
GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

E L Ő T E R J E S Z T É S
a  Képviselő-testület 2008. június 25-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Magyarországi Régiójával
ellátási szerződés megkötésére.
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester



Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2006. november 23-án megtartott ülésén 205/2006 (XI.23.) sz.
önkormányzati határozatával a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-magyarországi
Régiója részére 2016. november 30. napjáig használatába adta a Gödöllő, Palotakert,
Alsópark területén lévő 5884/22 hrsz-ú  740 nm. alapterületű földrészleten álló, 53 nm
hasznos alapterületű, nem lakás céljára szolgáló, önkormányzati tulajdonú ingatlant.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gödöllői Csoportja érvényes működési engedély alapján
Támogató Szolgálat, valamint Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása szolgáltatásokat
biztosít, elsődleges ellátási területként városunk lakosai, valamint a Pest megyei települések
lakosai számára.

Az intézmény szakmai feltételei megfelelnek a jogszabályban előírt követelményeknek. Az
intézmény rendszeresen tart esetmegbeszéléseket, melyeket szakszerűen dokumentálnak, a
dolgozók részére a szupervízió biztosított.

Az intézmény együttműködik városunk egészségügyi és szociális intézményével, az
otthonápolási szolgálattal, oktatási intézményekkel, valamint a fogyatékos személyeket segítő
érdekvédelmi szervezetekkel.

Az intézmény szolgáltatásairól, szórólapon, helyi sajtón és a jelzőrendszeri tagokon keresztül
értesül a lakosság.

Az intézmény a pszichoszociális  szolgáltatás kialakításánál az alacsony küszöbű
intézményekre jellemző kritériumokat vették figyelembe, mely szerint könnyen, önkéntesen,
ingyen, akár anonim módon hozzáférhető.

A szolgáltatás az alkohol-, kábítószer-, gyógyszerfüggők, játékszenvedély betegek, valamint
hozzátartozóik ellátására irányul. A fenti szenvedélybetegségek az érintett személyen kívül
kihatással van a családtagjaira, a munkavégzésre, a társadalmi életben való részvételre. A
függőséget okozó szerek használatának velejárója a betegség-tudat hiánya, a kontrollvesztés,
a kapcsolatok beszűkülése, szeparálódás.

A szenvedélybetegségek hatékony kezelése érdekében az intézmény biztosítja a
szolgáltatások komplex körének igénybevehetőségét és a differenciált, egyénileg szabott
ellátást.

Az intézmény szoros kapcsolatot tart az Egyesített Szociális Intézmény által működtetett
Nefelejcs Fogyatékos Napközi Otthonnal. A napközibe járó gondozottak táboroztatásában
segítettek, illetve szállították őket a Támogató Szolgálat közreműködésével.
Az intézménynek rendszeres a kapcsolata a Montágh Imre Általános és Speciális
Szakiskolával is, az ott tanuló gyermekeket rendszeresen szállítják uszodába és lovagolni.



A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-magyarországi Régiója jövőbeni tervei között
szerepel az intézmény épületének bővítése - ifjúsági klub működtetése, kortárs-segítő képzés,
valamint kortárs-segítő csoport létrehozása - érdekében.

Javaslom, hogy az intézmény által biztosított szolgáltatások működtetéséhez
önkormányzatunk 1.000.000,- Ft., azaz Egymillió forint pénzbeli támogatással járuljon hozzá
2008. évben.

Tekintettel arra, hogy önkormányzatunknak az 1993. évi III. törvény 86. § (2) bek. c)
pontjában meghatározott rendelkezések alapján ellátási kötelezettsége van az intézmény által
biztosított szolgáltatások tekintetében, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati
javaslatok elfogadására, továbbá a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-magyarországi
Régiójával kötendő ellátási szerződés elfogadására.

Gödöllő, 2008. június” 16 ”.

Dr. Gémesi György

Az előterjesztés szövege hiteles: Lukács Adrienn
       szervezési vezető-tanácsos
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H A T Á R O Z A T I    J A V A S L A T

1. A Képviselő-testület Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-magyarországi
Régiójával a határozat melléklete szerinti szerződést köt, a gödöllői telephelyen
biztosított szociális szolgáltatások működtetése érdekében.

2.  Az ellátási szerződés alapján a Képviselő-testület évente a költségvetésében dönt a
tárgyévre vonatkozó támogatás összegéről.

3. A Képviselő-testület a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-magyarországi Régió,
Gödöllői Csoportja részére a szociális szolgáltatások működtetése érdekében 2008.
évben 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint pénzbeli támogatást biztosít a tartalékalap
terhére.

Határidő: 2008. július 01.
Felelős:   Dr. Gémesi György polgármester
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ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Gödöllő Város Önkormányzata ( Gödöllő Szabadság tér 7.sz.
képviseletében: dr. Gémesi György polgármester) (továbbiakban: Önkormányzat), mint
megrendelő,

másrészről a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Magyarországi Régiója  ( Budapest,
1033. Miklós u. 32. cégjegyzékszáma: 7 Pk. 20910/1989/1., (Bankszámlaszám: Kereskedelmi
és Hitelbank Rt. 10404065-40600673-00000000) képviseletében:Győri Dani Lajos ), mint
szolgáltatást végző (továbbiakban: Szolgáltatást végző ) között az alábbi feltételekkel:

1.) Az Önkormányzat a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (továbbiakban: Szoc. tv.) 65/A. §., és a 65/C §. alapján a  szenvedélybetegek
közösségi ellátásáról, valamint támogató szolgáltatásról, ellátási szerződés útján kíván
gondoskodni.

2.)  Szolgáltatást végző a működési engedélye szerint a Gödöllő, Palotakert 7. sz. alatt
található telephelyén  szociális intézményt működtet az l. pontban meghatározott
feladattal, valamint a hozzá forduló rászorulók számára térítésmentesen gyógyászati
segédeszközt biztosít.

3.) Szolgáltatást végző kijelenti hogy a szenvedélybetegek közösségi ellátására, valamint
a támogató szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályokban foglalt rendelkezéseket (a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének
engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999.
(XII. 16.) Korm. rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési
díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.
7.) SzCsM rendelet), valamint a szakmai követelményeket, nyilvántartási
kötelezettségeket ismeri, és azokat betartja.

4.) Szerződő felek jelen ellátási szerződést 2008. július 1-vel kezdődően, határozott
időre, 2010. december 31-ig kötik meg. A szerződés lejárta előtt 6 hónappal a
szerződő felek tárgyalnak a szerződés meghosszabbításáról.

5.) Az önkormányzat az intézmény által ellátott szociális ellátások működtetésére
1.000.000,- Ft., azaz Egymillió forint pénzbeli hozzájárulást biztosít, melyet a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Magyarországi Régiója,
10404065-40600673-00000000 számú számlájára utalja, a szerződés aláírását követő
15 napon belül.



6.) Jelen ellátási szerződésre  szerződésszegés esetén, a Ptk. vonatkozó rendelkezései
irányadóak. Eredménytelen egyeztetés után az ellátási szerződést a másik félhez
intézett írásbeli nyilatkozattal, hat (6) havi felmondási idővel, a folyamatos ellátás
biztosítása mellett lehet felmondani.

7.) A szolgáltatást végző évente egyszer, február 15-ig köteles írásban beszámolni az
Önkormányzatnak a jelen szerződés alapján átvállalt feladattal kapcsolatos szakmai
munkájáról. A beszámolónak tartalmaznia kell az igénybevétellel kapcsolatos
panaszokat és azok kivizsgálásának eredményét, valamint az önkormányzat által
nyújtott pénzbeli támogatás elszámolását.

8.) Szolgáltatást végző feltétlen kötelezettséget vállal arra, hogy a külön jogszabályban
     meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének mindenkor határidőben eleget tesz.

9.) Szerződő felek kijelentik, hogy jelen ellátási szerződésből származó jogvitáikat peren
kívül, közös megegyezéssel kívánják rendezni.

10.) Jelen ellátási szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1993. évi III. törvény és
a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadók.

Gödöllő, 2008. június „……..”

Gödöllő Város Önkormányzata       Magyar Máltai Szeretetszolgálat
            képviseletében:                                       Közép-magyarországi Régiójának

                 képviseletében:

…………………………. ..……………………….
                 Dr. Gémesi György     Győri-Dani Lajos

         polgármester                    régió vezető
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