezését az eIlátásra szoruló személyek elérése érdekében.
(3) A szenvedélybetegek ľészére nffitott alacsonyküszĺibű ellátás keľetében a (2) bekezdés
e)-fl poĺtjábanmeghatározottakontulbiztosítanikell
a) a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális karok méľsékléséhez sziikséges
egyes áľtalomcsĺjkkentő szolgźitatásokat,
b) akĺízískeze|ést az éIetetveszéIyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és éIetvezetési ľend-
szerben kialakult kezelhętetlen helyzetek esetére.

Józsefuaľosban a ktizösségi ellátásokhoz valő hozzáfétés 2013. december 3l-ig a keľiiletben
műktjdő Félúton Alapítvánnyal és a KÉK Pont Drogkonzultációs és Drogarribulancia Ala-
pítvánnyal (továbbiakban: KEK Pont Alapítvány) kötött megállapodás a\apjánkerülbiztosí-
tásta.

A Képviselő-tęstület 79312007. (XII.05.) szźtműhatźtrozatában döntött anól, hogy ellátási
szęrzodést kĺit személyes gondoskodást nyujtó szociális alapszo|gá|tatás, azon belül szenve-
délybetegek k<lzcisségi ellátása ttrgyában hattlrozatlan iđóre 2007. december 15. napjźltőI a
Félúton Alapítvríĺnyal. A Képviselő-testület 6912010. (III.03.) számu hatźrozata a|apján
keľĹilt megkötésľe a KEK Pont Alapítvánnyal 2010. maĺcius 05. napjától hatályos hatźtĺozat-
lan időre szóló egyiittműködési megállapodás személyes gondoskodás keľetébe tartoző
szenvedélybetegek részére közösségi a|ape|Iátźs, illetve szenvedélybetegek részére a|a-
csonyküszöbű ellátás nyújtásrĺnak éľdekében. A KEK Pont Alapítvany együttmrĺkĺidési
megállapodása a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormáĺyzat Képviselő-
testülete 3581201'3. (IX.l 8) száruhatźrozata alapján felmondásra keľĹilt 20|3. dęcembeľ 3 1 .

napjávaI.

Mindkét szervezet a közĺisségi ellátást, mint kötelező fe|ađatot téľítésmentesen biztosította a
Budapest Józsefuárosi onkormányzat részére.

il. A beteľjesztés indoka
A Képviselő-testület 35812013, (IX.18) szźmuhatározatában felkéte a polgármestert, hogy
a közösségi ellátásokhozvalőhozzáférésjĺlvőbeni bínositására vonatkozó javaslatot teľjesz-
sze be a Képviselő-testiilet eIé, a feladatellátás j<ivő évi biĺosítása érdekében a Képviselő-
testtilet döntése szĹikséges 2013. decęmber 3l. napja előtt.

ilI. _ IV. Tényállásĺ adatoko dtintés tzrta|mának ľészletes ismeľtetése
A szęnvedélybetegek közösségi ę||áttsa olyan önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, kö-
zösségi a|apil, az e|Látott otthonában, illetve lakókĺimyezetében tĺjľténő gondozás, melynek
cé|ja az életmódváltozás elindítása, segítése és folyamatos nyomon követése.

A szenvędélybetegek alacsonyküszöbű ę||átźsa a megkereső munkara, valamint az anoľim
és önkéntes igénybevételre épülő szo|gáItatás, amelynek cé|ja a szenvedélybetegség által
okozott ártaLmak csökkentése, az é|etet veszé|yeztető helyzetek elharítása, valamint az é|et-
mőđvá|tozás elindítása, segítése. Az el|átás soľán minden esetben biztosítani ke|| az anoni-
mitást, személyes adatokat nem kell megadni, igazo|ní, nyilvántaľtani. A tevékenység egyik
tésze a szenvedélypľoblémás kliensek megtalálása, a szo|gá|tatások igénybevételére ösztcjn-
zése, měsrésú. atiĺ|é|éshez sztikséges szolgáltatások biztosítása és a kliensek további kezelé-
sek felé terelése.

A Félúton A|apítváĺy a szenvedélybetegek közösségi e||átását a 1089 Budapest, orczy ilt
27. szám alatt műköďő ,,otczy'' Szenvedélybetegek Nappali Klubjában látja eI, Budapest



Józsefuáľosi onkormányzat szětmára téľítésmentesen. Céljuk, hogy a goĺđozoIt szenvedély-
betegek integrált és teljes tagjai maradjanak attĺrsaďalomnak, illetve, ha betegségiikből adó-

dóan már kiľekesztőđtek a társadalomból, reintegrá|ődjanak a kozösségbe.
A közösségi ellátás szolgtitatás igénybevételénél az alábbíakban segíti a Félúton Alapítvány
azigénybe vevőket:
- Egészségi és pszichés állapot javításában azza|, hogy segítik az ellátottat

lakókömyezetében, felkutatjak aszámáralegmegfelelőbb egészségügyi e||átást;
- Problémaelemzés, problémamegoldás: a személyes célok meghatározásának segítése,

a v áItozásra motiváló téĺy ezók feItártsa, problémamegoldó beszélgetés;
- Meglévő képességeik és készségeik megfartásában, illetvę fejlesztésében

- életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése vagy kózvetítése,
- az oĺe||átásľa való képességjavítása és fenntaľtása,

- Tájékoztatźs a betegséggel, annak kezelésével kapcsolatos tudnivalókról, teendőkĺől;
- Rehabilitációs, egészségiigyi ellátáshozva|ő hozzźĄutźs segítése;
- Munkához va\ő hozzźi1utás segítése;
- Szabadidó szervezett eltöltésének segítése;
- Hivatalos ügyek intézésében történő segítségnffitás;
. Tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások

és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási,

lakhatási lehetőségek igénybevételéről.

Az alacsonyktiszĺibtĺ ellátást az ,,orczy', Klub szenvedélybetegek nappali klubjához integľál-
vavégzik.Eh-thez az elIátáshoz kapcsolódóan és az aIábbi szolgáltatásokat nyújtjak:
- Pszicho-szociálisintervenciók,

- konzultáció' tanácsadás,
- éIeŃezętés segítése,
- j o gi infoľm áciőátadás,
- szociális/e gészsé gügyi ellátásho z v aIő j uttatás se gítése,
- álláskeręsésé segítése, álláskeľesésé tanácsadás,
- klubszenĺ szolgáltatás.

- Infoľmációs felvilágosító szolgáltatások,
- alapvető infoľmációkhoz való hozzáférés minden érdeklődő szźtmźłra telefonos

vagy személyes tanácsadás keretében.
- Megkereső munka,

- az ellźtási teľĹileten é1ő vagy életvitelszeĺíieĺtntőzkodó, vagy az ellátási teľületen
megjelenő _ segítő intézménnyel kapcsolatot nem tartő egyénekkel történő kapcsolatfel-
vétel.

- Drop In,,toppanj be ktizpont".
- elsősorban szethasznáIó szenvedélybetegek számára minimális elváľások mellett

biĺosít pihenési, józanodási lehetőséget.

Tű- és fecskendőcsere szolgáltatást nem biztosít a kábítószert használó szenvedélybetegek
részéte.

A Félúton Alapítvĺánnyal folytatott egyeztetések alapjan az A|apítvźny váIla|ja a szenvedély-
betegek kĺizĺisségi e||átása mellett z\I4.január 01. napjátó| az alacsonyküszöbrĺ ellátást is,
mint kĺjtelező ĺjnkoľmányzati feladatot, tekintettel ana,hogy jelenleg is nyújtanak ilyen típu-
súszociálisalapszo|gźt|tatástakeľületben.

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal tájékoztatása szerint a Félúton A|apítvány a
szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellttásáĺa vonatkozóan ťĺnanszirozási szerzőđést kötött.

A szerződés alapján befogadást nyertek a feladatel|átásra 2012. január 01. napjátó| 2014'



december 31. napjáigtartő iďőszakĺa. A ťlnaĺszítozási szerzodés alapjan kapnak támogatźst,
mely az onkormanyzattal kötött ellátási szeruőđéstol fiiggetlen.

Az onkormtnyzat a Félúton Alapítvány ľészére a fe|adat ellatásáért ellenszolgáltatást nem
biztosít, ezért a szolgá|tatás megrendelése a kozbeszeruésekľől szőIő 2011. évi CVIII. töľ-
véný (KbĐ 5. $-a alapján nemtartozik a Kbt. hatá|ya a|á,.

Mindezek alapján jelen előterjesztésben ismertetett elozméĺyek, indokok, valamint téĺyáIIá-
si adatok aIapjánjavasolom a Félúton Alapítvĺĺnnya| 2007. december 15. napjátő|határozat-
lan időtartamra megkötott ellátási szerződés módosítását oly módón, hogy a szociá|is ígaz.
gatásról és szociális ellátásokĺól szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt) 65/A. $ (3)
bekezdésében foglalt szenvedélybetegek alacsonyküszĺjbű ę||átźsával egészüljön ki a Félú-
tonAlapítvźnyf eladate||tttása,szolgźitatásidíjfizetésenélkül.

Iv. Diintés célja' pénzügyi hatása
A Félúton Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítása kĺjtelező önkormányzati fęIa-
dat biztosítása érdekében, pénztigyi fedezetet nem igényel.

v. Jogszabályi kiirnyezet
A Magyaľország helyi önkormányzatairőI sző|ő 2011. évi CLXXXX. tĺirvény (a továbbiak.
ban: Möw) 23. $ (5) bekęzdés 11. pontjában foglaltak szerint a keriileti önkormányzat fe|a-
data külĺjntjsen a szociális, gyermekjóléti szolgáltatásokĺól és ellátásokľólvaló gondoskodás.

Az Szt 86. $ (1) bekezdés e) pontja alapjtln a közösségi ellátás, mint szociális alapszolgálta-
tás megszetv ezése kote|ezó önkormány zati ťe|aďat.

Az Sn. 65/A. $ (1) Közcisségi ellátások a pszic hiátriai,illetve a szenvedélybetegek tészéte
nyújtott (f)bekezdésben meghatározott közösségi alape||átás, valamint a szenvedélybete-
gek ľészéľe nffitott (3) bekezdés szerinti alacsonykĹiszöbű ellátás.

Az Szt 90. $ (4) bekezdése a|apjźln a szociális szo|gá|tatást a helyi cinkormányzat, megyei
fenntartó, illetve a táľsulás más helyi onkoľmanyzatta| vagy táľsulással kötött megállapodás
útjan is biaosíthatja' A megállapodásban rogzítení kell a szociális szolgáltatás igénybevéte-
lére vonatkoző szabá|yokat és az ęI|átottak után fizetendőhozzájárulás mértékét.

Az Sn' 91. $ (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a helyi önkormányzat ellátási köte-
lezettségének a szociális szolgáltatást nýjtó szo|gáItatőt, intézméný mfüödtető fęnntartóval
létrejtitt _ a szocíáIis szolgáltatás nyújtásanak a helyi <inkormanyzattő| vagy a táľsulástól
tcjľténő átvźtIIalásről szóló 90. $ (4) bekezdése szeľinti megállapodás, illetve ellátási szetzó-
dés megkötésével tehet eleget'
A Kbt. 5. $-a szerint Kozbeszeruési eljáľást az ajźnIatkérőként meghatátozott szervezetek
visszterhes szerzođés megkötése céljából kĺjtelesek lefolytatni megadott tárgý és értékű
beszerzések megvalósítása éľdekében.

A Kbt. 120. $ b) pontja szerint:

,,120. $ E torvénylnem kell alka|mazni az uniós értéIďlaűń el nem érő
b) a gyeľmekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló |997 . évi )oOil. töľvény alap-
ján gyermekotthonban, illetvę lakásotthonban elhelyezett gyeľmekek teljes ellźúására, illető-
leg utógondozői ellátásbaĺr ľészesĹilők, valamint a szociális igazgatásről és szociális ellátá-
sokľól sző|ő 1993. évi III. törvény 59-85lA. $-aiban szabáIyozott szociális szolgáltatások
körében ellátottak teljes ellátására szolgáló árubeszerzés és szo|gáItatás megrendelése ese-
téĺ,,



Az s^. I22. $-a aIapján a helyi önkormányzat Képviselő-testtilete az eLIźúási szeľződés meg-
kötését, módosítását, illetve megszĹintetését nem ĺlházhatja at.

Kéľemaza\źhbihatźrozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő.testĺĺlet úgy dłint' hogy

1. a79312007. (XII.05.) számuképviselő-testiileti hattttozattal elfogadott a Félúton Alapít-
vźnrlyal (székhely: II72 Budapest, Liget sor 26.) megkĺitött, 2007 ' decembęr 15. napjá-
tól hatályo s hatźrozatlan időtaľtamú személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszol-
gáItatás, azon belül szenvedélybetegek k<izosségi ellźttsatárgyában kötött el|átási szer
zođést20I4. januźr 01. napi hatáIlya| módosítja oly módon, hogy azSzt 65lA. $ (3) be-

kezdésében foglalt szenvedélybetegek alacsonyküsztjbű e||źrtása (kdtelező feladat) fela-
datellátással kiegészíti, melyet az Alapítvźny téľítésmentesen biztosít az onkormáĺyzat
tészére.

Felelős: polgáľmester
Hatnídő: 2013. decembęr 04.

2. felkéľi a polgármestert a hattnozat 1. pontja szeriĺti ellátási szerzódés módosítás végle-
ge s taľtalmiínak ö s s ze áI|ítástr a és aIźit ásfu a.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźridő 2013. december 1 5.

Budapest, 2013. november 20.
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Santha Péterné
alpolgáľmesteľ

dr. Ferencz oľsolya
képviselő

Törvényességi ellenorzes :

Rĺmán Edina
jegyző
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