
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 
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_U_ . számú elöte1jesztés 

a Sokproblémás Családokért Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés felmondásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. július 26-án határozatlan idejű 
ellátási szerződést kötött a Sokproblémás Családokért Alapítvánnyal (1102 Budapest, Liget u. 
10., a továbbiakban: Alapítvány) a Kőbánya területén élő szenvedélybetegek részére 
addiktológiai ellátás biztosítására. 

Az Alapítvány kezdetben a Liget utcai székhelyén, később a Nyírő Gyula Kórház területén 
végezte a szenvedélybetegek gondozását, kezelését, melyért a Képviselő-testület havonta 80 OOO 
Ft támogatást biztosított. Az Alapítvány vezetője, Gál Andrásné dr. Fórizs Éva az utóbbi években 
egyre nehezebben tett eleget a támogatás elszámolásával kapcsolatos kötelezettségének, a 
Polgármesteri Hivatalnak többször kellett levélben figyelmeztetnie újabb és újabb határidők 
kitűzése mellett. 

A Félúton Alapítvánnyal ellátási szerződés kötéséről szóló 346/2019. (XI. 21.) KÖKT határozat 
alapján a Képviselő-testület 2020. január l-jétől 2024. december 31-éig szóló ellátási szerződést 
kötött a Félúton Alapítvánnyal (1172 Budapest, Liget sor 26.) szenvedély- és pszichiátriai 
betegek nappali ellátása, valamint szenvedélybetegek közösségi ellátása tekintetében. 

Tekintettel arra, hogy az Alapítvány többször nem tett eleget időben az elszámolási 
kötelezettségének, és az Alapítvány vezetőjével az együttműködés nehézkessé vált, valamint az 
Önkormányzat a kötelező feladatát új szerződés keretében látja el, javasolom az ellátási 
szerződés felmondását. 

II. Hatásvizsgálat 

A szociális igazgatásról és 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 felmondás következtében az ellátási szerződés megszűnik. A kötelező önkormányzati 
feladatellátás a Félúton Alapítvánnyal kötött szerződés alapján biztosított, amely kedvezőbb az 
Önkormányzat és az ellátottak számára is. A Félúton Alapítvány több telephellyel rendelkezik, 
továbbá nemcsak addiktológiai ellátást nyújt, hanem pszichiátriai- és szenvedélybetegek integrált 
ellátását is biztosítja. 

III. A végrehajtás feltételei 

Az Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés 12. pontja alapján a szerződést bármelyik fél - külön 
indokolás nélkül - 30 napra felmondhatja. 



IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2020. január „ ÁG '.' 

~~~ 
Weeber Tibor 

jegyző 

1. melléklet az előte17·esztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

.. ./2020. (1. 23.) határozata 
a Sokproblémás Családokért Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés felmondásáról 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Sokproblémás 
Családokért Alapítvánnyal addiktológiai ellátás biztosítására kötött ellátási szerződést a közléstől 
számított 30 napos felmondási idővel felmondja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a felmondásról szóló jognyilatkozat 
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
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amely, létrejött egyrészről a Sokproblémás Családokért Al~p ~f ifta{~~'fa-git, ~-igepctó: 
u. 10., adószám: 18079179-1-42, bírósági bejegyzés száma: 12.Plt6f139/1995/3.,J:'-0<dC) 
nyilvántartási száma: 5800. bankszámla száma: 1170800 .5-0009.0}.,- =-- mÜ1L.szociális ___ _ 
szolgáltatást biztosító - képviseli Gál Andrásné dr. Fórizs Éva (a továbbiakban Szolgáltató), 

másrészről a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkorm~foyzat (1102 Budapest X., 
Szent László tér 29.) - mint az ellátás igénylője - képviseli Verbai Lajos polgármester 
megbízásából Kovács Róbert alpolgármester (a továbbiakban: Megbízó) között a mai napon 
az alábbi feltételekkel. 

1. A Szolgáltató addiktológiai ellátást biztosít a Köbánya területén élö 
szenvedélybetegek és hozzátartozóik részére . 

2. Az Alapítvány az 1. pontban meghatározott feladat ellátása során együttműködik az 
Egészségügyi Szolgálattal, a Nevelési Tanácsadóval, a Kőbányai Családsegítő 
Szolgálattal, a Kőbányai Gyermekjóléti Központtal és a Kőbányai Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórummal. 

3. Az Alapítvány a kerületi prevenciós 1mmka érdekében oktatást és képzéseket szervez az 
egészségügyi, szociális és nevelési-oktatási területeken dolgozók részére, 
esetmegbeszélést és szupervíziót biztosítva számukra. 

4. Az Alapítvány rendszeresen részt vesz a nevelési-oktatási intézmények, háziorvosok, 
védőnők jelzései alapján kiemelt veszélyeztettek gondozásba vételében. A 
szenvedélybetegek részére kreatív és művészeti foglalkozások, szociális készség 
tréningek T?.1.egszervezését, megtartását biztosítja. 

5. Az Alapítvány részt vesz a sokproblémás, hátrányos helyzetü szenvedélybeteg családok 
gondozásában, kezelésében. 

6. Az Alapítvány rendszeresen szervez kulturális és szabadidős programokat a 
szenvedélybetegek és gyermekeik részére. 

7. Az Alapítvány segítséget ny~jt a hajléktalan szenvedélybetegek ellátásában és 
gondozásában, szükség esetén a hajléktalan szállón csoport-foglalkozások tartásával. 

8. Fenti addiktológiai tevékenységhez az Alapítvány megfelelően képzett szakembereket 
(szociális munkás, addiktológiai konzultáns, pszichológus, fülakupunktúrás addiktológus) 
biztosít. 

9. A Szolgáltató az 1. pontban meghatározott szociális feladat ellátását, az annak szakmai 
tartalmára vonatkozó külön jogszabályok és szakmai követelmények, nyilvántartási és 
adatkczelés.i kötelezettségek, illetve az eliátásra jogosult érdekvédelmét szolgáló 
fórumra vonatkozó szabályok betartása mellett végzi, az azokban megkövetelt 
személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezi k. 
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10. Fenti tevékenység elősegítése céljából a Képviselő-testület havonta 80 OOO,- Ft, azaz 
nyolcvanezer Ft mfücödési támogatást biztosít a mindenkori költségvetés terhére, amely 
összeget minden hónapban átutal az Alapítvány folyószámlájára. 

11 . A Szolgáltató az Önkormányzat számára az intézmény működéséről évente egy 
alkalommal szakmai és számlákkal alátámasztott pénzügyi beszámolót készít a 
tárgyévet követő január 31-ig. Az Önkormányzat jogosult az Alapítványtól év közbeni 
tájékoztatót kérni . 

12. Jelen szerződést bármelyik fél - külön indokolás nélkül - 30 napra felmondhatja. 

13. A Megbízó panasszal írásban fordulhat az Alapítvány elnöke felé, aki a panaszt 
köteles 30. napon belül kivizsgálni, majd ennek eredményéről haladéktalanul 
értesíteni Megbízót. 

14. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Sztv. rendelkezései 
az irányadóak. 

15. A szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, j óvábagyó lag Íliák alá. 

Budapest, 2010. július 

Szolgáltató képviseletében: 
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no<. 1102 Bp. , Liget u. 10. 
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Ellenjegyezte: 

Dr. Neszteli István jegyző megbízásából 
Végh Erzsébet 
főosztályvezető 
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Szakmai és jogi szignáló: 
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Ehrenberger t1szt111a 
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Megbízó képviseletében: 
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jogtanácsos 


