
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

4 O lj. számú előterjesztés 

a Baptista Szeretetszolgálat támogatási kérelméről 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 
Baptista Szeretetszolgálattal együttműködési megállapodás kötéséről szóló 1112015. (I. 22.) KÖKT 
határozat alapján a közfoglalkoztatási program megvalósítása érdekében 2015. január l-jétől 2019. 
december 31-éig tartó időszakra együttműködési megállapodást kötött a Baptista Szeretetszolgálat 
Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézményével [(1102 
Budapest, Bánya u. 1.) a továbbiakban: Szeretetszolgálat]. 

A Szeretetszolgálat az Önkormányzat a Kőkert Kft. által irányított közfoglalkoztatást kibővítve, az 
alábbi tevékenységeket valósítja meg a kerületben: 

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

A közfoglalkoztatási program 45 ember számára biztosít rendszeres munkát. 

A Szeretetszolgálat az 1108 Budapest, Maglódi út 143. szám alatti Szolgáltató Központ területén a 
népkonyha-szolgáltatásnak helyt adó új konyhát és étkezőt alakított ki. Az épület további 
bővítésével a Szeretetszolgálat támogatott lakhatást biztosító részleg kialakítását tervezi, ehhez új 
mosoda és fürdő részleg kerül kialakításra. A megnövekedett energiaigény egy új, önálló mérőállás 
kialakítását tette szükségessé, melynek költsége az ELMŰ Hálózati Kft. által kiállított számla 
szerint 717 804 Ft volt. A számla 2016. augusztus 9-én átutalással kiegyenlítésre került. A 
Szeretetszolgálat vezetője, Miletics Marcell ezen egyszeri költség megtérítéséhez kérte az 
Önkormányzat támogatását. 

Javasolom, hogy az Önkormányzat 717 804 Ft összegű támogatást nyújtson az Szeretetszolgálat 
részére. 

II. Hatásvizsgálat 

A Szeretetszolgálat évek óta kitartó munkával törekszik arra, hogy segítséget nyújtson a Kőbánya 
legforgalmasabb területein élő olyan hajléktalan emberek részére, akiket ez idáig semmilyen más 
formában nem sikerült integrálni. A támogatott lakhatás szolgáltatás biztosításával egy újszerű 
ellátás valósul meg kerületünkben, így a Szolgáltató Központ a hajléktalan emberek szükségleteit 
komplexen kezeli. 



III. A végrehajtás feltételei 

A támogatás fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 4. sorában (Képviselő
testület működési célú általános tartaléka) meghatározott 9 999 992 Ft összegű előirányzatból 
biztosítható. 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2016. augusztus" 'ÍS': 

Weeber Tibor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... ./2016. (VIII. 25.) határozata 
a Baptista Szeretetszolgálat támogatási kérelméről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Baptista 
Szeretetszolgálat Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált 
Intézménye (1102 Budapest, Bánya u. l.) részére 717 804 Ft egyszeri támogatást biztosít a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. 
(IL 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 4. sora (Képviselő-testület működési célú 
általános tartaléka) terhére. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére, az előirányzat
átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében 
a szükséges intézkedés megtételére. 

Határidő: 2016. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztályvezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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baptista 
szeretetszolgálat 

Weeber Tibor Alpolgármester 
Budapest Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 

. Budapest, 1102. Szent László tér 1. 

Tisztelt Alpolgármester Úr! 

A következő kérésekkel fordulunk Önhöz: 

Tárgy; kérelem 
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1. A Baptista Szaigáitató Központ (X. Maglódi 143.) kialakítás alatt álló mosodájának és 

. fürdőjének elektromos hálózata bővítésre szarul. A megnövekedett energiaigény egy új, önálló 

mérőállás kialakítását teszi szükségessé, amelyhez az Önkormányzat engedélye, tamagatása 

szükséges. 

2. A mosoda és a fürdő épületének másik, jelenleg üresen álló felében 12 fő részére magas 

színvonalú támogatott lakhatást programot szeretnénk kialakítani olyan közismert, Kőbánya 

legforgalmasabb területein régóta élő hajléktalan emberek részére, ákiket mind ez idáig semmilyen 

más intézményes formába integráini nem sikerŰlt. Az épület funkciójának megváltoztatásához 

szintén az Önkormányzat engedélye szükséges. 

3. Végül' ahhoz is szeretnénk kérni az Önök szíves hozzájárulását, hogy a mosoda, a fürdő 

és a támogatott lakhatás közös épületének meleg víz szükségletét, valamint az épület fűtését a 

Szaigáitató Központ által aprított tűzifából biztosfthassuk. Ez éves szinten várhatóan 80-100 m3 

lenne. 

Budapest, 2016.07.13. 

Köszönettel és Tisztelettel: 

Miletics Marcell 
Baptista Szeretetszolgálat 

Utcafront intézményvezető 



Weeber Tibor Úr részére · 

Kőbáhyai Önkormányzat 

Tárgy: kérelem 

Tisztelt Alpolgármester Úr! 

Hálásan köszönjük az Önkormányzat pozitív hozzáállását a Baptista Szeretetszolgálat 

Kőbányán eddig végzett szociális programjainak megvalósulásában és engedje meg, hogy egy 
/ 

úja bb kérelemmel forduljak Ön höz. 

A X. MagJódi 143 sz. a!att lévŐ Baptista Szeigáitató Központ új mosoda, fürdő programjához 

az áramfelvételben megnövekedett energia szükséges. A munka elvégzéséhez 

nélkülözhetetlen csatlakozási díj összege 717;804 Ft, mely összeget az ELMÜ felé 2016.08.09-

én a mellékelt ban kl kivonat alapján átutaltuk 

Jelen kérésünk az, hogy amennyiben lehetőség nyílik rá, úgy ezt az összeget legyenek 

szívesek számunkra megtéríten i. 

Számlaszám unk: 

10918001-00000074-10810018 

Baptista Szeretetszolgálat- Utcafront 

Budapest, 2016.08.16. 

Köszönettél és Tisztelettel: u ~ 
Miletics Marcell 



ELMŰ Hálózati Kft. 

Baptista Szeretetszolgálat E.J.SZ. 

Budapest XI. 
Budatoki út 348 
1111 

Elosztói felhasználási hely azonosító 
Felhasználási hely 

Tárgy: Tájékoztató csatlakozási díj összegéről 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Ügyintézőnk 
Szmazsák Attila 
06-1/238-1354 

Levelünk jele: 
6301700/DSOHCSONEU/227628/2016/H 
6301700/DSOHCSONEU/227628/2016/H 

1108, Budapest X., Maglódi út 143. 42559 

Hivatkozva 2016.08.95. napján a fenti fogyasztási helyre beadott igénybejelentésére készült Műszaki 
gazdasági tájékoztatóban foglaltakra, ezúton tájékoztatjuk, hogy a csatlakozási díj összegének 
megfizetése a-hálózat csatlakozási szerződés hatályba lépésének előfeltétele. 

Ennek megfelelően a rendelést elkészítettük, mely alapján a fizetendő csatlakozási díj összege: 

717.804 Ft 

Az összeg befizetése történhet postai készpénzátutalási megblzással, illetve átutalással a lentebb 
megjelölt bankszámlaszámra. · 
A csatlakozási alapdíj és a' csatlakozóvezeték díj becsült összege a Magyar Energetikai és Közmű
szabályozási Hivatal által kiadott 7/2014. (IX.12.) MEKH rendelet alapján került kiszámításra. 

Termék Rendelt Egységár Nettó érték- AFA Bruttó érték 
me_gnevezése me n nyiség (HUF) (HUF) . (HUF) (HUF) 
CSD KIF 
csatlakozási 157,00A 3.600 Ft 565.200 Ft _152.604 Ft 717.804 Ft 

. alapdíj 

összesen: 565.200 Ft 152.604 Ft 717.804 Ft 
tutalási fizetési !1lód esetén a csatlakozási díj befizetésének határideje a jelen tájékoztatóban 

foglaltak elfogadását követő 8. munkanap, kérjük hivatkezzon a rendelésszámra. 

Rendelésszám: 5910172527 
SD Vevőkód: 009950180673 
Bankszámlaszám: 10300002-10295614-49020025 
Társaságunk a számviteli előírásoknak megfelelően számlát, a tényleges pénzUgyi teljesítés 
időpanijára vonatkozóan, csak a pénzbeérkezését követően tud kiállítani abefizetett összegről, majd 
azt posta fordultával megküldjük Önöknek. 

Tisztelettel, 
ELMÜ Hálózati Kft. 

ELMÚ Há~ózati Kft. 
1132 Budapest, Váci lit: 72~ 74. 

.,, ,. . , 
ELMU· • EMASZ TARSASÁGCSOPORT 

2016.08.05_08:45:341 RX326641 G100018347784 

ELMŰ Hálózati Kft. 

1132 Budapest 
Vád út 72-74. 

Bejegyezte: 
Fővárosi Bíróság 
mint Cégbiróság 

Cégjegyzékszám: 
Ol-09-874142 



~ UniCredit Bank 

Cash Flow Account 
IBAN 

741081 

BANKSZÁMLAKIVONAT 
Telefonbank 06-40/50-40-50 (külfóldröl: +36-J-325-3200) 
www.unicreditbank.hu info@unicreditgroup.hu 
Adószám: 10325737-4-44 Cg. 01-10-041348- SWIFT (B! C): BAC:A"HUHB 

'1091800100000074J0810018 FnJF 
HU20 1091 8001 0000 0074 1081 0018 

3. Kivonat száma 93 

4. Oldalszám 1 /1 BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EGYHÁZI JOGI 
BUDAPEST 

BUDAFOK! ÚT 34/B. 

5. Számlavezető fiók 

6. Fiók címe 

NAGYMEZŐ UTCAI FIÓK 

BUDAPEST 
1111 

7. Hitelkeret 

AJáírás nélkül érvényes számlakivonat!· 
Arnennyiben a Bank részére korábban, az ügyfél-azonosilás sor~ megadott adataiban, illetve a tényleges tulajdonos személyét illetően változás történt, arról ké!jük, Bankunkat haladéktalanul értesítse 

2016.08.09 

Start Balance 

Withdrawals 

Átutalás 
FlEF:OOJ24968779 
vevökód:009950 180673, 

t 
i 
j: 

We nbtifY you that aceording 
to the Act CCXXXVJI of 20 !3 your 
d eposit will be insured by tb e 
National Deposit Insurance Fund. 
The detailed informations on the 

0,00 

Text in Deutsch 

ELMŰ Hálózati Kft. 
HITJ9810300002JÖ29561449020025 
rsz:5910172527 

deposit insurance will be sent to 
you each year the same way as the 
a ecount statemen t, or you can 
request it in the branches. 

Text in English 
Statement of Account -

08/09 

Kontoauszug ~ L Konto Nr .• Waluung, Bezeichnung 2. Auszugsperiode 3. Auszugsnummer 
4. Seitenanzahl 5. Filiale 6: Adresse 7. úberziehungsrahmeo 8. Buchungsdatum l. Account No., Currency, Name 2. Sta1ement-period 3. Statement 

-717.804,00 

9. Buchungstext 10. Valutatag lL Betrag 12. Summe Gutschriften 13. Summe Last
schriften 14. Kontosaldo 

No. 4. Number ofpage(s) 5._Branch 6. Address 7. Overdraft faci li ty 8. Booking date 
9. Narrative 10. Value date J L Amount !2. Total Credits 13. Total Debi ts 14. Bal an ce 


