Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

Iktató szám: 170/2018.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2018. szeptember 20-i ülésére
Tárgy:

Javaslat ellátási szerződés megkötésére hajléktalanok nappali
ellátása céljából

Előterjesztő:

Kállay Gáborné alpolgármester

Készítette:

Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda
Geier Róbert irodavezető-helyettes, Humánszolgáltatási Iroda

Előzetesen tárgyalja:

Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2018. szeptember 19.

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k.
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
Rendelet
Határozat
X

A döntéshez egyszerű
minősített

normatív
hatósági
egyéb

X
többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

X

X

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 működetett hajléktalanok nappali melegedőjét az ellátási
szerződés lejártát követően 2019. április 1. napjától nem kívánja a továbbiakban.
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 Szt. 122. § szerint: „A helyi önkormányzat képviselő-testülete az ellátási szerződés
megkötését, a szerződés módosítását, illetve megszűntetését nem ruházhatja át.”
A Egyesület jelzését követően a Magyar Máltai Szeretet Szolgálat, a Budapesti Módszertani
Szociális Központ és Intézményei, valamint a Menhely Alapítvány képviselőivel egyeztetés
kezdődött a szakfeladat biztosítása céljából. A Menhely Alapítvány vállalta, hogy jelenlegi
helyén fenntartó váltással továbbiakban is működteti a nappali melegedőt.

A Menhely Alapítvány és az önkormányzat között 2008. július 01. napjától van kapcsolat,
mivel a Képviselő-testület a 240/2008. (VI.25.) határozattal ellátási szerződést kötött az utcai
szociális munka szociális alapszolgáltatás ellátására. Az Alapítvány a szerződésben vállalt
kötelezettségeit mindvégig határidőben, rendre és magas színvonalon teljesítette.
A Menhely Alapítvánnyal történő szerződéskötés plusz költséggel az Önkormányzat számára
nem jár.
Fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat
kötelező feladatának biztosítására a Menhely Alapítvánnyal kössön ellátási szerződést
hajléktalanok nappali ellátása feladatra 2022. december 31. napjáig.
Mellékletek:
1. számú melléklet Megkeresés
2. számú melléklet Szándéknyilatkozat

Budapest, 2018. szeptember 11.

Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1. ellátási szerződést köt a Menhely Alapítvánnyal a hajléktalan személyek nappali
ellátása tekintetében 2019. április 1 napjától 2022. december 31. napjáig.
Határidő: 2018. szeptember 20.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2. Felkéri a Polgármester Urat, hogy az ellátási szerződés megkötése érdekében tegye
meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2019. március 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

1. számú melléklet

2. számú melléklet

