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11. 
Előterjesztés 

 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. december 16-i ülésére 
 
 
 
 
Tárgy: Pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek közösségi ellátására, valamint a 
szenvedélybetegek alacsonyküszöbű közösségi ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés 
megkötése  
 
 
  
 
               
Az előterjesztést készítette:    Nagy Judit 
 intézményi referens 

 
     

 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:  - 
 
 
 
 
 
Törvényességi ellenőrzésre megkapta: Muhariné Mayer Piroska 
   aljegyző 
          
                                                                                     
 
         
        dr. Balogh László sk   
        jegyző    
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Előterjesztés 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2013. december 16-i ülésére 
 

Tárgy: Pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek közösségi ellátására, valamint a szenvedélybetegek 
alacsonyküszöbű közösségi ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése  
Iktatószám: II/87/3/2013. 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 1-i ülésén 5/2013. (II. 1.) 
határozatával a pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátására, és a pszichiátriai 
betegek és szenvedélybetegek közösségi ellátására, valamint a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 
közösségi ellátására feladat-ellátási szerződés megkötéséről döntött a 2013. január 1. napjától 2013. 
december 31. napjáig terjedő időszakra a Főplébánia Karitász Alapítvánnyal. 
 

A 2013. február 1-i ülésre készített előterjesztés részletesen tartalmazta a fenti feladatokra 
vonatkozó jogszabályi hátteret, ezen ellátások biztosítása esetünkben 2014. január 1. napját követően 
sem tartoznak a kötelezően ellátandó feladatok körébe. Molnár Ferenc intézményvezető az 
előterjesztés mellékletét képező levelében jelezte, hogy a pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek 
közösségi ellátásának, valamint a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű közösségi ellátásának 
biztosítását 2014. évben és azt követően is térítésmentesen vállalják és kezdeményezte ezen feladatok 
tekintetében a feladat-ellátási szerződés határozatlan időre történő megkötését. Bár a közösségi 
ellátások és a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása nem kötelező feladat a több éves 
tapasztalatok azt mutatják, hogy ezen ellátások biztosítása fontos az érintett személyek részére, 
jelentősen javítják gyógyulási esélyeiket, társadalmi reintegrációjukat. 

Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem T. Képviselő-testület elé: 

Határozat-tervezet 
 
……../2013.(…….) ÖH 
Pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek közösségi ellátására, 
valamint a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű közösségi ellátására 
vonatkozó feladat-ellátási szerződések megkötése  

 
Határozat 

 
1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Főplébániai 

Karitász Alapítvánnyal határozatlan időre feladat-ellátási szerződést köt a pszichiátriai betegek 
és szenvedélybetegek közösségi ellátására, valamint a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 
közösségi ellátására vonatkozóan finanszírozási kötelezettség nélkül. 

 
2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

feladat-ellátási szerződés elkészítésére és aláírására. 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2013. december 16. 

Felsőlajos, 2013. december 10. 

        Juhász Gyula sk. 
 polgármester 
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Előterjesztés melléklete 

 

 

 

 


