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Tárgy:  Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátására vonatkozó ellátási szerződés 

módosítása 

 

 

Az előterjesztést készítette: Ladics Monika irodavezető – Humánszolgáltatási Osztály 

    Csonka Imre osztályvezető – Társadalompolitikai Osztály 
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Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek: 1 db közgyűlési előterjesztés 

 

Véleményezésre megkapta:  
 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  
 

 

Megtárgyalta:  
 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

Dr. Határ Mária 

         jegyző 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Esélyteremtési Bizottság 

2017. szeptember 18-i ülésére 

 

 

Tárgy:  Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátására vonatkozó ellátási szerződés 

módosítása 

 

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

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

(II.4.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 1.2.9. pontja alapján a fenti tárgyban készült, 

mellékelt közgyűlési előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és döntését a határozat-

tervezetben foglaltak szerint meghozni. 

 

 

Kecskemét, 2017. augusztus 28. 

 

                     Engert Jakabné 

                       bizottsági elnök 

  

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

          /2017. (IX.18.) EtB. sz. határozat 

Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátására vonatkozó ellátási szerződés módosítása 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Esélyteremtési Bizottság megtárgyalta az 

Esélyteremtési Bizottság elnökének 2243-15/2017. ügyszámú előterjesztését és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést változatlan formában a 

közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Engert Jakabné bizottsági elnök 



 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Esélyteremtési Bizottság 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

2017. szeptember 21-én 

tartandó ülésére 
 

 

Tárgy: Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátására vonatkozó ellátási szerződés módosítása 

 

 

Az előterjesztést készítette: Ladics Monika irodavezető - Humánszolgáltatási Iroda 

                                               Csonka Imre osztályvezető - Társadalompolitikai Osztály   

     

 

Kezelési megjegyzés: Határozat-tervezet 

 

 

Döntési változatok száma: 1 

 

 

Melléklet: Római Katolikus Főplébánia kérelme 

                                   

 

Véleményezésre megkapta:  

 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  
 

 

Megtárgyalta:  
Esélyteremtési Bizottság     …/2017. (IX.18.) EtB. számú határozat 

 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

       Dr. Határ Mária 

jegyző
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ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2017. szeptember 21-i ülésére 

 

 

Tárgy: Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátására vonatkozó ellátási szerződés módosítása 

 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 
 
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 a szociális alapszolgáltatási 

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

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

feladatnak minősül. 

 

A kötelező önkormányzati feladat ellátása érdekében Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlése 315/2014. (XII.18.) határozatával döntött arról, hogy a pszichiátriai és 

szenvedélybetegek nappali ellátásának, közösségi ellátásának, valamint a szenvedélybetegek 

alacsonyküszöbű ellátásának biztosítására ellátási szerződést köt a Főplébánia Karitász 

Alapítvánnyal (továbbiakban: Alapítvány). Az Alapítvány a fenti ellátásokat az általa fenntartott 

RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat útján biztosította (továbbiakban: Szolgálat).  

 

A Szolgálat új fenntartója 2017. január 1. napjától a Római Katolikus Főplébánia (továbbiakban: 

Főplébánia). Tekintettel arra, hogy a kötelező önkormányzati feladatot a Szolgálat a fenntartóváltást 

követően, változatlan feltételekkel továbbra is ellátja, szükség volt a korábban megkötött szerződés 

átruházására, amelyről a közgyűlés a 19/2017. (II.16.) határozatával döntött.  

 

A Főplébánia a szerződés további módosításával kapcsolatos kérelmet nyújtott be az 

önkormányzathoz az alábbiak szerint. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, mint engedélyező szerv felhívta a Szolgálat figyelmét 

arra, hogy a megkötött ellátási szerződésben külön-külön számszerűsítve kell feltüntetni a 

pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása szociális alapszolgáltatás tekintetében a két 

ellátotti csoport férőhelyszámát. Tekintettel arra, hogy az ellátási szerződésben jelenleg a két 

ellátotti csoport összesített száma szerepel, az ellátási szerződés 2.1 pontjának módosítása 

szükséges.  

 

Az ellátási szerződés megkötésekor a Szolgálat 2024. december 31-éig szóló határozott idejű 

működési engedéllyel rendelkezett, ezért a szerződés a működési engedély idejére került 

megkötésre. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal határozata értelmében a Szolgálat már 

határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik, így lehetőség nyílik az ellátási szerződés 

határozatlan időtartamra történő módosítására. 

 



Tekintettel arra, hogy a Szolgálat a kötelező önkormányzati feladatot magas színvonalon látja el, 

javaslom az ellátási szerződés határozatlan időre történő módosítását.  

 

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

megkötését, a szerződés módosítását, illetve megszüntetését nem ruházhatja át. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozat-tervezetben foglaltak szerint döntsön az ellátási 

szerződés módosításának jóváhagyásáról. 

 

 

 

 

Kecskemét, 2017. augusztus 28.  

                              

    Engert Jakabné 

                                      bizottságielnök 



 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

        /2017. (IX.21.) határozata 

Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátására vonatkozó ellátási szerződés módosítása 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Esélyteremtési Bizottság 2243-

14/2017. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 
 
A közgyűlés úgy dönt, hogy a pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátására vonatkozó, a Római 

Katolikus Főplébániával kötött ellátási szerződés kérelemnek megfelelő módosítását jóváhagyja, és 

felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés-

módosítás aláírására. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 



 melléklet a …./2017. (IX.21.) határozathoz  
 

 

 

 

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

 

 

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 Római Katolikus Főplébánia (székhelye: 6000 Kecskemét, Plébánia köz 1., bírósági 

nyilvántartásba vételi száma: Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye 00001/2012-006., adószáma: 

19973258-1-03, képviseli: Dr. Finta József plébános, a továbbiakban: Szolgáltató), 

 

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

 

 

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy 2014. december 30-án a 26.303-9/2014. számon ellátási szerződés 

jött létre Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Főplébániai Karitász Alapítvány 

között pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi és nappali ellátására, valamint 

szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátására. Felek rögzítik továbbá, hogy fenntartóváltás miatt a 

Főplébániai Karitász Alapítvány a 2017. március 3-án kelt, 2243-10/2017. számú, egységes 

szerkezetbe foglalt ellátási szerződés aláírásával az őt megillető jogok és kötelezettségek 

összességét a Római Katolikus Főplébániára ruházta át. 

 

 

2.  Szerződő Felek közös akarattal az ellátási szerződés 2.1. pontját az alábbiakra módosítják (a 

változások félkövér betűtípussal jelölve): 

 

 

„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 betegek nappali ellátása szociális alapszolgáltatás legalább 15 férőhelyen és 

szenvedélybetegek nappali ellátása szociális alapszolgáltatás legalább 15 férőhelyen, 

-  pszichiátriai betegek közösségi ellátása szociális alapszolgáltatás, 

-  szenvedélybetegek közösségi ellátása szociális alapszolgáltatás, 

-  szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása.” 

 

 

3.  Szerződő Felek közös akarattal az ellátási szerződés 3.1. pontját az alábbiakra módosítják (a 

változás félkövér betűtípussal jelölve): 

 

„3.1. Jelen szerződés 2015. január 1. napján lép hatályba és határozatlan időre szól.” 

 

 

4. Jelen módosítás 2017. október 1-jén lép hatályba. 



5. Az ellátási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályosak. 

 

 

6. Felek jelen módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

 

 

 

 

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Római Katolikus Főplébánia 

 Szemereyné Pataki Klaudia Dr. Finta József 

 polgármester plébános 

 

 


