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A napirendi pont rövid tartalma:
Önkormányzatunk a kötelező gyermekek átmeneti otthona feladatát a Fészek
Gyermekvédő Egyesülettel megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés alapján
biztosítja 2015. január 1-től. A feladatellátási szerződés értelmében a szolgáltatói díjat
évente, a KSH által közzétett fogyasztói árindex éves változásával megegyezően kell
módosítani. A szolgáltatói díjat a szolgáltató minden év január első napjával módosíthatja az
előző évre közzétett árindexet figyelembe véve. Az Egyesület 2018. és 2019. év
vonatkozásában az áremelési javaslattal nem élt, 2020. évre azonban a szerződésben
foglaltak alapján megküldte javaslatát.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály
Ügyintéző neve: Péter Kata
Ügyintéző aláírása:

Iktatószám:
/2020.
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-308
Osztályvezető aláírása: Molnár-Osztrocska Diána
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Egyéb megjegyzések:

JAVASLAT

a gyermekek átmeneti otthona kötelező önkormányzati feladat ellátására megkötött
feladatellátási szolgáltatási szerződés módosítására

Tisztelt Közgyűlés!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 94. § (3) bekezdésének b) pontja szerint az a települési önkormányzat,
amelynek területén húszezernél több lakos él gyermekek átmeneti otthonát köteles
működtetni.
A Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában
működő Gyermekek Átmeneti Otthona (Nagykarácsony, Rákóczi út 13.) 2014. december 31.
napjától jogutód nélkül megszűnt, ezért önkormányzatunk a kötelező gyermekek átmeneti
otthona feladatát a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel (Érd, Karolina u. 3.) megkötött
feladatellátási szolgáltatási szerződés alapján biztosítja 2015. január 1-től (a feladatellátási
szolgáltatási szerződést és annak módosításait az előterjesztés 1. számú melléklete
tartalmazza).
A feladatellátási szerződés értelmében egyidejűleg legfeljebb 1 fő ellátását biztosítja az
Egyesület önkormányzatunk részünkre. A feladatellátásért havonta 200.800.- Ft készenléti
díjat fizetünk függetlenül attól, hogy ténylegesen ellátnak-e részünkre gyermeket. A
készenléti díjon felül a ténylegesen teljesített gondozási napok után személyenként és
gondozási naponként a mindenkori állami támogatás felével megegyező összeget kellett
fizetnünk. A szolgáltató részére megállapított állami támogatás éves összegét az ellátottak
száma és a számított szakmai munkatársak létszáma alapján kapják a Magyarország 2019.
évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 8. mellékletében meghatározottak
szerint. Az állami támogatást az egyesület, mint működtető önállóan igényli.
A feladatellátási szerződés 4.8. pontja értelmében:
„4.8. A felek megállapodnak, hogy a szolgáltatói díjra az alábbi értékkövetési záradékot
alkalmazzák:
- A szolgáltatói díjat évente, a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) által közzétett Fogyasztói
Árindex éves változásával megegyezően kell módosítani.
- Jelen értékkövetési záradék alapját a jelen szerződés megkötésének hónapjára kiszámított
indexszám képezi. A szolgáltatói díjat szolgáltató minden év január első napjával
módosíthatja, az előző évre közzétett indexet figyelembe véve.
- Amennyiben az említett index közlése megszűnik, az azt felváltó, vagy az azt leginkább
megközelítő indexet kell alapul venni az értékkövetéshez.
- A szolgáltatói díj nem csökkenthető jelen értékkövetési záradék alapján.”
A Fészek Gyermekvédő Egyesület a 2019. december 10-én kelt levelében leírta, hogy fenti
lehetőséggel 2018. és 2019. évben nem élt. Jelenleg továbbra is 200.800,- ft/férőhely/hó a
havi készenléti díj és 892,- ft/fő/nap a tényleges gondozási díj. A KSH által közzétett 2019.
évre vonatkozó fogyasztói árindex: 3,4%.
2020. január elsejétől a készenléti díj 207.627,- kerekítve: 207.630,- Ft/hó lenne. Ez 6.830,forintos emelést jelent havonta.
A tényleges készenléti díjat a szolgáltató a jelenlegi 892,- forintról 1.500,- Ft/fő/nap összegre
kéri emelni. (az előterjesztés 2. számú melléklete).
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A Fészek Gyermekvédő Egyesület 2019. december 31-ig az alábbi szolgáltatást nyújtotta
önkormányzatunk részére:

Év

ellátottak száma

Ellátás
kezdete

Ellátás vége Ellátási
napok
száma

2015. 09. 02. 2015. 11. 05.

65

Ellátási
napok után fizetett díj
Ft

2015.

2 fő (anya és
gyermeke)

2016.

0

2017.

2 fő (anya és
gyermeke)

2017. 02. 03. 2017. 05. 23.

140

196.240

2 fő (anya és
gyermeke)

2017. 08. 29. 2017. 11. 12.

76

135.584

Készenléti díj /
év
Ft

Szolgáltatási díj
összesen
Ft

115.960

2.400.000 2.515.960

-

2.400.000 2.400.000

2018.

0

-

2019.

3 fő

2019.01.08.

2019.01.10.

9

8.028

2 fő

2019.03.11.

2019.03.20.

20

17.840

2 fő

2019.11.08tól

4 fő

2019.11.18.

2.409.600 2.741.424

2.409.600 2.409.600

2.409.600 2.519.316

2019.11.29.

94

83.848

2015. évben az 1 férőhely után a havi készenléti díj és a tényleges szolgáltatás után fizetett
szolgáltatói díj összege összesen 2.515.960.- Ft volt. 2016. és 2018. évben ellátott nem volt,
a kifizetett készenléti díj 2.400.000.- Ft volt.
2017-ben a készenléti díjon felül 216 napra 331.824,- forint gondozási díjat, 2019-ben 123
napra 109.716,- forint gondozási díjat fizetett DMJV Önkormányzata.
A szolgáltató a díj emelését a minimálbér növekedésével és a tényleges ellátással együtt
járó áremelkedéssel indokolta.
A fentiek miatt a feladatellátási szolgáltatási szerződés 4.1.a) pontjában a készenléti díj,
összegét, valamint 4.1.b) pontjában a ténylegesen teljesített gondozási napok után járó díj
összegét módosítani szükséges.
Módosítani kell továbbá a 4.5. pontban a költségvetés megjelölését „mindenkori
költségvetés”-re valamint az 5.4. pontban a megbízó képviselőjét a jelenlegi polgármesterre,
kapcsolattartóját a „Humán Szolgáltatási Osztály mindenkori vezetője”-re javasoljuk
módosítani. Az 5.5. pontban a teljesítés igazolására jogosult személy megnevezését is a
„Humán Szolgáltatási Osztály mindenkori vezetője”-re javasoljuk módosítani.
Az előterjesztést a bizottságok a közgyűlési postázást követően tárgyalták, ezért a
bizottságok véleményeit az elnökök szóban ismertetik.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:
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HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
......./2020. (I. 23.) határozata
a gyermekek átmeneti otthona kötelező önkormányzati feladat ellátására megkötött
feladatellátási szolgáltatási szerződés módosításáról
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi a Fészek Gyermekvédő
Egyesület (2030 Érd, Karolina u. 3.) fenntartásában lévő gyermekek átmeneti otthonában
biztosított férőhely után fizetendő havi készenléti díj 200.800.- Ft-ról 207.630.- Ft-ra, a
tényleges gondozási díjat 892,- Ft-ról 1.500,- Ft-ra történő emelését 2020. január 1. napjától
egyúttal a 375/2014. (XI. 13.) határozattal jóváhagyott, a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel
– a gyermekek átmeneti otthona kötelező önkormányzati feladat ellátására – 2014.
november 25-én megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés 4.1.a), 4.1.b), valamint 4.5.
5.4. és 5.5. pontjának a módosításához a határozat melléklete szerint 2020. január 1.
napjától hozzájárul.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a határozat
mellékletét képező 3. számú módosító szerződés aláírására.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:
2020. február 15.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a döntéssel
összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. Az 1. pont szerinti kötelezettségvállalás
fedezete a 2020. évi költségvetésbe betervezésre került.
Felelős:
- a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester
- a kötelezettségvállalás előkészítéséért:
a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:

a 3. számú módosító szerződés aláírását követő 5 napon belül

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy e határozatot
küldje meg a Fészek Gyermekvédő Egyesület igazgatója részére.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2020. február 5.
Dunaújváros, 2020. január 23.
Székely Károly s.k.
a szociális, egészségügyi és lakhatási
bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és
városüzemeltetési bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
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az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
….../2020. (I. 23.) határozatának a melléklete

FELADATELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
3. számú módosítása
Amely létrejött
egyrészről Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2400
Dunaújváros, Városház tér 1-2., törzsszáma: 727002, adószáma: 15727000-2-07,
képviseletében eljár: Pintér Tamás polgármester), mint megbízó (a továbbiakban:
megbízó),
másrészről a Fészek Gyermekvédő Egyesület (székhelye: 2030 Érd, Karolina u. 3.,
nyilvántartási száma: 13-02-0001497, adószáma: 18663664-1-13, bankszámla száma:
11742111-20027928, képviseletében eljár: Báló Ottília igazgató), mint szolgáltató (a
továbbiakban: szolgáltató)
– továbbiakban együtt: szerződő felek – között alulírott helyen és napon, az alábbiak
szerint:
1. Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük 2014. november 25. napján, a megbízónak – a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 94. § (3) bekezdése b) pontjában meghatározott – gyermekek átmeneti
otthona gyermekvédelmi alapellátás ellátási kötelezettsége teljesítése érdekében
feladatellátási szolgáltatási szerződés jött létre, melyet a felek 2017. március 7-én és 2018.
január 2-án módosítottak (a feladatellátási szerződés és annak 1. számú, valamint 2. számú
módosítása a továbbiakban együtt: szerződés).
2. A szerződő felek a szerződést közös megegyezéssel, 2020. január 1. napjával a
következők szerint ismételten módosítják oly módon, hogy annak
2.1.) A feladatellátási szolgáltatási szerződés 4.1. pont alpontjai helyébe az alábbi rendelkezések
lépnek:
„a.) készenléti díj: havi bruttó 207.630,- Ft, azaz kétszázhétezer-hatszázharminc forint, (amely a
ténylegesen teljesített gondozási napoktól és a ténylegesen gondozott személyektől függetlenül
fizetendő); továbbá
b.) a ténylegesen teljesített gondozási napok után személyenként és gondozási naponként bruttó
1.500,- Ft, azaz ezerötszáz forint összeget megbízó a havi készenléti díjon felül köteles
szolgáltató részére megfizetni. (Az elszámolás során nem minősül tényleges gondozásnak az öt
napot meghaladó távollét.) ”
2.2.) A feladatellátási szolgáltatási szerződés 4.5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4.5. A szolgáltatói díj pénzügyi forrása: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának
mindenkori költségvetése.
2.3.) A feladatellátási szolgáltatási szerződés 5.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5.4. A teljesítés során a felek részéről kijelölt kapcsolattartó személyek:
A szolgáltató részéről:
Kisnémet Dávidné szakmai vezető. Telefonszám: 06-30/300-5789; 06-23/524-843; e-mail.:
kisnemeti@feszekegyesulet.hu.
A megbízó részéről:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Szolgáltatási Osztályának
mindenkori vezetője. Telefonszám: 06-25/544-306; e-mail.: humanszolg@pmh.dunanet.hu.”

2.4.) A feladatellátási szolgáltatási szerződés 5.5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5.5. Szerződésszerű teljesítés esetén az elfogadó nyilatkozat (teljesítés-igazolás) kiállítására a
megbízó részéről Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Szolgáltatási
Osztályának mindenkori vezetője jogosult.
3.) Szerződő felek az 2. pontban hivatkozott szerződés jelen módosítással nem érintett pontjait
változatlanul fenntartják.
Felek jelen szerződés módosítást elolvasták, és mint akaratukkal mindenben egyezőt képviselőik
által jóváhagyólag és saját kezűleg aláírták.

Dunaújváros, 2020. ……………………..

Érd, 2020. …………………...

Pintér Tamás
polgármester
Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata
megbízó

Báló Ottília
igazgató
Fészek Gyermekvédő
Egyesület
szolgáltató

Jogi ellenjegyzés:………………………………………………….
Dunaújváros, 2020. ………………………...

Pénzügyi ellenjegyzés:……………….…………………………..
Dunaújváros, 2020. .…………………………
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