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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2020. február 25-i ülésére 
 

Tárgy: I. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2019. évről szóló szakmai beszámolójának 
elfogadása 
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Iktatószám: LMKOH/3565-6/2020. 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 

I. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2019. évről szóló szakmai beszámolójának 
elfogadása 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hajléktalan személyek nappali 
ellátásának biztosítására feladat-ellátási szerződést kötött (LMKOH/634/11/2015.) - határozatlan 
időre - a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel, amelyért a szerződés értelmében évente 
250.000.- Ft-ot fizetünk. Az Egyesület 2019. december 10. napján megküldte, a 2019. január 1. – 
2019. december 31. időszakra vonatkozó pénzügyi beszámolót és 2020. február 14. napján a 
szakmai beszámolót.   

A szerződés 12.) pontja alapján: „A Szolgáltató köteles évente írásban beszámolni a tárgyév 
december 31. napjáig a támogatás felhasználásáról (pénzügyi elszámolás), a tárgyévet követő 
január 31. napjáig a feladatellátáshoz kapcsolódó szakmai tevékenységéről (szakmai 
beszámoló).”  

 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Utcai Gondozó Szolgálat 2019. évről szóló szakmai 
beszámolója az előterjesztés melléklete, amelyet kérek megtárgyalni.    
A szolgálat szorosan együttműködve végzi tevékenységét a Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálatával.  
A beszámoló tartalmazza az ellátott feladatokat, a klienskört, a szolgálat működési helyét.   

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat valamennyi munkatársának a feladat-ellátásához nyújtott 
munkáját köszönjük. 

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

I. Határozat-tervezet 
……../2020.(…….) ÖH. 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2019. évről szóló szakmai beszámolójának 
elfogadása 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület - előterjesztés melléklete szerinti - 2019. évről szóló szakmai beszámolóját 
elfogadja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. február 25. 
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II. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ingatlanhasználat iránti kérelme 
 
Czakóné Futó Edit a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület mentora azzal a kéréssel fordult az 
Önkormányzat felé, hogy kihelyezett ügyfélszolgálati iroda üzemeltetése céljából engedélyezze a 
6050 Lajosmizse, Bajcsy-Zsilinszky utca 49. szám alatti ingatlan használatát. A kihelyezett 
ügyfélszolgálati iroda minden hónap 3. hetének keddi napján 13:00-15:00 óra között üzemelne.  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról 
szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2. melléklet 30.) 
pontja alapján a 2020. február 18-i ingatlanhasználatot engedélyeztem a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület részére. Tekintettel arra azonban, hogy a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület havi rendszerességű ingatlanhasználat iránti kérelmet nyújtott be, 
szükséges a T. Képviselő-testület hozzájárulása.  
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 11. § (13) bekezdése 
alapján: „Nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság 
közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra 
biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható 
vagyonkezelésbe.” 
Az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 4. pontja határozza meg a hasznosítás fogalmát: „hasznosítás: a 
tulajdonosi joggyakorló vagy a nemzeti vagyon használója által a nemzeti vagyon birtoklásának, 
használatának, hasznok szedése jogának bármely - a tulajdonjog átruházását nem eredményező - 
jogcímen történő átengedése, ide nem értve a vagyonkezelésbe adást, valamint a haszonélvezeti jog 
alapítását;” 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. 
§-a határozza meg a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében 
ellátandó helyi önkormányzati feladatokat. Az Mötv. 13. § 8a. pontjában foglaltak szerint az 
önkormányzat közfeladata a „szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési 
támogatás állapítható meg; valamint az Mötv. 13. § 10. pontja alapján „a területén hajléktalanná 
vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének 
biztosítása; és az Mötv. 13. § 16. pontja alapján a „nemzetiségi ügyek”. 
 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület kérelme az előterjesztés 2. melléklete.  
 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem T. Képviselő-testület elé: 
 

II. Határozat-tervezet 
……../2020.(…….) ÖH. 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ingatlan használat iránti kérelme 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület kérelmét és határozatlan időre ingyenes ingatlanhasználatot biztosít az 
Egyesületnek a 6050 Lajosmizse, Bajcsy Zsilinszky utca 49. szám alatti ingatlan –Roma Közösségi 
Ház – tekintetében kihelyezett ügyfélszolgálati iroda üzemeltetése céljából minden hónap 3. 
hetének keddi napján 13:00-15:00 óra között Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a., 10. és 16. pontjában foglalt közfeladatok ellátására 
figyelemmel.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. február 25. 

 
Lajosmizse, 2020. február 18. 

       Basky András sk. 
   polgármester  
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előterjesztés 2. melléklete 

 

 


