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Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban
Sztv.) 86. § (2) bekezdés c) pontja szerint a tízezer főnél nagyobb lakos számú települési
önkormányzat a hajléktalan személyek részére is köteles nappali ellátást biztosítani.
Az Új Út Szociális Egyesület (a továbbiakban Egyesület) hajléktalan személyek nappali
ellátására működési engedéllyel rendelkezik Ferencváros közigazgatási területére
vonatkozóan.
A Képviselő-testület 305/2005. (IX.03) határozata alapján ellátási szerződést kötött az
Egyesülettel hajléktalan személyek nappali ellátására.
A Ferencvárosban élő hajléktalan személyek nappali ellátására kötött ellátási szerződés több
alkalommal módosításra került, 2019.03.31. napjával megszűnt. Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzatának 410/2018. (XII.13.) sz. határozatával döntött a
hajléktalanok nappali ellátásának további biztosításáról saját intézménye, a Ferencvárosi
Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága által.
A szolgáltatás ellenértéke 1.000.000,- forint volt évente, mely 2019. első negyedévére
vonatkoztatva 250.000,- forint.
Az Egyesület 2019. év során is teljesítette a nappali ellátás kötelező alapszolgáltatásait.
Az Új Út Szociális Egyesület évek óta a hajléktalan, szenvedélybeteg és a hátrányos helyzetű,
a társadalom peremén élő, sokszor kilátástalan helyzetű emberek megsegítésén fáradozik, és
az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
- ételmelegítési lehetőség, meleg leves, szendvics, kávé és tea osztás,
- tisztálkodási és mosási lehetőség,
- szociális ügyintézés keretében személyes iratok pótlása, postacím létesítése, hajléktalan
igazolvány kiállítása, nyugdíjszerű ellátások, fogyatékossági támogatások és egyéb segélyek
igénylésében való segítségnyújtás, valamint egészségügyi ellátáshoz való jogosultság
megszerzésében való segítség,
- a melegedőben lehetőséget nyílik a pihenésre és a szabadidő kulturált eltöltésére, ennek
érdekében TV nézés, társasjáték, kártya, könyvek álltak rendelkezésre.
Az Egyesület elkészítette a 2019. év első negyedévére vonatkozó szakmai beszámolóját,
melyet az előterjesztéshez mellékelek.
Budapest, 2020. 01. 15.
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