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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2013. december 19-i ülésére 
 

 
Tárgy: A pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátására, és a pszichiátriai betegek 
és szenvedélybetegek közösségi ellátására, valamint a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű közösségi 
ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződések megkötése  
Iktatószám: I/1041/10/2013. 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 

I. A Képviselő-testület 2013. szeptember 12-i ülésén tárgyalta a pszichiátriai betegek, illetve 
szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására ellátási szerződés megkötése tárgyú 
napirendi pontot. A 133/2013. (IX. 12.) határozatával  

a) döntött arról, hogy 2013. év II. félévére vonatkozóan feladat-ellátási szerződést köt a 
Főplébániai Karitász Alapítvánnyal a pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek 
nappali ellátásának - mint kötelező önkormányzati feladatellátásnak - a biztosítására 
150.000.- Ft összeg ellenében, továbbá 

b) felhatalmazott a feladat-ellátási szerződés elkészítésére és aláírására. 
 
A szerződés megkötése a 2013. július 01- és 2013. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 
megtörtént.  
 

Molnár Ferenc úr 2013. szeptember 4-én érkezett levelében (előterjesztés 1. melléklete) 
tájékoztatott arról, hogy 2014. évben az Alapítvány 40 fő ellátási kapacitásából 5 fő ellátását tudja 
biztosítani településünkön 100000.-Ft/fő összeg ellenében.  
Az intézményvezető úr az előterjesztés 2. mellékletét képező levelében 2014. évre a pszichiátriai 
betegek illetve szenvedélybetegek nappali ellátására vonatkozó ajánlatát megerősítette, valamint 
nyilatkozott arról, hogy a pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek közösségi ellátását, valamint a 
szenvedélybetegek alacsonyküszöbű közösségi ellátását továbbra is térítésmentesen vállalják.  
 

II. A 2013. szeptember 12-i Képviselő-testületi ülésre készített előterjesztés részletesen 
tartalmazta a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben 
(továbbiakban: Szt.) meghatározott és Lajosmizse vonatkozásában releváns kötelező 
települési önkormányzati feladatokat. Ezen ellátások biztosítása 2014. január 1. napját 
követően is az önkormányzat kötelező feladata lesz. 
Az Szt. 86. § (3) bekezdése alapján a közösségi ellátások 2009. január 1-jétől nem 
kötelező önkormányzati feladatok.  
A pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására 
vonatkozóan a szerződés megkötését 2014. évre, míg a pszichiátriai betegek és 
szenvedélybetegek közösségi ellátására, valamint a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 
közösségi ellátására vonatkozóan határozatlan időre javasolja, mivel ez utóbbinak 
költségvetési vonzata az önkormányzat részéről nincs.  

Összegzés: 

2014. január 1. napjától továbbra is a Főplébániai Karitász Alapítvánnyal kötött ellátási 
szerződés útján tudunk eleget tenni az Szt. 86. § (2) bekezdés c) pontjában rögzített és 
65/F. §-ában meghatározott feladat-ellátási kötelezettségünknek. A közösségi ellátások 
esetében a több éves tapasztalatok azt mutatják, hogy ezen ellátások biztosítása fontos az 
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érintett személyek részére, jelentősen javítják gyógyulási esélyeiket, társadalmi 
reintegrációjukat. 

Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem T. Képviselő-testület elé: 

 
Határozat-tervezet 

 
 
……../2013.(…….) ÖH 
A pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátására, és 
a pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek közösségi ellátására, valamint a szenvedélybetegek 
alacsonyküszöbű közösségi ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződések megkötése  
  
 

Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Főplébániai 
Karitász Alapítvánnyal feladat-ellátási szerződést köt: 

 
a.) 2014. évre vonatkozóan a pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali 

ellátásának - mint kötelező önkormányzati feladatellátásnak - a biztosítására 500.000.- 
Ft ellenében; 

b.) határozatlan időre a pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek közösségi ellátására, 
valamint a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű közösségi ellátására vonatkozóan 
finanszírozási kötelezettség nélkül. 

 
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy az 1) a.) pontban 

meghatározott feladat-ellátáshoz kapcsolódó 500.000.- Ft-ot 2014. évi költségvetésében 
megtervezi, és annak átadásáról az alábbiak szerint gondoskodik:  

- 2014. március 31. napjáig 250.000.-Ft; 
- 2014. december 30. napjáig 250.000.-Ft. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
feladat-ellátási szerződések elkészítésére és aláírására. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2013. december 19. 
 
 

Lajosmizse, 2013. december 4. 

 

       Basky András sk. 
 polgármester 
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Előterjesztés 1. melléklete 
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Előterjesztés 2. melléklete 

 
 


