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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2017. január 26-i ülésére 

Tárgy: I. A Főplébánia Karitász Alapítvány 2016. évről szóló szakmai beszámolójának 
elfogadása 

 II. Feladat-ellátási szerződések megkötése a Római Katolikus Főplébániával, mint a 
Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat fenntartójával  

Iktatószám: LMKOH/79/5/2017. 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2015. (I.22.) határozatával a 
pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására feladat-
ellátási szerződést kötött - határozatlan időre - a Főplébánia-Karitász Alapítvánnyal, amelyért 
a szerződés értelmében 2016. évben 500.000.- Ft-ot fizettünk. A Főplébánia Karitász 
Alapítvány a feladat-ellátási szerződésben foglaltaknak megfelelően a pénzügyi,- valamint a 
szakmai tevékenységről szóló beszámolót megküldte.   

A szerződés 10.) pontja alapján: „Megbízott köteles évente írásban beszámolni a tárgyév 
december 31. napjáig a támogatás felhasználásáról, a tárgyévet követő január 31. napjáig a 
feladatellátáshoz kapcsolódó szakmai tevékenységéről.”  
A szakmai tevékenységről szóló beszámoló az előterjesztés 1. melléklete. 

A több éves együttműködés és a feladatellátás is kiválóan működik, a közösségi ellátások 
esetében a több éves tapasztalatok azt mutatják, hogy ezen ellátások biztosítása fontos az 
érintett személyek részére, jelentősen javítják gyógyulási esélyeiket, társadalmi 
reintegrációjukat. 

II. Feladat-ellátási szerződések megkötése a Római Katolikus Főplébániával, mint a Rév 
Szenvedélybeteg segítő Szolgálat fenntartójával  

 
Molnár Ferenc intézményvezető úr 2017. január 5. napján kelt levelében kérte (előterjesztés 2. 
melléklete), hogy a jelenleg hatályos szenvedélybetegek nappali ellátására vonatkozó feladat-
ellátási szerződést módosítsuk, tekintettel arra, hogy Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat a 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BKC/001/385-15/2016. számú határozata alapján 2017. 
január 1. hatállyal fenntartóváltással átkerült a Római Katolikus Főplébánia fenntartásába.  

A fenntartóváltással a szenvedélybetegek közösségi ellátása, a pszichiátriai betegek közösségi 
ellátása és a szenvedélybetegek közösségi ellátása - alacsonyküszöbű ellátás feladatait rögzítő 
szerződés módosítása is szükséges (előterjesztés 4. melléklete). Ezen ellátásért támogatást 
önkormányzatunk nem fizet.   

A Szerződés egyéb pontjai is felülvizsgálatra, javításra kerültek pl: pénzügyi ellenjegyző 
személye, ezért tartalmazza az előterjesztés teljes terjedelmében a szerződéseket.   

Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem T. Képviselő-testület elé: 
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I. Határozat-tervezet 
 
……../2017.(…….) ÖH. 
A Főplébánia Karitász Alapítvány 2016. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása 
 

Határozat 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Főplébánia Karitász 
Alapítvány – előterjesztés 1. melléklete szerinti - 2016. évről szóló szakmai beszámolóját 
elfogadja. 

 
II. Határozat-tervezet 

 
……../2017.(…….) ÖH. 
Feladat-ellátási szerződések elfogadása a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 
fenntartójával, a Római Katolikus Főplébániával  
 

Határozat 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 3-4. 

melléklet szerinti feladat-ellátási szerződést, amelyet a Római Katolikus Főplébániával köt 
önkormányzati kötelező feladat – szenvedélybetegek és pszichiátria betegek nappali 
ellátására, továbbá a pszichiátriai betegek-, szenvedélybetegek közösségi ellátására, és 
szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátására.    

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
3-4. melléklet szerinti feladat-ellátási szerződések aláírására. 

3.)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a határozatokról a Római Katolikus Főplébániát tájékoztassa. 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. január 26. 

 
Lajosmizse, 2017. január 17. 
 
 

       Basky András sk. 
   polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

előterjesztés 1. melléklete 
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előterjesztés 2. melléklete 
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előterjesztés 3. melléklete 

LMKOH/79/___/2017. 
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 napon és helyen  - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény (továbbiakban Szoctv.) 65/F.§- ában, 86. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott 
feladatokat, figyelemmel a Szoctv. 91. § (1) bekezdés c) pontjában és 121. §- ában foglaltakra 2017. 
január 1. napjától határozatlan időre az alábbi feltételek szerint: 

 
1.) A Megbízott vállalja, hogy Lajosmizse közigazgatási területére kiterjedően - lakosságszám: 

11929 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 500.000.-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 250.000.-Ft; 
- Tárgyév október 31. napjáig 250.000.-Ft átutalását teljesíti. 
 
A feladat-ellátásáért a Megbízó évente támogatást fizet, amely összeg felülvizsgálatát évente egy 
alkalommal bármely fél kezdeményezheti.  
 

2.) Felek rögzítik, hogy az átadott támogatás kizárólag az 1.) pontban meghatározott feladatok 
ellátására használható fel.  

A támogatást a Megbízott köteles elkülönítetten kezelni. 

Megbízott kötelessége a vállalt feladatra vonatkozó jogszabályokban előírt nyilvántartások és 
előírt bizonylatok alapulvételével ellenőrizni az igénybe vett támogatások bizonylati 
megalapozottságát. 

Amennyiben a támogatás nem a megállapodás 1.) pontjában meghatározott feladatok 
finanszírozására kerül felhasználásra, úgy a Megbízott köteles azt kamattal (a mindenkori 
jegybanki alapkamat kétszerese) növelten Megbízó részére visszafizetni. 

 

3.) A Megbízott vállalja az 1.) pontokban meghatározott feladatok szakmai koordinációját, valamint 
az ehhez kapcsolódó szervezési feladatokat. 

4.) Megbízott a fenti feladatok ellátását az alábbiak szerint végzi: biztosítja Lajosmizse közigazgatási 
területéről érkező kliensek ellátását a Kecskemét, Fecske u. 20. szám alatti telephelyén. 

5.)  A Megbízott által végzett tevékenységnek meg kell felelnie az Szt-ben, valamint a szakmai 
szabályokban foglalt követelményeknek. 

6.) A Megbízott kötelezettsége a jogszabályokban meghatározott tárgyi és személyi feltételekről a 
szolgáltatás működtetése során folyamatosan gondoskodni. 
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7.)  Megbízott nyilatkozik arról, hogy a feladat ellátásra vonatkozó jogszabályokat, szakmai 
követelményeket, a nyilvántartási kötelezettség, az adatkezelés és az adatvédelem szabályait 
ismeri, és azokat betartja. 

8.) A Megbízott nyilatkozik arról, hogy, a tevékenységekhez szükséges engedélyekkel rendelkezik, 
és a szerint végzi a szolgáltató tevékenységet. 

9.)  Felek rögzítik, hogy a nappali ellátások tekintetében a személyi térítési díj megállapítása az Szt. 
117. §-ában foglaltak figyelembevételével történik. 

10.) Megbízott köteles évente írásban beszámolni január 15. napjáig a támogatás felhasználásáról 
(pénzügyi elszámolás), a tárgyévet követő január 31. napjáig a feladatellátáshoz kapcsolódó 
szakmai tevékenységről (szakmai beszámoló).  

11.) A jelen szerződés megszüntetése hónap utolsó napjával lehetséges.  

A felmondásról szóló egyszerű többséggel hozott döntést Megbízó részéről Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Megbízott részéről a Római Katolikus Főplébánia 
fenntartó legalább három hónappal korábban köteles meghozni. 

12.)  A felmondási idő lejártáig Megbízott a szolgáltatást köteles ellátni, és a nyújtott támogatásnak a 
szerződés megszűnése következtében elmaradó feladatellátásra eső időarányos részét Megbízó 
részére a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél vezetett 10402599-00026400-00000006 sz. 
számlájára a szerződés megszűnését követő 10 munkanapon belül visszautalni.  

13.) A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadók. 

14.) Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból eredő esetleges vitáikat elsődlegesen 
tárgyalás útján rendezik, amennyiben az nem vezet eredményre, úgy a vita eldöntésére kikötik a 
Kecskeméti Járás Bíróság kizárólagos illetékességét.  

15.) Az ellátással kapcsolatos panaszokat a Megbízott a rendelkezései szerint köteles megvizsgálni. 
Ha az ellátással kapcsolatos panasz a Megbízóhoz érkezik, azt a Megbízó kivizsgálás végett 
megküldi a Megbízottnak, aki a panaszt megvizsgálja és a vizsgálat eredményéről 15 napon belül 
tájékoztatja a Megbízót. 

16.)  Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése – ideértve a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges 
adatokat is – az adatkérő felé az általa meghatározott módon mindkét fél által a jogszabályi 
előírások figyelembe vételével történik.    

Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után 
helybenhagyólag aláírják. 

 
Lajosmizse, 2017. … 
 
 
          ………………………                                             …………………………. 
Lajosmizse Város Önkormányzata                            Római Katolikus Főplébánia 
(képviseli: Basky András polgármester)                      (képviseli: Dr. Jeney Gábor plébános) 
                 Megbízó                                                                           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 4. melléklete 
LMKOH/79/__/2017.  
 

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 napon és helyen  - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény (továbbiakban Szoctv.) 65/A. §- ában, 91. § (1) bekezdés c) pontjában és a 121. §-ában 
foglaltak, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10 
§-ának rendelkezései figyelembevételéve - 2017. január 1. napjától határozatlan időre az alábbi 
feltételek szerint: 
 
1.) A Megbízó finanszírozási kötelezettség vállalása nélkül megbízza Megbízottat, Megbízott pedig 

vállalja Lajosmizse város közigazgatási területére kiterjedően a szenvedélybetegek közösségi 
ellátása, a pszichiátriai betegek közösségi ellátása és a szenvedélybetegek közösségi ellátása – 
alacsonyküszöbű ellátása feladatokat.  

 
2.) A Megbízott vállalja az 1.) pontokban meghatározott feladatok szakmai koordinációját, valamint az 

ehhez kapcsolódó szervezési feladatokat. 
 
3.) Megbízott a fenti feladatok ellátását az alábbiak szerint végzi: biztosítja Lajosmizse közigazgatási 

területéről érkező kliensek ellátását a Kecskemét, Fecske u. 20. szám alatti telephelyén. 

4.)  A Megbízott által végzett tevékenységnek meg kell felelnie az Szt-ben, valamint a szakmai 
szabályokban foglalt követelményeknek. 

5.) A Megbízott kötelezettsége a jogszabályokban meghatározott tárgyi és személyi feltételekről a 
szolgáltatás működtetése során folyamatosan gondoskodni. 

6.) Megbízott nyilatkozik arról, hogy a feladat ellátásra vonatkozó jogszabályokat, szakmai 
követelményeket, a nyilvántartási kötelezettség, az adatkezelés és az adatvédelem szabályait 
ismeri, és azokat betartja. 

7.) A Megbízott nyilatkozik arról, hogy, a tevékenységekhez szükséges engedélyekkel rendelkezik, és 
a szerint végzi a szolgáltató tevékenységet. 

8.) Felek rögzítik, hogy a közösségi szolgáltatások igénybevétele a lakosság számára térítésmentes. 

9.) Megbízott köteles évente  január 31. napjáig írásban beszámolni a feladatellátáshoz kapcsolódó 
szakmai tevékenységéről. 

10.) A jelen szerződés megszüntetése hónap utolsó napjával lehetséges.  

11.) A felmondásról szóló egyszerű többséggel hozott döntést Megbízó részéről Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Megbízott részéről a Római Katolikus Főplébánia 
fenntartó legalább egy hónappal korábban köteles meghozni. 

12.) A felmondási idő lejártáig Megbízott a szolgáltatást köteles ellátni.  

13.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadók. 

14.) Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból eredő esetleges vitáikat elsődlegesen 
tárgyalás útján rendezik, amennyiben az nem vezet eredményre, úgy a vita eldöntésére kikötik a 
Kecskeméti Járás Bíróság kizárólagos illetékességét.  

15.) Az ellátással kapcsolatos panaszokat a Megbízott a rendelkezései szerint köteles megvizsgálni. 
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Ha az ellátással kapcsolatos panasz a Megbízóhoz érkezik, azt a Megbízó kivizsgálás végett 
megküldi a Megbízottnak, aki a panaszt megvizsgálja és a vizsgálat eredményéről 15 napon belül 
tájékoztatja a Megbízót. 

16.)  Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése – ideértve a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges 
adatokat is – az adatkérő felé az általa meghatározott módon mindkét fél által a jogszabályi 
előírások figyelembe vételével történik.    

Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után 
helybenhagyólag aláírják. 

 
Lajosmizse, 2017. … 
 
 
          ………………………                                             …………………………. 
Lajosmizse Város Önkormányzata                            Római Katolikus Főplébánia 
(képviseli: Basky András polgármester)            (képviseli: Dr. Jeney Gábor kuratóriumi elnök) 
                 Megbízó                                                                           Megbízott 
 
 
 
        ……………………… 
 dr. Balogh László 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 ellenjegyző 

 
 

 


