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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 
 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Új Út Szociális Egyesület 2018. február 15. napján írt levelében megkereste Budapest 

Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatát (továbbiakban: önkormányzat) azzal, hogy 

a Gubacsi út 21. szám alatt működtetett hajléktalanok nappali melegedőjét az ellátási 

szerződés lejártát követően 2019. április 1. napjától nem kívánja a továbbiakban működtetni.   

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 383/2004. (XI.04.) számú határozatával döntött a 

Gubacsi u. 21. szám alatti helyiségek bérbeadásáról, valamint 305/2005. (IX.03.) 

határozatával az Új Út Szociális Egyesülettel történő ellátási szerződés kötéséről 

hajléktalanok nappali ellátására szólóan, melyet a 395/2008. (XII.03.), 491/2009 (XII.02.), 

334/2010. (XII.01.) valamint a 92/2013. (IV.04.) számú határozatával módosított. A 

kedvezményes helyiség bérbeadásáról szóló megállapodás és az ellátási szerződés is 2019. 

március 31. napjáig határozott időtartamra szól. A többször módosított ellátási szerződés 

alapján a hajléktalan személyek nappali ellátása szolgáltatás ellenértéke évente 1.000.000.- 

forint, melynek kifizetése a 3343. számú költségvetési sorról történik.  

 

A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Szt.) tartalmazza a személyes gondoskodás keretében nyújtható szociális alapszolgáltatásokat 

és a szakosított ellátásokat. 

Az Szt. 65./F §. (1) bekezdés a) pontja alapján  „A nappali ellátás hajléktalan személyek és 

elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk 

vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben 

képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, 

valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi 

az ellátottak - ide nem értve az idős személyeket - napközbeni étkeztetését.” 

 

Az Szt. 86. § (2) bekezdés c.) pontja alapján az önkormányzat számára a hajléktalanok 

nappali ellátása kötelezően ellátandó feladat. 

 

Az Szt. 120. § szerint: „A helyi önkormányzat, illetve a társulás, valamint a Kormány, illetve 

más állami szerv a szociális szolgáltatást vagy a pihenéshez való jog érvényesülését szolgáló 

szolgáltatást egyházi vagy más, nem állami szervvel, egyházi fenntartóval vagy nem állami 

fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja.” 

 

Az Egyesület jelzését követően a Magyar Máltai Szeretet Szolgálat, a Budapesti Módszertani 

Szociális Központ és Intézményei, a Menhely Alapítvány, valamint a Ferencvárosi Szociális 

és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának képviselőivel egyeztetés kezdődött a 

szakfeladat biztosítása céljából. Az Önkormányzat által fenntartott Ferencvárosi Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága vállalta, hogy jelenlegi helyén fenntartó váltással 

továbbiakban is működteti a nappali melegedőt.  

 

A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (a továbbiakban: 

FESZGYI) magas szinten ellátja az utcán tartózkodó személyek utcai szociális munka 

szociális alapszolgáltatását is.  

 



 

A hajléktalan személyek nappali ellátása, mint szociális alapszolgáltatás és kötelező 

önkormányzati feladat FESZGYI útján történő biztosítása többletköltséggel jár az 

Önkormányzat számára, melyet a 2. számú melléklet mutat be. A többlet költség oka a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról szóló 36/2018. (X. 12.) 

EMMI rendelete, melynek értelmében a hajléktalanok nappali melegedője a hét minden 

napján legalább 8 óra és 18 óra között tart nyitva. A megnövelt nyitvatartási időhöz igazodva 

az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 2. számú melléklete is módosult, mely tartalmazza 

kötelezően biztosítandóan a személyes gondoskodás formáinak szakmai létszámnormáit.  A 

2018. október 15-i hatálybalépést követően a szakmai létszám normái az alábbiak szerint 

alakultak: 

1 fő intézményvezető, 

3 fő szociális munkatárs, 

2 fő szociális segítő, 

1 fő technikai munkatárs. 

 

Az eljárás tervezett lépései: a 2019. januári ülésen a Képviselő-testület dönt az intézményi 

dokumentumok, szabályzatok módosításáról, jóváhagyásáról. Ezt követően a szükséges 

dokumentumok birtokában a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

Igazgatósága benyújtja azokat az engedélyező hatóságokhoz, majd a szolgáltatói bejegyzés 

módosítását követően megkezdődik az átadás-átvétel előkészítése és lebonyolítása az Új Út 

Szociális Egyesület és a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 

között.  
 

 

Fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 

kötelező feladatának biztosítását a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

Igazgatósága által lássa el.  

      

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. 

 

Mellékletek: 1. számú Melléklet Megkeresés 

2. számú Melléklet Költségszámítás 

3. számú Melléklet Szándéknyilatkozat 

4. számú Melléklet Hajléktalan személyek nappali ellátásának szakmai 

programja 

 

 

 

Budapest, 2018. december 5. 

 

Kállay Gáborné s.k. 

      alpolgármester 

 



 

Határozati javaslat 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy  

1. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.) 65./F §. (1) bekezdésében meghatározott hajléktalan személyek 

nappali ellátását, mint szociális alapszolgáltatást 2019. április 1. napjától a 

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága útján biztosítja.  

 

Határidő: 2018. december 13. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

 

2. Felkéri a Polgármester Urat, hogy a 2019. évi költségvetés tervezésénél vegye 

figyelembe a feladatellátás teljesítése miatt megemelkedett költségeket és a szükséges 

pénzügyi fedezet biztosítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

 

Határidő: 2019. március 31. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

 

3. Felkéri a Polgármester Urat, hogy a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmények Igazgatósága hajléktalan személyek nappali ellátásával bővített alapító 

okirat módosítása, Szakmai programjának és Szervezeti és működési szabályzatának 

módosítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

 

Határidő: 2019. január 31. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester  



 

 

1. számú melléklet 



 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

2. számú melléklet 

 



 



 



 

 
 

 

 

 

 



 

3. számú melléklet 

 
 

 

 

 



 

4. számú melléklet 

1. A nappali melegedő célja, feladatai 

A Díjhátralék-kezelő és Lakhatást Segítő Központhoz tartozó szakmai egységként, a 

LÉLEK-Pont, Nappali Melegedő és Utcai Szociális Munkás Csoport nappali melegedője 

a hajléktalan személyek, időleges tartózkodására szolgáló, nappali ellátást nyújtó 

intézmény, amely ellátás az 1993. évi III. törvény értelmében a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális alapszolgáltatási forma.  

Célja: napközbeni tartózkodásra, pihenésre, személyi tisztálkodásra, személyes ruházat 

tisztítására, étel melegítésére, étkezésre, közösségi együttlétekre, valamint a szociális-, és 

mentális szolgáltatások elérésére való lehetőség biztosítása elsősorban hajléktalan 

emberek számára. 

Feladata: közvetlenül és közvetetten segíteni a hajléktalanság, szenvedélybetegség, 

pszichiátriai betegség, vagy egyéb ok miatt hátrányos helyzetben lévő személyeket 

szociális, egészségügyi vagy egyéb problémáik megoldásában. További feladat a 

hajléktalan személyek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, valamint egyéni 

megoldások keresése a hajléktalan létből való kivezető utakhoz.  

 

2. Feladatellátás szakmai tartalma, módja, szolgáltatások formái, köre, rendszeressége 

Nappali melegedő 

A nappali melegedő és a nyújtott szolgáltatások igénybevétele önkéntes és térítésmentes. 

Szolgáltatásaink: 

- közösségi együttlétre és pihenésre alkalmas – szükség szerint fűthető, megfelelően 

szellőztethető és tisztítható – helyiség biztosítása,  

- személyi tisztálkodás biztosítása, amelyhez nemek szerint elkülönített zuhanyzó 

helyiségek hideg-meleg vizes ellátással, valamint tisztálkodáshoz szükséges szerek 

(sampon, borotva, törülköző) állnak rendelkezésre,  

- a személyes ruházat tisztítása –  mosó- és szárítógép, centrifuga használat biztosított –, 

ezen felül szükség szerint a ruhák pótlása, 

- a ruhák tárolására csomagmegőrző biztosítása (78 szekrénnyel). 

- lehetőség biztosítása az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására az 

intézményben, továbbá naponként minden személy számára zsíros kenyér, tea, instant 

leves biztosítása. 

 

A fenti szolgáltatások biztosítását a jogszabályi feltételeknek megfelelően végezzük. 

Fentieken kívül a nappali melegedő a további szolgáltatásokat nyújtja, amelyek szintén 

térítésmentesen és önkéntes alapon vehetők igénybe: 

  

- ügyintézés, információnyújtás, iratok térítésmentes beszerzésének segítése, kérelmek 

kitöltéséhez segítségnyújtás, igazolások kiállítása, jogosultságokhoz való hozzájutás 

segítése, egyéni esetkezelés, 

- munkavégzés lehetőségeinek felkutatása, munkába állás segítése, munaügyi 

információ nyújtása, 

- lakhatási lehetőségekről (hajléktalanszállók, munkásszállók, albérlet, támogatott 

lakhatási programok, stb.) információnyújtása,  

- a szabadidő hasznos eltöltésének érdekében a hozzánk fordulóknak lehetőségük van 

könyvek kölcsönzésére, illetve helyben olvasására, napi rendszerességgel filmnézésre, 

- Igény szerint, egyéni és csoportos lelkigondozói beszélgetésre nyújtunk lehetőséget. 

- Kéthetente, csoportos összejöveteleken kötetlen beszélgetés keretében, addiktológiai 

és életvezetési problémák megbeszélésére van lehetőség. 

 



 

A szolgáltatást igénybe vevők nyilvántartását a 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 11. számú 

melléklete szerinti nyomtatványon „Nappali melegedők eseménynaplója az ellátásban 

részesítettekről és a nyújtott szolgáltatásokról” végezzük. A nyilvántartás alapján a 

gondozási napokat havonta és évente a szakmai egységvezető összesíti. Ez alapját képezi 

az állami normatíva felhasználásának, elszámolásának a mindenkori éves költségvetési 

törvény figyelembe vételével. Sorszámozott hitelesített dokumentum, amely rögzíti az 

igénybe vevők számát és az igénybe vett szolgáltatásokat. 

 

A nappali melegedőben szolgálatot teljesítő munkatárs köteles esemény naplót is vezetni 

egy számozott füzetben. A naplóban bejegyzésre kerül minden olyan esemény, amely az 

intézményben ellátottakkal kapcsolatos. 

 

3. Az ellátás igénybevételének módja 

Nappali melegedő 

A nappali melegedő szolgáltatásainak igénybevétele önkéntes, térítésmentes és az igénylő 

kérelmére történik. 

A hajléktalan személy a nappali melegedő szolgáltatásainak igénybevétele iránti igényét, 

nyitvatartási időben, a nappali melegedőben történő jelentkezésével jelzi. 

A házirendben meghatározottak szerint nagykorú személyek vehetik igénybe a 

szolgáltatásokat, akik rendelkeznek érvényes tüdőgondozói igazolással – illetve 

amennyiben a munkatársak szükségesnek ítélik meg egy hétnél nem régebbi fertőtlenítési 

igazolással – a házirendet megismerik és az abban foglaltakat elfogadják,. 

 

 

4. Az intézményre vonatkozó szakmai információk, különösen a személyes 

gondoskodást végző személyeknek a létszáma és szakképzettsége a szervezeti és 

működési szabályzatban meghatározott szervezeti rendnek megfelelő bontásban 

1 fő nappali melegedő egységvezető, 

3 fő szociális munkatárs, 

2 fő szociális segítő, 

1 fő technikai dolgozó 

akik, rendelkeznek az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében 

meghatározott képesítéssel. 

 

5. A feladatellátás tárgyi feltételeinek bemutatása 

1097 Budapest, Gubacsi út 21. 

A feladatellátáshoz rendelkezésre áll:  

Melegedő (közösségi helyiség) megfelelő bútorzattal, az igénybevevők által is 

használható tv-vel, ugyanitt recepciós asztal számítógéppel,  

Fürdő helyiség 

Mosó helyiség zárható tisztálkodó- és tisztítószer tároló szekrénnyel, 2 db. mosógéppel 

és 2 db. szárítógéppel, 

Konyha megfelelő bútorzattal és eszközökkel, tálalópulttal 

Csomagmegőrző 78 rekeszes, zárható tároló szekrénnyel, asztallal 

munkatársak részére Iroda megfelelő bútorzattal, számítógéppel, 

fénymásoló/nyomtatóval. 

A munkatársak számára rendelkezésre áll 3 db. számítógép (megfelelő szoftverekkel), 

telefon, internet-hozzáférés, fax, fénymásolási lehetőség biztosított. 

 


