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Elıterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
2013. szeptember 12-i ülésére 

 
 
Tárgy: A pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására ellátási 
szerzıdés megkötése  
 
Iktatószám: I/1041/6/2013. 
 
 Tisztelt Képviselı-testület! 
 
I  A Képviselı-testület 2013. január 31-i ülésén tárgyalta a pszichiátriai betegek, illetve 
szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítása tárgyú napirendi pontot. A 12/2013. (I.31.) 
határozatával  

a) elfogadta, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata valamint a Fıplébániai Karitász 
Alapítvány között megkötésre kerüljön a feladat-ellátási szerzıdés, továbbá 

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

 
A szerzıdés megkötése a 2013. január 01- és 2013. június 30. közötti idıszakra vonatkozóan 
megtörtént.  
 
Molnár Ferenc úr 2013. szeptember 4-én érkezett megkeresésében tájékoztat arról, hogy a feladatot 
továbbra is ellátják településünk vonatkozásában az elızı félévivel megegyezı szakmai tartalommal 
és kéri, hogy e feladatellátáshoz az önkormányzat járuljon hozzá az elızı félévivel azonos mértékben. 
( A megkeresı levél az elıterjesztés 1. mellékletét képezi.) 
 
II.  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. 
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Összegzés: 

2013. január 1. napjától a Fıplébániai Karitász Alapítvánnyal kötött ellátási szerzıdés útján tudunk 
eleget tenni a fentiekben említett kötelezı önkormányzati feladatellátásunknak. ( Korábban ezen 
feladatellátást szintén az Alapítvány látta el Lajosmizse részére, csak a Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társuláson keresztül.) A 2013.január 31-i ülés elıterjesztésének 1. mellékletét képezte a 
feladat- ellátási szerzıdés tervezete. Jelenleg ezzel megegyezı tartalommal készülne el a feladat-
ellátási szerzıdés az Önkormányzat és a Fıplébániai Karitász Alapítvány között, azaz a szerzıdéses 
összeg is 150.000.- Ft lenne erre a feladatra, mellyel megoldható az önkormányzati kötelezı 
feladatellátás ezen a területen. 

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

 

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

Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 2013. év II. félévére 
vonatkozóan feladat-ellátási szerzıdést köt a Fıplébániai Karitász Alapítvánnyal a 
pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának - mint kötelezı 
önkormányzati feladatellátásnak - a biztosítására 150.000.- Ft összeg ellenében.   

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
feladat-ellátási szerzıdés elkészítésére és aláírására. 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. szeptember 12. 
 
 

Lajosmizse, 2013. szeptember 6. 

 

       Basky András sk. 
 polgármester 
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Elıterjesztés 1. melléklete 

 


