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Költségvetési is Pénzügyi Bizottság véleményezi . 
Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  is Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi - 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi X 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási is Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi - 
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi _ 
Kerületfejlesztési, Környezet- is Klintavidelmi Bizottság véleményezi . 
Határozati iavaslat a bizottság számára: 
Szociális, Egészségügyi is Lakásügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az 
előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás is a döntés tartalminak részletes ismertetése 
A  nappali ellátás és az utcai szociális munka szociális alapszolgáltatáshoz való hozzáférés 
biztosítása a szociális igazgatásról  es  szociális ellátásokról szóló  1993.  évi  Ill.  törvény 
(továbbiakban: Szt.) értelmében kötelező önkormányzati feladat. 

Az Szt.  65/F.  § .  (1)  bekezdésben meghatározottak szerint a nappali ellátás hajléktalan 
személyek ás elsősorban a saját otthonukban élő személyek részére biztosít lehetőséget 
napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik 
kielégítésére, tovább igény szerint megszervezi az ellátottak — ide nem értve az idős 
személyeket - napközbeni étkeztetését. Az Szt.  65/E.  §  (1)  bekezdésében foglaltak szerint az 
utcai szociális munka keretében biztosítani kell az utcán tartózkodó hajléktalan személy 
helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kisérését, szükség esetén ellátásának 
kezdeményezését, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételét. 
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A  hajléktalan személyek ellátására vonatkozó különös szabályok meghatározását a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól  es  működésük feltételeiről 
szóló  1/2000.  (I.  7.)  SzCsM rendelet (továbbiakban: SzCsM rendelet) tartalmazza. Az SzCsM 
rendelet  103.  § (I) bekezdése szerint: 

„A  nappali melegedő lehetőséget biztosít a hajléktalan személyek részére 
a) a közösségi együttlétre, 
b) a pihenésre, 
c) a személyi tisztálkodásra, 
d) a személyes ruházat tisztítására, 
e) az étel melegítésére, tálalására, elfogyasztására." 

Józsefvárosban  2010.  december  01.  napjától  2012.  április  30.  napjáig az utcai szociális munka 
a Menhely Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés alapján került biztosításra. Jelen javaslat 
alapján megkötésre kerülő ellátási szerződés az utcai szociális munka biztosítása mellett a 
hajléktalan személyek nappali ellátása kötelező önkormányzati feladat (nappali melegedő) 
biztosítására is kiterjed. 

A  Menhely Alapítvány az országban elsőként,  1994  januárjában nyitotta meg  Budapest  VIII. 
kerületében, a  Prater u. 29/b.  szám alatt önállóan működő nappali melegedőjét, ahol működési 
engedélye szerint120 fő részére biztosíthatja a szolgáltatást. 
A  Menhely Alapítvány az utcai szociális munka  its  a nappali ellátás hajléktalanok részére 
nyújtott feladat ellátását térítésmentesen biztosítja  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat 
részére. Az ellátási szerződés az előterjesztés  1.  számú mellékletét képezi. 
A  Menhely Alapítvány a két szolgáltatásra vonatkozóan a VIII. kerület területére határozatlan 
időre szóló, jogerős működési engedéllyel rendelkezik. 

A  jogszabályokban meghatározott kötelező feladat ellátás biztosítása érdekében javaslom 
ellátási szerződés megkötését  2020.  augusztus  01.  napjától határozatlan időtartamra a 
Menhely Alapítvánnyal utcai szociális munka és a nappali ellátás hajléktalan személyek 
részére kötelező önkormányzati feladatok biztosítása érdekében. 

11. A  beterjesztés indoka 
Az utcai szociális munka szociális alapszolgáltatáshoz való hozzáférés, valamit a nappali 
ellátás hajléktalan személyek részére feladat ellátás biztosítása érdekében szükséges, hogy a 
döntéshozó meghozza a döntését. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja az utcai szociális munka szociális alapszolgáltatáshoz való hozzáférés, 
valamint a nappali ellátás hajléktalan személyek részére kötelező önkormányzati feladat 
ellátás biztosítás érdekében  2020.  augusztus  01.  napjától a Menhely Alapítvánnyal feladat 
ellátási szerződés megkötése.  A  döntés pénzügyi fedezetet nem igényel. 

IV. Jogszabályi környezet 
A  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv)  23.  §  (5)  bekezdés  11., 11 /a., 12.  pontjaiban foglaltak szerint a kerületi 
önkormányzat feladata különösen a szociális, gyermekjóléti szolgáltatásokról és ellátásokról 
való gondoskodás, a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, 
valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása. 
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Az Szt.  86.  §  (1)  bekezdés e) pontja alapján az utcai szociális munka szociális 
alapszolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása, a  (2)  bekezdés  c)  pontja alapján a nappali 
ellátás hajléktalan személyek részére biztosítása kötelező önkormányzati feladat. 

Az Szt.  65/F.  §  (1)  bekezdésben meghatározottak szerint a nappali ellátás hajléktalan 
személyek és elsősorban a saját otthonukban élő személyek részére biztosít lehetőséget 
napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik 
kielégítésére, tovább igény szerint megszervezi az ellátottak — ide nem értve az idős 
személyeket - napközbeni étkeztetését. 
Az Szt.  65/E.  §  (1)  bekezdésében foglaltak szerint az utcai szociális munka keretében 
biztosítani kell az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek 
Figyelemmel kísérését, szükség esetén ellátásának kezdeményezését, illetve az ellátás 
biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételét. 

A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti  es  Működési Szabályzatáról szóló  Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testület  36/2014.  (Xl.  06.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz)  7.  melléklet  3.3.2.  pontja alapján a 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság javaslatot tesz a szociális és gyermekvédelmi 
területen szolgáltatások indításának kezdeményezésére, ellátási, szolgáltatási szerződések 
megkötésére. 

A  Kbt.  5.  §-a szerint Közbeszerzési eljárást az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek 
visszterhes szerződés megkötése céljából kötelesek lefolytatni megadott tárgyú  es  értékű 
beszerzések megvalósítása érdekében. 
A  Kbt.  Ill.  §  b)  pontja szerint: 
„I  1  I . § E törvényt nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő 
b)  a gyermekek védelméről is a gyámügyi igazgatásról szóló  1997.  évi XXXI. törvény ' 
alapján gyermekotthonbani  illetve lakásotthonban elhelyezett gyermekek teljes ellátására, 
illetőleg utógondozói ellátásban részesülők, valamint a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló  1993.  évi III. törvény  59-85/A.  §-aiban szabályozott szociális szolgáltatások 
körében ellátottak teljes ellátására szolgáló árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén;" 

Az Szt.  120.  §-a alapján a helyi önkormányzat, illetve a társulás, valamint a Kormány, illetve 
más állami szerv a szociális szolgáltatást egyház vagy más nem állami szervvel, egyházi 
fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja. 
Az Szt.  122.  §-a *alapján a helyi önkormányzat Képviselő-testülete az ellátási szerződés 
megkötését, a szerződés módosítását, illetve megszüntetését nem ruházhatja át. 

Kérjük az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Melléklet:  

I. számú melléklet ellátási szerződés tervezet 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testület 
.../2020.  (VII.  16.)  számú határozata 

utcai szociális munka és hajléktalanok részére biztosított nappali ellátás 
megszervezéséről 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 

I. ellátási szerződést köt a Menhely Alapítvánnyal (székhely:  1082 Budapest,  Vajdahunyad 
utca  3.,  adószám:  19013213-1-42,  képviselő: Alcnai Zoltán)  2020.  augusztus  01.  napjától 
határozatlan időtartamra a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás, azon 
belül utcai szociális munka és hajléktalan személyek nappali ellátása tárgyában (kötelező 
feladat), melyeket az Alapítvány térítésmentesen biztosít az önkormányzat részére. 

2.  felkéri a polgármestert a határozat  1.  pontja esetében az előterjesztés  1.  számú melléklete 
szerinti ellátási szerződés aláírására. 

Felelős:  1.-2.  pont esetében: polgármester 
Határidő: 
I. pont esetében:  2020.  július  16., 
2.  pont esetében:  2020.  július  31. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda 

Budapest, 2020.  július  8. 

Pikó András 
polgármester 

Szili-Darók Ildikó 
alpolgármester 

Tör" yességi ellenőrzés: 

Czukkemé dr.  Pinter  Erzsébet 
jegyző 
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I. számú melléklet 
ELLÁTÁSI SZERZÖDÉS 

tervezet 
Amely létrejött 
egyrészről: 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
adószám:  15735715-2-42 
statisztikai számjel:  15735715-8411-321-01 
törzskönyvi azonosító szám:  735715 
képviselő  nevi:  Pikó András 
bankszámlaszám:  11784009-15508009 
továbbiakban mint Megbízó 

másrészről: 
Név: Menhely Alapítvány 
székhely:  1082 Budapest,  Vajdahunyad utca  3 
adószám:  19013213-1-42, 
nyilvántartásba vételi szám:01-01-0000966 
képviselő neve: Győri  Peter  elnök 
továbbiakban mint Szociális szolgáltatást nyújtó 

között (a továbbiakban együttesen: Felek), alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel. 

Felek jelen ellátási szerződés aláírásával rögzítik, hogy a Megbízó a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló  1993.  évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.)  86.  §  (1)  bekezdés e) 
pontja,  (2)  bekezdés  c)  pontja és  (4)  bekezdésében meghatározott, a  89.  §  (1)  bekezdése 
szerinti ellátási kötelezettségének az Szt.  120.§  alapján szociális szolgáltatást nyújtó nem 
állami fenntartóval létrejövő ellátási szerződés megkötésével tesz eleget. 

1. A  szerződés tárgya 
1.1. A  Megbízó megbízása alapján a Szociális szolgáltatást nyújtó vállalja, hogy az Szt. - 

65iF. §  (1)  bekezdése alapján nappali ellátást biztosít hajléktalan személyek számára a 
napközbeni tartózkodásra, a társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik 
kielégítésére.  A  személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló  1/2000.  (I.  7.)  SzCsM rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  74.  § 
a) pontja szerint a nappali ellátást biztosító intézmény az ellátást igénybe vevők részére 
szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást 
nyújt, illetve a Rendelet  103.  §  (1)  bekezdése szerint a nappali melegedő lehetőséget biztosít a 
hajléktalan személyek részére a közösségi együttlétre, a pihenésre, a személyi tisztálkodásra, 
a személyes ruházat tisztítására, az étel melegítésére, tálalására, elfogyasztására. 

1.2. A  Megbízó megbízása alapján a Szociális szolgáltatást nyújtó vállalja, hogy az Szt. 
65/E.§ -ban,  valamint a Rende1et104.  §-ban  foglalt követelményeknek megfelelően utcai 
szociális munka szolgáltatást biztosít az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, 
életkörülményeinek figyelemmel kísérésével, szükség esetén ellátásának kezdeményezésével, 
illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételével, térítésmentesen az 
ellátást igénybe vevők számára. 
1.3.  Az  1.1.  és  1.2.  pontban meghatározott szolgáltatások biztosításával Szociális szolgáltatáit 
nyújtó — az Szs.  86.  I  (1)  bekezdés e) pontja,(2) bekezdés  c)  pontja és  (4)  bekezdése alapján — 
a Megbízó kötelező feladatát látja el. 



1.4.  Az  1.1. (Ss 1.2.  pontban meghatározott ellátási formák: személyes gondoskodást nyújtó 
szociális alapszolgáltatás, azon belül hajléktalan személyek nappali ellátása, és utcai szociális 
munka. 

1.5. A  Szociális szolgáltatást nyújtó ellátási területe:  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat 
közigazgatási területe. 

1.6.  Az  1.1  pontban meghatározott nappali ellátás szolgáltatást Szociális szolgáltatást nyújtó a 
1083 Budapest,  Práter utca  29/b.  szám alatt működő Menhely Alapítvány Práter utcai Nappali 
Melegedő intézményben, az  1.2.  pontban meghatározott utcai szociális munka szolgáltatást a 
Menhely Alapítvány fenntartásában lévő  1082 Budapest,  Vajdahunyad  u. 3.  szám alatti 
Józsefvárosi Utcai Gondozó Szolgálat útján látja el. 

2. A  szerződés tartalma 
2.1. A  Szociális szolgáltatást nyújtó képviselője a jelen szerződésben nyilatkozatot tesz arra 
vonatkozóan, hogy az I. pontban meghatározott szociális alapszolgáltatásokra vonatkozó 
külön jogszabályokat és szakmai követelményeket, valamint nyilvántartási kötelezettségeket 
ismeri, és azokat maradéktalanul betartja és betartatja. 

2.2. A  Szociális szolgáltatást nyújtó az ellátottak adatainak vonatkozásában az információs 
önrendelkezési jogról  es  az információszabadságról szóló  2011.  évi CXII. törvény, valamint 
az ellátottak érdekében az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 
2003.  évi CXXV. törvény vonatkozó rendelkezéseit betartja  es  betartatja. 

2.3. A  szolgáltatásban részesülő fedél nélküli emberektől érkező, a szolgáltatás nyújtásával 
kapcsolatos panasz esetén a Szociális szolgáltatást nyújtó köteles azt kivizsgálni, valamint 
írásban tájékoztatni a Megbízót a panasz megalapozottságáról. Amennyiben  1  hónapon belül 
több panasz érkezik a szolgáltatásra vonatkozóan, a Megbízó maga intézkedik a panaszok 
kivizsgálásáról. Ennek elősegítése érdekében a Szociális szolgáltatást nyújtó kötelezettséget 
vállal arra, hogy a szükséges információkat, valamint tájékoztatást a Megbízó részére 
haladéktalanul megadja. 

2.4. A  Szociális szolgáltatást nyújtó vállalja, hogy adatszolgáltatási kötelezettségét a hivatalos 
statisztikáról szóló  2016.  évi CLV. törvényben foglaltaknak megfelelően teljesíti, az előírt 
adatokat a valóságnak megfelelő tartalommal, megszabott határidőben és meghatározott 
módon, térítésmentesen szolgáltatja. 

2.5. A  Szociális szolgáltatást nyújtó az ellátás igénybe vételének szabályaihoz kapcsolódva 
vállalja az Szt.  95.  §  (1)  bekezdésében meghatározott tájékoztatási és értesítési kötelezettség 
teljesítését. 

3. Szerződés időtartama, fizetési feltételek 
3.1.  Szociális szolgáltatást nyújtó jelen szerződés  1.1.  és  1.2.  pontjában meghatározott 
feladatokat a szerződés aláírásának napjától határozatlan időtartamig, szolgáltatási díj/ 
ellenérték/ fizetési kötelezettség nélkül látja el. 

3.2. A  Szociális szolgáltatást nyújtó vállalja, hogy jelen szerződés  1.1. es 1.2.  pontjában 
meghatározott feladatok megvalósulásáról évente egy alkalommal, tárgyévet követő év 
március  31.  napjáig írásban a Megbízónak beszámol.  A  beszámoló tartalmazza különösen: 

- a szolgáltatásokat igénybe vevők számának alakulását; 
a szolgáltatások megvalósulásának elemeit. 



4.  Szerződés felmondása 

4.1.  Jelen szerződést a Felek  6  hónapos határidővel felmondhatják (rendes felmondás).  A 
szerződés felmondását írásban ellátva kell kezdeményezni. 
4.2. A  Megbízó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a Szociális 
szolgáltatást nyújtó jelen szerződésben foglaltakat súlyosan megszegi, így különösen: 

a. jelen szerződés  1.1. es 1.2.  pontjában meghatározott feladatait nem teljesíti, 
b. jelen szerződés  3.2.  pontjában meghatározott beszámolási kőtelezettségének Megbízó 

írásbeli felszólítását követő  10  napon belül nem tesz eleget. 

4.3.  Jelen szerződés  4.2.  pontjában meghatározottak esetén a Szociális szolgáltatást nyújtó 
köteles az  1.1.  és  1.2.  pontban meghatározott szolgáltatásokat biztosítani Megbízó számára, 
legalább  3  hónapig a Megbízó erre irányuló igénye esetén. 

4.4. A  jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai, szakmai 
kérdésekben a hatályos ágazati jogszabályok az irányadók. 

Jelen szerződést a  Budapest  Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testülete  .../2020.  ( . .) számú határozata alapján, a Felek mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, helybenhagyólag írták alá. 

Budapest, 2020.  július 
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