
Marcali Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

Tel.: 85/501-000  
 

Ügyiratszám:19722-4 /2020.         

Ügyintéző: Bödőné dr. Molnár Irén 

 

EGYEZTETŐ ANYAG 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek részére nyújtott nappali ellátás 

tárgyában kötendő ellátási szerződésről 
 

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr! 

 

Tisztelt Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottsági Tag! 

 

A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió (4028 Debrecen, Simonyi út 14., adószám: 18212134-

2-09, képviselő: Faragó Tiborné ügyvezető),mint egyházi fenntartó megkereste Marcali Város 

Önkormányzatát azzal, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. tv. (továbbiakban: Szt.) 57. § (1) bekezdés j) pontjában, továbbá a 65/F. § (1) bekezdés b) 

pontjában foglalt szenvedélybetegek ,valamint pszichiátriai betegek részére nyújtott nappali 

ellátás vállalása tárgyában határozatlan időtartammal- megfelelő ingatlan rendelkezésre 

állása esetén-  ellátási szerződést ajánljon, kössön. 

A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió (továbbiakban: Szolgáltató) vállalja, hogy a működési 

engedélyeket ezen ellátások tekintetében megkéri, 50 fő ellátását biztosítja, a szakmai 

szabályokat, előírásokat betartja, együttműködik az egészségügyi és szociális alap- és 

szakellátással, a nappali ellátás működéséről évente beszámol az önkormányzatnak. 

A működéshez az önkormányzat anyagi forrást nem biztosít.  

A Szolgáltató meglevő intézményei által nyújtott szolgáltatásokra több önkormányzattal kötött 

szerződést az országban. Jelenleg 31 engedélyes működtetéséről gondoskodik. 

Az Szt.91.§. - a alapján az önkormányzat szociális feladatellátási kötelezettségének ellátási 

szerződés megkötésével is eleget tehet. 

Javaslom, hogy a Szolgáltató által ajánlott ellátási szerződés megkötését támogatni 

szíveskedjenek! 

Határozati javaslat 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere - figyelemmel a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében foglaltakra, valamint a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre 

- a Képviselő-testület feladat-és hatáskörének gyakorlása körében eljárva  a Baptista Tevékeny 

Szeretet Misszió 4028 Debrecen, Simonyi út 14., mint egyházi fenntartóval szenvedélybetegek 

részére nyújtott nappali ellátás, valamint pszichiátriai betegek részére nyújtott nappali 



ellátás tárgyában határozatlan időtartamra a igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. tv.  57. § (1) bekezdés j) pontjában, továbbá a 65/F. § (1) bekezdés b) pontjában 

valamint 91.§.-ban foglaltak alapján ellátási szerződést köt a mellékelt szerződéstervezetben 

foglaltak szerint. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: polgármester 

 

Marcali, 2020. november 30. 

        Dr. Sütő László 

          polgármester 


