Beszámoló, tájékoztató
Tisztelt Fenntartók!
Tisztelt Szociális Szolgáltatók!
Kedves Kollégák!
A szekszárdi székhelyű Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 15 éve
szociális szolgáltatásokat nyújt szenvedélybetegek és hozzátartozóik részére.
Dr. Bitskey Hajnal civil drogügyi ombudsman jogi képviseletével bírósági
keresetet adtunk be a Magyar Államkincstár másodfokú Határozata ellen. A
Határozat 14.106.607,- Ft visszafizetési kötelezettséget állapított meg,
jogosulatlan igénybe vételre hivatkozva. A jogosulatlan igénybe vételt a
KENYSZI (Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről) elektronikus
jelentési rendszerből lekért adatok alapján állapították meg.
A szenvedélybetegek nappali ellátása kapcsán, a napi, elektronikus jelentésben (a
papír alapú dokumentációhoz hasonlóan) a megjelenést és nem a megállapodással
rendelkezők számát rögzítettük. A MÁK helyszíni ellenőrzés során a papír alapú
dokumentációt rendben találta, a 2013. évre vállalt és szerződött feladatokat
elvégeztük, melyet az ellenőrzést végző szerv sem vitatott. Az igényelt normatívát
a vállalt feladat ellátására fordítottuk, és a kapott támogatással nem éltünk vissza.
A visszafizetési kötelezettség tehát a KENYSZI rendszer hibás kitöltéséből fakad.
Több illetékes országos szervnél jeleztük a problémát, de meghallgatást, konkrét
segítséget nem kaptunk.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Főosztálya
2014. április 15-ei levele szerint „az igénybevételi nyilvántartásba nem
megfelelően rögzített fenntartók jelzései alapján keresi az alternatívákat a
fennálló helyzet lehetséges kezelésére”. Azóta újabb tájékoztatást nem kaptunk.
Az alapítvány kuratóriuma ebben a helyzetben a bírósági kereset beadása mellett
döntött, melyet szeptember 11-én elküldtünk.
A bírósághoz intézett keresetlevél szerint a KENYSZI rendszerben való hibás
rögzítés, mint adminisztratív hiba, nem alapozza meg a támogatás jogosulatlan
igénybevételét, legfeljebb szociális, igazgatási bírságot szabhattak volna ki a
helytelen kitöltés miatt.

A bírósági tárgyalást várhatóan október, november hónapban tartják meg, s ha
első körben nem születik ítélet, akkor várhatóan december, januárban újabb
tárgyalást követően ítéletet hirdetnek.
Nehéz szívvel állunk a tárgyalás előtt, hiszen megalázónak és méltánytalannak
érezzük a helyzetet, de azt látjuk, hogy nincs más választásunk. Meg kell
védenünk a saját álláspontunkat, s a fentiek alapján csak a jogi út maradt.
Köszönjük a MADÁSZSZ segítségét, hogy a több intézményt érintő probléma
országos visszhangot kapott különböző addiktológiai fórumokon, valamint
köszönjük, hogy a Norvég Civil Alap pályázat jóvoltából a drogügyi civil
ombudsman Dr. Bitskey Hajnal ügyvédnő elvállalta a bírósági perben a jogi
képviseletet.
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