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Elıterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2015. szeptember 24-i ülésére 
 
Tárgy:  Hajléktalan személyek nappali ellátása 
Iktatószám: I/634/9/2015. 
 
 
 Tisztelt Képviselı-testület! 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban 
Szt.) 86. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat köteles biztosítani étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, állandó lakosainak számától függıen pedig a (2) bekezdés szerinti szociális 
szolgáltatásokat. A (2) bekezdés értelmében pedig az a települési önkormányzat, amelyiknek területén  

 a) kétezer fınél több állandó lakos él, családsegítést, 
b) háromezer fınél több állandó lakos él, az a) pont szerinti alapszolgáltatást és idısek nappali 

ellátását, 
c) tízezer fınél több állandó lakos él, az a)-b) pont szerinti alapszolgáltatásokat és a b) pontban nem 

említett nappali ellátást, 
d) harmincezer fınél több állandó lakos él, az a)-c) pont szerinti szociális szolgáltatásokat, 

idıskorúak gondozóházát, éjjeli menedékhelyet, hajléktalan személyek átmeneti szállását 
köteles biztosítani. 
 
Az Szt. 65/F. § alapján 
„ (1) 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. 
(2) Rendkívül indokolt esetben nappali ellátás olyan fogyatékos személyek részére is biztosítható, 
akire nézve szülıje vagy más hozzátartozója gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési 
támogatásban vagy ápolási díjban részesül. 
(3) A fenntartó a 92/B. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti szakmai programban meghatározhatja, 
hogy az intézmény az (1) bekezdésben meghatározottak közül melyik ellátotti csoportokat látja el. Ez 
a rendelkezés nem érinti a 86. § (2) bekezdésének b)-d) pontja szerinti önkormányzatok ellátási 
kötelezettségét. 
(4) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított, Gyvt. szerinti gyermekétkeztetés szabályait 
kell alkalmazni a nappali intézményben ellátott fogyatékos gyermekek ellátása során nyújtott 
étkeztetésre.” 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye ellátja 

az Szt.-ben meghatározott  szolgáltatásokat: családsegítést, idısek nappali ellátását (étkeztetéssel). 
 

 
Önkormányzatunk a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvıbeteg-gyógyintézeti kezelést nem 

igénylı pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek ellátására vonatkozó kötelezettségének a 
kecskeméti Fıplébániai Karitász Alapítvánnyal kötött feladat-ellátási szerzıdés alapján tesz eleget.  
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Lajosmizse Város a kötelezı önkormányzati feladatok közül az alábbi közszolgáltatás(oka)t nem 
biztosítja:  
- fogyatékos személyek nappali ellátása 
- hajléktalan személyek nappali ellátása.  
 
Az Szt. 91. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat ellátási kötelezettségének 
szolgáltató, intézmény fenntartásával, szolgáltatót, intézményt fenntartó önkormányzati társulásban 
történı részvétellel, vagy szolgáltatót, intézményt mőködtetı fenntartóval létrejött – a szociális 
szolgáltatás nyújtásának a helyi önkormányzattól vagy a társulástól történı átvállalásról szóló – 90. § 
(4) bekezdése szerinti megállapodás, illetve ellátási szerzıdés megkötésével tehet eleget.   
 

Az ellátatlan közszolgáltatások ellátására folyamatosan keressük/kerestük a megoldást, és a 
hajléktalan személyek nappali ellátása tekintetében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-alföldi 
Régió vezetıjével Rigóné Kiss Éva régió ügyvezetı asszonnyal és munkatársával Ördög Miklós úrral 
folytattam egyeztetést.  

A feladat megoldásában támogatni tudják önkormányzatunkat, tevékenységüket és feladat 
ellátásukat az elıterjesztés mellékletét képezı tájékoztatás tartalmazza.  

 
Szóbeli egyeztetésük során tájékoztattak arról, hogy a fenti feladatellátást 2016. január 01. napjától 

tudják vállalni 250.000.- Ft/év díj ellenében. A feladat ellátásához heti egy alkalommal információs 
pontot mőködtetnének a településen.  

 
Fentiek alapján kérem T. Képviselı-testület támogatását, hogy a hajléktalan személyek nappali 

ellátásának biztosítására a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal ellátási szerzıdés útján tegyünk eleget 
2016. január 1-tıl, majd 2016. november 30-ig kerüljön felülvizsgálatra a megkötött szerzıdés az 
eltelt 10 hónap tapasztalatára figyelemmel. 

 
Határozat-tervezet 

 
……../2015.(…….) ÖH. 
Hajléktalan személyek nappali ellátása 

Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hajléktalan személyek nappali 
ellátását a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-alföldi Régió Kecskeméti Csoportjával kötött 
feladat-ellátási szerzıdés keretében biztosítja 2016. január 01-tıl.  

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a  
szerzıdés elkészítésére és aláírására azzal, hogy a feladatellátás biztosításáért Lajosmizse 
Város Önkormányzata 250.000.- Ft/éves díjat fizet, melynek fedezetét az önkormányzat a 
2016. évi költségvetésében betervezi. 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2015. szeptember 24. 
 
 

 
Lajosmizse, 2015. szeptember 10. 
 
 

Basky András sk. 
                 polgármester 
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Elıterjesztés melléklete 
 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat bemutatása 

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (MMSZ) Magyarországon 1989. február 
10-én alakult meg Kozma Imre atya vezetésével. Missziós nyilatkozatának alapja: „Tuito 
fidei et obsequium pauperum”, azaz a hit védelme, az elesettek támogatása. Az 
egyesület feladata, hogy segítséget nyújtson a szükségben lévıknek, betegeknek, 
öregeknek, fogyatékkal élıknek, hátrányos helyzetőeknek, hajléktalanoknak, 
menekülteknek, zarándokoknak, valamint a katasztrófák és háborús események 
áldozatainak, melynek érdekében a társadalom és az egyén közös érdekeinek 
kielégítésére irányuló tevékenységet végez, közhasznú és jótékony céllal. 

Az MMSZ Egyesület, mint intézményfenntartó és mőködtetı, önálló jogi személy.  

Az MMSZ Egyesület országos hálózattal rendelkezı szervezet több, mint 1000 
alkalmazottal és 7000 önkéntessel, amelynek a felépítése: Országos Központ és hét régió 
(Budapest, Debrecen, Gyır, Miskolc, Pécs, Kecskemét, Székesfehérvár központokkal). Ez 
utóbbiakat a területi központok és helyi csoportok alkotják. A helyi csoportok a helyi 
adottságok és szükségletek szerint megvalósítják a személyes gondoskodás különbözı 
formáit. 

A MMSZ Dél-Alföldi Régiójának központja Kecskemét, ahol a szolgálat 1991-ben alakult 
meg. Az eltelt évek alatt kialakította önkéntes szolgálatait, és létrehozta szociális 
intézményi ellátórendszerét. 

A Szolgálat feladatai különösen: 
• szociális tevékenység, családsegítés, idıskorúak gondozása, 
• hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése, 
• a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel (különös tekintettel a roma 
etnikai kisebbségekre), valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, 
• munkaerı-piacon hátrányos helyzető rétegek képzésének, foglalkoztatásának 
elısegítése, ideértve a munkaerı-kölcsönzést és a kapcsolódó szolgáltatásokat. 

Az egyesület további tevékenységeket végez a gyermekvédelem, gyermekjóléti 
szakellátás, egészségügy, foglalkoztatás, közoktatás területeken.  

Az MMSZ Kecskeméti Csoportja a városi szociális szolgáltatásokban a legnagyobb civil 
szereplı, együttmőködve a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával, egyházi, 
illetve civil szervezetek által fenntartott szociális szolgáltatókkal. 

A Csoport jelenleg az alábbi intézményeket és szolgáltatásokat biztosítja a rászorulók 
számára: 
1. Családok Átmeneti Otthona 
2. Hajléktalanok Háziorvosi Rendelıje 
3. Krízisautó Szolgálat 
4. Nappali Melegedı 
5. Népkonyha 
6. Utcai Gondozó Szolgálat 
7. Komplex Hajléktalanellátó és Rehabilitációs Intézmény keretében  

• nappali melegedı 
• éjjeli menedékhely  
• átmeneti szállás 
• szociális otthon hajléktalanok számára 
• rehabilitációs otthon 
• utcai gondozó szolgálat 

8. Regionális Diszpécser Szolgálat 

Kecskeméten a „Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete Gondviselés 
Háza” - Nappali Melegedı 2003. júniustól kezdve végzi mőködését 70 fı létszámmal. 
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A Szeretetszolgálat által mőködtetett nappali melegedı lehetıséget biztosít a hajléktalan 
személyek részére 

a) a közösségi együttlétre, 
b) a pihenésre, 
c) a személyi tisztálkodásra, 
d) a személyes ruházat tisztítására, 
e) az étel melegítésére, tálalására, elfogyasztására. 

 
A nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása: 
Az intézmény tevékenységi köre, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása a 
következıképpen alakul: 

a) Napközbeni tartózkodás biztosítása 
b) Társas kapcsolatok kialakításának és fenntartásának biztosítása 
c). Alapvetı higiéniai szükségletek kielégítése 
f). Szakellátásokhoz való hozzájutás segítése 
g). Munkavégzés lehetıségének szervezése 

 

A fent említett szolgáltatásokon túl a Szeretetszolgálat a Nappali melegedıben napi 
szinten biztosít rendszeresen étkezést (helyben fogyasztható hideg élelem illetve 
esetenként gyümölcsök) További rendszeres szolgáltatások: könyvkölcsönzés; filmklub; 
lelki óra; munkához segítı program. 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a legelesettebb rétegen kíván segíteni, ezért 
a hajléktalanok ellátása kiemelkedıen fontos feladat. 

 

 


