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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ALPOLGÁRMESTERE 

 
Ügyiratszám: 26.303-5/2014. 

Ügyintéző: Csonka Imre 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

2014. december 16-i ülésére 

 

 

 

Tárgy:  Ellátási szerződés megkötése a Főplébániai Karitász Alapítvánnyal pszichiátriai és 

szenvedélybetegek ellátására 

 

 

 

  

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 

(II.14.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének 5.4.1. és 5.4.9. pontja alapján a fenti tárgyban 

készült, mellékelt közgyűlési előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és döntését a határozat-

tervezetben foglaltak szerint meghozni. 

 

 

 

 

 

Kecskemét, 2014. november 17. 

 

 

                       Mák Kornél  

                    alpolgármester 
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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE  

   VÁROSSTRATÉGIAI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

__________________________________________________ 

 

 

 

K I V O N A T 

a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság   

2014. december 16-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

 

          /2014. (XII.16.) VPB. számú határozat 

Ellátási szerződés megkötése a Főplébániai Karitász Alapítvánnyal pszichiátriai és 

szenvedélybetegek ellátására 

 

 

 

A Bizottság megtárgyalta Mák Kornél alpolgármester 26.303-5/2014. ügyszámú előterjesztését, 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

A Bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a Közgyűlés számára elfogadásra 

javasolja. 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 
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tartandó ülésére 

 

 

 
Tárgy: Ellátási szerződés megkötése a Főplébániai Karitász Alapítvánnyal pszichiátriai és 

szenvedélybetegek ellátására 

 

 

 

Az előterjesztést készítette: Dr. Provaznik Balázs – Családvédelmi Osztály 

 

Kezelési megjegyzés: határozat- tervezet 

    

 

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek:   
 

                

Véleményezésre megkapta:  
 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

 

Megtárgyalta:  
Esélyteremtési Bizottság    …../2014. (XII.15.) EtB.  sz. határozat  

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság  …../2014. (XII.16.) VPB sz. határozat 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 



5 

 

 

 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

               ALPOLGÁRMESTERE 

 

Ügyszám: 26.303-3/2014. 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2014. december 18-i ülésére 

 

 

 

Tárgy: Ellátási szerződés megkötése a Főplébániai Karitász Alapítvánnyal pszichiátriai és 

szenvedélybetegek ellátására 

 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Szt.) 90. § (2) bekezdése szerint a megyei jogú város saját területén köteles az alapszolgáltatási 

feladatokat megszervezni. A szenvedélybetegek és a pszichiátriai betegek közösségi ellátása, 

valamint nappali ellátásaaz Szt. 57. § (1) bekezdés g) és j) pontja értelmében alapszolgáltatási 

feladatnak minősül. 

 

Az önkormányzat 2013. július 1-jétől 2013. december 31-ig, valamint 2014. július 1-jétől 2014. 

december 31-ig terjedő időre ellátási szerződést kötött a Főplébániai Karitász Alapítvánnyal (a 

továbbiakban: Alapítvány) szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek 30 fős nappali ellátásának 

biztosítására.  

 

A fenti feladatok hosszú távú biztosítása érdekében mindenképp indokolt azok megszervezésére 

hosszabb idejű ellátási szerződést kötni, és a feladatok biztosításának költségeit az ellátási 

szerződésben rögzíteni. Az ellátási szerződés megkötését az Szt. 120. §-a alapozza meg, amely 

alapján az önkormányzat a szociális szolgáltatást egyházi vagy más, nem állami szervvel, 

fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja. 

 

A fentiek alapján javaslom, hogy a kötelező önkormányzati feladat megszervezése érdekében 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 10 évre – 2015. január 1-jétől 2024. december 

31-ig terjedő időszakra – kössön ellátási szerződést az Alapítvánnyal az Szt. 65/F. §-ában 

szabályozott szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ellátásának 30 férőhelyen 

történő biztosítására, valamint a nappali ellátásoktól szakmailag el nem választható, az Szt. 65/A. 

§-ában szabályozott pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátásának, továbbá a 

szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátásának biztosítására.  

 

Az Alapítvány a fenti ellátásokat az általa fenntartott RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 

útján biztosítja. 

 

A szerződés megkötéséhez közbeszerzési eljárásra nincs szükség. A közbeszerzés kérdésében 

előzetes egyeztetést folytattunk le, amely alapján megállapításra került, hogy a biztosítandó 

szociális szolgáltatás nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) hatálya alá. A Kbt. 120. § b) pontja értelmében nem kell alkalmazni a Kbt.-t 

az uniós értékhatárt el nem érő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény 59-85/A. §-aiban szabályozott szociális szolgáltatások körében ellátottak teljes 

ellátására szolgáló árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén. Kecskemét Megyei Jogú 
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Város Közgyűlése – mint ajánlatkérő – közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseiről szóló 

szabályzata 2/A. § (4) bekezdés a) pontja alapján fentiek miatt a beszerzési eljárást is mellőzni 

lehet. 

 

A szolgáltatás díja – a 2014. évi költésvetési támogatással megegyezően – évi nettó 9.000.000 

Ft, amely összeg minden évben a KSH által az előző évre vonatkozóan közzétett átlagos 

fogyasztói árindex éves változásával megegyező mértékben változik (a szolgáltatás jelenleg 

mentes az ÁFA alól). Ebből kiindulva a Kbt. 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján a szolgáltatás 

megrendelés becsült értéke nettó 36.000.000 Ft, azaz teljesül a Kbt. 120. § b) pontja. 

 

Az Szt. 122. §-a értelmében helyi önkormányzat képviselő-testülete az ellátási szerződés 

megkötésére, a szerződés módosítására, illetve megszüntetésére vonatkozó hatáskörét nem 

ruházhatja át, ezért kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az ellátási szerződés megkötéséről dönteni 

szíveskedjen. 

 

 
 
 

Kecskemét, 2014. november17. 

 

                                    Mák Kornél 

                                   alpolgármester 



 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

        KÖZGYŰLÉSE 

____________________________________ 

 

                                                   

 

KIVONAT 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2014. december 18-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

          /2014. (XII.18.) határozata 

Ellátási szerződés megkötése a Főplébániai Karitász Alapítvánnyal pszichiátriai és 

szenvedélybetegek ellátására  

 

 

A Közgyűlés megtárgyalta Mák Kornél alpolgármester 26.303-3/2014. számú előterjesztését és 

az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1. A Közgyűlés a Főplébániai Karitász Alapítvánnyal pszichiátriai és szenvedélybetegek 30 fős 

nappali ellátásának, közösségi ellátásának, valamint a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

ellátásának biztosítására a határozat mellékletében foglaltak szerint ellátási szerződést köt. 

 

2. A Közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a határozat melléklete szerinti 

ellátási szerződés megkötésére. 

 

 

Határidő: 2014. december 20. 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 



 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

_____/2014. (XII.18.) határozatának  melléklete 

 

Ügyszám: __________/2014.    

 

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

 

 

amely létrejött 

egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 6000 Kecskemét, 

Kossuth tér 1., KSH. szám: 15724540-8411-321-03, képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat), 

 

másrészről a Főplébániai Karitász Alapítvány (székhelye: 6000 Kecskemét, Plébánia köz 1., 

bírósági nyilvántartásba vételi száma: Bács-Kiskun Megyei Bíróság PK. 61009/2000., adószáma: 

18358607-1-03,, képviseli: Dr. Jeney Gábor elnök, a továbbiakban: Szolgáltató), 

 

mint felek (továbbiakban együtt: felek) között alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint: 

 

 

1. Előzmények 

 

1.1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 

Szt.) 90. § (2) bekezdése értelmében Kecskemét város területén az Önkormányzatnak kell 

biztosítania a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátását. A nappali ellátás 

kiegészítéseként fontos feladat a pszichiátriai betegek közösségi ellátása, valamint a 

szenvedélybetegek közösségi ellátása és alacsonyküszöbű ellátása (a továbbiakban Szolgáltatás). 

Az Önkormányzat – figyelemmel az Szt. 120-122. §-aira – a nappali ellátásokra vonatkozó 

ellátási kötelezettséget és az ahhoz tartozó kiegészítő alapszolgáltatási feladatokat jelen ellátási 

szerződéssel biztosítja.  

A szerződés alapján biztosítandó szociális szolgáltatás nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 

2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá. A Kbt. 120. § b) pontja értelmében 

nem kell alkalmazni a Kbt.-t az uniós értékhatárt el nem érő, a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 59-85/A. §-aiban szabályozott szociális szolgáltatások 

körében ellátottak teljes ellátására szolgáló árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén, 

ezért a közbeszerzési eljárás mellőzése volt indokolt. 

 

1.2. Az Önkormányzat jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatások biztosítására az ezen 

ellátásokra érvényes működési engedéllyel rendelkező Szolgáltatót választotta ki. A Szolgáltatás 

ellátása tárgyában a felek a következőkben állapodnak meg.  

 

 

2. A szerződés tárgya 

 

2.1. A Szolgáltató vállalja a kecskeméti lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az 

alacsonyküszöbű ellátás esetében a Kecskeméten tartózkodó, pszichiátriai vagy 

szenvedélybetegségben szenvedő, az ellátást önkéntesen igénybe venni szándékozó személyek 

intézményi ellátását az alábbi szolgáltatások vonatkozásában: 

 

-  pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali ellátása szociális alapszolgáltatás legalább 30 

férőhelyen, 
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-  pszichiátriai betegek közösségi ellátása szociális alapszolgáltatás, 

-  szenvedélybetegek közösségi ellátása szociális alapszolgáltatás, 

-  szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása.  

 

2.2. Szolgáltató kijelenti, hogy  

 

-  a feladatok teljesítésének a részéről történő elvállalása és elvégzése semmiféle jogi 

akadályba nem ütközik; 

-  a feladatok elvégzéséhez szükséges feltételekkel, szakértelemmel és engedélyekkel 

rendelkezik és vállalja, hogy azokkal a szerződés hatálya alatt folyamatosan rendelkezni 

fog; 

-  a feladatok szerinti szociális alapszolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok 

rendelkezéseit, a szakmai követelményeket, a nyilvántartási kötelezettségeket, valamint 

az adatkezelési szabályokat ismeri és azokat jelen szerződés teljesítése során 

maradéktalanul betartja, valamint az általa fenntartott intézménnyel betartatja; 

-  a nappali ellátás férőhelyeit folyamatosan – az ellátási szükségletek változásának 

ütemében – fejleszti és a szerződés szerinti mennyiségi határig garantálja, továbbá 

minden rendelkezésére álló eszközzel és módszerrel (megelőzés, széleskörű tanácsadás) 

a mindenkori teljes városi igény kielégítésére törekszik. 

 

 

3. A szerződés hatálya 

 

3.1. Jelen szerződés 2015. január 1. napján lép hatályba és 2024. december 31-ig szól. 

 

3.2. Jelen szerződést bármelyik fél írásban 8 hónapos felmondási idővel felmondhatja. A 

felmondási idő lejártáig a Szolgáltató a Szolgáltatást köteles ellátni, azt követően pedig az 

Önkormányzat köteles gondoskodni a Szolgáltatás biztosításának folytatásáról.  

 

3.3. Jelen szerződés bármely okból történő felmondása esetén a Szolgáltató a feladatokat - a 4. 

fejezet szerinti díjfizetés ellenében - a felmondási idő alatt is változatlanul köteles teljesíteni. 

 

 

4. A feladatok ellátásának ellenértéke 

 

4.1. A feladatok kifogástalan elvégzéséért a Szolgáltatót szolgáltatási díj illeti meg, a következők 

szerint:  

 

A biztosított ellátásokért az Önkormányzat évi 9.000.000 Ft + ÁFA összeget fizet a 

Szolgáltató részére. A Szolgáltató évente két részletben nyújthatja be számláját. Az első 

számla az éves díj 50%-a lehet, amelyet Szolgáltató május 15-e és május 31-e között nyújt 

be, a fennmaradó 50%-ról szóló számlát pedig november 15-e és november 30-a között 

nyújtja be. Az ellátásokkal kapcsolatos állami támogatás lehívására a Szolgáltató jogosult. 

 

4.2. A felek megállapodnak, hogy a szolgáltatási díjra az alábbi értékkövetési szabályt 

alkalmazzák:  

 

A szolgáltatási díj évente a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) által az előző évre 

vonatkozóan közzétett átlagos fogyasztói árindex éves változásával megegyező mértékben 

változik.  
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4.3. A Szolgáltató az általa végzett ellátások vonatkozásában a részletfizetési határidőt megelőző 

hónap utolsó napjáig az ellátások típusa szerint részletes kimutatást készít az Önkormányzat 

részére. A Szolgáltató a féléves szolgáltatási díjra számlát állít ki és a kimutatással egyidejűleg 

benyújtja az Önkormányzat részére. Az Önkormányzat a díjat a számla és a kimutatás egyidejű 

benyújtását követő 30 napon belül átutalja a Szolgáltató OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732002-

20369549 számú számlájára.  

 

4.4. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a feladatok teljesítése fejében a szolgáltatási díjon felül 

semminemű további követelést nem támaszthat az Önkormányzattal szemben. 

 

4.5. A felek tudomással bírnak arról, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet alapján a pszichiátriai és szenvedélybetegek 

nappali intézménye ellátást igénybe vevő számára az intézmény fenntartója térítési díjat 

állapíthat meg. 

 

4.6 Amennyiben a Szolgáltató jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése keretében 

az igénybe vevő részére személyi térítési díjat állapít meg, annak beszedett összege a 

Szolgáltatót illeti meg. A személyi térítési díjat azonban a Szolgáltató az adott személy 

jövedelmi viszonyaira tekintettel csökkentheti vagy elengedheti. A díjkedvezmények 

biztosításának részletes szabályairól a Szolgáltató rendelkezik, melyről köteles a szolgáltatást 

igénybevevőt tájékoztatni, a szabályokat tartalmazó dokumentumot az ellátási helyeken 

kifüggeszteni, és minden ellátott számára hozzáférhetővé tenni. 

 

 

5. A teljesítés általános szabályai 

 

5.1. Felek vállalják, hogy a feladatok teljesítése érdekében együttműködnek, bármelyik fél 

kezdeményezésére konzultációt tartanak. 

 

5.2. Az együttműködés keretében a Szolgáltató vállalja, hogy az Önkormányzat kérése alapján - 

illetve szükség esetén e nélkül is - haladéktalanul információt nyújt az Önkormányzat részére a 

feladatok aktuális részének végrehajtásáról, valamint az Önkormányzat igényétől függően a 

feladatok ellátása során szerzett tapasztalata, kialakult véleménye alapján javaslatot tesz a 

feladatok teljesítése érdekében általa szükségesnek tartott aktuális intézkedések megtételére. 

 

5.3. Az együttműködés keretében az Önkormányzat gondoskodik a feladatok teljesítéséhez 

szükséges iratok, adatok és egyéb, kizárólag általa biztosítható feltételek Szolgáltató részére 

történő rendelkezésre bocsátásáról, valamint tájékoztatja Szolgáltatót a feladatok teljesítését 

befolyásoló általa ismert valamennyi eseményről, körülményről. 

 

5.4. Az Önkormányzat részéről a szerződésszerű teljesítés igazolásának kiadása az 

Önkormányzat belső szabályzatában foglaltak alapján történik. 

 

 

6. A szerződő felek jogai és kötelezettségei 

 

6.1. A Szolgáltató köteles a feladatokat a jelen szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban 

előírt módon, a tőle elvárható szakmai alapossággal, gondossággal, legjobb tudása és az 

Önkormányzat utasításai szerint, kifogástalanul elvégezni. 
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6.2. A Szolgáltató a feladatokat a mindenkori jogszabályoknak megfelelő engedéllyel rendelkező 

intézményei útján látja el. 

 

6.3. A Szolgáltató köteles haladéktalanul értesíteni az Önkormányzatot minden olyan tényről és 

körülményről, amely akadályozza a teljesítést. Szolgáltató kötelezettséget vállal továbbá arra is, 

hogy a feladatok ellátása során az Szt.-ben meghatározott valamennyi tájékoztatási és értesítési 

kötelezettségének eleget tesz. 

 

6.4. Az Önkormányzat a teljesítést jogosult folyamatosan ellenőrizni és a szolgáltatások 

teljesítéséről bármikor tájékoztatást kérni. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja 

az Önkormányzat számára a helyszíni ellenőrzés lehetőségét, továbbá az engedélyező hatóság 

ellenőrzéséről készült valamennyi feljegyzést annak kézhezvételétől számított harminc napon 

belül megküldi az Önkormányzat részére. 

 

6.5. Szolgáltató köteles a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségeit teljesíteni, 

továbbá az Önkormányzat kötelező adatszolgáltatásának teljesítése érdekében a statisztikai 

adatgyűjtéshez szükséges adatokat a jogszabályban előírt határidőig az Önkormányzat 

rendelkezésére bocsátani. 

 

6.6. A Szolgáltató a feladatokat az adatvédelemre és az adatok kezelésére vonatkozó 

jogszabályok ismeretében és azok betartásával végzi. 

 

6.7. A Szolgáltató vállalja, hogy a feladat ellátásáról minden évben a tárgyévet követő március 

31. napjáig részletes szakmai beszámolót készít az Önkormányzat részére.  

 

7. A panaszok kivizsgálása és a nem szerződésszerű teljesítés jogkövetkezményei 

 

7.1. A Szolgáltató az ellátással kapcsolatos panaszokat az Szt. rendelkezései szerint köteles 

megvizsgálni. Amennyiben az ellátással kapcsolatos panasz az Önkormányzathoz érkezik, azt 

kivizsgálás végett megküldi Szolgáltató részére. A Szolgáltató köteles a panaszokat 

megvizsgálni, és annak eredményéről az Önkormányzatot a kivizsgálást követő 15 (tizenöt) 

napon belül tájékoztatni. 

 

7.2. Bármely fél szerződésszegése esetén a másik fél a szerződést azonnali hatállyal 

felmondhatja. 

 

7.3. Az azonnali hatályú felmondást a másik féllel írásban kell közölni a felmondási ok 

bekövetkeztéről történt tudomásszerzést követő 5 (öt) munkanapon belül. 

 

7.4. Amennyiben bármely fél a másik fél szerződésszegése miatt él az azonnali hatályú 

felmondás jogával, úgy kell eljárnia, hogy a feladatok tekintetében az ellátás folyamatossága 

biztosítva legyen. A felmondásra okot adó fél köteles a másik félnek a folyamatos ellátás 

biztosításából eredő valamennyi költségét és a szerződésszegésből eredő kárát megtéríteni.  

 

7.5. A szerződés teljesítésének olyan okból történő meghiúsulása esetén, amely ok tekintetében a 

Szolgáltató a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 

6:142.§-ában foglaltak alapján felelőssége alól nem tudja kimenteni magát az éves szolgáltatási 

díj összegére vetítve 25% mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles az Önkormányzat 

részére.  
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7.6. Amennyiben az Önkormányzat a szolgáltatási díjat a szerződésben foglaltak szerint 

határidőben nem fizeti meg, Szolgáltató a Ptk.-ban rögzített mértékű késedelmi kamatot jogosult 

felszámítani. 

 

8. Egyéb rendelkezések 

 

8.1. A Szolgáltató tudomásul veszi továbbá, hogy - a költségvetési pénzeszközök 

felhasználásának nyilvánossága érdekében - üzleti titok címén nem tagadhatja meg a jelen 

szerződés lényeges tartalmáról történő tájékoztatást. 

 

8.2. Az esetlegesen felmerülő jogvitákkal kapcsolatban a felek kikötik - hatáskörtől függően - a 

Kecskeméti Törvényszék, illetve a Kecskeméti Járásbíróság kizárólagos illetékességét. 

 

8.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az Szt., a Magyarország 

központi költségvetéséről szóló mindenkori törvények és a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 

irányadók. 

 

8.4. Jelen szerződést a felek írásban kötötték, annak módosítása, kiegészítése és megszüntetése is 

kizárólag írásban érvényes. 

 

A felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag írják alá. 

 

 

 

Kecskemét, 2014. december   ….. 

 

 

 

 

 

 

……………………………..………………….. ………………………………………. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Főplébániai Karitász Alapítvány 

 Szemereyné Pataki Klaudia Dr. Jeney Gábor 
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