
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

f!:__ . számú előterjesztés 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 

I. Tartalmi összefoglaló 

a Baptista Szeretetszolgálattal 
együttműködési megállapodás megkötéséről 

A Baptista Szeretetszolgálat Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek 
Integrált Intézménye [(1102 Budapest, Bánya u. 1.) a továbbiakban: Szeretetszolgálat] a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzattal (a továbbiakban: Önkormányzat) 2013 
novemberében kötött együttműködési megállapodás alapján közfoglalkoztatást szervezett a 
kerületünkben a hajléktan emberek foglalkoztatására. A határozott időre kötött együttműködési 
megállapodás 2014. december 31. napján lejárt. 

A közfoglalkoztatási program 45 ember számára biztosított rendszeres munkát. 

A Szeretetszolgálat a jövőben is szeretné folytatni a közfoglalkoztatatási programot. 

A Budapest X. kerület, Maglódi út 143. szám alatt lévő helyiségek térítésmentes használatba 
adásáról szóló 448/2014. (IX. 18.) KÖKT határozat alapján az Önkormányzat használatba adta a 
LÉLEK-program területén található ingatlan egyes épületeit, a Szeretetszolgálat pedig vállalta a 
terület 24 órás őrzését és a zöldterületek gondozását. 

Az épületek használatbavételével tovább bővültek a Szeretetszolgálat foglalkoztatási lehetőségei, 
az őrzési faladatok ellátásán túl - a Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. (a 
továbbiakban: Kőkert Kft.) együttműködésével - természetbeni adományok biztosítása céljából 
szeretnék a kerületben kivágott fákat feldolgozni. 

A fent említett tevékenységek és a jövőbeni terveik elérése érdekében a Szeretetszolgálat 
kérelmezte az együttműködési megállapodás időbeli hatályának meghosszabbítását, valamint 
kérte a Maglódi út 143. szám alatt lévő ingatlanon a portaszolgálat feladat közfoglalkoztatás 
keretében történő végzéséhez az Önkormányzat engedélyét. 



II. Hatásvizsgálat 

A közfoglalkoztatási program egyrészt munkát és ezáltal megélhetést biztosít sok rászoruló 
ember számára, másrészt jelentős szerepet játszik a kerület szépítésében. A Szeretetszolgálat 
szervezésében biztosított közfoglalkoztatottak a Kőkert Kft. szakmai felügyelete mellett számos 
köztisztasági feladatot láttak el a kerületben (illegális hulladékrakék felszámolása, szemétszedés, 
fűnyírás). Az elmúlt időszakban a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ intézményeiben is 
segítettek, kertgondozási feladatokat és fűnyírást végeztek, valamint összegyűjtötték az avart. 

A Szeretetszolgálat az Önkormányzat közfoglalkoztatási programjával összhangban, a Kőkert 
Kft. által irányított közfoglalkoztatást kibővítve, az alábbi tevékenységeket kívánja megvalósítani 
a kerületben: 

a) illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, 
b) hó eltakarítása és jégtörés, 
c J cserje irtása, 
d) szociális fa kuglizása, 
e) intézményi karbantartás, 
j) a Bánya utcai hajléktalanszálló karbantartása, új abb férőhelyek kialakítása, 
g) krízishelyzetbe került személyek támogatása, 
h) a Budapest X. Maglódi út 143. szám alatti ingatlan őrzése, portaszolgálat biztosítása. 

III. V égrehajtás feltételei 

A közfoglalkoztatási program további megvalósításának feltétele az Önkormányzat és a 
Szeretetszolgálat közötti együttműködési megállapodás megkötése. A megállapodás a határozat 
l. melléklete. 

A Szeretetszolgálat által eddig biztosított közfoglalkoztatás az Önkormányzat részére 
többletköltséget nem jelentett, és pénzbeli támogatás biztosítását a Szeretetszolgálat továbbra sem 
igényli. 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2015. január" J~, ." 

Dr. Sz bó Krisztián 
Jegyző 

Weeber Tibor 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. . ./2015. (1. 22.) határozata 

a Baptista Szeretetszolgálattal 
együttműködési megállapodás megkötéséről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Baptista 
Szeretetszolgálattal a közfoglalkoztatási program megvalósítása érdekében megkötendő, 2015. 
január 1-jétől2019. december 31-éig tartó időtartamra szóló együttműködési megállapodást az l. 
melléklet szerinti tartalommal, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
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l. me/lék/et a . ..12015. (l 22.) KÖKT határozathoz 

EGYÜTTMŰKÖDÉSIMEGÁLLAPODÁS 

önkormányzati feladatok közös ellátásáról a közfoglalkoztatási program keretében 

amely 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. 11784009-1551 0000) képviseletében Kovács Róbert polgármester megbízásából 
Weeber Tibor alpolgármester (a továbbiakban: Önkormányzat), 
másrészről a Baptista Szeretetszolgálat Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és 
Szenvedélybetegek Integrált Intézménye (1102 Budapest, Bánya utca 1.) képviseletében 
Miletics Marcell intézményvezető (a továbbiakban: Intézmény, együtt: Felek) között a mai napon 
az alábbiak szerint jött létre. 

l. A Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat 
a) a közterületek üzemeltetése és tisztántartása, valamint 
b) meghatározott szociális ellátások és szolgáltatások nyújtása 

közfeladatait az Intézmény bevonásával látja el a jelen megállapodásban foglaltak szerint. Az 
Önkormányzat 2008. novemberben ellátási szerződést kötött a Baptista Szeretetszolgálat 
Alapítvánnyal nappali melegedő szociális szolgáltatás nyújtásáróL Az Intézmény szociális 

ellátások és szolgáltatások nyújtására működési engedéllyel rendelkező szervezet. 

2. Az Intézmény az alábbi tevékenységeket kívánja megvalósítani a közfoglalkoztatási program 
keretében: 

a) illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, 
b) hó eltakarítása és jégtörés, 
c) cserje irtása, 
d) szociális fa kuglizása, 
e) intézményi karbantartás, 

f) a Bánya utcai hajléktalan szálló karbantartása, újabb férőhelyek kialakítása, 
g) krízishelyzetbe került személyek támogatása, 

h) a Budapest X. MagJódi út 143. szám alatti ingatlan őrzése, portaszolgálat biztosítása. 

3. A Felek megállapítják, hogy a 3. pont a-c) alpontban meghatározott feladatokat az Intézmény 
közterületen fogja végezni, amihez az Önkormányzat hozzájárul. Az Intézmény ezen feladatokat 
az Önkormányzat megbízásából aKÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. irányításával 
és szakmai közreműködésévellátja el. 

4. A Felek megállapodnak abban, hogy az Intézmény a szociális ellátások és szolgáltatások 
nyújtásával kapcsolatos 3. pont d-h) alpontban foglalt feladatok végrehajtása során a Budapest 
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Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatallal és a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 
Központtal együttműködik. Az együttműködés keretében a felek a feladatok végrehajtását 
rendszeresen egyeztetik. 

5. Az Intézmény az együttműködés időtartama alatt minden év január 31-éig tájékoztatást ad az 
Önkormányzatnak a program keretében elvégzett feladatokról. 

6. Az Intézmény a jelen együttműködési megállapodás alapján nem jogosult pénzbeli térítésre, és 
nem igényel pénzbeli támogatást az ÖnkormányzattóL 

7. A Felek a jelen együttműködési megállapodást határozott időre, 2019. december 31. napjáig 
kötik. 

Az együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
A felek az együttműködési megállapodást - mint akaratukkal mindenben megegyezőt -
helybenhagyólag aláírják. 

Budapest, 2015. január" " 

Weeber Tibor 
alpolgármester 

Szakmai és jogi szignáló: 

Ehrenberger Krisztina 
főosztályvezető 

Budapest, 2015.január" " 

Dr. Egervári Éva 
jogtanácsos 

Miletics Marcell 
intézményvezető 
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Tisztelt Bizottság! 

A Baptista Szeretetszolgálat Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek 
Integrált Intézménye kéri a Tisztelt Bizottságot, hogy a 2013-2014 évre kötött együttműködési 
megállapodás önkormányzati feladatok közös ellátásáról időbeni hatályát, valamint tevékenységi 
körét a következőképp legyen szíves módosítani. 

Előzmények: 

A Baptista Szeretetszolgálat Utcafront Menedék 2013 november hónaptól az Önkormányzat 
engedélyével közfoglalkoztatást szervez hajléktalan emberk számára. A program immáron a 4. 

időszakát éli, és közel 45 ember számára biztosít rendszeres munkát. Lehetőségeinkhez mérten 
próbáltunk egyre. több közreműködő szervezetet bevonni, amelynek hatására egyre jobban kibővült a 
program, egyre több személy számára biztosíthattunk munkahelyet. A KŐKERT Kft. szakmai 
felügyeletével számos köztisztasági munkálatban vettünk részt, úgymint, illegális huladéklerakók 
felszámolása, szemétszedés, fűnyírás, stb. 

A Közelmúltban a Kőbányai Humánszaigá Itató Központ intézményiben is besegítünk, ahol jellemzően 
kertgondozási feladatokat, fű nyírást, avar összegyűjtést látunk el. 

A Magiádi út 143. szám alatt lévő "kivett úttörőtábor" ingatlanon található fa- és csarnoképületek 
tartós használatba vételével tovább bővültek a foglalkoztatási lehetőségeink, ahol ezentúl szeretnénk 
a megszakott tevékenységek mellett, őrzési feladatokat ellátni, illetve a KŐKERT Kft. 

együttműködésével természetbeni adományok raktározása céljából a X. kerületben kivágott fát 
feldolgozn i. 

Rövidtávon, az étkező helyiség felújítását tervezzük, ahol a megfelelő engedélyek beszerzése után 
egy étkezőt szeretnénk nyitni rászorulók részére. Az étkezőben dolgozó személyi állományt, a 
közfoglalkoztatás keretében szeretnénk fedezni. 

Hosszabb távon, Foglalkoztató és Szociális Szaigáitató Központ létrehozását tervezzük, amely eddig 
hiányzó, új elemeket hoz be a X. kerületi szociális ellátó rendszerbe. Ilyen szolgáltatások a szociális 
mosoda, népkonyha, adományközpont. 

A fent említett tevékenységek, és jövőbeni tervek eléréséhez, kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy a 
meglévő együttműködési megállapodást a következőképpen legyenek szívesek módosítani: 

Időbeni hatályát illetően: 

• A tervezhetőség érdekében kérjük, hogy a megállapodást, lehetőségükhöz mérten hosszabb 
időtávra határozzák meg. 

Végezhető tevékenységek bővítése: 

• A Magiádi út 143. szám alatt lévő ingatlan őrzéséhez, kérjük, engedélyezzék a portaszolgálati 
feladat közfoglalkoztatásban történő végzését 

• A tervezett szociális étkezőben dolgozók felvételéhez szükséges konyhai kisegítő tevékenység 

engedélyezését kérjük ll.f''' 'um 
' 

Budapest, 2014-12-12 Köszönettel: Miletics Marcell 


