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Tisztelt Képviselő-testület!
A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió (4028 Debrecen, Simonyi út 14., adószám: 18212134-2-09)
megkereséssel élt Önkormányzatunk felé pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek nappali
ellátásának megszervezésével kapcsolatban (1. számú melléklet).
A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió mintegy 12 éve foglalkozik szenvedélybetegek nappali
ellátásával. Szolgáltatásaik 3 megyében, kilenc intézményben, 430 férőhelyen elérhetőek. A
segítségre szorulók számára alapvető higiénés és tisztálkodási lehetőséget biztosítanak, illetve
közösségi és szabadidős programokat, kreatív csoportfoglalkozásokat szerveznek, speciális
biorezonanciás terápiás lehetőséget nyújtanak, álláskeresési technikákat kínálnak, valamint
élelmiszer- és ruhaadományokkal segítik a rászorulókat.
Egy országos lefedettségű hálózatot szeretnének létrehozni, Új Esély Központ néven, új
intézmények létesítésével. A hálózat célja és feladata a hátrányos helyzetű emberek társadalomba
történő integrálása. A szervezet a szenvedélybetegek célcsoportja mellett a pszichiátriai betegséggel
élők felé nyitja meg a tevékenységét, mivel szükségleteikben, igényekben, a segítségnyújtás
módozataiban sok az átfedés a két klienskör között.
A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió városunkban egy 50 férőhelyes, szenvedélybetegek nappali
ellátását végző, valamint egy szintén 50 férőhelyes, pszichiátriai betegek nappali ellátását végző
szociális intézményt létrehozását tervezi, ehhez kéri az Önkormányzat támogatását.
Az intézmények kialakítását és elindítását teljes egészében a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió
költségvetési keretéből kívánják megvalósítani. Ehhez anyagi forrást az Önkormányzattól sem
most, sem a működés során nem kérnek.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.)
86.§ (2) bekezdés c) pontja alapján az a települési önkormányzat, amelyiknek területén tízezer főnél
több állandó lakos él, köteles az a)-b) pont szerinti alapszolgáltatásokat (családsegítés és étkeztetés)
és a b) pontban nem említett nappali ellátást biztosítani.
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Az Szt. 65/F. § (1) bekezdés b) pontja szerint a nappali ellátás a hajléktalan személyek és
elsősorban a saját otthonukban élő, az Szt. 93. § (4) bekezdése szerinti kivétellel a tizennyolcadik
életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve
szenvedélybetegek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra,
valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az
ellátottak - ide nem értve az idős személyeket - napközbeni étkeztetését.
Az ellátási szerződések megkötésével az Önkormányzat eleget tud tenni a törvényben foglalt
kötelezettségének. Ezen túlmenően legalább 5 személy számára munkahelyet is teremt az
intézmény létrehozása.
Az Szt. 120-122.§ rendelkezései tartalmazzák a szerződéses szociális ellátásokra vonatkozó
rendelkezéseket az alábbiak szerint:
120. § A helyi önkormányzat, illetve a társulás, valamint a Kormány, illetve más állami szerv a
szociális szolgáltatást vagy a pihenéshez való jog érvényesülését szolgáló szolgáltatást egyházi
vagy más, nem állami szervvel, egyházi fenntartóval vagy nem állami fenntartóval kötött ellátási
szerződés útján is biztosíthatja.
121. § (1) Az ellátási szerződést írásban kell megkötni.
(2) Az ellátási szerződésnek tartalmaznia kell
a) az egyházi fenntartó vagy a nem állami fenntartó nevét, székhelyét és adószámát;
b) a szociális ellátás formáját, az ellátásban részesítendők körét, számát;
c) az egyházi fenntartó vagy a nem állami fenntartó nyilatkozatát a szerződésben meghatározott
szociális szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályok és szakmai követelmények, nyilvántartási
kötelezettségek betartására, illetve a szolgáltatóval, intézménnyel történő betartatására;
d) a személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait;
e) szerződésszegés esetén a szolgáltatás folyamatos biztosítására, valamint a kártérítés mértékére
vonatkozó kikötést;
f) a szerződés felmondásának hónapokban meghatározott idejét;
g) az ellátás igénybevételének szabályaihoz kapcsolódva különösen a tájékoztatási kötelezettség
teljesítését, az e törvényben meghatározott értesítési kötelezettséget, különös tekintettel arra az
esetre, ha a települési önkormányzat rendelkezik meghatározott számú férőhellyel az intézményben;
h) a panaszok érvényesítésének rendjét, az önkormányzat tájékoztatásának formáját, a panaszok
kivizsgálására vonatkozó megállapodást;
i) az önkormányzat, illetve a társulás részére történő beszámolás, tájékoztatás módját, formáját,
gyakoriságát azzal, hogy az ellátást biztosító szervezetet évente legalább egyszer beszámolási
kötelezettség terheli;
j) a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének módját, a
statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatok rendelkezésre bocsátását;
k) az ellátási szerződés alapján végzett feladat ellátásához kapcsolódóan a szolgáltatáshoz való
hozzájárulás összegét;
l) a hozzájárulás megfizetésével kapcsolatos eljárási kérdéseket, határidőket;
m) a hozzájárulással történő elszámolással kapcsolatos kötelezettségeket.
122. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete az ellátási szerződés megkötését, a szerződés
módosítását, illetve megszüntetését nem ruházhatja át.
Fentiekre tekintettel kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
Mezőtúr, 2020. szeptember 15.
Herczeg Zsolt
polgármester
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Mezőtúr Város Önkormányzata
……/2020.(IX.30.) képviselő-testületi határozata
A Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval kötendő ellátási szerződésekről
Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv) 13. § (1) bekezdés 8.a. pontjára, valamint a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 65/F. § (1) bekezdés b) pontja, a 86.§
(2) bekezdés c) pontja és a 120-122.§ rendelkezései alapján – az alábbi határozatot hozza:
1. Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ellátási szerződést köt a Baptista
Tevékeny Szeretet Misszióval (4028 Debrecen, Simonyi út 14., adószám: 18212134-2-09,
képviselő: Faragó Tiborné ügyvezető) a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali
ellátásának megszervezésére vonatkozóan Mezőtúr Város közigazgatási területére
kiterjedően.
2. Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Herczeg Zsolt
polgármestert a határozat 1. és 2. számú mellékletét képező ellátási szerződések aláírására.
Felelős: Herczeg Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály
A képviselő-testületi határozatról értesül:
1. Herczeg Zsolt polgármester, Helyben
2. Szűcs Dániel alpolgármester, Helyben
3. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
4. dr. Balla Vilmos jegyzői referens, Helyben
5. Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjai, Helyben
6. Ügyrendi Bizottság tagjai, Helyben
7. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály, Helyben
8. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási és Adóügyi Osztály, Helyben
9. Baptista Tevékeny Szeretet Misszió (4028 Debrecen, Simonyi út 14.)
10. Képviselő-testület tagjai, Helyben
Mezőtúr, 2020. szeptember 30.

Herczeg Zsolt
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

