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Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. január 18-i ülésére
Tárgy: A Római Katolikus Főplébániával kötött Feladat-ellátási szerződések módosítása
Iktatószám: LMKOH/50-4/2018.
Tisztelt Képviselő-testület!
I. Nappali ellátás
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2017. (I.26.) határozatával a pszichiátriai
betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására feladat-ellátási szerződést kötött határozatlan időre - a Római Katolikus Főplébániával, amelyért a szerződés értelmében évente
500.000.- Ft-ot fizet (kötelező feladat). A Római Katolikus Főplébánia intézményvezetője Molnár
Ferenc úr az előterjesztés 1. melléklete szerinti levéllel kereste meg Önkormányzatunkat.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya ellenőrzése során
kifogásolta, hogy a nappali ellátás (szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali intézménye)
feladat-ellátási szerződésében nincs lefektetve, hogy hány ellátott kerül ellátásra. Ennek rögzítése
szükséges az alábbiak szerint:
Az LMKOH/79/6/2017. sz. feladat-ellátási szerződés 1. pontja kiegészítésre kerül az alábbi
szövegrésszel:
„ Az ellátottak száma:
- 3 fő (éves feladatmutató) addiktológiai kliens ellátása nappali ellátása;
- 2 fő (éves feladatmutató) pszichiátriai beteg kliens nappali ellátása”

II. Közösségi ellátás
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2017. (I.26.) határozatával a pszichiátriai
betegek-, szenvedélybetegek közösségi ellátására, és a szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátására
feladat-ellátási szerződést kötött - határozatlan időre - a Római Katolikus Főplébániával. A Római
Katolikus Főplébánia intézményvezetője Molnár Ferenc úr az előterjesztés 1. melléklete szerinti
levéllel kereste meg Önkormányzatunkat.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya ellenőrzése során
kifogásolta, hogy a közösségi ellátások (pszichiátriai betegek közösségi ellátása; szenvedélybetegek
közösségi ellátása és szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátása) feladat-ellátási szerződésében nem
szerepel a közösségi ellátások biztosítására kijelölt „nyitva álló helyiségről” szóló kitétel.
Ennek rögzítése szükséges az alábbiak szerint:
„ Lajosmizse Város Önkormányzata a közösségi ellátások biztosítására a Rév Szenvedélybeteg-segítő
Szolgálat részére térítésmentesen nyitva álló helyiséget bocsát rendelkezésre Lajosmizse Város
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye, Lajosmizse, Dózsa György út
104-106. szám alatt.”

A Szerződés egyéb pontjai változatlanul maradnak, ezért a szerződéseket módosítására/kiegészítésére
kerül sor, az előterjesztés 2. mellékletében foglaltak szerint.
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem T. Képviselő-testület elé:
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I.

Határozat-tervezet

……../2018.(…….) ÖH.
LMKOH/79/6/2017. sz. feladat-ellátási szerződés módosításának elfogadása a Rév Szenvedélybetegsegítő Szolgálat fenntartójával, a Római Katolikus Főplébániával
Határozat
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 2. melléklet
szerinti feladat-ellátási szerződés-módosítást, amelyet a Római Katolikus Főplébániával köt
kötelező önkormányzati feladat – szenvedélybetegek és pszichiátria betegek nappali ellátására.
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 2.
melléklet szerinti feladat-ellátási szerződés-módosítás aláírására.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2018. január 18.
Lajosmizse, 2018. január 8.
Basky András sk.
polgármester

II.

Határozat-tervezet

……../2018.(…….) ÖH.
LMKOH/79/7/2017. sz. feladat-ellátási szerződés módosításának elfogadása a Rév Szenvedélybetegsegítő Szolgálat fenntartójával, a Római Katolikus Főplébániával
Határozat
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 3. melléklet
szerinti feladat-ellátási szerződés-módosítást, amelyet a Római Katolikus Főplébániával köt a
pszichiátriai betegek-, szenvedélybetegek közösségi ellátására, és szenvedélybetegek alacsony
küszöbű ellátására.
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 3.
melléklet szerinti feladat-ellátási szerződés-módosítás aláírására.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2018. január 18.
Lajosmizse, 2018. január 8.

Basky András sk.
polgármester
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előterjesztés 1. melléklete
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előterjesztés 2. melléklete
Szerződés száma: LMKOH/79/6/2017.
1.

sz. Szerződés-módosítás

Feladat- ellátási szerződés
amely létrejött egyrészről:
Lajosmizse Város Önkormányzata (6050 Lajosmizse, Városház tér 1., képviseli: Basky
András polgármester, adószám: 15724612-2-03) mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó)
másrészről:
a Római Katolikus Főplébánia (6000 Kecskemét, Plébánia köz 1., képviseli: Dr. Jeney
Gábor Mihály plébános, adószám: 19973258-1-03) mint megbízott (a továbbiakban Megbízott) –
együttesen: Felek
között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1.) Szerződő felek rögzítik, hogy a Lajosmizse Város Önkormányzata és a Római Katolikus
Főplébánia között 2017. január 27. napján létrejött LMKOH/79/6/2017. sz. feladat-ellátási
szerződést (továbbiakban: szerződés) amely - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szoctv.) 65/F.§- ában, 86. § (2) bekezdés c) pontjában
meghatározott feladatokra jött létre, figyelemmel a Szoctv. 91. § (1) bekezdés c) pontjában

és 121. §- ában foglaltakra az alábbiak szerint módosítják:
1. A szerződés 1.) pontja a következővel egészül ki:
„ Az ellátottak száma:
- 3 fő (éves feladatmutató) addiktológiai kliens ellátása nappali ellátása;
- 2 fő (éves feladatmutató) pszichiátriai beteg kliens nappali ellátása”
2. Szerződő felek egyebekben a szerződést változatlan tartalommal fenntartják.
3. Jelen szerződés-módosítás 2018. január 1. napján lép hatályba.
Szerződő felek jelen szerződés-módosítást elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, kényszertől mentesen aláírják.
Lajosmizse, 2018. …

………………………
Lajosmizse Város Önkormányzata
(képviseli: Basky András polgármester)
Megbízó

………………………….
Római Katolikus Főplébánia
(képviseli: Dr. Jeney Gábor plébános)
Megbízott

………………………
Őze Angéla
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal
Megbízott Pénzügyi irodavezető, pénzügyi ellenjegyző
………………………
dr. Balogh László
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
ellenjegyző
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előterjesztés 3. melléklete
Szerződés száma: LMKOH/79/7/2017.
1. sz. Szerződés-módosítás

Feladat- ellátási szerződés
amely létrejött egyrészről:
Lajosmizse Város Önkormányzata (6050 Lajosmizse, Városház tér 1., képviseli: Basky
András polgármester, adószám: 15724612-2-03) mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó)
másrészről:
a Római Katolikus Főplébánia (6000 Kecskemét, Plébánia köz 1., képviseli: Dr. Jeney
Gábor Mihály plébános, adószám: 19973258-1-03) mint megbízott (a továbbiakban Megbízott) –
együttesen: Felek
között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
1.) Szerződő felek rögzítik, hogy a Lajosmizse Város Önkormányzata és a Római Katolikus
Főplébánia között 2017. január 27. napján létrejött LMKOH/79/7/2017. sz. feladat-ellátási
szerződést (továbbiakban: szerződés) amely - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szoctv.) 65/A. §- ában foglaltak ellátására jött létre,
figyelemmel a Szoctv. 91. § (1) bekezdés c) pontjában, 121. §-ában és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10 §-ának rendelkezéseiben foglaltakra az
alábbiak szerint módosítják:
1. A Szerződés 3.) pontja a következővel egészül ki:

„ Lajosmizse Város Önkormányzata a közösségi ellátások biztosítására a Rév
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat részére térítésmentesen nyitva álló helyiséget
bocsát rendelkezésre Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye, Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.
szám alatt.”
2. Szerződő felek egyebekben a szerződést változatlan tartalommal fenntartják.
3. Jelen szerződés-módosítás 2018. január 1. napján lép hatályba.
Szerződő felek jelen szerződés-módosítást elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, kényszertől mentesen aláírják.
Lajosmizse, 2018. …

………………………
Lajosmizse Város Önkormányzata
(képviseli: Basky András polgármester)
Megbízó

………………………….
Római Katolikus Főplébánia
(képviseli: Dr. Jeney Gábor kuratóriumi elnök)
Megbízott

………………………
dr. Balogh László
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
ellenjegyző
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