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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek 
védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény lehetőséget nyújt az 
önkormányzatok számára, hogy egyes szociális és gyermekjóléti feladatokat nem állami szervvel 
kötött ellátási szerződés útján biztosítsa.  
 
E lehetőséggel élve önkormányzatunk a 202/2006.(IV.25.) Kt határozata alapján ellátási 
szerződést kötött a Kapcsolat Alapítvánnyal - 2006. május 1. napjától 2010. december 31. 
napjáig szóló - kapcsolattartási ügyelet biztosítására. Az ellátási szerződés módosításra került a 
Képviselő-testület a 387/2007.(V.15.) Kt. számú határozatával.   
 
A kapcsolattartási ügyelet a gyermekjóléti központ szolgáltatásai között kötelezően biztosítandó 
szolgáltatás (1997. évi XXXI. tv 40. § (3) bek.) , amely a szülők közötti konfliktus megoldásában 
segít, semleges találkozási helyet biztosít a külön élő családtagok számára kapcsolattartásuk 
érdekében. 
 
A Kapcsolat Alapítvány a 2008. szeptember 2-án kelt levelében 2008. december 31. napjával az 
ellátási szerződést felmondta.   
 
Az ellátási szerződés 11.2. és 11.3. pontjában foglaltak szerint „Jelen szerződést bármely fél 90 
napos felmondási idővel – rendes felmondással – írásban felmondhatja oly módon, hogy a 
felmondás utolsó napjának december 31. napjára kell esnie. Ettől érvényesen eltérni nem lehet.  
 

A Szolgáltatást nyújtó köteles a 11.2. pontban megfogalmazott felmondás esetén is 
szolgáltatását a felmondási idő utolsó napjáig változatlan tartalommal és feltételek mellett az 
Önkormányzat – illetve jogosult személyek részére – nyújtani.” 
 
A szerződésben foglaltak alapján a felmondás jogszerű, ezért a szolgáltatás 2008. december 31. 
napjával történő megszüntetését az önkormányzatnak tudomásul kell vennie.  
 
Mivel a kapcsolattartási szolgáltatás a gyermekjóléti központ számára kötelezően ellátandó 
feladat, ezért annak további biztosításáról gondoskodni kell, a kapcsolattartási ügyeletet 2009. 
január 1-től a  Csepeli Szociális Szolgálat keretében működő gyermekjóléti központ keretében 
kell biztosítani. Az említett feladat ellátásához a Csepeli Szociális Szolgálatnál a személyi 
feltételek megteremthetők, a tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. Javasoljuk, hogy a 2009. évi 
költségvetésben az Önkormányzat a kapcsolattartási feladatok ellátásához szükséges fedezetet 
– a korábbi mértéknek megfelelően  - az intézmény számára biztosítsa.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembe vételével fogadja el az 
előterjesztést és a határozati javaslatokat. 
 
 
 
Budapest, 2008. november 17. 
 
 
 
         Horváth Gyula 
         alpolgármester 
 
 
 
 
 
 



 
Határozati javaslatok: 
 
1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Kapcsolat Alapítvánnyal  (1077 Budapest, Wesselényi u. 17.)  2006. április 26-án kötött és 
2007. május 31-én módosított – kapcsolattartási ügyelet biztosítására vonatkozó – ellátási 
szerződés Kapcsolat Alapítvány részéről történő felmondását tudomásul veszi, és az ellátási 
szerződést 2008. december 31. napjával megszünteti. Felkéri egyben a polgármestert, hogy 
a szerződés megszüntetésével kapcsolatos – a 2008. december 31. napjáig nyújtott 
szolgáltatás ellenértékére vonatkozó – elszámolási kötelezettség teljesítésére vonatkozóan 
intézkedjen. 

 
Határidő:  elfogadásra:  azonnal 
  végrehajtásra:  megszüntetésre:  2008. december 31. 
     elszámolásra:       2009. január 31. 
 
Felelős: Tóth Mihály polgármester  
  végrehajtásért:   Viszkievicz Ferenc mb. intézményvezető 
         Csepeli Egészségügyi Szolgálat 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségének támogató szavazata 
szükséges. 
 
 
2) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzat gyermekjóléti szolgáltatásai keretében működő kapcsolattartási ügyeletet 
2009. január 1. napjától a Csepeli Szociális Szolgálat útján látja el. 
 
Határidő:  elfogadásra:  azonnal 
  végrehajtásra:  2009. január 1. 
 
Felelős: Tóth Mihály polgármester  

végrehajtásért: Lombos Antal  ágazatvezető 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségének támogató szavazata 
szükséges. 
 



1. sz. melléklet 
 
 
 

M e l l é k l e t  
 
 
a „Javaslat a Kapcsolat Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés megszüntetésére” című 
előterjesztéshez. 
 
 
Előterjesztés egyeztetve:  
 Dr. Kardos Ferenc     Kapcsolat Alapítvány kuratórium elnökével 
 Halmos Istvánné     Városgazdálkodási Ágazat ágazatvezetőjével 
 Viszkievicz Ferenc        Csepeli Egészségügyi Szolgálat mb. intézményvezetőjével 
 
Az előterjesztésel kapcsolatosan megfogalmazott vélemény, javaslat, észrevétel: 
 

Az előterjesztéssel egyetértek. 
 
Budapest, 2008. november  19. 
 
 
                 Dr. Kardos Ferenc sk. 
                 Kapcsolat Alapítvány 

                        kuratóriumi elnök 
 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatosan megfogalmazott vélemény, javaslat, észrevétel: 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatosan nincs észrevételem. 
 
Budapest, 2008. november 21. 
 
 
        Halmos Istvánné sk. 
              Városgazdálkodási Ágazat 

       ágazatvezető 
 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatosan megfogalmazott vélemény, javaslat, észrevétel: 
 
Az előterjesztéssel egyetértek. 
 
Budapest, 2008. november 24. 
 
 
        Viszkievcz Ferenc sk. 
           Csepeli Egészségügyi Szolgálat 
          mb. intézményvezető 
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