
Elıterjesztés 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2012. december 20-i ülésére 
 
 
 
 

Tárgy:  Pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítása 
 
  
 
               
Az elıterjesztést készítette:                     Nagy Judit irodavezetı 

Intézményirányító és 
Településfejlesztési Iroda 
 
     

 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:           Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 
 
 
 
 
 
Törvényességi ellenırzésre megkapta:                  - 
          
                                                                                     
 
        Kutasiné Nagy Katalin 
        jegyzı távollétében: 
 
 
 
                   Muhariné Mayer Piroska sk. 
         aljegyzı  
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

 
Elıterjesztés   

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
2012. december 20-i  ülésére 

 
 
Tárgy: Pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítása 
Iktatószám: I/14072/2/2012. 
 
 Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 

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 

- az 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. 
 

Az Szt. 91. § (1) bekezdés alapján: A helyi önkormányzat ellátási kötelezettségének a szociális 
szolgáltatást nyújtó 

a) szolgáltató, intézmény fenntartásával, vagy 
b) szolgáltatót, intézményt fenntartó önkormányzati társulásban történı részvétellel, vagy 
c) szolgáltatót, intézményt mőködtetı fenntartóval létrejött - a szociális szolgáltatás 

nyújtásának a helyi önkormányzattól vagy a társulástól történı átvállalásáról szóló - 90. § (4) 
bekezdése szerinti megállapodás, illetve ellátási szerzıdés megkötésével tehet eleget. 

A pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátását Kecskemét és Térsége Többcélú 
Társuláson keresztül biztosítottuk. A Társulásban résztvevı önkormányzatok képviselı-testületei a 
Társulás 2012. december 31. napjával történı megszőnésérıl döntöttek. 

Kötelezı feladatunknak a Fıplébániai Karitász Alapítvánnyal kötött ellátási szerzıdés útján 
tudunk eleget tenni. Molnár Ferenc intézményvezetı fenti feladatokra, illetve a pszichiátriai és 
szenvedélybetegek közösségi ellátására, valamint a szenvedélybetegek alacsony küszöbő ellátására 
vonatkozó levele az elıterjesztés melléklete.  A pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátását 
150.000 Ft önkormányzati hozzájárulás ellenében tudják biztosítani, a közösségi ellátásokat továbbra 
is ingyenesen nyújtják  2013. június 30. napjáig. 

Az Szt. 121. § alapján az ellátási szerzıdést írásban kell megkötni, melynek tartalmaznia kell: 
 
a) az egyházi, állami fenntartó nevét, székhelyét és adószámát; 
b) a szociális ellátás formáját, az ellátásban részesítendık körét, számát; 
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c) az egyházi, nem állami fenntartó nyilatkozatát a szerzıdésben meghatározott szociális 
szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályok és szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek 
betartására, illetve a szolgáltatóval, intézménnyel történı betartatására; 

d) a személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait; 
e) szerzıdésszegés esetén a szolgáltatás folyamatos biztosítására, valamint a kártérítés mértékére 

vonatkozó kikötést; 
f) a szerzıdés felmondásának hónapokban meghatározott idejét; 
g) az ellátás igénybevételének szabályaihoz kapcsolódva különösen a tájékoztatási kötelezettség 

teljesítését, az e törvényben meghatározott értesítési kötelezettséget, különös tekintettel arra az esetre, 
ha a települési önkormányzat rendelkezik meghatározott számú férıhellyel az intézményben; 

h) a panaszok érvényesítésének rendjét, az önkormányzat tájékoztatásának formáját, a panaszok 
kivizsgálására vonatkozó megállapodást; 

i) az önkormányzat, illetve a társulás részére történı beszámolás, tájékoztatás módját, formáját, 
gyakoriságát azzal, hogy az ellátást biztosító szervezetet évente legalább egyszer beszámolási 
kötelezettség terheli; 

j) a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének módját, a 
statisztikai adatgyőjtéshez szükséges adatok rendelkezésre bocsátását; 

k) az ellátási szerzıdés alapján végzett feladat ellátásához kapcsolódóan a szolgáltatásért járó 
ellenérték összegét; 

l) az ellenérték megfizetésével kapcsolatos eljárási kérdéseket, határidıket; 
m) az ellenértékkel történı elszámolással kapcsolatos kötelezettségeket. 
 
 
Az Szt. 122. §- a rendelkezik arról, hogy a képviselı-testület az ellátási szerzıdés megkötését, a 

szerzıdés módosítását, illetve megszüntetését nem ruházhatja át. 
 
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem T. Képviselı-testület elé: 
 
 

Határozat-tervezet 
 
 
……../2012.(…….) ÖH 
Pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek  
nappali ellátásának biztosítása 

  

Határozat 

 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza a polgármestert, hogy a soros 
Képviselı-testületi ülésre készítse elı a pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali 
ellátásának biztosítása érdekében Fıplébániai Karitász Alapítvánnyal kötendı ellátási szerzıdés 
tervezetét, és azt terjessze a Képviselı-testület elé: 
 
Lajosmizse, 2012. december 18. 
 
 
       Basky András sk. 
       polgármester 
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