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 Előterjesztés 6. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. február 14-i ülésére 
 

 

 

 

Tárgy: A Római Katolikus Főplébániával kötött LMKOH/79/6/2017. sz. feladat-ellátási szerződés 
módosítása   

 

             

Az előterjesztést készítette:                     Rostásné Rapcsák Renáta  
       intézményi referens 

     

 

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:          Önkormányzati Bizottság 
 Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

 

 

 

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:                    Muhariné Mayer Piroska 
  aljegyző 
    
          

                                                                                     

 

         

 dr. Balogh László sk.   
 jegyző   
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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2019. február 14-i ülésére 
 

Tárgy: A Római Katolikus Főplébániával kötött LMKOH/79/6/2017. sz. feladat-ellátási szerződés 
módosítása   

 
Iktatószám: LMKOH/255-4/2019. 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 

 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, a Rév Szenvedélybeteg-segítő 
Szolgálat fenntartójával.  

A szerződés-módosítására 1. alkalommal az elmúlt évben került sor, amelyet Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2018.(I.18.) határozatával hagyott jóvá. A módosítás oka, a 
szerződés ellátotti létszámokkal történő kiegészítése volt.   

A hatályos szerződés értelmében Önkormányzatunk évente 500.000.- Ft-ot fizet (kötelező feladat) a 
szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ellátása szociális alapellátási feladatok 
biztosítására.  A Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat intézményvezetője Molnár Ferenc úr az 
előterjesztés 1. melléklete szerinti levéllel kereste meg Önkormányzatunkat és személyes egyeztetésre 
is sor került 2019. január 10-én. Molnár Ferenc úr a levelében meghatározottak szerint arra kéri 
Önkormányzatunkat, hogy 2019. évtől a feladat-ellátási szerződésben rögzített feladatmutatók 
változatlanul hagyása mellett a támogatás mértékét 500.000.- Ft-ról emeljük 750.000.- Ft-ra.   

A Szerződés egyéb pontjai változatlanul maradnak, ezért a szerződés módosítására/kiegészítésére 
kerül sor, az előterjesztés 2. mellékletében foglaltak szerint.  A lakosságszám aktualizálását is 
elvégeztük a módosítással. 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalásra, amelyhez az alábbi határozat-tervezetet 
terjesztem Önök elé: 

Határozat-tervezet 
 

 
……../2019.(…….) ÖH. 
LMKOH/79/6/2017. sz. feladat-ellátási szerződés módosításának elfogadása a Rév Szenvedélybeteg-
segítő 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 kötött - 
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: 2019. február 14. 

 
Lajosmizse, 2019. január 10. 
 

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

 

Szerződés száma: LMKOH/79/6/2017. 
 

2. sz. Szerződés-módosítás 
 

Feladat- ellátási szerződés módosítása 
 
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. Finta József 
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 Lajosmizse Város Önkormányzata és a Római Katolikus 
Főplébánia között 2017. január 27. napján létrejött alapszerződést - LMKOH/79/6/2017.-  2018. 
január 19. napján módosították – 1. sz. szerződés-módosítás. A feladat-ellátási szerződés 
(továbbiakban: szerződés)  - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (továbbiakban Szoctv.) 65/F.§- ában, 86. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott 
feladatok ellátására jött létre, figyelemmel a Szoctv. 91. § (1) bekezdés c) pontjában és 
121. §- ában foglaltakra.  
 

2.) Szerződő felek az 1.) pontban rögzített szerződés alapszerződésének 1.) pontját az alábbiak 
szerint módosítják: 

A Megbízott vállalja, hogy Lajosmizse közigazgatási területére kiterjedően – lakosságszám: 
12.004 fő – ellátja a szociális alapszolgáltatások közül az Szt. 65/F. §-ában szabályozott 
pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátását. 

A megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a feladat ellátásához 2019. évtől évi 750.000.- Ft 
összegű támogatást nyújt és annak átadásáról az alábbiak szerint gondoskodik: 

A Megbízó a Megbízott OTP Bank NyRt-nél vezetett 11732002-21406315-00000000 sz. 
számlájára. 

- Tárgyév március 31. napjáig 375.000.- Ft; 

- Tárgyév október 31. napjáig 375.000.- Ft átutalását teljesíti. 

A feladat-ellátásáért a Megbízó évente támogatást fizet, amely összeg felülvizsgálatát évente egy 
alkalommal bármely fél kezdeményezheti. 

Az ellátottak száma: 

- 3 fő (éves feladatmutató) addiktológiai kliens ellátása nappali ellátása; 

- 2 fő (éves feladatmutató) pszichiátriai beteg kliens nappali ellátása.   
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3.) Szerződő felek a szerződés többi részét változatlan tartalommal fenntartják. 

 

4.) Jelen szerződés-módosítás az aláírása napján lép hatályba.  
 

Szerződő felek jelen szerződés-módosítást elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, kényszertől mentesen aláírják.  

 
Lajosmizse, 2019. … 
 
 
 
 
          ………………………                                             …………………………. 
Lajosmizse Város Önkormányzata                            Római Katolikus Főplébánia 
(képviseli: Basky András polgármester)                      (képviseli: Dr. Finta József plébános) 
                 Megbízó                                                                           Megbízott 
 
 
 
        ………………………  
 Farkasné Őze Angéla  
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal  
Pénzügyi irodavezető, pénzügyi ellenjegyző 
 

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

 


