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I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 
Baptista Szeretetszolgálattal együttműködési megállapodás kötéséről szóló 11/2015. (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]. Az együttműködés során a 
Szeretetszolgálat a közfoglalkoztatás keretében egyebek mellett közreműködik az intézmények 
karbantartásában és a szociális tűzifa darabolásában. 

A Szeretetszolgálat az 1108 Budapest, Maglódi út 143. szám alatt Baptista Szolgáltató Centrumot 
alakított ki, ahol a hajléktalan személyek és a rászoruló családok részére ingyenesen biztosítják a 
mosást, tisztálkodási lehetőséget, ruhacserét, fodrászatot és a közfoglalkoztatás keretében történő 
munkavégzést. 

A Szolgáltató Centrum kialakításához a Belügyminisztérium jelentős mértékben hozzájárult, a 
működtetéshez szükséges kiadásokat a Szeretetszolgálat fedezi. Az ételszállító cég áremelése miatt 
a Szolgáltató Centrum finanszírozásában 2017. június l-jétől jelentős hiány keletkezett, melyet a 
Szeretetszolgálat nem tud saját erőből finanszírozni. A Szeretetszolgálat vezetője, Miletics Marcell 
3 150 OOO Ft támogatást kér az Önkormányzattól, hogy a szolgáltatást továbbra is biztosítani tudják 
a rászoruló emberek számára. A Szeretetszolgálat 2018 januárjától egy új szolgáltatási formát, a 
támogatott lakhatást tervezi bevezetni, amely szolgáltatásnak az állami normatívája a 
Szeretetszolgálat finanszírozását hosszú távon biztosítani fogja. 

Javasolom, hogy az Önkormányzat 3 150 OOO Ft összegű támogatást nyújtson a Szeretetszolgálat 
részére. 

II. Hatásvizsgálat 

A Szeretetszolgálat évek óta rendkívüli munkát végez a hajléktalanok körében. Szolgáltatásaikkal a 
Kőbánya legforgalmasabb területein élő olyan hajléktalan emberek részére nyújtanak segítséget, 
akiket más formában nem sikerül elérni. Az Önkormányzat átmeneti támogatásával a Szolgáltató 
Centrum feladatellátása 2017-ben biztosítható, majd 2018. januártól megvalósítható a támogatott 
lakhatás szolgáltatás. Az új szolgáltatás nyújtásával a Szolgáltató Centrum a hajléktalan emberek 
problémáit komplexen fogja tudni kezeli. 



III. A végrehajtás feltételei 

A támogatás fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő 

módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sora (Polgármester 
általános tartaléka) terhére biztosítható. 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2017. augusztus,, !~': 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... ./2017. (VIII. 24.) határozata 
a Baptista Szeretetszolgálat támogatási kérelméről 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Baptista 
Szeretetszolgálat Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált 
Intézménye (1102 Budapest, Bánya u. 1.) részére 3 150 OOO Ft egyszeri támogatást biztosít a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint 
egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 3/2017. 
(II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sora (Polgármester 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: 2017. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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Szervezetünk, a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ fenntartásában működő Utcafront Menedék az 
elmúlt években a X. kerületi Önkormányzattal szoros együttműködésben egy új szolgáltatási formát 
hozott létre a X. kerület Maglódi út 143. szám alatt, Baptista Szolgáltató Centrum néven. 

A Szolgáltató Centrum elsősorban X. kerületi szegény családokat és rászoruló embereket segít napi 
szinten a következő, ingyenesen biztosított szolgáltatásokkal: 

- Mosoda (minden hétköznap 9:00 - 16:00) 
- Fürdő (minden nap, hétvégén is 9:00 - 16:00) 

, e 
Etkezés (minden nap, hétvégén is 11:00 - 14:00) 

- Ruhacsere - ruhaosztás (minden hétköznap 9:00 - 16:00) 
- Fodrászat (minden hétköznap 9:00 - 14:00) 
- Közfoglalkoztatás által munka és pénzkereseti lehetőség (2017 március l-től minden hétköznap 

9:00 - 16:00) . 

Míg a szolgáltatások kialakításának fejlesztésében az Önkormányzat és a Belügyminisztérium 
jelentős mértékben hozzáJárult, addig a fenntartásához szükséges éves kiadásokat (rezsi és 
bérköltség együtt: 6.300.000 Ft) szervezetünk biztosítja önerőből. Jelenleg azonban, a Szolgáltató 
Centrum egyedüli bevételi forrását jelentő étkeztetés után kapott támogatás (25 Ft/tál étel) a 
beszállító konyha áremelése miatt 2017 június l-től megszűnt, így a Szolgáltató Centrum 
·finanszírozásában egy átmeneti rés (3.150.000 Ft) keletkezett, melyet az Utcafront önerőből sajnos 
nem tud megoldani. A költségvetési rés azért átmeneti, mert 2018 januárjától egy új szolgáltatás 
elem, a Támogatott Lakhatási program be fog indulni és ennek normatívája a jelenlegi átmeneti 
p~oblémát stabilan és he>sszú távon megoldla _ _m_ajd. _ _ __ __ ____ _ __ ~- __ 

Ahhoz azonban, hogy 2018 januárjáig a jelenlegi szolgáltatások zavartalanul működhessenek 
tovább, szükségünk lenne 2017 júniusától 2017 december 31-ig tartó időszakra kiegészítő 

működési támogatásra. 

Bízunk kérelmünk pozitív elbírálásában! 

Budapest, 2017.06.12. 

Köszönettel és Tisztelettel: U ~ 
Dr. Miletics Marcell 

Baptista Szeretetszolgálat 
Utcafront vezető 


