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

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

biztosítania kell 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. Az Szt. 120-122. §-aira 

figyelemmel az önkormányzat a nappali ellátásokra vonatkozó ellátási kötelezettség és az 

ahhoz tartozó kiegészítő alapszolgáltatási feladatok teljesítése érdekében ellátási szerződést 

kötött a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat fenntartójával (továbbiakban: Szolgáltató). 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet 1.5.6. pontja értelmében az Esélyteremtési Bizottság ellenőrzi a szociális 

szolgáltatások teljesítése érdekében a nem önkormányzati fenntartású szolgáltatókkal 

megkötött szerződések alapján a tevékenységek szerződésszerűségét a beszámolók alapján. 

 

Az ellátási szerződésben foglaltak szerint Szolgáltató a feladat ellátásáról minden évben a 

tárgyévet követő év március 31. napjáig részletes szakmai beszámolót készít az önkormányzat 

részére.  

 

A Szolgáltató a fentieknek megfelelően megküldte a 2017. évi munkájáról készült szakmai 

beszámolót.  

 

A beszámoló részletesen tartalmazza: 

 a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményének, a pszichiátriai betegek 

közösségi ellátásának, a szenvedélybetegek közösségi ellátásának, a 

szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátásának 2017. évi működését, 

 a szociális alapellátásokon túl nyújtott egyéb szolgáltatások bemutatását, valamint 

 a finanszírozási és gazdálkodási adatokat. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a beszámolót megtárgyalni, és döntését meghozni 

szíveskedjen. 

 

 

Kecskemét, 2018. április 4. 

 

 Engert Jakabné 

 bizottsági elnök 
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         /2018. (IV.23.) EtB. sz. határozat 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Esélyteremtési Bizottság megtárgyalta Engert 

Jakabné bizottsági elnök 3673-2/2018. ügyiratszámú beszámolóját, és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

A bizottság a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2017. évi szakmai tevékenységéről szóló 

beszámolót elfogadta. 
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