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Egyéb előterjesztés
Békés Város Képviselő-testülete

2015. április 29-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szent Lázár Alapítvány képviseletében eljárva Kovács Ildikó igazgató 2015. április hó 13.
napján kérelmet terjesztett Békés Város Önkormányzata elé, melyben
• hozzájáruló nyilatkozatot kér az általa 6 fő férőhellyel nyújtandó támogatott lakhatás,
mint új szakosított ellátás finanszírozási rendszerbe történő befogadásához,
• kéri módosítani a Békés Város Önkormányzata és a Szent Lázár Alapítvány között
2007. január hó 17. napján pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátásának
biztosítására létrejött ellátási szerződést, a személyi térítési díj csökkentésének, illetve
elengedésének esetei és módjai rögzítésével,
• továbbá kéri, hogy az 5630 Békés, Petőfi u. 33. szám alatt található önkormányzati
bérlemény bérleti díját 70.000 Forint/hó összegre mérsékelje a Képviselő-testület.
A kérelem az előterjesztés mellékletét képezi.
I.
A fogyatékos személyek bentlakásos szociális intézményi ellátása területén a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban. Szt.) a
hatálybalépésekor a felnőtt fogyatékos személyek ellátását elsősorban a nagy létszámú
intézetekre építette. Az elmúlt 15 évben egyre erősödött a kiscsoportos és egyéni
szükségleteken alapuló gondozás iránti igény. A fogyatékossággal élő személyek jogairól
szóló ENSZ Egyezmény és az ahhoz tartozó Fakultatív Jegyzőkönyv ratifikálásával hazánk
véglegesen elkötelezte magát a közösségi alapú szolgáltatások, a lakóotthoni ellátás
megszervezése mellett.
Az Szt. 2013. január hó 1. napjától hatályos 75. §-a értelmében a támogatott lakhatás a
fogyatékos személyek, a pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek részére biztosított ellátás,
amely az életkornak, egészségi állapotnak és önellátási képességnek megfelelően, az ellátott
önálló életvitelének fenntartása, illetve elősegítése érdekében biztosítja
a) a lakhatási szolgáltatást,
b) az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében mentálhigiénés, szociális munka körébe
tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitelt,
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c) az ellátott életkörülményeinek figyelemmel kísérését biztosító kísérő támogatást,
d) az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén
da) az étkezést,
db) az ápolás-gondozást,
dc) a fejlesztést,
dd) a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokat.
A Szent Lázár Alapítvány - tevékenység körét bővítve - támogatott lakhatást biztosító
intézményt kíván létrehozni városunkban, melyhez az önkormányzattól nem kérnek anyagi
támogatást. A működési engedély iránti kérelem benyújtásának kötelező melléklete az ellátási
terület szerinti települési önkormányzat hozzájáruló nyilatkozata, amely a finanszírozási
rendszerbe történő befogadást teszi lehetővé.
A szociális ellátások nyújtása során a Szent Lázár Alapítvánnyal kiváló az együttműködés. A
támogatott lakhatás engedélyezése esetén városunkban egy újabb szakosított szociális ellátás
válik elérhetővé a lakosság számára, ezért javasoljuk a T. Képviselő-testületnek az erre
irányuló hozzájáruló nyilatkozat megadását.
II.
Békés Város Önkormányzata és a Szent Lázár Alapítvány között 2007. január hó 17. napján
pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátásának biztosítására ellátási szerződés jött létre.
Az ellátási szerződés 2007. október hó 31. napján módosításra került. A Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal 2015. március hó 10-én szakmai ellenőrzést tartott, amely
során felhívta a fenntartó Szent Lázár Alapítványt annak intézésére, hogy az ellátási szerződés
tartalmazza a személyi térítési díj csökkentését, illetve elengedésének eseteit, módjait.
Az Szt. 115. § (3) bekezdése értelmében a személyi térítési díj összege önkormányzati
intézmény esetén a fenntartó rendeletében foglaltak szerint, egyéb esetben a fenntartó döntése
alapján csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt
indokolttá teszik.
E jogszabályhely alapján elegendő az ellátási szerződésben azt rögzíteni, hogy a személyi
térítési díj csökkentésével, elengedésével kapcsolatos feladat- és hatáskör gyakorlását az
önkormányzat átengedi a fenntartó részére.
Előzőek szerint javasoljuk a T. Képviselő-testületnek a jelzett ellátási szerződés módosítását.
III.
A Szent Lázár Alapítvány 2013. január 09. napjától bérli az 5630 Békés, Petőfi u. 33. szám
alatt található, önkormányzatunk tulajdonában álló ingatlant, amely bérleti díja 100.000,Ft+ÁFA /hó.
A Képviselő-testület elé terjesztett kérelem a bérleti díj mérséklésére is irányul, azt a Szent
Lázár Alapítvány 70.000 Forint/hó összegben kéri megállapítani. Az Alapítvány
intézményvezetőjével folytatott megbeszélés alapján, tekintettel arra, hogy az ingatlanra
vonatkozó bérleti szerződés 2015. június 30. napján lejár, a bérleti díj mérséklésére vonatkozó
kérelmet a bérleti szerződés meghosszabbítására vonatkozó kérelemmel együtt tárgyaljuk
meg.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat, illetve az előterjesztés
mellékletét képező ellátási-szerződés módosítását szíveskedjen elfogadni.
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Határozati javaslatok:
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Lázár Alapítvány
kérelmére a Békés város közigazgatási területén végzett támogatott lakhatás,
mint szakosított szociális ellátás 6 fő ellátotti létszáma tekintetében a
finanszírozási rendszerbe történő befogadásához hozzájárul.
2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a 2007. január hó 17. napján, a Szent Lázár Alapítvánnyal a
pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátásának biztosítása tárgyában
létrejött - a határozat mellékletét képező - ellátási szerződés módosításának
aláírására.
3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Lázár Alapítvány a
Békés, Petőfi u. 33. szám alatti (hrsz: 811) ingatlan bérleti díj mérséklésére
vonatkozó kérelmében, a bérleti szerződés meghosszabbítására vonatkozó
kérelemmel együtt, a soron következő testületi ülésen dönt.

Békés, 2015. április 22.
Izsó Gábor
polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző
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ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátásának biztosítására
(TERVEZET)

Amely létrejött egyrészről Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete (5630 Békés,
Petőfi u. 2., képviseli: Izsó Gábor polgármester), a továbbiakban: Önkormányzat,
másrészről a Szent Lázár Alapítvány (5630 Békés, Gorkij u. 2/2., képviseli: Kovács Ildikó
igazgató), a továbbiakban: Szolgáltató között.
Felek rögzítik, hogy 2007. január hó 17-én ellátási szerződést kötöttek a pszichiátriai betegek
nappali intézményi ellátásának biztosítására, amely szerződés 2007. október hó 31-én
módosításra került. Az ellátási szerződést Felek közös megegyezéssel, Békés Város
Önkormányzata Képviselő-testületének ……../2015. (IV. 29.) határozata alapján az alábbiak
szerint módosítják:
1. A szerződés 3.) pontja az alábbiak szerint módosul:
3.) Az előző pontokban meghatározott szociális szolgáltatás biztosításához
szükséges személyi és tárgyi feltételeket a szolgáltató saját költségén köteles
biztosítani, az Önkormányzat a feladat ellátáshoz anyagi támogatást nem
biztosít, az állam által nyújtott, feladatellátáshoz kapcsolódó normatívával
teljes egészében a szolgáltató rendelkezik.
A személyi térítési díj csökkentésével és elengedésével kapcsolatos feladat- és
hatáskör gyakorlását az Önkormányzat - a Szoctv. 135. § (3) bekezdése
szerint – teljes egészében átengedi Szolgáltató részére.
Az Önkormányzat a Szolgáltató tartozásaiért felelősséget nem vállal.
2. A jelen okiratban foglalt módosítások az aláírás napján lépnek hatályba.
3. A szerződés további rendelkezései változatlanok maradnak.
Ezen szerződést módosító okiratot a Felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag írták alá.
Békés, 2015. …………................... hó ….. nap

Izsó Gábor
polgármester

Kovács Ildikó
igazgató
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