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Tisztelt Képviselő-testület! 

Nyilvános ülésen tárgyalandó 

TISZTA JÖVŐÉRT Közhasznú Alapítvánnyal ellátási szerződés megkötése és a fiatalok 
biztonságos szórakozása program megvalósításához támogatás biztosítása 

1. Előzmények 

1. Közösségi ellátás 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata a TISZTA JÖVŐÉRT Közhasznú 
Alapítvánnyal (a továbbiakban: Alapítvány) 2017 .. január 1. napjától 2017. december 31. 
közötti időszakra a közösségi ellátás ezen belül alacsony küszöbű ellátás biztosítására ellátási 
szerződést kötött(!. számú melléklet). 

· · 

Az Alapítvány képviseletében eljáró Gondi János elnök kérelmében az eÍlátási szerződés 
megkötését kezdeményezte a 2018. évre vonatkozóan, tekintettel arra, hogy Zugló lakossága 
számára továbbra is hozzáférhetővé váljon az alacsonyküszöbű közösségi ellátás. Az ellátási 
szerződés megkötése esetén a szolgáltatás ellenértékeként az Alapítvány 6 OOO OOO forint 
támogatást kér. A 6 OOO OOO Ft támogatást azzal indokolta, hogy az alacsonyküszöbű ellátás 
működési költsége éves szinten 13 500 OOO Ft. Az Alapítvány pályázati úton igyekszik a 
működéshez szükséges plusz forrásokat megteremteni. Ahhoz, hogy az Alapítvány bevételeit is 
növelni tudja, további feladatok ellátását kell vállalnia, amelyet a 2016. év során elkezdett, 
azonban jelentős bevétel növekedést nem eredményezett. A 2016. júliusában megkezdett 
ifjúsági drogambulancia biztosítása érdekében heti 10 órában egy fő gyermek- és 
ifjúságpszichiáterrel dolgoznak együtt. Az ellátási színvonal növeléséhez a szakmai és a fizikai 
környezet (infrastruktúra) folyamatos fejlesztése szükséges. Az Alapítvány feladatainak az 
ellátására továbbra is nagyobb helyiség használatára lenne szükség, amely várhatóan 
költségnövekedést eredményez (2. számú melléklet). 
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II. fiatalok biztonságos szórakozása program 

Az Alapítvány elnöke kérelmében jelezte továbbá azt is, hogy a 2017. évben kibővített 
feladatvállalás keretében biztosította a fiatalok biztonságos szórakoztatását támogató helyi 
kampány kidolgozását. 

Az Alapítvány biztosítja: 
- a zuglói fiatalok biztonságos szórakozását támogató helyi kezdeményezés tekintetében 
többek között: 

- felvilágosítást nyújtanak a drogfogyasztás következtében fellépő egészségügyi és 
pszichoszomális ártalmakról, 

- információs anyagokat terjesztenek, amelyek a szerhasználat veszélyeire, a 
droghatás indukálta szexuális célzatú veszélyekre hívják fel a figyelmet, 
- az érdeklődők számára segítséget nyújtanak a segítőhelyek és további szolgáltatók 
elérési lehetőségéről, 
- pszichés és egészségügyi segítséget nyújtanak a túlzott szerfogyasztók részére, 
- túladagolás esetén elsősegélyt biztosítanak a baleset megelőzése érdekében, vagy 
mentőt hívnak. 

Az Alapítvány az előzőekben említett biztonságos szórakozás programjait a 2018. évre is tudja 
biztosítani, amennyiben az önkormányzat 3 OOO OOO forint támogatást nyújt a feladat 
ellátására (2. számú melléklet). 

II. Vélemények 

1. Közösségi ellátás 

Az Alapítvány által biztosított közösségi ellátás ezen belül a szenvedélybetegek 
alacsonyküszöbű ellátása az önkormányzat önként vállalt feladata. 
Az Alapítvány a 2017. évben feladatának ellátásához 6 OOO OOO Ft támogatásban részesült. Az 
Alapítvány 2018. évre a finanszírozási szerződés meghosszabbításával 7 500 OOO Ft 
támogatásban részesül a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól. 
Az Alapítvány Zugló lakosai számára évek óta biztosítja az alacsonyküszöbű ellátást. Az átvállalt 
feladat elvégzéséről szakmai beszámolóját határidőre elkészítette, az illetékes szakmai bizottság 
megtárgyalta, és elfogadta. A Gazdálkodási Osztály felé az elszámolását határidőre 
rendelkezésére bocsátotta. A szolgáltatás a működése során mind a szakmai, mind a pénzügyi 
ellenőrzéseknek megfelelt. A szolgáltatást igénybevevők részéről az önkormányzat irányába 
panasz nem érkezett, az Alapítványnál a jelenlegi feladat ellátásához adottak a személyi és tárgyi 
feltételek. Bár az Alapítvány által nyújtott szolgáltatás a szakma szabályainak megfelelően 
anonim jellegű (ezért nem vezetnek az ellátottakról lakcím szerint nyilvántartást), a beszélgetések 
során kiderül, hogy számos zuglói fiatal keresi fel őket. 
Javaslom az ellátási szerződés egy éves időtartamra történő megkötését. Amennyiben a 
Képviselő-testület támogatja az Alapítványnak az előzményben leírt feladatbővítését, abban az 
esetben 6 OOO OOO Ft-tal történő támogatás szükséges. Az ellátási szerződés tervezetét az 
előterjesztés 3. számú melléklet tartalmazza. 
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A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 122. §-a alapján a 
Képviselő-testület az ellátási szerződés megkötését, a szerződés módosítását, illetve 
megszüntetését nem ruházhatja át. 

II. Fiatalok biztonságos szórakozása program 

Az Önkormányzat számára fontos a fiatal korosztály, mint szenvedély betegségeket illetően 
veszélyeztetett csoport, ezért az Alapítvány - amelynek az alaptevékenységébe tartozik a 
szenvedélybetegség kezelése - hatékony segítséget tud nyújtani és nyújtott a 2017. évben a Party 
Service szolgáltatás keretében a Dürer kertben. (A Képviselő-testület a 2017. évben ezen feladat 
ellátására támogatási szerződés keretében 3 OOO OOO Ft támogatást biztosított.) 
Amennyiben a Képviselő-testület a kért 3 OOO OOO Ft támogatás biztosításáról dönt a 2018. évi 
költségvetés terhére, akkor a támogatási szerződést a 2018. évi költségvetési rendelet hatályba 
lépését követően lehet megkötni. 

Jogszabályi háttér: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. 
törvény 65/ A. §-a és a 122. § 

A Jogi és Törvényességi Osztály véleménye: Az előterjesztésben közölt adatok, egyéb 
információk alapján az Mötv. 10. § (2) bekezdésének kiemelése indokolt, melynek értelmében az 
önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt 
önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása pedig a saját bevételek, vagy az 
erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges. 

Gazdasági Osztály véleménye: A 2018. évi költségvetés terVezése már folyik, mely .alapján 
látható, hogy a központi szabályozások hatására a kötelező feladatok ellátásának költségvetési 
igénye növekszik, kompenzálás nem várható. Jelentős a központi szolidaritási hozzájárulás 
befizetési kötelezettségének emelése is. Az önkormányzatnak új bevételi forrása nincs. Az önként 
vállalt feladatok kiadási szintjének emelése tehát a kötelező feladatok ellátási szintének 
csökkenése mellett valósítható meg. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, az ellátási szerződés 
megkötéséről és az ellátandó feladatokhoz kapcsolódó határozatok meghozataláról dönteni 
szíveskedjék. 

III. Bizottsági vélemények 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, a Jogi és Ügyrendi Bizottság és a 
Szociális Bizottság tárgyalja. A Bizottságok véleménye a Képviselő-testület ülésén szóban kerül 
ismertetetésre. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 
„ . ./2017. ( ) Öh. számú 
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határozata 

TISZTA JÖVŐÉRT Közhasznú Alapítvánnyal közösségí ellátás ezen belül az 
alacsony küszöbű ellátást biztosító ellátási szerződés megkötéséről, forrás biztosításáról 

1. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata a kibővített alacsonyküszöbű 
közösségi ellátás biztosítása érdekében a TISZTA JÖVŐÉRT Közhasznú Alapítvánnyal -
a 3. számú mellékletben szereplő tartalommal - ellátási szerződést köt a 2018. január 1. -
2018. december 31-ig terjedő időszakra, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 
ellátási szerződést írja alá. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az alacsony 
küszöbű közösségi ellátás fedezetét, 6 OOO OOO forintot az Önkormányzat 2018. évi 
önkormányzati költségvetési rendeletébe tervezze be. 

Határidő: 2018. január 31. - az ellátási szerződés aláírására 
2018. évi költségvetés elfogadása - a fedezet biztosítására 

Felelős: Karácsony Gergely polgármester (Gazdasági Osztály, Humánszolgáltatási 
Osztály vezetője) 

2. TISZTA JÖVŐÉRT Közhasznú Alapítvánnyal a fiatalok biztonságos szórakoztatását 
segítő program költségének a 2018. évi költségvetésben történő tervezéséről 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, 
hogy a TISZTA JÖVŐÉRT Közhasznú Alapítvány - a fiatalok biztonságos szórakoztatását segítő 
programja ellátásának fedezetét, 3 OOO OOO forintot·az Önkormányzat 2018. évi önkormányzati 
költségvetési rendeletében tervezze be, és felhatalmazza a 2018: évi költségvetési önkormányzati 
rendelet hatályba lépését követően, hogy támogatási szerződést kösse meg. 

Határidő: 2018. évi költségvetés elfogadása- a fedezet biztosítására 
2018. január 31. - a támogatási szerződés megkötésére 

Felelős: Karácsony Gergely polgármester (Gazdásági Osztály, Humánszolgáltatási Osztály 
vezetője) 

A határozathozatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 47.§ (1)-(2) bekezdése alapján egyszerű szótöbbséget igényel 

Budapest, 2017. október 30. 

11:;,,{. "" 
' �o 

Mellékletek felsorolása: \ ':. 
' "' 

1. számú melléklet: Ellátási szerződés (hatályos) \ 'ó 
2. számú melléklet: Alapítvány elnökének kérelmel<'"' 

' ',0 
3. számú melléklet: Ellátási szerződés (tervezet) <' 
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Az előterjesztést készítette: 
Bondomé Gyurcsi Mária - Polgármesteri Hivatal 

Humánszolgáltatási Osztály 
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Az Alapítvány válÍalja, hogy az ellátottakkal, - házirendjével összhangban - az emberi 
együttélés szabályaira vonatkozó előírásokat kötelezően betartatja, ide értve a 
közegésdégügyre vonatkozó előírásokat is. 
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· alkalö� ;�.zíikfüiíi beszániolóf készít az illetékes szakmai bizotts�gnak az átvállalt . 

r:�:t�������i�itf������ö�iirJa:��o�i��nad:�;:J�J:'J�r,n�:��:!át ls).
ellátás 

Az Afl'(pít}t@..j'.�.fel!!flilt ellátásáról évtis péµzjjgyi beszámolót készít a szám Viteli előírások ·- - · ·· · 
szetlh1;1i,ifte]Yet;:táfgy.ev:et;R:övetlj:i_aiui��3;Liiapj;ilg!11egküld az ÖJ?kotmányzat részére. ·· · .. . 
A beszáni\iHS'e:niZ1efSZáiiföfö.ifeljÜttatil.s·a tertivevényes jfostaiküldemény űtj án „Budapest 
F őví\res�;Y,-"'�cl!Jet :i:Jig�§f pólg�\lsterl. Jiiva.tal 114$ )3udapest Pétervárad utca 2)' · · ··· 

·cfme1r:Ieh�égest"'";.:,:,:.,,;c.y;:.cc·„·:.,„.· •. :.c:, ·::·.:· .. :.•. ·•· · · . · ....... · •... ..• - ·  .• .. • ·:c•.-c·.· 

Határid.iír� ll�Il1. vagy· nem megfelelően teljesített beszámol\) illetve pénzügyi elszámoláS . · esetért ai{Önkotmány.ziit hiánypótlás keretében szerződésszerű teljesítésre. hívja fel az 
Alapitvái'i;4 �'gy alkalo#aI; 15 napos határidővel, tértivevényes postai küldemény űtján. 
A határidő lejártával további hiánypótlásnak helye nincs, a szerződésszerű teljesítés 
elmulaszifSa az élsiámolásikötelezettség megszegésének minősül. '. ' ' ' 

'.to ' 

•'Í ; 
2 



.g p;·� 
, -.• „_ . 

N 0: -· Cl':'_;; •• „��"-�'"""' � ·�« "'" «'i1'11'Ú·Kij�fit}a,;,�Ü'izájárulás összegének vagy annak egy részének rendeltetés- és .· · ��A�Tllfás� Sz()lgáltatást végzőnek fel nem· róható okból meghlűsul, 
.�t'��\>ég?Q •·,�Qteles···Budapest ···Főváros XIV. Kerület Zugló 

.. . R. ---��aia2:képviselö-testületét ·- · BudapesL:EöYM<ls. XIY: .... Kerlilet-Zugló · „„. ·-· 

;e;.• ;öllkomnányzat •Alpolgárihesterét 1145 Budapest, Pétervárad u. 2." címén - --� 

. . ...•.••.. ;: :·· ,,t�Y,��)1P'�P,�Úji�v:15tbecfoétt:e$iteni::••Ezzel egyidöben;-ügyáneun 'Trtesttésben · .. SZ(ílglitiÍtásLvégzői ii ·Budapest Főváros· XIV. Kéiiilet Zúgló Öiikorinilriyzata 
'K.�PY!�elö,te�@été��;z.J1atárjdő módosítási kérelmet nyűjthat . be. Amennyiben erre 
nemk�rAl:,So�,,S;i:�lgáltatt\i;tvégző hákidéktalanul köteles a támogatás összegét, illetve 

·· miitad;vánYJÍt��'�SZíltgá:tfü)'l\sr"igéfiybé�évő 11784009-15514004-00000000 . száillű 
száni!aszániára:be:fiietni. . . .. . . ·_1-·---·: .• -·--·�.- --:-:_""": "":"""'---·-:-;-: ·--'-:· _ · _:···_ ·: -_ ... 
A sz<ilgáltatast„yég� a támogatott tevékenységről és a támogatott te;vékenYség 
rhégy�ósítlsavai"';\Kapcsol�tbiúi' .. felmeiillt.·. vá!amennyi költségről . az ellátási 

. szerzli.dés.b.en rögz!te!( �atáridÖig készíti el az ellátási szerződés szerinti beszámolót. 
AZ· eifátási ���tző��s ·

·
az egyes . finallszírozási időszakok lezárásaként vagy ütemterv 

. alapj@ tö!Jb,if.�§?;letbén folyós!fliri.dó támogatás esetén részbeszámoló benyűjtását 

·•Jli��f.�.;�--.·�-erui .... 
··�t---.-

Abe��olÓ!i��j·ö��tp{n!l(el(a';s�� ma�ofatát,tovább_á a s:Zám".iteli 
· 
bi;i:9.nylatok 

másól�fát;:v[��:�''.��pl�ált��ilgén�!Jev�fi);ili.··eliátási ··szerződésben fl1eghatározott, •a 
gazda�ági'' eseíii{�Yf''�gaz()ló ''·�gyíí� "'dol(ru11entumok hiteles másolatát: ·. Hitelés 
m�sol�(kénhíi\leéf!�ilithiíii#e�e�iképYiSeietéfejogosu!t vagy ai á!taja megiiai�azott ·. 
sze�����;���,J0�sl�lf��A!1�!í.et: , ...

.
... • · . . .  

A .. . ;.b1<számolpP.i!��,b�J:lYJ1itiµidó okiratokat• záradékolással ·kell· ellá1ni .. "Elszámolva 
84#�#8.'.-�ifu��·,m{j).��et �Ü,gló öilkormányzata : .•....... , ........ ,.1201 .... nytsz� 
szerzötlése terh.ére"',„'1 ... „ · ,. ,.· .... . . ' �" <' • ""'''' ,, . ' ... . . . 

. 
. 

. ... . 

A · h�?zájáru1ás.. szabályszerű . felhasználásának ellenőrizhetősége érdekéb�n a 
szolgá):tatást•yé�·kij'feles az örikormányzati támogatásról számvitelé.ben elkülönített 
n:Yilváhtartást veÚtriL · 

· · . 
· . ;>i.:_ :;_ ,1,�-�:·: \.;\\�:�;::·_:��,k�;0,;�;:�··.tf:�::·",_:·-· _- '! ' • " • ' • .,_- - · -·· A bel\'yűjtott elsz,ijtn9lás9kat á polgármesteri-hivatal illetékes szervezeti egységének 

megbi)lott.dolgoi:ój� ·�nenőrlzni köteles, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és · 
jqgsz��entört�!l�"-�' •é\,Jii$lmiés számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a 

' lienYl\f totters:l@§Iiúlon, a oészámotón dokumentálni kell. . · . · · 
A. ho$íjárulás'qébr!i,kntll�leUtrelliasználásáf az őnkoririányzat jogosult a helyszínen 
elle�Jf f:I;,,��:-�·'ir�;�l' ·i�·x;:'' . . ·. . . ..... ·· 1 . • 

13. Fizetési f�ltételek: · , · 

13 .1. ·Az őnkhririfuyiiÍt �áiiilj;::hŐgt1;;z Alapítvány részére a szolgáltatás ellenértékeként 
évente 6000 nop Ft1á:zai hattlliUiÓ forint hozzájárulást biztosít a feladat ellátásálioz, 
amelye(évehkéntkéfeliYenicí részletben május 31-éig és október 31-éig átutal az 

Alapítvajiy Budapest Ba,nkná! vezetett 10102086-42559600-00000007 számlájára. 
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o.;1 . ··f .. 
13.2 . . ASzolMI�t�fyég�ií.i;�nyÚ meg és�ználja fela feladat elvégzésééd'a szerződés.·• ·• 

telj�sf<1�t��it l!?i ajag.�()llY�Z.őbítellátás .után járó. támogatás összegét · · · . 
„ • . „.• .„ .. „.. .„ . „ .• •====· �--,.,.; -••• •,-C- - - ' •' • . -,. :_:·:-. .-�:_ :_. _ _  ·,'.. _ „.--.·, . _ , - _ .-: - . ,- - - ·-·· · ·····--"·-·-···---�·---

14. AZ· Alap\M!í:Y=;y'riIIáf;a;'iID�i'f'�zálriára készített éves kötelező ad�tszolgálta
�
tás
=

i ��� 
jelent�s .. �ásolati példányát a l1udapest-Eö'.\1!Ír.J;lsdrnf,.,-Kerület-Z<tgh'F·0nimnmllí:yzat ··· · · · '· ···· 

Jegy�j���s#r�Ji:ieg��i. · 

· · 
i "� r „ . . . • • ·. · · ·· . . . · •·• . . "'-''·········· ···••"•'"+ 

15. AzA,l�pí�rmyki�Iénti, hogy a szerző.dés aláírásával hozzájá!ul a jelenszerződésfóbb . ··''·"'·'' adahi.ip�l!i:,)!flliffi4Ri!JsAlnrendelkezési. jogról és az informáéiószabadságrót'sió1ó 20fL · ·· 

évi CXII.�öfyényben előírt közzétételéhez. · · ... ; 
· •. e:„ • 

. ' _„ - :-,:. : _ �:·<;l:úf�i_:·:·,-;:,'.t�'.\: . . � :�; ::: __ ,_„�: .. ' .'.:,':-.-.- �-:�:::·. -· -
- ._ - - - - -- ·_. _-- · , 

.. . -::, __ . .-_::;:-· :·- .:;;··:'.�\:�;: _� .. ; .. _�; ... .;.:.'._,.�_.:.-:�� 
16. Az.A;l'!�o/M��ik,ii�.öss�giell�tií�t � �aját költség.én ki�akított ai 1.) pontb� m�gnev�zett · · ·. hel)'lsegij.enx�gzi, Jogeriís működes1 engedély birtokaban. · .··.... · ·•. · .. •· 

• ·• · . , . , . _ _  

·
; .. --��� -���--·_,·--,:�,;J:_ ;��z:��:},;_,?�':_�:'.:c:.

·· 
'.---��--

-
- �:

--
. 

. 

- . . „ - - . - · - -
17. A Szolgii!�t�st ;yég� az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36: § (� .. . .. . : .•.......... ·.:·::::·:'::·•:···: bekez;<lés�f:�·ffilY�l�el, az álfamháztartásról szóló törvény végrehajtáiáfói szÓló 3681,, ·. 

20� 1. �·:?i.,).���·:r�llflt;lletSO. §(la) bekezdéséI1�kp1egfeJelő,ff!L�éntnyilatkőzik, ........ �� 

. howa,$�füm���égz�'.a'ííemzettvllgyonrors�1()2·011'. fVi C,{{GVJ:.t�pré11yJ. § (l}c · · 
·•· .· .. > 

bekezdé�� f,jiiőiitjáiiitk'inegfelelő átlátható szérvezetnek: íninősül. 
.. . . 

·.·. . .· 
· ASfufoál��jyé'&ző . .e,zeu .n�fat!rnzatban foglaltak változása esetén arról líllladékt,alamtl 

köteles a�i(,Im!iti!.t�fig#i�bevevötii\iékoztatni. · .··. .· . :: ·. ·· · .. . ·. , ;, •· · · 

�'f�1�füi��t��Í!��Ri�f �apj��öti)� yis�zter?es szerződéSt ·�S��gáÍtatást 
111eBx!J,ey,ryQ)JciJ1llond1a, Vl\!lY • ha a szerződes tel1esítesére még nem került sor-+•a · · szer��d:��r��1�:::f:;>. ;.·. .• 

. 
· 

.· 
.•. ·.·

· .. . ·. . . . · .. 
<: •.. . 

.. •· .. · .
. E ... , 

. . · 
........... 

. 
18. Jelen .S�rf9��.�:<i#.M:l.�ólszól6 törvény végrehajiiísáról szóló).6�!291J · · . . . ···.. .. ··•. <XII, Jl .)n<()l'll.1, .l'\l!1delet ·�O.: § ( 1) bekezdése .d) pontja ·:Szerlnt tartillmazza á.'S�()lgáltatáSt:·••••· 

igénybe};�V.lí i:C�z�i'(íL� pénzügyi ellenjegyzés tényét és a pénzüg)1i ell enj�gyző • .. · . . •··.. . . · . - _;J- . _, - -, , -. · ' -:· - -· ' --· · „ .; . - - ._•, ' ' . . kelte��s�l�ll�!grt&áíJ'á�át. . · 
\ �.: 

• ' - ·� - ''--'. ; .-.• =. '. 'i . -: ' . - - ·. . - : . - . . ' - ·: ' .- ·- -: _�- '. 
19. Jelen sz�fz;ődéspe0,µ,e01 rendezett kérdésekben az Szt. és annak végrehajtási rendele!ej;,.,,::s;f,};,{ 

20.��·�:;�� ::�,�·�"���+1 
21. Az ellátáSr sz�dés 3 (három) eg"ymással szó szerint mindenJ,en megegye#> eredeJL iL:c,,' „ �:���!;;fi����1'9L f 

.
(egy) .példány azAiapítvánftés.2 (h�o01) �:�l���·��?:�.�t�WtT'[ 

· . :. ·4>;- .- ·>::.:_.; ""'· --· ',• . . . ' . , ., 
Jelen sz�z{lqé�t �]JQap�sLFőváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő• · 
testiUete l;l 683(20,I�; (Xll. 15.) Öh.számű határozatával hagyta jóvá, amelyeta Felek. · e!Olvastalq, értijlffi�Ztek,'és nrl.nt akaratukklll mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak 
alá, továbbá pél<l�faiJ<:ilt egyidejűleg átvettek. · 
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1 1 43 Budapest , Tábornok u. 11/B., levélcím: 1392 Budapest, Pf.: 257. 

Karácsony Gergely 

Polgármester Úr részére 

Te!:: 06-1-460-9670, fax: 06-1-460-9671 

E-mail: tisztajovoert@gmail.com 

Budapest Zugló Önkormányzata 

1145 Budapest, Pétervárad u. 2. 

Tárgy: Támogatási kérelem a zuglóban működtetett „Party servíce" szolgáltatáshoz 

A kérelmező szervezet adatai: 

Szervezet neve: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány 

Címe: 1143 Budapest Tábornok utca 11/b 

Nyilvántartási szám: 01-01-0007594 

Nyilvántartásba vételről rendelkező jogerős bírósági határozat szánia, kelte: 14 Pk. 
60.257/1999/3, 1999.07.12 

Adószám: 18096514-1-42 

Tisztel Polgármester Úr! 

A Zuglói képviselő testület 2014 óta minden évben úgy döntött évi költségvetési 

rendeletében, hogy a Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány „Fiatalok biztonságosabb 

szórakozása" című party service szolgáltatását 3.000.000 Ft-tal támoga\ja. Ez úton kérjük a 

Polgármester Urat, hogy programunkat a jövő .évben is támogassa. Az előző évekkel 

megegyező összeget, azaz 3.000.000 Ft-os támogatást kérnénk a program további 

folytatásához. 

Party service szolgáltatásunk egy célzott prevenciót folytató megkereső és ártalomcsökkentő 

program, a kerület egyik legnagyobb és legforgalmasabb szórakozóhelyén, a Dürer Kertben. 

A party servke szolgáltatások célja a veszélyeztetett, vagy már szereket használó fiatalokkal· 

történő kapcsolatfelvétel, a szerhasználattal összefüggő problémák feltárása, a bíztonságos 
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szórakozás feltételeinek segítése, a szerhasználat problémássá válásának megelőzése és igény 

szerint a korai kezelésbe vétel megkönnyítése. Kiemelt célja a projektnek a biztonságosabb 

szórakozás szemléletmódjának terjesztése a fiatalok és a party szcéna által érintett személyek, 
szereplők körében. A szolgáltatás célzottan, kiadványokkal, szórólapokkal, ártalomcsökkentő 

információkkal, és a szerhasználat ártalmait csökkentő anyagokkal (pl.: szőlőcukor, 

vitaminok, víz) látja el a szórakozókat, 

A szervezőkkel egyeztetett eseményeken, a party service munkatársai és önkéntesei 

megkereső munkájuk során a következő szolgáltatásokat biztosítják: 

• felvilágosítást nyújtanak a drogfogyasztás következtében fellépő egészségügyi és 

pszichoszociális ártalmakról 

• olyan információs anyagokat terjesztenek, amelyek a szerhasználat veszélyeire, a 

biztonságos szexre, valamint a droghatás indukálta szexuális célzatú veszélyekre 

figyelmeztetnek 

• a partizókkal létesített közvetlen beszélgetések során edukációs feladatok megvalósítása 

• az érdeklődők további segítséget kaphatnak segítőhelyek és további szolgáltatók 

eléréséhez 

• a segítők munkájuk során észlelik azokat a szórakozókat, akiknél fennáll a túlzott 

szerfogyasztás gyanúja, ami által pszichés vagy egészségügyi segítségre szorulnak 

• a hely személyzetével együttműködésben font?s feladat tÖvábbá a „túladagolás" (akár 

alkoholmérgezés) esetén elsősegély biztosítása, baleset megelőzés vagy indokolt esetben 

segítséghívás, mentők értesítése 

A fenti program 3 fö szakmai munkatárs és több önkéntes bevonásával valósul meg 2014 
júniusa óta. A szolgáltlltást havonta több alkalommal, az egész év folyamán biztosítjuk a hely 

üzemeltetőivel szoros együttműködésben. 

A támogatási összeget a humánerőforrás (szakemberek és önkéntesek) foglalkoztatására 

valamint egyéb járulékos költségek pl.: kommunikációs és marketing költségek, könyvelés, 

egyéb tárgyi és ártalomcsökkentő eszközök (pl.: magnézium cítrit, aszkorbinsav, 

pezsgőtabletta, szőlőcukor, műanyag pohár, füldugó, szóróanyag, munkaruha stb.) 

beszerzésére kívánjuk fordítani. 

Az elmúlt több mint 3 év tapasztalatait összegezve elmondhatjuk, hogy a program töretlenül 

népszerű, folyamatosan fejlesztjük, egyre isme1tebb, egyre gyakrabban már maguk a 

programszervezők is értékelik a .szolgáltatást, bizonyos zenei rendezvények vendégei pedig 

számítanak a jelenlétünkre. E mellett továbbra is érvényes megállapítás, hogy országos 
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szinten is ritkaságnak számító programot tudunk megvalósítani a Kerületi Önkormányzat 

támogatásával. 

A programhoz igényelt támogatást részletezve a l. számú, az eddigi tevékenység forgalmára 

vonatkozó adatokat az 2. számú mellékletben megtekintheti . 

Előre is köszönjük támogató együttműködésüket! 

Budapest, 2017. október 27. 

Tisztelettel; 

. Tiszta Jöviié rt 
Kllihaszotí Alapítvány 

114$ llu®pest. Tiboniok u. !!./ti ..• Adós,;m: 18096514··1-42 · •l!tf 1z.sz.: 10IOZOR6-42559fi01)4J0000007 
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1. sz. Melléklet 

Költségvetés-tervezet 

A kedvezményezett szervezet neve: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány 

A '  . ti lh tarnogatas e T' ak aszna asan tervezett k' l . 6 tsegvetese: 

Költségtípusok Összeg/Ft/ Költségsorok szöveges 
ma!!Varázata 

Felhalmozási célú kiadások: 0,-

Felújítás, beruházás 0,-

Működési célú kiadások: 

Személvi iuttatások 1.326.000,-
Havi bmttó bér 966.000,- Programban dolgozó félállású 

munkatárs 6 havi bére. 
Megbízási díj 0,-
Egyéb kifizetői juttatás 360.000,- A programba bevont segítők 

(30 alk. x 2 fö) egyszerűsített 
foglalkoztatásának költsége. 

Munkaadót terhelő járulékok 272.520,-
Szociális hozzájárulási adó 2n,s20,- Programban dolgÓzó félállású 

munkatárs 6 havi munkáltatói 
kifizetése és az egyszerűsített 
foglalkoztatás közterhe. 

EHO 

Anva!!:költsé!!ek: 440.160,-
Irodaszer, nyomtatvány 66.6&0,- Toner, festékpatron, egyéb 

irodaszerek. 
Munka- és védőruházat és felszerelés 100.000,- Cinők, nólók. 
Védőital 0,-
Hajtó és kenő anyagok beszerzése 0-' 

Eszköz beszerzés (100.000 F t  alatti 273.480,- 2 db pumpafej: 8.000 Ft, 
értékben) 300 db jelvény: 21.000 Ft, 

műanyagpohár: 64.000 Ft, 
1 ártalomcsökkentő anyagok 
1 (pl.: ropi, keksz, szőlőcukor, 
; pezsgőtabletta): 90.000 Ft, 

egyéb promóciós eszközök 
(pl. kulcstartó, toll, stb.): 
90.480 Ft. 

Szol!!áltatások költs.é!!:ei: 961.320,-
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Közüzemi díjak (víz, gáz, áram, 0,-
csatomadíi) 
Telefondíj 60.000,- Feltöltőkártyás telefon 

forgalmi díja. 
Internet szolgáltatás díja 0,-
Karbantartás, kisiavítás 0,-
Kiadványszerkesztés, nyomdai 120.000,- Szórólap és matrica 
szolgáltatás nyomdaköltsége és grafikai 

tervezése. 
Banki szolgáltatások díjai (banki 60.000,- 3 havi szolgáltatás díja. 
költségek) 
Egyéb szolgáltatás 721.320,- Irodai adminisztráció: 

279.400 Ft, 
könyvelés: 121.920 Ft, 
szupervízió: 1 20.000 Ft, 
számítógépek karbantartása: 
200.000 Ft. 

SZJA 0,-

Kiadások összesen: 3.000.000,-

Budapest, 2017. október 27. 
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2. sz. melléklet 
Party Service szolgáltatás kliensforgalmi adatai 

2014. június 26. -2017. október 7. 

2014.év 2015.év 2016.év 2017.év 
--·-

2014.06.26. 75 2015.01.10. 100 2016.01.16. 150 2017.01.13. 100 

2014.07.05. 500 2015.01.17. 75 2016.01.23. 1000 2017.01.21. 1700 

2014.07.24. 100 2015.01.23. 150 2016.02.05. 100 2017.01.27. 90 

2014.07.26. 300 2015.01.31. 100 2016.02.20. 1000 2017.02.10. 100 

2014.07.31. 50 2015.02.06. 500 2016.02.27. 100 2017.02.18. 2200 

2014.08.07. 50 2015.02.13. 150 2016.03.10. 100 2017.02.24. 475 

2014.08.16. 300 2015.03.07. 75 2016.03.19. 1000 2017.03.10. 1200 

2014.08.22. 100 2015.03.28. 75 2016.03.26. 300 2017.03.11. 260 

2014.08.29. 100 2015.04.03. 50 2016.04.16. 1000 2017.04.01. 1300 

2014.09.06. 300 2015.04.11. 50 2016.04.22. 50 2017.04.08. 150 
2014.09.12. 50 2015.04.17. 50 2016.05.16. 75 2017.04.21. 150 

2014.09.19. 300 2015.05.01. 75 2016.05.21. 180 2017.05.19. 140 

2014.09.26. 300 2015.05.06. 200 2016.05.27. 380 2017.05.26. 400 

2014. I 0.03. 75 2015.05.07. 400 2016.06.17. 75 2017.06.10. 850 

2014.10.11. 150 2015.05.08. 400 20 16.06.18. 75 2017.06.22. 475 

2014.10.17. 75 2015.05.2.2. 75 2016.07.22. 75 
1 • 2017.01.08. 1500 

2014.10.24. 100 2015.05.30. 50 2016.07 .23. 100 2017.08.25. 300 

2014.J 1.07. 150 2015.06.19. 50 2016.08.12. 150 2017.09.02 . .  135 

2014.11.15. 75 2015.06.25. 400 2016.09.03. 100 . 2017.09.23. • 2500 
2014.11.21. 50 2015.07.25. 400 2016.09.26. 1200 2017.10.06. 200 

2014.11.29. 75 2015.08.15. 75 2016.10.15. 150 2017.10.07. 100 

2014.12.05. 75 2015.08.28. 400 2016.10.22. 800 
·--

2014.12.12. 75 2015.09.05. 142 2016.11.11. 150 

2014.12.20. 300 2015.09.12. 150 2016.11.19. I 1135 

2015.09.19. 1200 2016.12.10. 800 

2015 .10.02. 1000 2016.12.17. 600 

2015.10.16. 75 

2015.10.22. 1000 

2015.11.07. 100 

2015.11.14. 150 

2015.11.21. 1350 

2015.12.12. 1000 

2015 .12.19. 300 
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1143 Budapest, Tábornok u. 11/B„ levélcím: 1392 Budapest, Pf.: 257. 

Karácsony Gergely 

Polgármester Úr részére 

Tel.: 06-1-460-9670, fax: 06-1-460-9671 

E-mail: tisztajovoert@gmail.com 

Budapest Zugló Önkormányzata 

1145 Budapest, Pétervárad u. 2, 

Tárgy: Ellátási szerződés meghosszabbítása iránti kérelem 

A kérelmező szervezet adatai: 

Szervezet neve: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány 

Címe: 1143 Budapest Tábornok utca 11/b. 
Nyilvántartási szám: 01-01-0007594 

Nyilvántartásba vételről rendelkező jogerős bírósági határozat száma, kelte: 14 Pk. 

60.257/1999/3, 1999;07.12 
Adószám: 18096514-1-42 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Szervezetünk tizenegyedik éve biztosí�ja a Zuglói Önkormányzat és az Alapítvány 

közös ke20deményezéseként létrejött, a szenvedélybetegek segítését célzó ún. 

„alacsonyküszöbű ellátást", mint a szociális törvény 1993. évi III. évi trv. 65/A §-ában, 

valamint az 1/2000, (I.7.) SzCsM rendelet 39/j és 39/L, §-ában megfogalmazott 

alapszolgáltatást. 

Az alapszolgáltatás működtetéséhez a Szociális és Gyermekvédelmi. Föigazgatóság 

(SzGyF) 2017. december 31-éig biztosít támogatást (Finanszírozási szerződés száma: ASZ-
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042/6-2012) a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről 

szóló 191/2008. (VII. 30.) Kormányrendelet 1.§(2) bekezdés h) pontja szerint. A jelen 

rendszerben a szolgáltatókkal kötött finanszírozási szerződések évente kerülnek megújításra. 

Az SzGyF-től kapott évi 7,5 millió forintos normatív támogatás messze nem 

elégséges az alacsonykilszöbü szolgáltatás fetmtartásához, így kizárólag további bevételek 

realizálása mellett tudjuk biztosítani a szolgáltatás működtetését. Egy 2014-ben készült, 

szakmai egyeztetésen alapuló állásfoglalás szerint, amely a 1. sz. mellékletben található, 

láthatóvá válik, hogy nagyjából 13.500,000 Ft-ra van szüksége egy alacsonykilszöbű 

programnak ahhoz, hogy éves szintű működési költségét fedezni tudja . E számítás szerint,az 

alacsony küszöbű programoknak minden évben, legalább 6.000.000 Ft-os plusz bevételre kell 

szert tenniük. Alapítványunk pályázatí úton folyamatosan igyekszik a működéshez szükséges 

plusz forrásokat n1egteremteni. A bevételek növelésének egyik módja további feladatok 

vállalása, mint például elterelés folytatása, amely tevékenységet a 2016 év során 

megkezdtünk. Az új feladatvállalásból származó bevétel azonban ez idáig nem eredményezett 

jelentős bevétel növekedést (megközelítőleg 450 OOO Ft-ot jelent 2016 óta), különös 

tekintettel arra, hogy az SzGyF a 2017-es munkánk ellenértékét ez év októberéig még nem 

fizette ki. Ha bár a korábbi kerületi támogatások és pályázati források felhasználásával már 

számos infrastrukturális fejlesztés megvalósult, további munkálatokra lesz szükség az ÁNTSZ 

engedély köteles ambulancia kialakításához, hiszen jelenleg· csak egy jóval egyszerűbb 

feltételekkel bíró ambuláns ellátást nyújtunk. 

A 2018-as évre kértteljes támogatási összeg 6.000.000 Ft, amely összeg a 2016. és a 2017. 

évre megadott támogatási összeggel megegyezik. 

A fenti támogatási összeg megítélését kérjük Önöktől az alábbi indoklással: 

1. Az ellátórendszer hiányosságait figyelembe véve továbbra is tervünk egy ifjúsági 

drogambulancia beindítása (fővárosi szinten első intézményként). Ezt előkészítendő 

2016 júliusától együtt dolgozunk, heti 10 órában, egy fő gyermek- és 

ifjúságpszichiáterrel. Az országban elsőként eli11dított ambuláns szolgáltatási formát 

szeretnénk fenntartani, annak kiszámítható elérhetőségét hosszútávon garantálni a 

jelenlegi és potenciális klienseinknek, illetve végcélként serdülő drogambulanciát 

létrehozni. A jelenlegi ingatlan ambulanciává alakítása, annak engedélyeztetése, 

megfelelő szakmai stáb felállítása (további szakemberek bevonása) és az OEP/NEAK 
befogadás feltételezhetően (előre nem látható komplikációk nélkUl is) kb. egy évet vesz 

igénybe, addig azonban továbbra is nélkülözhetetlen az Önkonnányzat támogatása. 
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2. Szolgáltatásaink biztosításához, törvényben meghatározott nyitvatartási időt és 

foglalkoztatott létszámot kell garantálni, mely költségeinek fedezetét az állami 

normatíva továbbra sem biztosítja. 

3. A támogatási összeg továbbá hozzájárul a működtetés költségeinek kiegészítéséhez. 

4. A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt-töl  1 Ft/m2 áron bérelt 132m2 nagyságú 

(1 143 Bp. Tábornok utca 1 1/b. ingatlan), jelenleg is használt telephelyünk mellett, egy 

másik, kisebb helyiség bérlése is szükségessé vált. (A korábbi tervünk ugyanis, 

miszerint egy funkcionálisan jobban illeszkedő, hozzávetőlegesen kétszeres nagyságú 

helyiséget tudjunk bérbe venni az Önkormányzattól, meghiúsult, megfelelő méretlí és 

állapotú helyiség hiányában. Több mint két éve keressük a megfelelő ingatlant, a 

vagyonkezelő által felajánlott helyiségek többsége azonban olyan állapotban van, 

amelyek használatba vételéhez szerény becslések szerint is több tíz millió forintra lenne 

szükség). Jelenlegi telephelyünket a kialakított térfelosztással (amelyben egy nagy 

közösségi tér található, aínely a csoportos foglalkozások helyszíne) szerettük volna 
megtartani. Két év után azonban nézőpontot kellett váltanunk és beláttuk, nincs sok 

esélyünk arra, hogy egy helyen, egy ingatlanban valósít�unk meg minden programot. 

Ezért azt a megoldást találtuk kivitelezhetőnek az ambulancia tényleges megvalósítása 

szempontjából, hogy a meglévő, Tábornok utcai hely k?zösségi terét felosztjuk további 

konzult.ációs helyiségekre, és keresünk egy kisebb ingatlant, amely otthont tud adni a 

esoportfoglalkozásainknak. Vagyis egy másik, és kisebb ínéretű telephelyen képzeljük 
el a csoportfoglalkozások, képzések, prevenciós órák lebonyolítását a jövőben, és a 

Tábornok utcai helyiséget alakltjuk át az ambulancia feltételeinek megfelelően. Az 

ellátás színvonalának növeléséhez, a tevékenységi körbövítéséhez a szakmai munka és 

a fizikai környezet folyamatos fejlesztése szükséges ezért. A remélhetően hamarosan 

realizálódó második telephely bérlése egyértelmlíen költségnövekedést fog 
eredményezni számunkra. A jelen pillanatban még nem ismeretes bérleti díj 

kigazdálkodását is figyelembe kell venni, illetve a másik telephely felújítása, 

berendezése komoly költségráfordítást igényel majd. 

Egy fő orvos foglalkoztatásának indokai: 

• az ambuláns módon ellátható, fizikai elvonási tünetekkel rendelkező 
szerhasználó kliensek kezelését helyben tudjuk biztosítani, nem kell 
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továbbirányítani más ellátóhoz (kliensek könnyen „elvesznek" két intézmény 

között) 

• szükséges és sürgös helyzetekben gyógyszeres támogatást igénylő terápi a  és 

szer-elvonás is megkezdhető 

• magasabb színvonalú és szakorvos kontrollja mellett zajló szakmai munkát 

tudunk biztosítani 

• Együttműködési megállapodásunk van a Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági 

Drogcentrum Szatymazi rehabilitációs intézetével ,  akikkel partneri kapcsolatban 

állunk és közös kliensek esetén elő-, és utógondozói feladatokat is ellátunk 

Végül pedig szeretnénk kihangsúl yozni, hogy nagyon sok munkát fektettünk abba, 

hogy a szo lgáltatás ismert és keresett legyen, ennek köszönhetően a Dunántúlról is 

épp úgy érkezett már szülői megkeresés, mint Miskolcról (amely jól mutatja az 

ellátási forma országos hiányát), ezért úgy gondoljuk, fontos lenne, hogy a 

szolgáltatás megszakítások nélkül működhessen és egy biztos pont lehessen a 

serillőkre szabott ellátások palettáján. 

Budapest, 2017. október 27. 

Tisztelettel : 

Tiszta Jl!vő�rt 
Közhaszmi Alap[tvány 

1143 B11dapest, Tábornoku. 11./B _ 

Ad6sz.-lm: 18096514·1-42 . 
FI •z.sz.: 10102086-42559600·00000007 
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1. sz. melléklet 
Kábítószerügyi Civil Koordinációs Testület - 2014. 07. 04. 

Javaslatok, észrevételek az alacsonyküszöbű szolgálatok állami támogatására kiírandó 

pályázattal kapcsolatosan 

Kábítószerügyi Civil Koordinációs Testület a szenvedélybetegek szociális ellátása, a 

veszélyeztetett fiatal szerhasználók és hozzátartozóik támogatása, a korai kezelésbe vétel 

elősegítése, az egyéni és társadalmi ártalmak mérseklése, különösen egyes népegészségügyi 

feladatok biztosítása miatt kulcsfontosságúnak tartja a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

ellátását nyújtó szociális szolgálatok kiegyensúlyozott működését. Az alacsonyküszöbű 

ellátást működtető szolgáltatók befogadásáról és állami támogatásáról szóló pályázati kiírás 

illetve 2015-2017 évi pályázati időszak előkészítése kapcsán kérjük szíves partnerségét. 

A KCKT több vidéki és fővárosi . szenvedélybetegek alacsonyküszöbű szolgáltatójával 

folytatott konzultáció nyomán úgy látja, hogy a szolgáltatások finanszírozása jelenleg annyira 

alacsony, hogy a megfelelő színvonalú addiktológia ellátások már csak a fenntartók erőn 

felüli forrás pótlásával biztosítható. A jogszabályban előírt szakmai minimum feltételek 3,5 fő 

alkalmazását írják elő, csak ennek a bér és járulék költségei több millió forinttal meghaladják 

a szolgáltatások számára átlagosan juttatott 6-7 millió Forint támogatási összeget Az 

alacsonyküszöbű e!Iátó rendszer mindenütt az országban súlyos finanszírozási' problémákkal 

küzd: a nagyobb városokban a magas rezsi költségek mellett az ártalomcsökkentő eszközök 

zavartalan biztosítása jelent problémát, míg a közepes méretű településeken az ott 
kélltségigényesebb megkereső munkára sem jut elegendő forrás. A dízájner drogok 

térhódításával kapcsolatos új addiktológiai kihívásokat (pl.: a serdülőkorban könnyen 

intenzívvé váló problémás droghasználat) csak tovább árnyalják az Országos Tisztifőorvosi 

Hivatal által koordinált íntravén.ás szerhasználók körében vegzett országos szűrővizsgálatát 

idei eredményei, amelyek szerint egyes területeken 80%-os a hepatitis C fertőzöttek aránya. 

A KCKT a Magyarország közigazgatási területén működő alacsonyküszöbű szolgáltatások 

szociális ellátórendszerbe három évre történő (2015-20 l 7éves időszak) befogadása kapcsán az 

alábbi javaslatokat teszi: 
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Az ellátások hatékony és biztonságos működése érdekében támogatások összegét jelentősen 

szükséges emelni. Továbbá megfontolásra ajánlunk egy ún. sávos finanszírozási rendszer 

bevezetését, amely szerint az alapfinanszírozást 13.500.000 Ft támogatási összegben 

javasoljuk megállapítani. Ez az összeg két fő elemből áll: 

! .) bér és járulékok költsége: 9.625.000 Ft (2 segítő, 0,5 állású konzultáns, 1 koordinátor 

közalkalmazotti bértábla szerinti besorolásnak megfelelően) és 

2.) nem bér jellegű kiadások: 3.$75.000 Ft (a rezsi és működési költségek átlagos költsége) 

Az alapfinanszírozási sávra további két sáv épülne: a DROP-IN szolgáltatás finanszírozási 

sávja. 3. 125.000 Ft (ezt a jelentősebb rezsi költség indokolja), valamint az ártalomcsökkentő 

eszközök sávja. Az ártalomcsökkentő eszközök sávjának értéke 1 0.000 db osztott 

ártalomcsökkentő eszközönként 500.0000 Ft (ez a darabszám kötelező negyedéves jelentések 

nyomán évente újra kalkulálható lenne), ezt utóbbi finanszírozási sáv kiegészítéseként -

többek között a tűcsere-forgalomban évközben felmerülő változások lehetősége miatt is - a 

tűdepó rendszerének stabil fenntartása is indokolt. A sávos rendszerhez még egy további sáv 

is kapcsolódhatna: az un kiemelt programok sávja (például kiugróan magas tűcserét 

lebonyolító programok illetve országos lefedettséget biztosító, magas költségű programok) 

Sávos finanszírozási rendszer: 

példák: 

a.) Egy Dropln szolgáltatást nem működtető, de évente kb. 20.000 steril fecskendőt osztó 

alacsonyküszöbű program finanszírozása az alábbiak szerint alakulna: alapfinanszírozási sáv 

(13 .500.000 Ft) + ártalomcsökkentő eszköz finanszírozási sávjának értékének kétszerese 

(2x500.0000) = 14.500.000 Ft1• 

'Kiemelt programok sávja lehet egyedi támogatási rendszerben is megoldható, de logikájában illeszthető a sávos 

rendszerhez 
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b.) Egy Dmpln szolgáltatást működtető, és évente kb. 10.000 steril fecskendőt osztó 

alacsonyküszöbű program finanszírozása az alábbiak szerint alakulna: alapfinanszírozási sáv 

(13.500.000 Ft) + Dropln finanszírozási sáv (3.125.000 Ft) + ártalomcsökkentő eszköz 

finanszírozási sávjának értékének egyszerese (lxS00.0000) = 17.625.000 J<'t. 

e.) Egy olyan alacsonyküszöbű szolgáltatás finanszírozása, amely sem Dropln szolgáltatást, 

sem jelentősebb tűcsere forgalmat nem bonyolít le: alapfinanszírozási sáv 13.500.000 Ft. 
A sávos finanszírozási rendszer ugyanakkor továbbra is egy meghatározott ellátási területhez 

rendelt támogatással történne. 

II.) 

A működési támogatások nyertes pályázóival legkésőbb 2014. november 28-ig kerüljön sor 

támogatói szerződés megkötésére, annak érdekében, hogy a szervezeteknek álljon 

rendelkezésre legalább egy hónap az előző finanszírozási időszakból, illetve az új 

finanszírozási időszakig az esetleges ellátott jogi-, munkajogi-, vagy egyéb szerződéses 

feltételeknek eleget tudjanak tenni. 

A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátását biztosító szolgáltatások fenntartási, működési 

költségeihez való állami hozzájárulások az előző pályázati időszakban' - az állami 

költségvetés nehéz helyzete miatt - olyan rendkíyül alacsonyan lettek megállapítva, hogy a 

szolgálatok folyamatos működtetése is jelentős nehézségekbe ütközött. Bízunk abban, hogy a 

gazdasági válság elmúltával, Magyarország teljesítőképességének javulásával - és ezzel 

egyidejűleg az állami támogatások növelésével • a következő időszakban az addiktológiai 

ellátások működése stabilizálódni fog. Ezűton kérjük a fenti javaslatok érvényesítéséhez a 

Kormány által jelölt szakniapolitikusok teljes körű támogatását, lobby-erejét. Bízunk abban, 

hogy a támogatások kért mértékű emelését az Emberi Erőfomísok Minisztériumának 

valamennyi érintett államtitkársága2hozzájárulásával sikerül elérni, ellenkező esetben a 

szolgáltatóknak át kell gondolni az eddigi Szolgáltatások felfüggesztését, ami beláthatatlan 

következményekkel bír majd. 

2Érintett államtitkárságok: Sporté1t és lfjuságért Felelős Államtitkárság, Szociális és Csa!ádUgyért Felelös 
Államtitkárság, Egészségügyért Felelős Államtitkárság 
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2. sz. melléklet 

Költségvetés-tervezet 

A kedvezményezett szervezet neve: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány 

Költsé2tfousok Össze!! /Ft/ 

Felhalmozási célú kiadások 
Immateriális iavak (szoftver) 80 OOO Ft 
Tárgyi eszközök 

Számítástechnikai eszközök 200 OOO Ft 
Errvéb gépek, berendezések 238 OOO Ft 

Beruházás, felúiítás 720 OOO Ft 
Felhalmozási célú kiadások összesen: 1 238 OOO Ft 

Működési célú kiadások 
Anva2költségek 

Irodaszer, nvomtatvánv 39 100 Ft 
Fenntartási anyagok, alkatrészek 1 00 OOO Ft 
Kis értékű tántvi eszköz beszerzése 60 OOO Ft 
Errvéb anyag beszerzés 1 00 OOO Ft 

Személv iellel!Ű kiadások ' 

Személyi juttatások 966 OOO Ft 
Munkaadót terhelő iárulékok 212 520 Ft 

1 
Dologi kiadás AFA-val1 3 284 380 Ft 

Működési célú kiadások összesen: 4 762 OOO Ft 

Felhalmozási célú és működési. célú kiadások összesen: 6 OOO OOO Ft 

1 Dologi kiadás tételcsoportjai: Közüzemi díjak; Kommunikációs költségek; Megbízási díj· 
pszichiáter; Szakértői díjak; Egyéb szolgáltatások (pl. adminisztráció, könyvelés, 
üzemorvos, számítógéppark és egyéb gépek karbantartása, bankköltség, biztosítás, 
képzésen/továbbképzésen részvétel költsége): 3 284 380 Ft. 

Budapest, :2017. október 27. 

tiszta .Töv!íért KUzhaswií Ainpítvál1ly 
1143 Bu\fa�st_. ·rs.hornok lt lL/B Adószám: 1S0965111�l-42 R :>17._sz.: 1-0I020S642559600�ú,IQ11()flt•� 
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ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről 
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
Székhely: 1 145 Budapest, Pétervárad utca 2. 
Adószáma: 1 5735777-2-42 
KSH statisztikai számjele: 1 5735777-841 1 -321-01 

3. számú melléklet 

Képviseli: Karácsony Gergely polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészről 
TISZT A JÖVŐÉRT Közhasznú Alapítvány 
Székhely: 1 143 Budapest, Tábornok utca 1 1/B. 
Adószám: 1 80965 14-1 -42 
Képviseli: Gondi János kuratóriumi elnök 
Nyilvántartásba vette: a Fővárosi Bíróság 2007. október 29. napján kelt Pk. 60. 257 /1999/3 . 
számú határozatával 7594 nyilvántartási számon (a továbbiakban: Alapítvány) között, az 
alábbi feltételekkel: 

1 .  Az Önkormányzat megbízása alapján az Alapítvány vállalja, - a Budapest XIV. Tábornok 
utca 1 1/B. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiségben - a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1 993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 65/A. § (3) 
bekezdésében meghatározott szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás 
biztosítását. Jelen szerződést 2018. január l. napjától 2018. december 31 . terjedő 
időtartamra kötik meg. 

2. Az Önkormányzat megbízása alapján az Alapítvány a kibővített alacsonyküszöbű ellátás 
keretében biztosítja: 

a) orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való 
részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését, 
b) megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése 
érdekében 
e) a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk 

mérsékléséhez szükséges egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat, 
d) a kríziskezelést az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és 
életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetek esetére 
e) orvosi konzultációt, az elterelés folytatásához, 
f) a szakmai környezet és a fizikai környezet együttes fejlesztését. 

3.  Az Alapítvány kuratóriumi elnöke jelen szerződésben nyilatkozatot tesz arra, 
vonatkozóan, hogy a 2.) pontban rögzített szociális szolgáltatásra vonatkozó hatályos 
jogszabályi előírásokat, szakmai követelményeket, nyilvántartási kötelezettségeket, az 
adatkezelés és az adatvédelem szabályait ismeri, azokat betartja és betartatja. 

4. Az Alapítvány vállalja, hogy az ellátottakkal, - házirendjével összhangban - az emberi 
együttélés szabályaira vonatkozó előírásokat kötelezően betartatja, ide értve a 
közegészségügyre vonatkozó előírásokat is. 
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5. Az Alapítvány a 2.) pontban megnevezett szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátását 
Budapest főváros XIV. kerület lakosai részére térítésmentesen biztosítja. 

6. Jelen szerződést bármelyik fél 3 hónapos felmondási határidővel hónap végére írásban 
felmondhatja. 

7. A feleket azonnali hatályú - kizárólag írásban történő - rendkívüli felmondás illeti meg 
bármelyik fél súlyos szerződésszegése esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül 
különösen az ellátottak élete, testi épsége vagy egészsége veszélybe kerül a végzett 
tevékenység, vagy mulasztás következményeként. 

8. Az Alapítvány szerződésszegése esetén - különösen az ellátás folyamatos biztosításának 
elmulasztása esetén - az Önkormányzat kártérítési igényt érvényesít. A kártérítés 
mértékének alapja 13 .  pontban meghatározott összeg azon része, amely a szerződésszegés 
időtartamára időarányosan esik. 

9. Az Alapítvány vállalja, hogy e szerződés bármelyik fél által történő rendes vagy 
rendkívüli felmondása esetén is biztosítja a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátását, 
arra az időtartamra, amíg az Önkormányzat a szolgáltatás biztosítására új ellátási 
szerződést nem köt. 

10. A szolgáltatást végző szakmai vezetőn keresztül tesz eleget a szolgáltatásra vonatkozó 
értesítési és tájékoztatási kötelezettségének. 

1 1 .  Az Alapítvány biztosítja, hogy az intézmény vezetője az ellátott �Ital személyesen 
előadott, illetve írásban benyújtott panaszát haladéktalanul kivizsgálja, és a jogos 
panaszokat orvosolja. Az írásban benyújtott panaszr� írásban kell válaszolnL Az 
intézmény vezetőjének döntése ellen az Alapítvány kuratóriumi elnökéhez lehet fordulni. 
A kuratórium elnöke a kivizsgálásról és a megtett intézkedéséről az Önkormányzat 
illetékes szakmai bizottságának az elnökét - a Humánszolgáltatási Osztályon keresztül -
minden esetben tájékoztatja. 

12. Az Alapítvány minden évet követő január 3 1 -éig és július 3 1 .  napJaig, évente két 
alkalommal szakmai beszámolót készít az illetékes szakmai bizottságnak az átvállalt 
feladat elvégzéséről (a közösségi ellátás területén végzett tevékenységéről, az ellátás 
igénybevételéről, ideértve az ellátottakra vonatkozó adatszolgáltatást, statisztikát is). 
Az Alapítvány a feladat ellátásáról éves pénzügyi beszámolót készít a számviteli előírások 
szerint, amelyet, tárgyévet követő január 3 1 .  napjáig megküld az Önkormányzat részére. 
A beszámoló és az elszámolás eljuttatása tértivevényes postai küldemény útján „Budapest 
Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1 145 Budapest Pétervárad utca 2." 
címen lehetséges. 
Határidőre nem, vagy nem megfelelően teljesített beszámoló illetve pénzügyi elszámolás 
esetén az Önkormányzat hiánypótlás keretében szerződésszerű teljesítésre hívja fel az 
Alapítványt egy alkalommal, 15  napos határidővel, tértivevényes postai küldemény útján. 
A határidő lejártával további hiánypótlásnak helye nincs, a szerződésszerű teljesítés 
elmulasztása az elszámolási kötelezettség megszegésének minősül. 
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Amennyiben a hozzájárulás összegének vagy annak egy részének rendeltetés- és 
szerződésszerű felhasználása Szolgáltatást végzőnek fel nem róható okból meghiúsul, 
arról szolgáltatást végző köteles Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 
Önkormányzata Képviselő-testületét - Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 
Önkormányzat Alpolgármesterét 1 145 Budapest, Pétervárad u. 2." címén -
tértivevényes postai levélben értesíteni. Ezzel egyidőben, ugyanezen értesítésben 
Szolgáltatást végző a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
Képviselő-testületéhez határidő módosítási kérelmet nyújthat be. Amennyiben erre 
nem kerül sor, Szolgáltatást végző haladéktalanul köteles a támogatás összegét, illetve 
maradványát a Szolgáltatást igénybevevő 1 1784009-1 5  5 14004-00000000 számú 
számlaszámára befizetni. 
A szolgáltatást végző a támogatott tevékenységről és a támogatott tevékenység 
megvalósításával kapcsolatban fehnerült valamennyi költségről az ellátási 
szerződésben rögzített határidőig készíti el az ellátási szerződés szerinti beszámolót. 
Az ellátási szerződés az egyes finanszírozási időszakok lezárásaként vagy ütemterv 
alapján több részletben folyósítandó támogatás esetén részbeszámoló benyújtását 
írhatja elő. 

A szolgáltatás végző kizárólag a támogatott tevékenység időtartama alatt felmerült 
költségeket szerepeltetheti a beszámolóban. 

A beszámolóhoz csatolni kell a számlák másolatát, továbbá a számviteli bizonylatok 
másolatát, vagy a szolgáltatást igénybevevő az ellátási szerződésben meghatározott, a 
gazdasági eseményt igazoló egyéb dokumentumok hiteles másolatát. Hiteles 
másolatként a kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az által:;i meghatalmazott 
személy által aláírt másolat fogadható el. 

A beszámolóhoz benyújtandó okiratokat záradékolással kell ellátni . . "Elszámolva 
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata -. . . . . . . . . . .  , . . . .. . .  ,./2017 . . .  ·. 

nytsz. szerződése terhére." 

A hozzájárulás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetőségé érdekében a 
szolgáltatást végző köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített 
nyilvántartást vezetni. 

A benyújtott elszámolásokat a polgármesteri hivatal illetékes szervezeti egységének 
megbízott dolgozója ellenőrizni köteles, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és 
jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a 
benyújtott elszámoláson, a beszámolón dokumentálni kell. 
A hozzájárulás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat jogosult a helyszínen 
ellenőrizni. 

13 .  Fizetési feltételek: 

1 3 . 1 .  Az Önkormányzat vállalja, hogy az Alapítvány részére a szolgáltatás ellenértékeként 
évente 6 OOO OOO Ft azaz hatmillió forint hozzájárulást biztosít a feladat ellátásához, 
amelyet évenként két egyenlő részletben május 3 1-éig és október 3 1 -éig átutal az 

Alapítvány Budapest Banknál vezetett 10 102086-42559600-00000007 számlájára. 
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13 .2. A Szolgáltatást végző igényli meg és használja fel a feladat elvégzéséért a szerződés 
teljes időtartamára az alacsonyküszöbű ellátás után járó támogatás összegét. 

14. Az Alapítvány vállalja, hogy a KSH számára készített éves kötelező adatszolgáltatási 
jelentés másolati példányát a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat 
Jegyzője részére megküldi. 

15 .  Az Alapítvány kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb 
adatainak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 201 1 .  
évi CXII. törvényben előírt közzétételéhez. 

16. Az Alapítvány a közösségi ellátást a saját költségén kialakított az ! .) pontban megnevezett 
helyiségben végzi, jogerős működési engedély birtokában. 

17.  A Szolgáltatást végző az államháztartásról szóló 201 1 .  évi CXCV. törvény 36. § (6) 
bekezdésére figyelemmel, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 
201 1 .  (XII. 3 1 .) Korm. rendelet 50. § ( la) bekezdésének megfelelően akként nyilatkozik, 

hogy a Szolgáltatást végző a nemzeti vagyonról szóló 201 1 .  évi CXCVI. törvény 3 .  § (1) 
bekezdése 1. pontjának megfelelő átlátható szervezetnek minősül. 
A Szolgáltatást végző ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul 
köteles a szolgáltatást igénybevevőt tájékoztatni. 
A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Szolgáltatást 
igénybevevő felmondja, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a 
szerződéstől eláll. 

· 

1 8. Jelen szerződés az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/201 1 .  
(XII. 3 1 .) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése d) pontja szerint tartalmazza a Szolgáltatást· 
igénybevevő részéről a pénzügyi ellenjegyzés tényét és ·a pénzügyi ellenjegyző 
keltezéssel ellátott aláírását. 

1 9. Jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben az Szt. és annak végrehajtási rendeletei, 
valamint a Ptk. rendelkezései irányadóak. 

20. A felek a közöttük felmerülő esetleges vitás kérdések rendezését elsősorban tárgyalásos 
úton kívánják rendezni. 

21 .  Az ellátási szerződés 3 (három) egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti 
példányban készült, amelyből 1 (egy) példány az Alapítványt és 2 (három) példány az 
Önkormányzatot illeti meg. 

Jelen szerződést Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő
testülete a „ „  . . /201 7. (XL 16.) Öh. számú határozatával hagyta jóvá, amelyet a Felek 
elolvastak, értelmeztek, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak 
alá, továbbá példányaikat egyidejűleg átvettek. 
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Budapest, . „  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 
Önkormányzat képviseletében 

Karácsony Gergely 
polgármester 

Budapest, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Budapest Főváros XIV. Kerület 
Zugló Önkormányzata részéről 

pénzügyi ellenjegyző 

Budapest, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

TISZTA JÖVŐÉRT Közhasznú Alapítvány 
nevében 

Gondi János kuratóriumi elnök 
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Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
1 145 Budapest, Pétervárad u. 2. 

Az előterjesztés sorszáma: 123-1073/2017 

A Képviselő-testület 201 7. 1 1 .23 ülésére. 

Tárgy: 

Megtárgyalás módja: 
Előterjesztő: 
Az előterjesztést készítette: 

A készítésben 
közreműködtek: 

Szakmai egyeztetés: 

TISZTA JÖVŐÉRT Közhasznú Alapítvánnyal ellátási szerződés 
megkötése és a fiatalok biztonságos szórakozása program 
megvalósításához támogatás biztosítása 
Nyílt ülésen tárgyalandó 
Szabó Rebeka alpolgármester 
Humánszolgáltatási Osztály vezetője; Bondorné Gyurcsi 
Mária/inform; Hernádi Iván Lászlóné/inform; Horváth 
Andrea/inform; Vincze Andrea/inform; Zatykó Klaudia/inform; dr. 
Vabrik Györgyi/inform; Pischoff Katalin/inform 

Polgármesteri hivatal társosztályok: 

Gazdasági Osztály: Igen 
Szegvári Etelka (2017. 1 1 .06. 12:09 : 1 1) 

Jogi normakontrol: 

Jogi és Törvényességi Osztály: Igen véleménnyel: 
jogi vélemény figyelembevételével 
dr. Csontos Zsombor (20 17. 1 1 .07. 13:50:33) 

Jegyzői jóváhagyás 

Aljegyző: Igen 
Palkó Eszter (20 17. 1 1 .  08. 1 2 :22:59) 


