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A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Emberi Erőforrás Bizottság 
testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
A Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  108/2018.  (XII.18.) számú 
határozatának  7.  pontjában foglaltak alapján Önkormányzatunk a Józsefvárosi Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum (továbbiakban: JKEF) programjain belül a szenvedélybeteg (alkohol és drog) 
emberek ellátására - mint önként vállalt önkormányzati feladat - határozott időtartamú  2019. 
január  1.  napjától  2019.  december  31.  napjáig szóló Szolgáltatási szerződést (továbbiakban: 
Szerződés) kötött az Emberbarát Alapítvánnyal (székhelye:  1105 Budapest,  Cserkesz  u. 7-9.; 
képviseli: Laczkovszki Csaba elnök; adószáma:  19719610-2-42,  továbbiakban: Alapítvány). 

Önkormányzatunk támogatja az Alapítvány közhasznú tevékenységét, a szenvedélybetegek 
bentlakásos rehabilitációját, gyógyítását és gondozását, ezáltal is elősegítve a szenvedélybetegség, 
mint egyre nagyobb társadalmi probléma kezelését. 
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A  Szerződés  5  fő  Budapest  VIII. kerületi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
szenvedélybeteg részére bentlakásos férőhely biztosítását határozta meg, melynek finanszírozására 
3.610.000,- Ft  fedezetet biztosított a  2019.  évi költségvetésben  (400.000,-.  Ft/férőhely-fenntartási 
összeg, valamint a szociális intézményi ellátásért az egyes ellátottak által fizetendő intézményi díj 
napi összege, havonta kibocsátott számla alapján). Fenti feladatot az Alapítvány határozott idejű 
szerződések alapján  2016.  óta látja el éves beszámolók benyújtásának kötelezettsége mellett. Az 
Alapítvány  2018.  évi beszámolóját a Képviselő-testület Emberi Erőforrás Bizottsága a  39/2019. 
(111.27.)  számú határozatával elfogadta. 

Az Alapítvány  2018.  évi beszámolója alapján folyamatosan fejleszti kapacitását az egyre bővülő 
igényeknek megfelelően. Az Alapítvány bentlakásos Alkohol- Drogrehabilitációs Intézet I. és II. 
részlegében összesen  77  fő, a gyermek- és ifjúság- addiktológiai intézetben  10  fő, a lakóotthonban 
12  fő, az átmeneti otthonban  20  fő, a női szenvedélybeteg részlegben  10  fő szenvedélybeteg 
komplex ellátására van lehetőség. Az elszámolt gondozási napok száma a  2017.  évihez képest 
(917  nap) jelentősen emelkedett:  1.368  nap. Az Alapítvány folyamatos fejlesztése miatt a kerületi 
ellátottak száma is növekszik, amely meghaladja a szerződésben meghatározott  5  főt. 
Szenvedélybeteg-ellátó integrált intézményrendszerük olyan gyógyulásra motivált 
szenvedélybetegek rehabilitálását végzi, akik alkohol-, drog-, játék-, illetve egyéb függőségük 
miatt önálló életvitelre nem képesek,  de  akut fekvőbeteg gyógyintézeti kezelésük nem indokolt, és 
ezt belátva önként kérik felvételüket.  A  mind hatékonyabb és teljesebb körű feladat-ellátás 
érdekében a még hiányzó szolgáltatás-elemek (komplex addiktológiai rehabilitációs ellátás a  10-
18  év közötti tinédzser korosztály részére, valamint a kifejezetten nők számára kialakított 
kezelőhely létrehozása) is kiépítésre kerültek. Ezen hiánypótló területek férőhely-kihasználtsága 
100%-os. Jelentős igény mutatkozik tehát arra, hogy az ellátottak lehetőség szerint várólista nélkül 
részesülhessenek az addiktológiai rehabilitációs ellátásban.  A  férfi szenvedélybeteg ellátottak 
mellett, egyre növekvő igény mutatkozik a női ellátásra, valamint a  10-18  év közötti gyermek- és 
tinédzser korosztály speciális ellátására is, ezért a férőhely korlátozás megszüntetésével és a 
támogatási összeg megemelésével nemre és korra való megkülönböztetés nélkül lenne az 
Alapítványnak lehetősége a Józsefvárosból érkező igények kiszolgálására. 

A  bentlakásos férőhelyek fenntartása és bővítése jelentős többlet költségeket jelent az Alapítvány 
számára, amelyek túllépik a Szerződésben biztosított összeget, ezért az Alapítvány kérelmezi a 
Szerződésben meghatározott díj megemelését. 

A  JKEF  2017-2018.  évi Kábítószer-ellenes stratégiai irányelvei között az egyik leginkább kiemelt 
és legfontosabb feladat a drogfüggő személyek, szenvedélybetegek leszoktató, egészségügyi 
ellátásba történő irányítása, rehabilitációja, illetve az ehhez szükséges feltételek megteremtése, 
valamint a drog prevenció. Az Alapítvány a szerződésmódosítás következtében nemtő l és kortól 
függetlenül a kerület teljes lakossága részére - várólista nélkül - tudja a jövőben biztosítani 
szolgáltatásait. 

Fentiek alapján a józsefvárosi szenvedélybetegek érdekében javasolom az Alapítvány kerületi 
lehetőségeinek kibővítését, és tevékenységének kiterjesztését oly módon, hogy a Szerződés ne 
korlátozza  5  főben az ellátandók körét. Javasolom továbbá, hogy az eddig fedezetként biztosított 
3.610.000,- Ft  kerüljön kiegészítésre további  6.390.000,-  Ft-tal (összesen  10.000.000,- Ft),  amit a 
Szerződés fentiek szerinti módosítását követően egy összegben előre teljesít az Önkonnányzat.  A 
hatályos Szerződés alapján  2019  évben még nem történt kifizetés az Alapítvány részére. 

II. A  beterjesztés indoka 
Az Emberbarát Alapítvánnyal kötött Szerződés módosítása érdekében szükséges, hogy a 
Képviselő-testület a  2019.  április  30-aj ülésén meghozza döntését. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja az Emberbarát Alapítvánnyal  2019.  január  11.  napján kötött Szerződés módosítása, 
valamint további  6.390.000,- Ft  fedezet biztosítása. 



A  fedezetet javasolom a  11107-01  címen működési cél és általános tartalékról biztosítani. 

IV.  Jogszabályi környezet 
A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló  2011.  évi 
CLXXXIX. törvény  42.  §  4.  pontjában foglaltakon alapul. 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

I. módosítja a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és az Emberbarát 
Alapítvány (székhelye:  1105 Budapest,  Cserkesz  u. 7-9.;  képviseli: Laczkovszki Csaba elnök; 
adószáma:  19719610-2-42)  által  2019.  január  11.  napján kötött Szolgáltatási szerződést a 
határozat melléklete szerinti tartalommal, Úgy hogy a szerződés összegét  6.390,0  e Ft-tal 
megemeli. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

2. felkéri a polgármestert a határozat I. pontja szerinti szerződésmódosítás aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  május  31. 

3. a) a határozat  1.  pontjában foglaltak teljesítése érdekében az Önkormányzat kiadás  11107-01 
címen működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat — 
előirányzatáról  6.390,0  e Ft-ot átcsoportosít a kiadás  11301  cím - kötelező feladat — dologi 
kiadások előirányzatára. 
b)  felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a  2019.  évi költségvetésrő l szóló 
rendelet módosításánál vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a) pont esetében  2019.  április  30., b)  pont esetében a  2019.  évi költségvetésrő l szóló 
rendelet következő módosítása 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda 

Budapest, 2019.  április  15. 

Törvényességi ellenőrzés: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából: 

dr. S a Botond 
polgármester 

dr. észár  Erika 
aljegyző 
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1.  számú melléklet 
SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐ DÉS 

1.  számú módosítása 

amely létrejött egyrészről a 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
székhelye:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
törzsszáma:  735715 
adószám:  15735715-2-42 
bankszámlaszám:  10403387-00028570-00000000 
számlavezető: K&H  Bank  Zrt. 
képviseli: dr. Sára Botond polgármester, mint megbízó, (a továbbiakban: Megbízó) 

másrészről az 
Emberbarát Alapítvány 
székhelye:  1105 Budapest,  Cserkesz  u. 7-9. 
képviseli: Laczkovszki Csaba elnök 
adószáma:  19719610-2-42 
statisztikai számjel:  19719610 9499 569 01 
bankszámlaszáma:  10300002-20110826-00003285 
számlavezető: MKB  Bank  Zrt, mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) 
- a továbbiakban együtt Szerződő Felek - között az alulirott helyen és napon, az alábbi feltételek 
szerint: 

a Szerződő Felek a  2019.  január  11.  napján megkötött, a VIII. kerületben bejelentett lakóhellyel 
vagy annak hiányában bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező  5  fő szenvedélybeteg részére 
bentlakásos férőhely biztosítása tárgyában létrejött szolgáltatási szerződést (a továbbiakban: 
szolgáltatási szerződés) —  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

 

testületének /2019.  (IV.30.) számú határozata szerint közös megegyezéssel az alábbiak 
szerint módosítják  

I. A  szolgáltatási szerződés  1., 5., 6.  és  9.  pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„  1./ A  Megbízott vállalja, hogy a Megbízó számára a VIII. kerületben bejelentett lakóhellyel vagy 
annak hiányában bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező lakosok részére bentlakásos 
férőhelyet biztosít a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993.  évi III.törvénv  72. 
§  (2)  bekezdés  b)  pontja szerinti személyes gondoskodás keretébe tartozó szakositott ellátást 
nyújtó tartós bentlakásos intézményrendszerében." 

„  5./ A  Megbízó vállalja, hogy a Megbízottnak a  2./  pontban fbgialt bentlakásos szociális ellátás 
biztosításáért  10.000.000,- Ft,  azaz tízmillió forint fenntartási összeget biztosít." 

„  6./ A  Megbízott részére az  5./  pontban meghatározott fenntartási összeget jelen Szolgáltatási 
Szerződés alapján a Megbízó  2019.  május  31.  napjáig a Megbízott által megküldött számla 
ellenében a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály ügyosztályvezetőjének 
teljesítés igazolását követően a Meghízott MKB  Bank  Zrt-nél vezetett  10300002-20110826-
00003285  számú bankszámlájára utalja át. " 

„9./A  szerződést bármelyik fél írásban felmondhatja  60  napos lelmondási idővel. Megbízott a jel-
mondási idő lejártáig köteles jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit biztosítani.  A  szerződés 
2019.  december  31.  napja előtti megszűnése esetén legkésőbb a megszűnés napján Meghízott 
köteles Megbízó részére visszafizetni az ellátással nem érintett hónapokra megfizetett fenntartási 
összeget." 
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2. Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a szolgáltatási szerződés, 
illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. 

Jelen szerződésmódosítás  5  egymással szó szerint mindenben megegyező példányban készült, 
melyet a Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag írták alá. 

Budapest, 2019.  május 

Budapest  Főváros VIII. kerület Emberbarát Alapítvány 
Józsefvárosi Önkormányzat mint Megbízott 

mint Megbízó képviseletében 
képviseletében 

dr. Sára Botond Laczkovszki Csaba 
polgármester képviselő 

Fedezet:  címen  Budapest, 2019. 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Páris Gyuláné 
gazdasági vezető 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 

Danada-Rimán Edina 
jegyző 
nevében és megbízásából 

dr. Mészár  Erika 
aljegyző 
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