
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
AI polgármestere 

fi or. számú előterjesztés 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
a Félúton Alapítvánnyal ellátási szerződés kötéséről 

I. Tartalmi összefoglaló 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban : 
Szt.) 86. § (4) bekezdése alapján a fővárosi kerület önkormányzata köteles biztosítani a 
szenvedély- és pszichiátriai betegek nappali ellátását. 

A Félúton Alapítvány ( 1172 Budapest, Liget sor 26. , a továbbiakban: Alapítvány) 1994 óta látja 
el a szenvedély- és pszichiátriai betegek bentlakásos (átmeneti) és otthon-közeli (nappali , 
közösségi, alacsonyküszöbű) formában történő komplex gondozását (egészségügyi és szociális) 
a tartós felépülés érdekében. Az Alapítvány több telephellyel rendelkezik: a Félút Centrum 
( 1172 Budapest, Liget sor 26.) a szenvedélybetegek integrált ellátását biztosítja, a Your Self 
Centrumban (1171 Budapest, Péceli út 119.) a pszichiátriai betegek integrált gondozása 
történik, az Orczy Klubban (1089 Budapest, Orczy út 27.) szenvedélybetegek nappali klubja 
működik. 

Az Alapítvány Kuratóriumának titkára, Kovács Csaba tájékoztatása alapján a fenti 
intézményeikben a jogszabályoknak megfelelően tudják biztosítani a kőbányai lakosok számára 
is az ellátásokat, az alábbi ellátási díjak fejében: 

Az Alapítvány ajánlata szolgáltatásonként 1 év időtartamra: 

Szolgáltatás megnevezése 
Ellátottak Szolgáltatás Összesen 365 

száma díja napra 

1. Szenvedély- és pszichiátriai 
20 fő 800 Ft/fő/nap 5 840 OOO Ft 

betegek nappali ellátása 

2. Szenvedélybetegek közösségi 
10 fő 400 Ft/fő/nap 1 460 OOO Ft 

ellátása 

Összesen: 7 300 OOO Ft 

Javasolom, hogy a szenvedély-, illetve a pszichiátriai betegek létszáma egyben kerüljön 
meghatározásra, így a rendelkezésre álló férőhelyek jobban kihasználhatók. 

A rendelkezésre állás összege nappali ellátás esetén 100 OOO Ft/hó, közösségi ellátás esetén 
25 OOO Ft/hó. A havonkénti elszámolás a tényleges igénybevétel alapján utólag történne, az 
alábbiak szerint: 



1. Rendelkezésre állás (a számla létszámtól függetlenül tárgyhónapot megelőzően kerül 
kiállításra) 

Szolgáltatás megnevezése (jogcím) Hónap Összeg Összesen 

1. 
Szenvedély- és pszichiátriai betegek nappali 

12 100 OOO Ft/hó 1 200 OOO Ft/év 
ellátása 

2. Szenvedélybetegek közösségi ellátása 12 25 OOO Ft/hó 300 OOO Ft/év 

3. Összesen: 1 500 OOO Ft/év 

2. Tényleges ellátás (a számla a tárgyhónapot követően kerül kiállításra) 

Szolgáltatás megnevezése (jogcím) Fő Összeg Összesen 

1. 
Szenvedély- és pszichiátriai betegek nappali 

20 635 Ft/fő/nap 4 635 500 Ft/év 
ellátása 

2. Szenvedélybetegek közösségi ellátása 10 319 Ft/fő/nap 1 164 350 Ft/év 

3. Összesen: 5 799 850 Ft/év 

A rendelkezésre állás díja minden hónapban kiszámlázásra kerül, létszámtól függetlenül. A 
tényleges ellátás elszámolása létszámarányos, a nappali ellátás esetén 635 Ft/fő/nap, míg a 
közösségi ellátás esetén 319 Ft/fő/nap. 

Tekintettel arra, hogy a szenvedély- és pszichiátria betegek nappali ellátásának biztosítása 
kötelező önkormányzati feladat, javasolom, hogy az Önkormányzat az Alapítvánnyal kötött 
ellátási szerződés útján biztosítsa ezt a szolgáltatást. A kábítószerhasználattal kapcsolatos 
problémák az utóbbi időben egyre súlyosabb méreteket öltöttek Kőbányán, kerületünk gyakran 
került a médiafigyelem központjába a szegregált területeken elterjedt drogproblémák miatt, ezért 
bár nem kötelező feladat, de mégis indokolt az Alapítvány által biztosított szenvedélybetegek 
közösségi ellátásának igénybevétele is. 

Önkormányzatunk a szenvedélybetegek nappali ellátását eddig is biztosította ellátási szerződés 
útján, a szerződéses féllel azonban az utóbbi időben az együttműködés nehézkessé vált, az 
elszámolás szerződésszerű teljesítése nem történt meg. 

II. Hatásvizsgálat 

Az Önkormányzat az ellátási szerződés megkötésével jogszabályi kötelezettségének tesz eleget. 

Az Alapítvány fenntartásában működő intézményekben a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
biztosítani tudják azoknak az Önkormányzat illetékességi területén lakcímmel rendelkező 
pszichiátriai- és szenvedélybetegeknek a nappali és közösségi ellátását, akiknek gondozása az 
otthoni, családi környezetben nem oldható meg, azonban tartós bentlakásos intézményi 
elhelyezésük vagy fekvőbeteg- gyógyintézeti kezelésük azonban nem indokolt. Az ellátás 
időtartama alatt az ellátottak részére folyamatosan szakmai programokat biztosítanak 
szakemberek közreműködésével, önsegítő csoportokat működtetnek, a nappali klubban az 
egyéni- és csoportos terápián kívül már család- és párterápiát is biztosítanak a rászorulók 
részére. 

Az Alapítvány által nyújtott szolgáltatások révén javulhat a kőbányai szenvedély- és 
pszichiátriai betegek ellátása, és csökkenhet az ellátás nélkül maradt betegek száma. 
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III. A végrehajtás feltételei 

Az ellátási szerződés megkötése esetén az Önkormányzat költségvetésében szükséges a 
szolgáltatás fedezetét biztosítani. A 2020. évre 7,3 M Ft összeget javasolok biztosítani erre a 
feladatra. Ez az összeg a támogatott férőhelyek maximális kihasználtsága esetén kerül teljes 
felhasználásra, a tényleges kihasználtság azonban - főleg a kezdeti időszakban - a kliensek 
önkéntességét alapul véve várhatóan alacsonyabb lesz. 

Az Szt. 90. § (4) bekezdése alapján a szociális szolgáltatást a helyi önkormányzat, az állam 
fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv, illetve a társulás más 
helyi önkormányzattal vagy társulással kötött megállapodás útján is biztosíthatja. A 
megállapodásban rögzíteni kell a szociális szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szabályokat és 
az ellátottak után fizetendő hozzájárulás mértékét. 

Az Szt. 122. §-a alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete az ellátási szerződés 

megkötését, a szerződés módosítását, illetve megszüntetését nem ruházhatja át. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2019. november ,1r„ 

P~A 
Weeber Tibor 

Törvényességi szemporytból ellenjegyzem: 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

.. .. /2019. (Xl. 21.) határozata 
a Félúton Alapítvánnyal ellátási szerződés kötéséről 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Félúton 
Alapítvánnyal (1172 Budapest, Liget sor 26.) szenvedély- és pszichiátriai betegek nappali ellátása, 
valamint szenvedélybetegek közösségi ellátása biztosítására - 2020. január l-jétől 2024. december 
31-ig tartó időtartamra - kötendő ellátási szerződést az 1. melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Félúton Alapítvánnyal kötendő ellátási 
szerződés fedezetére az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében bruttó 7 300 OOO Ft összeg 
tervezéséről gondoskodjék. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ( 1102 
Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 735737, adószáma: 15735739-2-42, 
bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000) képviseli D. Kovács Róbert Antal 
polgármester megbízásából Weeber Tibor alpolgármester (a továbbiakban: Önkormányzat, 
illetve Megbízó), 

másrészről a Félúton Alapítvány ( 1172 Budapest, Liget sor 26. , adószám: 18057966-1 -42, 
bejegyző határozat: Fővárosi Törvényszék 7. Pk. 60085/1994/2, nyilvántartási szám : 4495 , 
bankszámlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10404065-40611037-00000000) képviseli 
Kovács Csaba kuratóriumi titkár (a továbbiakban: Alapítvány, illetve Megbízott) között a mai 
napon az alábbi feltételekkel. 

1. A Szerződő felek ellátási szerződést kötnek a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) a 65/ A. §-a szerinti szenvedély- és pszichiátriai 
betegek nappali ellátása, valamint a 65/F. §-a szerinti szenvedélybetegek közösségi ellátása 
szolgáltatás biztosítására a kőbányai lakcímmel rendelkező személyek számára. 

2. Az Alapítvány vállalja, hogy a fenntartásában működő 
a) Félút Centrum szenvedélybetegek integrált intézményében (1172 Budapest, Liget sor 26.) 10 

fő részére szenvedélybetegek nappali ellátását, 
b) Your Self Centrum pszichiátriai betegek integrált intézményében (1171 Budapest, Péceli út 

119.) 10 fő részére pszichiátriai betegek nappali ellátását, 
e) Orczy Klub intézményben (1089 Budapest, Orczy út 27.) 10 fő részére szenvedélybetegek 

közösségi ellátását 
biztosítja az ellátásra önként jelentkező kőbányai lakosok számára. Az a) és b) pontokban 
meghatározott ellátottak létszáma együttesen legfeljebb 20 fő, amelyen belül a szenvedély-, 
illetve pszichiátriai ellátottak száma meghaladhatja a 10 főt. 

3. Az Alapítvány az 1. pontban meghatározott szolgáltatás nyújtása során együttműködik az 
Önkormányzat szerveivel. 

4. Az Alapítvány az általa fenntartott intézmények folyamatos üzemeltetéséből eredő 

valamennyi üzemeltetési, fenntartási, karbantartási és munkabérköltséget viseli. 

5. Az Önkormányzat az 2. a) és 2. b) pontokban meghatározott ellátási feladatokhoz 2020. 
évben bruttó 635 - 635 Ft/fő/gondozási nap, a 2. c) pontban meghatározott ellátási feladathoz 319 
Ft/fő/gondozási nap hozzájárulást fizet az Alapítvány részére. A hozzájárulás megfizetésére 
havonta utólag, az alakilag és tartalmilag a jogszabályoknak mindenben megfelelő számla alapján 
kerül sor, melyet az Önkormányzat átutalással , 15 napos fizetési határidővel teljesít. A számlához 
csatolni kell az adott hónapban teljesített gondozás i napokról készített kimutatást (elszámolás). 

A hozzájárulás összege évente március l -jétől a KSH által közölt hivatalos infláció mértékével 
nő . 

Az Alapítvány jogosult havonta rendelkezésre állási díjat kérni , melynek összege a 2 . a) és 2. b) 
pontokban meghatározott ellátási feladatokhoz 100 OOO Ft/hó, a 2. c) pontban meghatározott 
ellátási feladathoz 25 OOO Ft/hó. A rendelkezésre állási díjról az Alapítvány a tárgyhónapot 
megelőzően számlát állít ki, melyet az Önkormányzat átutalással 15 napos határidővel teljesít. A 
rendelkezésre állási díj összege a szerződés időtartama alatt nem változik. 
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6. Az Alapítvány az Önkormányzat szamara az intézmények működéséről évente egy 
alkalommal a tárgyévet követő március 31-ig, valamint a szerződés megszűnésekor 15 napon 
belül szakmai és pénzügyi beszámolót készít. A beszámoló részletesen tartalmazza az ellenérték 
felhasználásának módját, az ellátást igénybe vevők számát és az ellátás költségeit. 

7. Az Önkormányzat jogosult az Alapítványtól az év közben bármikor tájékoztatást kérni és az 
1. pontban meghatározott szolgáltatás szakmai teljesítésével kapcsolatban a helyszínen 
ellenőrzést végezni. 

8. Az Alapítvány képviselője kijelenti, hogy az 1. pontban meghatározott szolgáltatásokra 
vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai követelményeket, valamint nyilvántartási 
kötelezettségeket betartja és az intézmények működése során betartatja, továbbá teljesíti a külön 
jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási és statisztikai adatgyűjtési kötelezettségeket, kérés 
esetén a szükséges adatokat rendelkezésre bocsájtja. 

9. Az Alapítvány teljesíti az ellátás igénybevételéhez kapcsolódó tájékoztatási és értesítési 
kötelezettséget, és kivizsgálja az 1. pontban meghatározott szociális szolgáltatások nyújtásával 
kapcsolatos panaszokat, amelyek eredményéről egyidejűleg tájékoztatja az Önkormányzatot. 

10. Az Alapítvány vezetője kivizsgálja az ellátás nyújtásával kapcsolatos panaszt, amiről 

egyidejűleg tájékoztatja az Önkormányzatot. Az olyan jogos panasz esetén, amelyet az 
Alapítvány nem tud orvosolni, az Önkormányzat haladéktalanul intézkedik a rászoruló megfelelő 
ellátása érdekében. 

11. Az állami normatív hozzájárulást az Alapítvány igényli meg és használja fel. Az Alapítvány 
nem jogosult az ellátottaktól személyi térítési díjat kérni. 

12. Az ellátási szerződés határozott időre 2020. január l-jétől 2024. december 31-éig szól. 

13. A szerződést bármelyik fél 6 hónap felmondási idővel felmondhatja írásban indokolás nélkül 
(rendes felmondás). 

14. Az egyik fél súlyos szerződésszegése esetén a másik fél jogosult a szerződést azonnali 
hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). Az Önkormányzat részéről súlyos 
szerződésszegésnek minősül a hozzájárulás megfizetésének elmulasztása, illetve 30 napot 
meghaladó késedelme. Az Alapítvány részéről súlyos szerződésszegésnek minősül az 1. pontban 
meghatározott szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályban foglaltak , illetve a szakmai 
követelmények megsértése, a 2. pontban foglalt együttműködési , az 5. pontban foglalt 
elszámolási, valamint a 6-7. pontban foglalt beszámolási és tájékoztatási kötelezettség 
elmulasztása. 

15. Szerződésszegés esetén az Alapítvány az Önkormányzat felhívására köteles a jogosulatlanul 
igénybevett hozzájárulást a jegybanki alapkamat mértékével megemelt kamattal együtt 
visszafizetni. 

16. Amennyiben az Alapítvány szerződésszegése miatt szűnik meg a szerződés, úgy az 
Önkormányzat erre vonatkozó igénye esetén az Alapítvány köteles a megszűnést követő 60 napig 
változatlan formában biztosítani az 1. pontban meghatározott szolgáltatást, amire tekintettel 
jogosult a 5. pontban meghatározott hozzájárulásra. 

17. A felmondást a másik fél székhelyére címzett ajánlott küldeményként kell postára adni. 
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18. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen ellátási szerződést közös megegyezéssel 
bármikor módosíthatják. 

19. Az Alapítvány köteles az Önkormányzatnak a szolgáltatás folyamatos ellátásának 
kötelezettsége körében felmerülő kárát teljes körűen megtéríteni . 

20. A Szolgáltató kijelenti , hogy 
a) nem áll végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolás alatt, 
b) nincs egy évnél régebben lejárt adó-, vám- vagy társadalombiztosítási járuléktartozása, 
c) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) 

alpontjában meghatározott átlátható szervezetnek minősül, erre vonatkozó nyilatkozata a jelen 
szerződés mellékletét képezi, 

d) a nyilvántartását végző szervezetnél nincs folyamatban a szerződéskötést érintő 

változásbejegyzési eljárása, 
e) a 2. pontban meghatározott intézményekre rendelkezik működési engedéllyel, valamint 

felelősségbiztosítással. 

21. Folyamatban lévő 18. pont d) alpontja szerinti eljárás esetén a Szolgáltató csatolja a 
változással kapcsolatos iratokat. 

22. Amennyiben a Szolgáltató nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti 
köztartozásmentes adózói adatbázisban, csatolja az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy 
az adózás rendjéről szóló törvény szerinti együttes adóigazolást. 

23. A 18. pont szerinti nyilatkozatok megtétele, illetve a 19-20. pontban foglalt iratok 
benyújtása, a működési engedély és a felelősségbiztosítás megléte a szerződéskötés előfeltétele. 
A nyilatkozatban foglaltak változása esetén a Szolgáltató haladéktalanul köteles tájékoztatni az 
Önkormányzatot. Valótlan tartalmú nyilatkozat esetén az Önkormányzat a szerződést felmondja, 
vagy ha a szerződés teljesítésére még nem került sor, a szerződéstől eláll. 

24. Jelen szerződés megkötése a .. ./2019. (XI. 21.) KÖKT határozatban foglalt felhatalmazáson 
alapul. 

25. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Szt. és a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013 . évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Felek a jelen szerződést elolvasás után mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 

Budapest, 2019. november „ 

Weeber Tibor alpolgármester 
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

Megbízó 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Végh Erzsébet Liza 
osztályvezető 

Budapest, 2019. november „ 

Kovács Csaba 
Félúton Alapítvány 
kuratóriumi titkára 

Megbízott 
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Szakmai és jogi szignáló: 

Ehrenberger Krisztina 
főosztályvezető 

Dr. Szüts Korinna 
főosztályvezető 
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Közhasznú szervezet 
AdószáIT1: 18057966- 1-42 

Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent Lá sz ló tér 29. 

Telefon : 06 1433 8201 

1=ax: 06 1433 8221 

E- m ai l : _po lg_armest er_@fwbanya .h_u 

Címzett: D. KOVÁCS RÓBERT ANTAL Polgármester 

Tárgy~ Ellátási szerző dés alapját képező szakmai és pénzügyi ajánlat! 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Alulí ro tt Kovács Csaba, mint a Félúton Alapítvány Kuratóriumának titkára és az Alapítvány által működtetett 

szociá lis intézm ények fenntartója az alábbi elszámolási ajánlatot küldöm, a szenvedély- és pszichiátriai 

betegek nappali és közösségi e ll átására vona tko zóan. 

Éves teljes ellátásra - ajánlat: 

Tétel Szolgáltatás megnevezése (jogcím) fő Ft/fő/nap Napok száma Ft/év 

1. Szenvedély- és pszichiátriai betegek nappali ellátása 20 800 365 5 840 OOO 

2. Szenvedé lybetegek közösségi ellátá sa 10 400 365 1460 OOO 

30 7 300 OOO 

A működést és az elszámolás j ogsze rű alapját a MŰKENG (inté zményi engedély) és a KENYSZI (ellátottak 

napi jelentése) rendszerek képezik. 

Mind a két el látás i t ípust, /szenve délybe t egek közösségi el látása (Szt. 65/A §.),szenvedély-és pszichiátriai 

betegek nappali ellátása (65/F §.)/ a jogszabá lyoknak megfele lő e n biztosítjuk, - előzetes időpont 

egyeztetés t követően „ a kliens önkéntes igénybevételi kérelmére és az írásban megkötött megállapodás 

alapján. 

Javas latunk, hogy az elszámo lá s ké t részletben, de egy időben történjen meg. Kerüljön meghatározásra egy 

un. ,,Rendelkezésre állás" (tárgyhónapot megelőzően havonta mindig azonos összeg - 1 db számla} és a 

részl etes teljesítési igazo lá s alapján az un . ,,Tényleges ellátás", ame ly az adott hónapra a ténylegesen 

ellátott kliensszám alapján kerül kiszámlázásra - l db számla. 

Havi elszámolás (számlázás): 
1. SZÁMLA - Rendelkezésre állás (létszámtól függetlenül tárgyhónapot megelőzően kerül kiállításra) 

Tétel Szolgáltatás megnevezése (jogcím) db Ft/hó Ft/év 

1. Szenvedély- és pszichiátriai betegek nappali ellátása 12 100 OOO.- 1 200 OOO.-

2. Szenvedé lybetegek kö zösségi ell átása 12 25 OOO .- 300 OOO .-

1 500 OOO.-

Hende lkezésre állás esetén kiáll ításra kerü l egy számla, té t elesen bontva, összesen: 125 OOO.- Ft-ról. 

2. SZÁMLA - Tényleges ellátás (tárgyhónapot követően kerül kiállításra) 

Téte l Szolgáltatás megnevezése (jogcím) fő Ft/fő/nap Napok száma Ft/év 

1. Szenvedély- és pszi.c:_h. iátriai betegek nappali e llátása 20 635 365 4 635 500 .-
----

2. Szenvedé lybetegek közösségi el látása 10 319 365 1164 350.-

30 5 799 850.-

A Rendelkezésre áll ás díja minden hónapban kiállításra kerü l, létszám tól függetlenül. A Tényleges ellátás 

elszámolása létszámarányos, a nappali ellátás esetén 635. - Ft/fő/nap, míg a közösségi ellátás esetén 319 .

F t/fő/nap. 

1-1-1 172 Budapest. Liget so r 26. 
Tele l'o n (06-1) 258-6878 
Fax ( 06 -1 l 258- 1788 

E-mai 1: lwl.[w,\y@ftl11t\'!Lb.11 
Honlap: www.felulon.hu 


