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Ügyiratszám: Kp/33098-4/2014/XII. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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. 57. §. (1) bekezdés j) pontja alapján az egyik szociális alapszolgáltatás a nappali 

ellátás.  

 

Az Szt. 65/F. § (1) bekezdésben foglaltak szerint: „a nappali ellátás a hajléktalan személyek 

és elsősorban a saját otthonukban élő, 

a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt 

szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, 

b) az Szt. 93. § (4) bekezdése szerinti kivétellel a tizennyolcadik életévüket betöltött, 

fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve 

szenvedélybetegek, 

c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem 

képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista 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 értelmében: „Az a települési önkormányzat, amelyiknek területén  

a) kétezer főnél több állandó lakos él, családsegítést, 

b) háromezer főnél több állandó lakos él, az a) pont szerinti alapszolgáltatást és idősek 

nappali ellátását, 

c) tízezer főnél több állandó lakos él, az a)-b) pont szerinti alapszolgáltatásokat és a b) 

pontban nem említett nappali ellátást, 

d) harmincezer főnél több állandó lakos él, az a)-c) pont szerinti szociális 

szolgáltatásokat, időskorúak gondozóházát, éjjeli menedékhelyet, hajléktalan személyek 

átmeneti szállását köteles biztosítani.” 

 

A Ferencvárosban élő pszichiátriai betegek nappali ellátása évek óta nem biztosított, miután 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában nem működik 

ilyen intézmény. A rászorulók eddig civil szervezet által biztosított közösségi pszichiátriai 

ellátás keretén belül kerültek gondozásra, ami nem váltja ki az Szt. szerinti kötelező 

alapellátási formát.   

A pszichiátriai betegek nappali ellátását biztosító intézmény kialakítása, létesítése az 

önkormányzat költségvetését jelentősen megterhelné, ezért a Humánszolgáltatási Iroda 

felvette a kapcsolatot a Moravcsik Alapítvánnyal.   
 

A Moravcsik Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) Moravcsik Imre, a Pszichiátriai 

Klinika alapítójának nevét vette fel és 1991. évben alakult meg.   

 

Az Alapítvány alaptevékenysége a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás 

Klinika és az azzal együttműködő szervezetek tevékenységének támogatása; a pszichiátriai és 

idegrendszeri kutatások támogatása, azok szervezése és elősegítése; a lelki betegségek 



megelőzésével és gyógyításával kapcsolatos oktatás támogatása; valamint a társadalom 

mentálhigiénéjének javítása, és a társadalom pszichiátriai kultúrájának emelése.  

 

A pszicho-szociális rehabilitáció lényege az ellátott személyes céljait akadályozó problémák 

felmérése és ezek megoldására a közösen elkészített gondozási-rehabilitációs terv 

megvalósítása. 

Ennek érdekében az Intézmény készségfejlesztést nyújt az önellátás, az emberi kapcsolatok, a 

munka, valamint a szórakozás területén. Ez megvalósul egyéni és az ellátottak igényei alapján 

tervezett csoportos tréningek keretében, valamint a társadalmi beilleszkedést célzó egyéni 

szükségletek kielégítésében. 

 

Az Alapítványban dolgozók meggyőződése, hogy a legjobb, amit másoknak adhatnak, ha 

lehetőséget biztosítanak a képességeik fejlesztéséhez és kibontakoztatásához, így minden 

munkatársuk prioritásként kezeli a rehabilitációs célú munkavégzést, amely a legtöbb kliens 

állapotában pozitív változást eredményez. A segítő-team tagjai, mint esetmenedzserek 

képviselik a klienseket és rendelkeznek a pszichiátriai betegek rehabilitációjához szükséges 

korszerű ismeretekkel, készségekkel, gyakorlattal és tapasztalattal. 
 

A szolgáltatások nyitottsága, a családdal és a kliensek környezetével való szoros kapcsolat 

ápolása, a valós szükségleteket figyelő, azok kielégítésére reagáló, valamint a hiteles 

információkat nyújtó, a társadalom felé korrekt módon tájékoztató szervezeti működés útján 

csökkenthető a célcsoport kiszolgáltatottsága, a szociális és egészségügyi rendszerre utaltsága. 

 

Az Alapítvány 2008-ban létrehozott Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye kiemelt 

szerepet szán a pszichiátriai betegek és mentális problémákkal küzdők társadalmi 

esélyegyenlőségének megteremtésére, a stigmatizáció és az előítéletek csökkentésére. 

Feladatuk az ellátottak személyes szükségleteinek és céljainak felmérése és ezek alapján 

egyénre szabott gondozási terv / rehabilitációs program kidolgozása. 

A nappali intézmény a szociális alapszolgáltatási forma keretein belül a pszichiátriai 

betegséggel élő, intézményi jogviszonnyal rendelkező ellátottak számára az intézményen 

belül szociális foglalkoztatást biztosít. Ezáltal a klienseknek rövid és hosszú távon is javulnak 

az esélyei a nyílt munkaerőpiacra való kilépéshez és ott tartósan az értékteremtő munka 

végzéséhez. A cél, a munkavégzésen és a foglalkoztatáson keresztül az emberi kapcsolatok 

újraépítése és a társadalomba való re-integrációjuk.  

 

Az Alapítvány telephelyei:  

I. telephely Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika: 1083 Budapest, Balassa u. 6. 

II. telephely „Budapest Art Brut” Galéria: 1087 Budapest, Kőbányai u. 22. 

III. telephely Oktató Telephely – Könyvkötészet: 1089 Budapest, Kálvária tér 19.  

 

Az Alapítvány a Pszichiátriai Betegek Nappali Intézményére vonatkozóan Budapest Főváros 

közigazgatási területére rendelkezik működési engedéllyel. Jelenleg 8 férőhely betöltetlen, így 

a Ferencvárosban bejelentett lakóhellyel rendelkező és a nappali ellátást igénylő pszichiátriai 

beteg felvételét tudja az Alapítvány biztosítani.  

 

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 Sztv. 122. § szerint: „A helyi önkormányzat képviselő-testülete az ellátási szerződés 

megkötését, a szerződés módosítását, illetve megszűntetését nem ruházhatja át.” 

 

https://www.google.hu/maps/place/Semmelweis+Egyetem,+1083+Budapest,+Balassa+utca+6/@47.4843955,19.0817507,17z/data=!3m1!4b1!4m7!1m4!3m3!1s0x4741dcf088f574b1:0xb8394432b418ecb2!2sSemmelweis+Egyetem,+1083+Budapest,+Balassa+utca+6!3b1!3m1!1s0x4741dcf088f574b1:0xb8394432b418ecb2
https://www.google.hu/maps/place/1087+Budapest,+K%C5%91b%C3%A1nyai+%C3%BAt+22/@47.487159,19.1071322,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4741dcc1027916f1:0xe045e102dcd090
https://www.google.hu/maps/place/1089+Budapest,+K%C3%A1lv%C3%A1ria+t%C3%A9r+19/@47.4893716,19.0858907,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4741dcf24a1ba0af:0x9a7b2b59330b6ff1


A gazdaságossági szempontokat figyelembe véve javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, 

hogy az önkormányzat kötelezően ellátandó szociális alapszolgáltatási feladatának 

biztosítására a Moravcsik Alapítvánnyal kössön ellátási szerződést a Ferencvárosban élő 

pszichiátriai betegek nappali ellátására.  

      

Az előterjesztéshez mellékelem az Ellátási Szerződés tervezetet. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. 

 

Mellékletek:  1. számú Melléklet Ellátási Szerződés tervezet 

 2. számú Melléklet Működési engedélyek 

 3. sz. melléklet: Tanúsítványok 

  

 

Budapest, 2014. október 30. 

 

dr. Bácskai János s.k. 

      polgármester 

 

Határozati javaslat 

 

 

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

hogy  

1. ellátási szerződést köt a Moravcsik Alapítvánnyal a Ferencvárosban élő pszichiátriai 

betegek nappali ellátására.   

 

Határidő: 2014. november 6.  

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

2. Felhatalmazza a Polgármester Urat, hogy a 2015. évi költségvetés elfogadását 

követően – amennyiben abban a fedezet biztosításra kerül - az ellátási szerződés 

aláírásáról a …./2014. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 

gondoskodjon. 

  

Határidő: a 2015. évi költségvetés elfogadását követő 30 nap 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

1. Felkéri a Polgármester Urat, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetésében 

2.880.000,- forint összegű fedezet biztosítására tegyen javaslatot a Képviselő-testület 

részére a szolgáltatási ellenérték megfizetése érdekében. 

 

Határidő: a 2015. évi költségvetési rendelet 

Felelős: Polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú melléklet 

 
ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

(tervezet) 

 

amely létrejött egyrészről  

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (törzskönyvi azonosító szám: 

735726, székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószám: 15735722-2-43) képviseletében 

dr. Bácskai János polgármester (a továbbiakban: Megbízó),  

 

másrészről 

Moravcsik Alapítvány képviseletében: Dr. Simon Lajos Kuratóriumi elnök (székhely: 1083 

Budapest, Balassa u. 6., adószám: 19669072-2-42, Fővárosi Bíróság cégbejegyzésének 

száma: 1957., pszichiátriai betegek nappali ellátására vonatkozó működési engedélyek száma: 

90BP-2530/11/2011., 90BP-2530/10/2011., ágazati azonosítószámok: S0233236, 

S0233236S0258979), mint szolgáltatást végző (a továbbiakban: Szolgáltatást végző) 

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

1. A szerződés tárgya 

1.1. A Megbízó megbízása alapján a Szolgáltatást végző vállalja, hogy a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 65/F.§ (1) bekezdés b) pontjában, 

valamint a személyes gondoskodást végző szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 74-80. §-ban és a 83. §-ban 

foglalt követelményeknek megfelelően pszichiátriai betegek nappali ellátása szociális 

alapszolgáltatást biztosít, melynek keretében legalább 8 fő tizennyolcadik életévüket betöltött, 

fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai beteg részére lehetőséget biztosít 

a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek 

kielégítésére.  

 

1.2. A Szolgáltatást végző az 1.1. pontban meghatározott férőhelyszám feltöltése 

vonatkozásában a férőhelyek feltöltéséről az Önkormányzat igénye szerint, a Ferencvárosi 

Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága jelzése alapján gondoskodik. 

 

1.3. Amennyiben Szolgáltatást végző az 1.1. pontban foglalt férőhelyszámra vonatkozó 

elhelyezési keretet kimerítette – szabad férőhely kapacitása függvényében – további 

férőhelyen is biztosíthat ellátást a ferencvárosi érintettek számára. E férőhelyek 

vonatkozásában az Önkormányzat felé nem élhet anyagi követeléssel. 

 

1.4. Az 1.1. pontban meghatározottak biztosításával a Szolgáltatást végző a Megbízónak a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) 

bekezdés 11. pontja szerinti szociális ellátások biztosítása, valamint az Szt. 65/F. § (1) 

bekezdés b) pontja szerinti pszichiátriai betegek nappali ellátása szociális alapszolgáltatást 

látja el, mely az Szt. 86. § (2) bekezdés d) pontja alapján Megbízó kötelező feladata. 

 

1.5. Az 1.1. pontban meghatározott ellátási forma: az Szt. 56. § (1) bekezdés szerinti 

személyes gondoskodást végző ellátás, mely az Szt. 57. § (1) bekezdés j) pontja alapján 

szociális alapszolgáltatás körébe tartozó nappali ellátás, pszichiátriai betegek részére.  

 

1.6. A jelen szerződés alapján a Szolgáltatást végző ellátási területe: Budapest Főváros 

közigazgatási területe. 

 

1.7. A Szolgáltatást végző az 1.1. pontban meghatározott szociális alapszolgáltatást a 

Moravcsik Alapítvány fenntartásában működő Moravcsik Alapítvány Pszichiátriai Betegek 

Nappali Intézménye (székhelyen nyújtott szolgáltatás címe: 1083 Budapest, Balassa u. 6., 



ágazati azonosítója: S0233236, férőhelyszám: 30 fő) és a Moravcsik Alapítvány Pszichiátriai 

Betegek Nappali Intézménye II. (telephely címe: 1087 Budapest, Kőbányai út 22., ágazati 

azonosítója: S0233236S0258979, férőhelyszám: 28 fő) elnevezésű szociális intézményekben 

nyújtja.  

 

2. A szerződés tartalma 

2.1. Szolgáltatást végző jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás megszervezéséről és 

biztosításáról saját szakemberei útján gondoskodik. 

 

2.2. Szolgáltatást végző jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal – egyben nyilatkozik 

– arra vonatkozóan, hogy e szerződésben foglalt és vállalt kötelezettségei elsősorban a 

szolgáltatást ténylegesen végző intézménye és szakemberei vonatkozásában kötelezőek, 

azonban azok nem teljesítése a Szolgáltatást végző – mint szerződő fél – felelősségét 

alapozzák meg. 

 

2.3. Szolgáltatást végző a szolgáltatást biztosító szakemberek képzését, továbbképzését, 

díjazását saját költségén látja el. 

 

2.4. A Szolgáltatást végző képviselője a jelen szerződésben nyilatkozatot tesz arra 

vonatkozóan, hogy az 1.1. pontban meghatározott szociális alapszolgáltatásra vonatkozó 

külön jogszabályokat és szakmai követelményeket, valamint nyilvántartási kötelezettségeket 

ismeri, és azokat maradéktalanul betartja, valamint a 2.1. pontban meghatározott személyi 

körrel is betartatja. 

 

2.5. A Szolgáltatást végző az ellátottak adatainak vonatkozásában az információs 

önrendelkezési jogról és 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, valamint a 2.1. pontban meghatározott 

személyi kör vonatkozásában betartatja. 

 

2.6. Szolgáltatást végző tevékenysége ellátása során érvényre juttatja a Szociális Munka 

Etikai Kódexében foglalt követelményeket is. 

 

2.7. Szolgáltatást végző jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatáshoz kapcsolódó – 

jogszabályokban nevesített – adatszolgáltatási kötelezettségét a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően teljesíti, az előírt adatokat a valóságnak megfelelő tartalommal, megszabott 

határidőben és meghatározott módon térítésmentesen köteles szolgáltatni. 

 

2.8. Szolgáltatást végző köteles jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatásának biztosítása 

során a szolgáltatásokat igénybe vevők és törvényes képviselőik felé fennálló – a 

jogszabályokban nevesített – kötelezettségeinek eleget tenni. 

 

2.9. A szolgáltatásban részesülőktől érkező, a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos panasz 

esetén a Szolgáltatást végző 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 Szolgáltatást végző kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges 

információkat, valamint tájékoztatást a Megbízó részére megadja.  
 

3. Szerződés időtartama, fizetési feltételek 

3.1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés 1.1. pontjában 

meghatározott feladatra 2015. március 1. napjától 2016. december 31. napjáig meghatározott 

időre kötnek szerződést. 
 



3.2. A Megbízó vállalja, hogy a Szolgáltatást végző részére az 1.1. pontban meghatározott 

pszichiátriai betegek nappali ellátása szolgáltatás ellenértékére a betöltött férőhelyekre 

férőhelyenként havonta bruttó 30.000,-Ft, azaz: Harmincezer forint, egy férőhelyre évente 

összesen: bruttó 360.000,-Ft, azaz: Háromszázhatvanezer forint szolgáltatási ellenértéket 

biztosít. A szolgáltatási ellenérték a betöltött férőhelyek esetében évente nem lehet több bruttó 

2.880.000,-Ft-nál, azaz: Kettőmillió-nyolcszáznyolcvanezer forintnál.   

 

3.3. A Szerződő Felek az ÁFA tv. 58. §-nak megfelelően határozott időszaki elszámolásban 

állapodnak meg. Az elszámolási időszak naptári hónapoknak megfelelő időtartam.  

 

3.4. A Szolgáltatást végző a számlát a látogatási és eseménynapló hó végi összesítője alapján 

a tárgyhónapot követő 15. munkanapig juttatja el a Megbízó részére a Megbízó által kiállított 

teljesítésigazolás alapján. A Szolgáltatást végzőnek a számlán fizetési határidőként, és 

teljesítési időpontként tárgyhót követő 30. napot kell feltüntetnie. Amennyiben számlakifogás 

nem merül fel, a Megbízó a számla ellenértékét a számla kiállítását követő 30 napon belül 

átutalással teljesíti a Szolgáltatást végző K&H Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett 10405004-

49545157-50551035 számú számlaszámára. A Megbízó előleget nem fizet.  

 

3.5. A Megbízó részéről a teljesítés igazolására a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmények Igazgatósága vezetője általi szakmai teljesítésigazolást követően a 

Humánszolgáltatási Iroda vezetője jogosult.   
 

4. Egyéb, a szolgáltatáshoz kapcsolódó kötelezettség: 

4.1. A Szolgáltatást végző a jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott feladat ellátásáról 

évente egy alkalommal, a tárgyév december 31. napjáig írásban a Megbízó illetékes szakmai 

bizottságának a szakmai és pénzügyi teljesítésről köteles beszámolni. A beszámoló 

tartalmazza különösen: 

- a szolgáltatásokat igénybe vevők számának alakulását; 

- a szolgáltatások megvalósulásának elemeit; 

- az esetleges jövőbeni fejlesztési irányokat; 

- az önkormányzat által fizetett szolgáltatási ellenérték felhasználását. 

 

4.2. Szolgáltatást végző vállalja továbbá, hogy a 4.1. pontban foglalt beszámolási 

kötelezettségén felül az Önkormányzat szakmai munkájának elősegítése érdekében – annak 

illetékes szerve megkeresése esetén – szükség szerint szakmai információkat nyújt. 

 

5. A Szerződés felmondása 

5.1. Jelen szerződést a Szerződő Felek 3 hónapos határidővel indokolás nélkül felmondhatják. 

A szerződés felmondását írásban kell kezdeményezni. 

5.2. A Megbízó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a Szolgáltatást 

végző jelen szerződésben foglaltakat súlyosan megszegi, így különösen: 

a) a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott feladatait nem teljesíti, 

b) a jelen szerződés 4.1. pontjában meghatározott beszámolási kötelezettségének Megbízó 

írásbeli felszólítását követő 10 napon belül nem tesz eleget. 

 

5.3. A jelen szerződés 5.2. pontjában szabályozott esetben a Szolgáltatást végző köteles az 

1.1. pontban meghatározott szolgáltatást biztosítani Megbízó számára, legalább 3 hónapig, 

szolgáltatási díj fizetése nélkül. 
 

5.4. A Szolgáltatást végző a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a 

Megbízó jelen szerződés 3.5. pontjában meghatározott fizetési kötelezettségének a 

Szolgáltatást végző írásbeli felszólítását követő 10 napon belül nem tesz eleget. 
 



5.5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai, szakmai 

kérdésekben a hatályos ágazati, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók. 

 

A jelen szerződés 4 számozott oldalból áll, készült 6 eredeti példányban. 

 

Jelen szerződést a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

testülete …/2014. (….)  számú határozatában hagyta jóvá, és a Szerződő Felek mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, helyben hagyólag írták alá. 
 

 

Budapest, 2014. ….. 
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