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Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2010. december 16-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 11/2009. (III. 27.) önkormányzati rendeletének 33. §-a alapján 
azon személyek vagy családok esetében, akik az otthoni szakápolási szolgálat szolgáltatásait 
anyagi okok miatt – vagy, mert a Dél-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár Békés 
Megyei Kirendeltsége által megállapított támogatás már lejárt – nem tudják igénybe venni, 
kérelemre szociális rászorultság alapján egy negyed évre támogatás nyújtható. A támogatás 
mértéke 1.500,- Ft/fő/alkalomnak az 50-75-100%-a, a rendeletünkben meghatározott 
jövedelmi viszonyoknak megfelelően.  

Az önkormányzat által önként vállalt otthoni szakápolás feladatot 2001. január 1-től a 
Békési Home Care Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (Békés, Verseny u. 4.) látja el 
önkormányzatunkkal kötött megbízási szerződés alapján. Az első öt évre szóló megbízás 
2001. január 1-től 2005. december 31-ig volt hatályos. Az önkormányzat és a Bt. között 2005. 
december 6-án újabb megbízási szerződés jött létre, mely 2010. december 31-én jár le. A 
Home Care Bt. ügyvezetője, Sveczné Jantyik Ágota kérte a megbízási szerződés 
meghosszabbítását. 

Az elmúlt időszakban az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 
(korábban Egészségügyi és Szociális Bizottság) több alkalommal is tárgyalt az otthonápolási 
feladatok ellátásáról. Az eddigi tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a Bt. a lakosság 
megelégedésére, jól végzi feladatát. A Bt. a jogszabályokban előírt, ÁNTSZ által kiadott 
működési engedéllyel rendelkezik, a Céginfo adatai alapján végelszámolási vagy csődeljárás 
alatt nem áll. Tevékenységeik közé tartozik például műtétek utáni mobilizálás, sebek fekélyek 
kezelése, injekciós, infúziós terápia, gyógytorna, stoma kezelése, annak betanítása, 
szondatáplálás, stb. 

Az önkormányzat 2005. január 1-től 2010. november 30-ig 13 fő vonatkozásában, 49 
esetben állapított meg otthoni ápolással kapcsolatos támogatást összesen 2.142.250,- Ft 
összegben.  

 A megbízási szerződés tervezetét az előterjesztéshez mellékeltük. Javaslom az újabb öt 
évre szóló szerződés megkötésének jóváhagyását, melynek érdekében kérem az alábbi 
határozati javaslat elfogadását. 

Tárgy:  Otthoni szakápolás ellátására kötött 
megbízási szerződés meghosszabbítása 

Sorszám: IV/6 

Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Döntéshozatal módja: 
Egyszerű szótöbbség 

Előkészítésben 
részt vesz: 

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi 
és Szociális Bizottság, 
Pénzügyi Bizottság 

Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 
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Határozati javaslat: 

 Békés Város Képviselő-testülete az otthoni szakápolási feladatok ellátására 
megbízási szerződést köt a Békési Home Care Bt-vel (5630 Békés, Verseny u. 4., 
képviseli: Sveczné Jantyik Ágota ügyvezető), 5 évre 2011. január 1-től 2015. december 
31-ig terjedő időszakra. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a megbízási 
szerződés megkötésére. 

Határid ő:  értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester  

Békés, 2010. december 6. 

Izsó Gábor 
  polgármester 

………………………. 
Jogi ellenjegyző 

………………………. 
Pénzügyi ellenjegyző 
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MEGBÍZÁSI SZERZ ŐDÉS 
(TERVEZET) 

 
 amely létrejött egyrészről Békés Város Önkormányzata (5630 Békés, Petőfi u. 2., 
képviseli Izsó Gábor polgármester) mint megbízó (a továbbiakban: megbízó), 

másrészről a Békési HOME-CARE Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (5630 
Békés,  Verseny u. 4., képviseli Sveczné Jantyik Ágota ügyvezető) mint megbízott (a 
továbbiakban: megbízott) 

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 

1. Megbízó megbízza megbízottat, hogy a megbízó, mint települési önkormányzat által 
önként vállalt otthoni szakápolási feladatokat lásson el, jelen megállapodásban 
rögzített feltételek mellett, Békés város Képviselő-testületének 327/2000. (X. 26.), 
illetve …/2010. (XII. 16.) határozatai alapján. A megbízást a megbízott elvállalja. 

2. Jelen megbízási szerződést a szerződéses felek 2011. január 1-től 2015. december 31-
ig tartó időtartamra kötik meg. 

3. A megbízó tudomásul veszi, hogy a MEP a megbízottal közvetlenül köt finanszírozási 
szerződést. 

4. A MEP finanszírozáson túlmenően a megbízó a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint támogatást 
nyújt megbízott részére a feladat ellátásához, a költségvetésében biztosított összeg 
erejéig. A támogatásként odaítélt összeget a megbízó a teljesítés elszámolását 
követően negyedévente, a tárgyidőszakot követő hó 10. napjáig megbízott 
bankszámlájára utalja. 

5. A megbízási szerződés megszűnésére a jogszabályban meghatározott szabályok 
kerülnek alkalmazásra azzal, hogy rendkívüli 90 napos felmondással élhet:  

a) Megbízott: amennyiben a MEP általi finanszírozás szabályai lényegesen 
megváltoznak, valamint ha jogutód nélkül megszűnik a Betéti Társaság. 

b) Megbízó: amennyiben a megbízott tevékenységével kapcsolatban ismétlődő 
lakossági panaszok érkeznek. 

6. Jelen megállapodás 2011. január 1. napján lép hatályba. 

7. Jelen szerződés megszűnése esetén a felek kötelesek egymással elszámolni. 

8. A szerződő felek kijelentik, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket 
elsősorban egyeztetés útján kívánják rendezni. 

9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a mindenkor hatályos Polgári 
Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 

10. Jelen szerződés 2 számozott oldalból áll, és négy eredeti példányban készült. 
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Ezen szerződést felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 
B é k é s , 2010. december … 
 
 
   
 
_____________________________    ____________________________ 
  megbízó        megbízott 


