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Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Egészségügyi Szolgálat 1997. szeptemberében a Képviselő-testület felhatalmazására 
Együttműködési megállapodást kötött a Sokproblémás Családokért Alapítvánnyal (1102 
Budapest, Liget u. 10., képviseli: Gál Andrásné dr. Fórizs Éva) addiktológiai konzultánsi 
tevékenység biztosítására. Az Alapítvány azóta ezt a feladatot 50 000 Ft/hó összegért látja el. 

Az Alapítvány az összeg emelésével kapcsolatban megkereste az önkormányzatot és az 
Egészségügyi Szolgálatot. A Tisztelt Képviselő-testület a kérelmet az április 20-i ülésén 
tárgyalta, és az alábbi döntést hozta: 

952/2010. (IV. 20.) sz. Bp. Főv. X. Ker: Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete havi 80 e. Ft-tal 
támogatja a Sokproblémás Családokért Alapítványt (1102 Budapest, Liget u. 10.) azzal a 
kikötéssel, hogy a képviselő-testület következő ülésére kerüljön beterjesztésre az 
Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás-tervezet. 

Az Alapítvánnyal egyeztetve elkészítettük a szerződés-tervezetet. 
Javasoljuk, hogy a korábbi, Egészségügyi Szolgálattal kötött szerződés kerüljön felmondásra, 
és a jelenlegi szerződést az Alapítvánnyal az önkormányzat kösse meg. 
Ennek okai a következők: 
- Az Egészségügyi Szolgálat, mint közintézet nem támogathat alapítványt 
- Az Egészségügyi Szolgálat Alapító Okirata nem tartalmazza az addiktológiai konzultánsi 

tevékenységet 

A testületi ülésen az összegről született döntés, de annak forrásáról nem. Javasolom, hogy a 
forrás a képviselő-testület működési célú tartalék kerete legyen. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést, és döntsön a határozati 
javaslatokról. 



Határozati javaslat: 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja ellátási 
szerződés megkötését a Sokproblémás Családokért Alapítvánnyal (1102 Budapest, Liget u. 
10.) 2010. január 1-től határozatlan időre. A támogatás összege 80 000 Ft/hó, melynek forrása 
a kieső bevételek fedezetére képzett működési célú céltartalék. 

Határidő: 2010. április 30. 
Felelős: Kovács Róbert alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr.Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítésért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Budapest, 2010. június 1. 

Ehrenberger Krisztina 
főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

jegyző 



Ellátási szerződés 

amely, létrejött egyrészről a Sokproblémás Családokért Alapítvány (1102 Budapest, Liget 
u. 10., adószám: 18079179-1-42, bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.61239/1995/3., 
nyilvántartási száma: 5800. bankszámla száma: 11708001-20500090)., - mint szociális 
szolgáltatást biztosító - képviseli Gál Andrásné dr. Fórizs Éva (a továbbiakban Szolgáltató), 

másrészről a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat (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 Kőbánya területén élő 
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 munka 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 megszervezését, megtartását biztosítja. 

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

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

7. Az Alapítvány segítséget nyújt 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 
adatkezelési kötelezettségek, illetve az ellátásra jogosult érdekvédelmét szolgáló 
fórumra vonatkozó szabályok betartása mellett végzi, az azokban megkövetelt 
személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik. 



10. Fenti tevékenység elősegítése céljából a Képviselő-testület havonta 80 000,- Ft, azaz 
nyolcvanezer Ft működési 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, jóváhagyólag írták alá. 

Budapest, 2010. június 

Szolgáltató képviseletében: Megbízó képviseletében: 

Gál Andrásné dr. Fórizs Éva Verbai Lajos 
Elnök polgármester megbízásából 

Kovács Róbert 
alpolgármester 

Ellenjegyezte: 

Dr. Neszteli István jegyző megbízásából 
Rappi Gabriella 
főosztályvezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Ehrenberger Krisztina 
főosztályvezető 

dr. Korpái Anita 
osztályvezető 


