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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. június 24.
Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 2020. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadására
Előadó:

a Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottság elnöke
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke

Előkészítő:

Molnár-Oszrocska Diána Humán Szolgáltatási Osztály osztályvezető
Molnár Lenke intézményigazgatási ügyintéző

Meghívott:

Pribil Sándor, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának elnöke

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2021. június 23.
2021. június 23.

A napirendi pont rövid tartalma A Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megküldte
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával 2017. október 4. napján megkötött
feladat-ellátási szerződés alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szerinti,
Kandó Kálmán tér 4. szám alatt található Hajléktalan Ellátó Centrumban 2020. évben végzett
munkájáról szóló szakmai beszámolóját.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály
Ügyintéző neve: Molnár Lenke
Ügyintéző aláírása:

Iktatószám: 18307-4/2021
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-286
Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -----2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma:
Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2021. június ….
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:

Dr. Petánszki Lajos
Ellenőrzés dátuma: 2021. június ….
Van/Nincs

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:
A tárgyalás módja:

egyszerű/minősített
nyílt / zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

JAVASLAT
a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadására
Tisztelt Közgyűlés!
Dunújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 439/2017. (VI. 15.)
határozatával döntött arról, hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
fenntartásában lévő Útkeresés Segítő Szolgálat a Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 4. szám
alatt működtetett hajléktalan ellátást nyújtó szakmai egységeit (hajléktalan személyek
átmeneti otthona, hajléktalan személyek nappali ellátása, éjjeli menedékhely)
fenntartóváltással, ellátási szerződés megkötése mellett 2018. január 1. napjától 30 évre
átadja a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) részére.
Az ellátási szerződés III.2. pontja alapján a szociális szolgáltatások kifogástalan elvégzéséért
Önkormányzatunk havi 2.056.000,- Ft, azaz havi nettó kettőmillió-ötvenhatezer forint
szolgáltatáshoz való hozzájárulást fizetett a 2020. évben.
Az ellátási szerződés 2. számú módosításának 23. pontjában a 178/2018 (X.2.) Korm.
rendelet 4 §-ában meghatározott feladatok - ideiglenes tárolásba vett ingóságok szállítása,
tárolása és azok nyilvántartása, őrzése, megsemmisítése - ellátásáért Önkormányzatunk
2019. október 1. napjától további 650 000,- Ft, azaz havi hatszázötvenezer forint megbízási
díjat fizet.
Önkormányzatunk az Alapítvánnyal a feladat-ellátási szerződést a hajléktalan személyek
nappali ellátásában 30 férőhelyre, az éjjeli menedékhelyen 45 férőhelyre, a hajléktalan
személyek átmeneti szállásán 29 férőhelyre kötötte meg, a korábbi működésnek
megfelelően. Az Alapítvány a szociális szolgáltatásokat Dunaújváros Megyei Jogú Város
közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyek részére köteles
biztosítani. A nappali melegedő 8:00 – 18:00-ig, az éjjeli menedékhely 18:00 – 8:00-ig az év
minden napján nyújtja szolgáltatásait az igénybe vevők számára. A hajléktalanok átmeneti
szállása, mint bentlakásos intézmény az év minden napján napi huszonnégy órában
folyamatos ellátást biztosított. Az igénybevételi adatok alapján látható, hogy a nappali
melegedő igénybevétele 100 % feletti, az átmeneti szálló kihasználtsága 100 % feletti, az
éjjeli menedékhelyé pedig 50 % feletti éves átlagban.
A COVID-19 járványügyi veszélyhelyzet alatt is az ellátottaknak nyújtandó szolgáltatásokat
folyamatosan és kifogástalanul biztosították.
Az ellátásokkal kapcsolatban Hivatalunkhoz a 2020. év során panasz nem érkezett.
Az alapítvány 2020. évi munkájáról szóló szakmai beszámoló az előterjesztés melléklete.
Mivel a bizottságok a közgyűlési postázást követően tárgyalták az előterjesztést azért a
bizottságok véleményét a bizottságok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:
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HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2021. (VI. 24.) határozata
a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Magyar
Mentőszolgálat Alapítvány kuratórium elnökének a Hajléktalan Ellátó Centrum 2020.
évi szakmai munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy e határozatot küldje meg a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány képviselőjének.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2021. július 5.
Dunaújváros, 2021. június 24.
dr. Székely Károly s.k.
szociális, egészségügyi és lakhatási
bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke
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