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Elıterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
2013. január 31-i ülésére 

 
 

Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali 
      ellátásának biztosítására ellátási szerzıdés megkötése 

 
Iktatószám: I/1041/2/2013. 
 
 Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
 

 A Képviselı-testület 2012. december 20-i ülésén tárgyalta a pszichiátriai betegek, illetve 
szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítása tárgyú napirendi pontot. Az elıterjesztés kitért arra, 
hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban Szt.) 86. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak figyelembe-vételével az a települési 
önkormányzat, melynek területén tízezer fınél több állandó lakos él 

- étkeztetést, 
- házi segítségnyújtást, 
- családsegítést, 
- idısek nappali ellátását,, 
- valamint az elızıekben  nem említett nappali ellátást köteles biztosítani. 

 
Az Szt. 65/F. §-a alapján „A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsısorban a saját 

otthonukban élı, 
a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idıs koruk miatt szociális és 

mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, 
b) az Szt. 93. § (4) bekezdése szerinti kivétellel a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvıbeteg-

gyógyintézeti kezelést nem igénylı pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, 
c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de 

felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek 
részére biztosít lehetıséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az 
alapvetı higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak - 
ide nem értve az idıs személyeket - napközbeni étkeztetését. 

Tájékoztatást nyújtottunk arra vonatkozóan, hogy a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali 
ellátását a Kecskemét és Térsége Többcélú Társuláson keresztül biztosítottuk. A Társulásban 
résztvevı önkormányzatok képviselı-testületei a Társulás 2012. december 31. napjával történı 
megszőnésérıl döntöttek, így kötelezı feladatunknak 2013. január 1. napjától a Fıplébániai Karitász 
Alapítvánnyal kötött ellátási szerzıdés útján tudunk eleget tenni. Az elıterjesztéshez csatoltuk Molnár 
Ferenc intézményvezetı levelét, mely tartalmazta, hogy a feladatellátást 2013. január 1.-tıl 2013. 
június 30. napjáig továbbra is biztosítani tudják, a feladat ellátásához 150.000.-Ft hozzájárulást kérnek 
Önkormányzatunktól. A közösségi ellátások nyújtásához – mely feladat biztosítása 2010. január 1. 
napjától már nem kötelezı - továbbra sem kérnek hozzájárulást. (Közösségi ellátások az Szt. 65/A. §-a 
alapján a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, valamint a 
szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, és  alacsonyküszöbő ellátás.) 

Az ellátási szerzıdés megkötésére vonatkozó szabályokat az elıterjesztés szintén részletesen 
tartalmazta. Az elıterjesztés 1. mellékletét képezi a feladat- ellátási szerzıdés tervezete. Az 
elıterjesztés 2. melléklete Molnár Ferenc intézményvezetı 2012. évre vonatkozó szakmai 
beszámolója. 
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Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem T. Képviselı-testület elé: 

 

Határozat-tervezet 
 
 
……../2013.(…….) ÖH 
Közösségi ellátásokra és a pszichiátriai betegek, 
illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának 
biztosítására ellátási szerzıdés megkötése  
  
 

Határozat 

 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Fıplébániai 
Karitász Alapítvány 2012. évben Lajosmizsén nyújtott szociális 
alapszolgáltatásaira vonatkozó és az elıterjesztés 2. mellékletét képezı szakmai 
beszámolóját. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja az 
elıterjesztés 1. mellékletét képezı és Lajosmizse Város Önkormányzata valamint a 
Fıplébániai Karitász Alapítvány között kötendı feladat-ellátási szerzıdést. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete vállalja, hogy a feladat-
ellátási szerzıdésben meghatározott, és a feladatellátáshoz kapcsolódó 150000.- Ft 
támogatást a 2013. évi költségvetésében megtervezi. 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a feladat-ellátási szerzıdés aláírására. 

 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. január 31. 
 
 

Lajosmizse, 2013. január 24. 

 

       Basky András sk. 
 polgármester 
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Elıterjesztés 1. melléklete 
 

Feladat- ellátási szerzıdés 
 
 

amely létrejött egyrészrıl: 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata (6050 Lajosmizse, Városház tér 1., képviseli: Basky 
András polgármester, adószám: 15724612-2-03) mint  megbízó (a továbbiakban: Megbízó) 

másrészrıl:   

a Fıplébániai Karitász Alapítvány (6000 Kecskemét, Plébánia köz 1., képviseli: Farkas László 
kuratóriumi elnök, adószám: 18358607-1-03)  mint megbízott (a továbbiakban Megbízott) – 
együttesen: Felek 

között az alulírott napon és helyen  - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény (továbbiakban Szt.) 65/A. §-ában, 65/F.§-ában, 86. § (2) bekezdés c) pontjában, 91. § (1) 
bekezdésében és 121. §-ában foglaltak figyelembevételével - a 2013. január 1. napjától. 2013. június 
30. napjáig tartó idıszakra az alábbi feltételek szerint: 

 
1.) A Megbízott vállalja, hogy Lajosmizse közigazgatási területére kiterjedıen - lakosságszám: 

11653 fı - ellátja a szociális alapszolgáltatások közül az Szt. 65/F §-ában szabályozott 
pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátását. A Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a 
feladat ellátásához 150.000.-Ft összegő támogatást nyújt. 

2.) A Megbízó finanszírozási kötelezettség vállalása nélkül megbízza Megbízottat, hogy Lajosmizse 
város közigazgatási területére kiterjedıen ellássa a szenvedélybetegek közösségi ellátása, 
pszichiátriai betegek közösségi ellátása és a szenvedélybetegek közösségi ellátása - 
alacsonyküszöbő ellátása feladatokat. 

3.) A Megbízott vállalja az 1.)-2.) pontokban meghatározott feladatok szakmai koordinációját, 
valamint az ehhez kapcsolódó szervezési feladatokat. 

4.) Megbízott a fenti feladatok ellátását az alábbiak szerint végzi: biztosítja Lajosmizse közigazgatási 
területérıl érkezı kliensek ellátását a Kecskemét, Fecske u. 20. szám alatti telephelyén. 

5.)  A Megbízott által végzett tevékenységnek meg kell felelnie az Szt-ben, valamint a szakmai 
szabályokban foglalt követelményeknek. 

6.) A Megbízott kötelezettsége a jogszabályokban meghatározott tárgyi és személyi feltételekrıl a 
szolgáltatás mőködtetése során folyamatosan gondoskodni. 

7.)  Megbízott nyilatkozik arról, hogy a feladat ellátásra vonatkozó jogszabályokat, szakmai 
követelményeket, a nyilvántartási kötelezettség, az adatkezelés és az adatvédelem szabályait 
ismeri, és azokat betartja. 

8.) A Megbízott nyilatkozik arról, hogy, a tevékenységekhez szükséges engedélyekkel rendelkezik, 
és a szerint végzi a szolgáltató tevékenységeket. 

9.)  Felek rögzítik, hogy a közösségi szolgáltatások igénybevétele a lakosság számára térítésmentes, a 
nappali ellátások tekintetében a személyi térítési díj megállapítása az Szt. 117. §-ában foglaltak 
figyelembevételével történik. 

10.) A megállapodás 1.) pontjában meghatározott feladat támogatására az alábbiak szerint kerül sor:  

A 2013. január 1-jétıl 2013. június 30-ig terjedı idıszakra nyújtott 150.000- Ft, azaz 
százötvenezer forint támogatást a 1.) pontban felsorolt feladatok ellátására Megbízó az ellátási 
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szerzıdés aláírását követı 10 munkanapon belül, átutalja a Megbízott OTP Bank NyRt-nél 
vezetett 11732002-20369549. sz. számlájára.  

11.) Az átadott támogatás kizárólag az 1.) pontban meghatározott feladatok ellátására használható fel.  

A támogatást a Megbízott köteles elkülönítetten kezelni. 

Megbízott kötelessége a vállalt feladatra vonatkozó jogszabályokban elıírt nyilvántartások és 
elıírt bizonylatok alapulvételével ellenırizni az igénybe vett támogatások bizonylati 
megalapozottságát. 

Amennyiben a támogatás nem a megállapodás 1.) pontjában meghatározott feladatok 
finanszírozására kerül felhasználásra, úgy a Megbízott köteles azt kamattal (a mindenkori 
jegybanki alapkamat kétszerese) növelten Megbízó részére visszafizetni. 

12.) Megbízott köteles írásban beszámolni a 2013. január 1. - 2013. június 30. idıszakra vonatkozóan 
a feladatellátáshoz kapcsolódó szakmai tevékenységérıl, és a támogatás felhasználásáról 2013. 
július 30. napjáig beszámolni. 

13.) A jelen szerzıdés megszüntetése hónap utolsó napjával lehetséges.  

A felmondásról szóló egyszerő többséggel hozott döntést Megbízó részérıl a Képviselı-testület, a 
Megbízott részérıl a Kuratórium legalább egy hónappal korábban köteles meghozni. 

14.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. 
törvény (Ptk.) törvény rendelkezései az irányadók. 

15.) Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból eredı esetleges vitáikat elsıdlegesen 
tárgyalás útján rendezik, amennyiben az nem vezet eredményre, úgy a vita eldöntésére kikötik a 
Kecskeméti Járás Bíróság kizárólagos illetékességét.  

16.) A felmondási idı lejártáig Megbízott a szolgáltatást köteles ellátni, és a nyújtott támogatásnak a 
szerzıdés megszőnése következtében elmaradó feladatellátásra esı idıarányos részét Megbízó 
részére a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél vezetett 10402599-00026400-00000006 sz. 
számlájára a szerzıdés megszőnését követı 10 munkanapon belül visszautalni.  

17.) Az ellátással kapcsolatos panaszokat a Megbízott az rendelkezései szerint köteles megvizsgálni. 
Ha az ellátással kapcsolatos panasz a Megbízóhoz érkezik, azt a Megbízó kivizsgálás végett 
megküldi a Megbízottnak, aki a panaszt megvizsgálja és a vizsgálat eredményérıl 15 napon belül 
tájékoztatja. 

 

Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, elolvasás és értelmezés után 
helybenhagyólag aláírják. 

 
Lajosmizse, …………………… 
 
 
          ………………………                                             …………………………. 
Lajosmizse Város Önkormányzata                            Fıplébániai Karitász Alapítvány 
(képviseli: Basky András polgármester)                (képviseli: Farkas László kuratóriumi elnök) 
                 Megbízó                                                                           Megbízott 
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Elıterjesztés 2. melléklete 
 

 
 


