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Szűcs Judit, a Mentálhigiénés Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) elnöke 2012. november hó 21. 
napján kelt kérelemmel fordult Békés Város Önkormányzatához, melyben feladat-ellátási szerződés 
megkötését kéri az alábbi, személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások vonatkozásában: 

- szenvedélybetegek közösségi ellátása 
- pszichiátriai betegek közösségi ellátása 
- szenvedélybetegek nappali ellátása 
- pszichiátriai betegek nappali ellátása 

Az előterjesztéshez mellékelt kérelemben leírásra kerül az a sokrétű tevékenység, amit az Egyesület 
végez városunkban, 2006. óta. Önkormányzatunk és a fenntartásunkban működő, e területen 
tevékenykedő Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ (a továbbiakban: BVSZSZK) kiváló 
kapcsolatban van az Egyesülettel.    

Az Egyesület békési központtal, saját tulajdonú ingatlannal biztosítja a szociális ellátások 
működtetését, állami pályázati- és normatív finanszírozással, egyéb pályázati források bevonásával. 
A működtetési támogatások viszonylag kiszámíthatóak, azonban önköltségüknek körülbelül csak a 
70 %-át fedezik. 2012-től a szenvedélybetegek közösségi ellátására kapott finanszírozás a Békési 
Kistérség vonatkozásában jelentősen csökkent, továbbá 13 %-al csökkent az állami támogatás, mely 
hiányként jelentkezik az Egyesület költségvetésében.        

Az Szt. 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat ellátási kötelezettségének a 
szociális szolgáltatást nyújtó 

a) szolgáltató, intézmény fenntartásával, vagy 
b) szolgáltatót, intézményt fenntartó önkormányzati társulásban történő részvétellel, 

vagy 
c) szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött – a szociális szolgáltatás 

nyújtásának a helyi önkormányzattól vagy a társulástól történő átvállalásáról szóló – 
90. § (4) bekezdése szerinti megállapodás, illetve ellátási szerződés megkötésével 

tehet eleget. 

A fenntartásunkban működő BVSZSZK jelenleg is biztosítja a pszichiátriai betegek közösségi 
ellátását, valamint a későbbiekben tervezi pszichiátriai betegek nappali ellátásának megindítását. A 
pszichiátriai közösségi ellátás vonatkozásában feladat-ellátási szerződés kötése hátrányt jelenthet az 
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önkormányzat számára, ugyanis a közösségi ellátást finanszírozó Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal előnyben részesítheti azon nem állami ellátókat, akik a települési önkormányzattal 
ellátási szerződést kötnek. Ezáltal az önkormányzati fenntartású intézmény finanszírozása válna 
kérdésessé. A pszichiátriai nappali ellátás tekintetében nem indokolt feladat-ellátási szerződés 
kötése, hiszen az önkormányzat 2007. január 17-től ma is élő szerződéssel rendelkezik a Szent 
Lázár Alapítvánnyal, valamint a városban a Rehabil Kft. is ellátja ezen feladatokat, mindezek felett 
adekvát pályázati források elnyerését követően az ellátás megindítását a BVSZSZK is tervezi.  

A szenvedélybetegek nappali- és közösségi ellátását a településen több éve a Mentálhigiénés 
Egyesület végzi. Színvonalas szakmai munkájukat az önkormányzat és a szociális szakma is 
elismeri, módszertani tevékenységük iránymutató lehet a szektorban. Az Egyesület a városban és a 
kistérségben megjelenő igényekre rugalmas megoldási alternatívát nyújtva szervezi szolgáltatási 
palettáját. Az önkormányzat által fenntartott BVSZSZK a jövőben sem tervezi szenvedélybetegek 
nappali, illetve közösségi ellátásának megszervezését, de hasznosnak tartanánk, ha a szolgáltatások 
a város lakosságának a továbbiakban is elérhetőek maradnának.  

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Mentálhigiénés Egyesület (székhely: 5630 
Békés, Borosgyán u. 1/1., képviselő: Szűcs Judit elnök) 2012. november hó 21. napján 

� szenvedélybetegek közösségi ellátása és szenvedélybetegek nappali ellátása tárgyában 
feladat-ellátási szerződés megkötése iránt benyújtott kérelmét támogatja, és 
felhatalmazza polgármesterét a szükséges jognyilatkozatok megtételére és aláírására, 
illetve  

� a pszichiátriai betegek közösségi ellátása és pszichiátriai betegek nappali ellátása 
tárgyában feladat-ellátási szerződés megkötése iránt benyújtott kérelmét elutasítja.  

 

Határid ő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2012. december 5. 

Izsó Gábor 
polgármester 

 

 .....................................  
Jogi ellenjegyző 

 .....................................  
Pénzügyi ellenjegyző 
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FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZ ŐDÉS 
 

amely létrejött egyfelől Békés Város Önkormányzata (székhely: 5630 Békés, Petőfi u. 2., 
képviseli: Izsó Gábor polgármester) – a továbbiakban: Önkormányzat, 

másfelől a Mentálhigiénés Egyesület (székhely: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1., képviseli: Szűcs 
Judit elnök) – a továbbiakban: Szociális Szolgáltató,   

(együttesen a továbbiakban, mint Szerződő felek) között, alulírott napon és helyen, az alábbi 
feltételekkel: 

1.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Szociális Szolgáltató a szociális igazgatásról és 
szociális szolgáltatásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 65/A. §-a szerint 
szenvedélybetegek közösségi ellátását, és az Szt. 65/F. §-a szerint szenvedélybetegek nappali 
ellátását végzi Békés város közigazgatási területén.  

2.) Szociális Szolgáltató a szerződés tárgyát képező ellátások vonatkozásában jogerős működési 
engedéllyel rendelkezik (a szerződéskötés napján a szenvedélybetegek közösségi ellátása 
tekintetében 40 fő, a szenvedélybetegek nappali ellátása tekintetében 10 fő ellátotti számra), 
és kijelenti, hogy az ide vonatkozó jogszabályokat, szakmai követelményeket, nyilvántartási 
kötelezettségekre vonatkozó szabályokat ismeri, a szolgáltatás nyújtása során ezek 
figyelembevételével jár el. Kijelenti továbbá, hogy a szerződött szolgáltatások ellátásához 
szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik. 

3.) Szociális Szolgáltató kijelenti, hogy a feladatellátás során az Önkormányzattal szemben 
anyagi igényt és követelést nem támaszt.  

4.) Szociális Szolgáltató vállalja, hogy az önkormányzat kérésére tájékoztatást nyújt a szerződés 
tárgyát képező feladatokról.       

5.) Jelen feladat-ellátási szerződést a Felek határozatlan időre kötik. A szerződés megszűnik, ha 
Szociális Szolgáltató tárgyi tevékenységre vonatkozó működési engedélye érvényét veszti. 

6.) A Szerződés megszűnik közös megegyezéssel vagy írásban közölt rendes felmondással. A 
felmondási idő mindkét fél esetében 3 hónap.  

7.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi 
IV. törvény rendelkezései az irányadóak.    

8.) Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 

9.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a(z) …./2012. (XII.12.) számú határozatával 
felhatalmazta polgármesterét e megállapodás aláírására. 

Békés, 2012. ……………. hó ……. nap 

 
______________________________ ________________________________ 

Izsó Gábor 
polgármester 

                           Szűcs Judit 
      a Mentálhigiénés Egyesület elnöke 

 
 
Ellenjegyzem: 
Tárnok Lászlóné jegyző 
 
 
 
 
 
 
 








