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Tárgy: Javaslat ellátási szerződés 
megkötésére a Baptista 
Szeretetszolgálattal 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Baptista Szeretetszolgálat azzal a kéréssel kereste meg önkormányzatunkat, hogy ellátási szerződést 
szeretne kötni az általuk a Bánya u. 1. szám alatt működtetett 50 fős nappali melegedő és 
szenvedélybetegek közösségi ellátása szolgáltatások biztosítására. 
A hajléktalan személyek nappali ellátása az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai közé 
tartozik. A szolgáltatás biztiosítására ellátási szerződésünk van a Magyar Vöröskereszttel. A Baptista 
Szeretetszolgálat 2007. óta működteti nappali melegedőjét, és tapasztalataik szerint az ő általuk 
nyújtott szolgáltatásokat is igénylik a rászorulók, mivel Kőbányán sok hajléktalan él. 
A Baptista Szeretetszolgálat az ellátás biztosításáért anyagi támogatást nem kér, a szolgáltatásukért a 
helyi médiában való megjelenést biztosítjuk. 
Az önkormányzat, illetve szociális intézményei rendszeres kapcsolatban állnak a Szeretetszolgálattal, 
napi munkájukban kölcsönösen segítik egymást. 
A Baptista Szeretetszolgálat kerületünkben való működésének a feltétele, hogy ellátási szerződése 
legyen az önkormányzattal, ellenben a Magyar Államkincstár megvonja a működésükhöz szükséges 
normatívát. 
A szenvedélybetegek közösségi ellátás biztosítása 2009. január 1-től nem kötelezően ellátandó 
önkormányzati feladat, ezért erre a tevékenységre nem javasolom ellátási szerződés kötését. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, támogassa az ellátási szerződés megkötését a Baptista 
Szeretetszolgálattal. 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság és a Jogi Bizottság javaslatát a képviselő-testületi ülésen 
ismerteti. 

Határozati javaslat: 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete ellátási szerződést köt a 
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvánnyal (2841 Velence, Pusztaszabolcsi út 3.) hajléktalan személyek 
nappali ellátása szolgáltatás biztosítására. Felkéri a Polgármestert az ellátási szerződés aláírására. 

Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelőd: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

Budapest, 2008. október 30. 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 
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Ellátási szerződés 

amely, létrejött egyrészről Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány (székhelye: 2481, Velence 
Pusztaszabolcsi út 3.)-, - mint szociális szolgáltatást biztosító - képviseli 
Szenczy Sándor elnök (a továbbiakban Szolgáltató), 

másrészről a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest X., 
Szent László tér 29.) - mint az ellátás igénylője - képviseli 
Verbai Lajos polgármester megbízásából Kovács Róbert alpolgármester (a továbbiakban: 
Megbízó) között a mai napon az alábbi feltételekkel. 

1. Szolgáltató a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány X. kerület Bánya u. 1. sz. 
telephelyén hajléktalan személyek részére Nappali Melegedőt üzemeltet a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 
(a továbbiakban: Sztv.) 65/F. § szerint. 

2. Szolgáltató az intézményt hajléktalanok nappali ellátására a Közép-Magyarországi 
Regionális Közigazgatási Hivatal által 06-215/9/2007. ügyiratszámon, 2007. május 31. 
napján kiadott működési engedély alapján üzemelteti.. Az intézmény székhelye: 2481, 
Velence Pusztaszabolcsi út 3. Az engedélyezett férőhelyek száma 50 fő. 

3. A Megbízó illetékességi területén élő ellátásra szoruló személy(ek) részére az ellátás 
biztosítása érdekében a szerződő felek az Sztv. 120. és 121. §-a alapján a jelen ellátási 
szerződést kötik határozatlan időre. 

4. E szerződés keretében Megbízó megbízza Szolgáltatót, hogy az ellátásra szoruló 
személy(ek) részére jelen szerződés 1. pontjában részletezett ellátást biztosítsa, 
Szolgáltató a megbízást elvállalja. 

5. A Szolgáltató az 1. pontban meghatározott szociális feladat ellátását annak szakmai 
tartalmára vonatkozó külön jogszabályok és szakmai követelmények, nyilvántartási és 
adatkezelési kötelezettségek, illetve az ellátásra jogosult érdekvédelmét szolgáló 
fórumra vonatkozó szabályok betartása mellett végzi, az azokban megkövetelt 
személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik. 

6. A Megbízó vállalja, hogy a Szolgáltató részére szociális tevékenységével kapcsolatban 
térítésmentesen, folyamatosan biztosítja - a Szolgáltatótól érkező igényeknek 
megfelelően - Szolgáltató híreinek az önkormányzat hivatalos honlapján történő 
megjelenését, valamint az évente kiadásra kerülő „Szociális Kalauz"-ban ismertető 
közlését. 

7. Szerződő felek kijelentik, hogy sem a Megbízó, sem az ellátásra szoruló személy 
térítési díjat nem fizet. 

8. Jelen szerződést bármelyik fél - külön indokolás nélkül - 1 hónapra felmondhatja. 

9. A Megbízó panasszal írásban fordulhat a Szolgáltató elnöke felé, aki a panaszt köteles 
30. napon belül kivizsgálni, majd ennek eredményéről haladéktalanul értesíteni a 
Megbízót. 



10. Szolgáltató évente egy alkalommal beszámol Megbízó felé az 1. pontban 
meghatározott szociális feladat ellátásával kapcsolatban. 

11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Sztv. rendelkezései 
az irányadóak. 

12. Megbízó képviseletében eljáró személy a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testületének.../2008. (...) számú határozata alapján jogosult 
a szerződés megkötésére. 

13. A szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

Budapest, 2008 

Szolgáltató képviseletében: Megbízó képviseletében: 

Szenczy Sándor Verbai Lajos 
elnök polgármester megbízásából 

Kovács Róbert 
alpolgármester 

Ellenjegyezte: 
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Ikt. szám: 345/2008/10 
Tárgy: Kérelem 

Budapest Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 

Népjóléti Iroda 

Ehrenberger Krisztina részére 

Budapest 
Szent László tér 29. 
1102 

Tisztelt Ehrenberger Krisztina! 

db Előadó, 

f M 
Elöszam; ' melléklet. 

A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány nevében azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy a X. 
kerület Bánya utca 1. szám alatt működő 50 fos nappali melegedőnkkel, és a szintén ezen a 
helyen működő szenvedélybetegek közösségi ellátásával a X. kerület ellátási szerződést 
kössön. 

Az ellátási szerződés megléte feltétele annak, hogy működtethessük szolgáltatásainkat a 
kerületben. Szolgálatunk legközelebbi ellenőrzésekor a Magyar Államkincstárnak a 
dokumentumot szükséges bemutatnunk. 

Segítségét, közbenjárását előre is köszönöm! 

Budapest, 2008. október 27. 
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Tisztel|tte|: 

TViifétics Marcell 
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