Kivonat Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése
1995. november 30-i ülés jegyzőkönyvéből:
XI-173/4885/1995.SZ.HATÁROZAT:
Tárgy: Ellátási Szerződés a Miskolci Autista Alapítvánnyal
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a Miskolci Autista Alapítvány és
a Miskolc és Miskolc környékén élő Autisták Érdekvédelmi Egyesülete
által átvállalt személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásra az
előterjesztés mellékletét képező "Ellátási Szerződés"-t jóváhagyja.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Polgármester
Közreműködnek: Szociális osztály
Egészségügyi tanácsos
Pénzügyi és gazdálkodási osztály
Határidő: közgyülést követően azonnal
Kmft.

Dr.Szádeczki Zoltán sk.
jegyző

Kobold Tamás sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
kiadó
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E L LÁTÁ S I

SZERZÖDÉS

amely létrejött egyfelől:
Miskolc megyei jogu Város Önkormányzata nevében eljáró
Kobold Tamás polgármester(3525 Miskolc,Városház tér 8)
továbbiakban: Önkormányzat,
másfelől:
a Miskolci Autista Alapitvány (Felsőzsolca,
Kossuth u.70.) és Miskolc és Miskolc környékén élő
Autisták Érdekvédelmi Egyesülete, 3529
Miskolc, Középszer u. 66. 3/1.) nevében eljáró Petheő
Lászlóné kuratóriumi elnök és Szalkainé Haraszti
Krisztina egyesület elnöke
-továbbiakban: Alapitványközött az alábbi feltételekkel:
1./ Az Önkormányzat és az Alapitvány megállapitják, hogy Miskolc megyei
jogu Város Közgyülése XII-209/4872/1994. sz. határozatában az
Alapitvány részére határozatlan időtartamu használatba adta a
70364/2.hrsz-u, 10.775 tulajdoni lap számu önkormányzati tulajdonban
lévő ingatlant "Autista Ház" müködtetése céljából.
2./

Az Alapitvány kötelezettséget vállal arra, hogy az 1.pontban
meghatározott ingatlanon -a meglévő épület célszerü átalakitásával1995.november 15-től kezdődően fogyatékosok nappali elhelyezéséhez
és foglalkoztatásához szükséges müszaki és személyi feltételeket
megteremti (max.20 fő).

3./ Az Alapitvány kötelezettséget vállal arra, hogy 1996. január l-től 5 felnőtt
fogyatékos ápoló-, gondozóotthoni ellátását biztositja.
4./ Az Alapitvány az Önkormányzat részére kötelező alapfeladatként előirt
képzési kötelezettség teljesitésében részt vállal (1993.évi LXXIX.tv.a
közoktatásról 30.pa.6.bekezdés). Az Önkormányzat által meghatározott
tanköteles koru, sulyos fogyatékos gyermekek fejlesztő felkészitését
átvállalja (4 fő). Az Alapitvány biztositja a sajátos neveléshez és
oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
5./Az Alapitvány nyilatkozik, hogy jelen szerződésben meghatározott
szociális szolgáltatásra a többszörösen módositott 1993.évi
III.törvényben és a 2/1994.(I.30.) NM.számú rendeletet alkalmazza, a
szakmai követelményeket, nyilvántartási kötelezettségeket ismeri és
azokat betartja
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6./Az Alapitvány nyilvántartásbavételéről szóló Megyei Birósági határozat
száma:
Miskolci Autista Alapitvány 4.Pk.435/1992/6.
Miskolcon és Miskolc környékén élő Autisták Érdekvédelmi Egyesülete
Pk.60.966/1991/3.
7./Az Alapitvány vállalja, hogy szakmai kérdésekben konzultativ kapcsolatot
tart fenn a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályával. Évenként egyszer
beszámol az átvállalt feladatok teljesitéséről. Részleges, csak statisztikai
jellegü adatszolgáltatást nyujt a 81/1993.(XII.31.)sz. önkormányzati
rendelet szerint. A Polgármesteri Hivatal az Alapitványt az általa átvállalt
szolgáltatást érintő kérdésekkel foglalkozó közgyülésre meghivja.
8./A szerződésben foglaltak be nem tartása esetén bármelyik fél azonnali
egyeztetést kezdeményez, megegyezés hiányában a szakterületet
felügyelő minisztérium állásfoglalása után a szerződés módositását, illetve
felbontását kezdeményezheti.
9./Az Önkormányzat és az Alapitvány megállapodnak abban, hogy
szerződésszegés esetén a szerződést szegő fél viseli a felmondás végéig
a folyamatos szolgáltatás biztositásából eredő költségeket, továbbá a
szerződésszegés következtében előállt károkat.
10./Jelen szerződés 2000.december 31-ig érvényes. A szerződés felmondásának ideje három hónap.
11./Az Önkormányzat és az Alapitvány nyilatkoznak, hogy a Közgyülés által
jóváhagyott
jelen ellátási szerződést az 1994.évi CIV.tv.33.§.
alkalmazásában feladat átadására létrejött megállapodásnak tekintik.

-------------------------------------------Miskolc mj.Város Önkormányzata
Kobold Tamás
polgármester

---------------------------------------Miskolci Autista
Alapitvány
Petheő Lászlóné
kuratóriumi elnök

--------------------------------------Miskolc és környékén élő Autisták
Érdekvédelmi Egyesülete
Szalkainé Haraszti Krisztina
elnök
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