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1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Őrbottyán Város Önkormányzata 2014. január 1-től önállóan biztosítja a szociális igazgatásról és szo-
ciális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 86. § (1) és (2) bekezdése szerinti 
szociális szolgáltatásokat: 
 
„86. § (1) A települési önkormányzat köteles biztosítani 

a) 
b) étkeztetést, 
c) házi segítségnyújtást, 
d) állandó lakosainak számától függően a (2) bekezdés szerinti szociális szolgáltatásokat, 
e) az a)-d) pontban nem említett szociális szolgáltatásokhoz - különös tekintettel a családsegítéshez 

- való hozzáférést. 
(2) Az a települési önkormányzat, amelyiknek területén 
a) kétezer főnél több állandó lakos él, családsegítést, 
b) háromezer főnél több állandó lakos él, az a) pont szerinti alapszolgáltatást és idősek nappali ellá-

tását, 
c) tízezer főnél több állandó lakos él, az a)-b) pont szerinti alapszolgáltatásokat és a b) pontban 

nem említett nappali ellátást, 
d) harmincezer főnél több állandó lakos él, az a)-c) pont szerinti szociális szolgáltatásokat, idősko-

rúak gondozóházát, éjjeli menedékhelyet, hajléktalan személyek átmeneti szállását 
köteles biztosítani.” 
 
Fentiek alapján tehát mivel Őrbottyán Város lakossága – a népesség-nyilvántartás legfrissebb adatai 
szerint – 7171 fő, ezért az önkormányzatoknak az alábbi szolgáltatásokat kell kötelezően biztosítania: 
1. étkeztetés, 
2. házi segítségnyújtás, 
3. családsegítés és 
4. idősek nappali ellátása. 
 
Az 1-3. pont szerinti ellátásokat az Őrbottyáni Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat látja el, mely 
az önkormányzat egyik szakfeladata, nem önálló intézmény. Működési engedéllyel rendelkezünk 
mindhárom feladat ellátására. 
 
A 4. pontban megjelölt idősek nappali ellátása jelenleg nem biztosított, melynek több oka van. A Ve-
resegyházi Kistérségi Társulásból való kiválásunkkor őrbottyáni lakos nem részesült ilyen ellátásban, 
ezért a feladatellátásra nem volt akut szükség. Tekintettel azonban arra, hogy az önkormányzatnak a 
szolgáltatást biztosítani kell, ezért megvizsgáltuk a feladatellátás lehetőségeit.  
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Az önkormányzat saját keretein belül, saját szervezeti egységeivel ezt a feladatot ellátni nem tudja, 
mivel nem rendelkezik a feladatellátáshoz előírt követelményekkel, ezért működési engedélyt erre a 
feladatra nem kérhettünk.  
 
Az Szt. 91. § (1) bekezdés c) pontja alapján a helyi önkormányzat ellátási kötelezettségének szolgálta-
tót, intézményt működtető fenntartóval létrejött megállapodás vagy ellátási szerződés megkötésével 
tehet eleget. Ennek figyelembevételével egyeztetéseket kezdeményeztünk a veresegyházi Szent Pió 
Idősek Klubjával, de a tárgyalások megszakadtak, amikor felmerült annak lehetősége, hogy pályázati 
forrásból az Őrbottyáni Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének II. ütemű felújítható és így 
a feladatot saját erőből is el tudja látni az önkormányzat. 
Tekintettel arra, hogy a pályázaton önkormányzatunk nem nyert, így a tervezett felújítás elmaradt.  
 
Amikor tudomásunkra jutott, hogy a HARASZTY-PONT Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 
Őrbottyánban olyan intézményt kíván működtetni, mely idősek nappali ellátására is megfelel, felvettük 
a kapcsolatot dr. Haraszty Zsomborral, a Bt. vezetőjével, aki pozitívan állt a javaslathoz. Az egyezte-
tések során elmondta, hogy az intézmény engedélyeztetési eljárása jelenleg folyamatban van, várha-
tóan tavaszra minden szükséges engedéllyel rendelkezni fog. Tekintettel erre, jelenleg csak elvi meg-
állapodás megkötésére van lehetőségünk, melyet az előterjesztés melléklete tartalmaz. Dr. Haraszty 
Zsombor az elvi megállapodást áttekintette, az abban foglaltakkal egyetért. 
 
Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képző elvi megállapodást vitassa meg 
és fogadja el. 
 
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  
 
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  
 
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
 
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK , ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI  SOR MEGNEVEZÉSE 
 
Az elvi megállapodásnak költségvetési kihatása nincsen, a tényleges feladatellátási szerződés megkö-
tése jár majd költségvetési kiadással, azonban ez jelenleg nem meghatározható. 
 
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  
 
6. HATÁROZATI JAVASLAT , RENDELET-TERVEZET 
 
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének…./2015. (I. 28.) számú határozata Őr-
bottyán Város Önkormányzata által kötelez ően ellátandó id ősek nappali ellátására elvi megál-
lapodás megkötésér ől 
 
Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (2) bekezdés b) pontja által előírt idősek nappali 
ellátására a HARASZTY-PONT Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal elvi megállapodást köt. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képző elvi megállapodást aláírja.  

 
Őrbottyán, 2015. január 9. 
 
előterjesztő:     Kmetty Károly 
 polgármester 
 
az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam: 
 
Gállné Mezősi Szilvia 
jegyző 
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ELVI MEGÁLLAPODÁS  
 
amely létrejött egyrészről Őrbottyán Város  Önkormányzata (2162 Őrbottyán, Fő út 63.) képviseli: 
Kmetty Károly polgármester, (továbbiakban: Megbízó) 
 
másrészről HARASZTY-PONT Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társa ság (székhelye: 2045 Török-
bálint, Blaha Lujza u. 3., adószáma: 24491279-1-13), képviseli: dr. Haraszty Zsombor ügyvezető igaz-
gató, (továbbiakban: Megbízott) 
 
(továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és napon: 
 
1. Felek elvi megállapodás kötnek, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában és a szociális igazgatásról és szociális el-
látásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott idősek nap-
pali ellátására megállapodást fognak kötni, amennyiben a Megbízott a feladat ellátásához szük-
séges dokumentumokat, engedélyeket 2015. június 30-ig megszerzi. 
 

2. Megbízott kijelenti, hogy az 1. pontban meghatározott feladat jogszabályokban meghatározott 
tartalmú és színvonalú ellátásához szükséges engedélyek beszerzése, feltételek teljesítése fo-
lyamatban van.  
 

3. Megbízott haladéktalanul tájékoztatja a Megbízót, ha a feladat ellátásához szükséges dokumen-
tumok, engedélyek rendelkezésre állnak. Megbízó vállalja, hogy az értesítést követően a tényle-
ges megállapodást előkészíti és elfogadásra Őrbottyán Város Önkormányzat képviselő-
testületének soron következő ülésére előterjeszti.  

 
4. A Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben a feladat ellátásához szükséges 

dokumentumokat, engedélyeket 2015. június 30-ig nem szerzi meg, jelen elvi megállapodás 
érvényét veszti. 
 

Jelen megállapodást kötő felek a megállapodást elolvasták, annak tartalmát, rendelkezéseit, közösen 
értelmezték, azt megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 
 
Őrbottyán, 2015. február 2. 
 
Dr. Haraszty Zsombor  Kmetty Károly 
ügyvezető igazgató  polgármester 
HARASZTY-PONT Bt.  Őrbottyán Város Önkormányzata 
 
Gállné Mezősi Szilvia 
jegyző 
Őrbottyán Város Önkormányzata 
 

HATÁROZAT 
 

A képvisel ő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot hoz-
ta. 
 
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 10/2015. (I. 28.) számú határozata Őr-
bottyán Város Önkormányzata által kötelez ően ellátandó id ősek nappali ellátására elvi megál-
lapodás megkötésér ől 
Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (2) bekezdés b) pontja által előírt idősek nappali 
ellátására a HARASZTY-PONT Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal elvi megállapodást köt. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képző elvi megállapodást aláírja.  

 

Felelős: polgármester 
Végrehajtást végzi: jegyző 
Határid ő: azonnal 

 


