Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. 11. 18.
Javaslat a gyermekek átmeneti otthona kötelező önkormányzati feladat ellátására megkötött
feladatellátási szolgáltatási szerződés módosítására
Előadó:

a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő:

Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető
Kiss Dalma intézményigazgatási ügyintéző

Meghívott:

-

Véleményező bizottságok:
Szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság
Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2021. 11. 17.
2021. 11. 17.
2021. 11. 17.

A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a kötelező, gyermekek átmeneti otthona
feladatát a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés
alapján biztosítja 2015. január 1-től 2021. december 31. napjáig. Az előterjesztés a szerződés
határideje módosítására tesz javaslatot.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási
Főosztály Intézményigazgatási Osztály
Ügyintéző neve: Kiss Dalma
Ügyintéző aláírása:

Iktatószám: 667-3/2021.
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-234
Főosztályvezető 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:
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van: -

Ellenőrzés dátuma:
Van/Nincs

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű

A tárgyalás módja:

Nyílt ülés

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 94. § (3)
bekezdésének b) pontja szerint az a települési önkormányzat, amelynek területén húszezernél
több lakos él gyermekek átmeneti otthonát köteles működtetni.
Önkormányzatunk a kötelező gyermekek átmeneti otthona feladatát a Fészek Gyermekvédő
Egyesülettel (Érd, Karolina u. 3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
375/2014. (XI.13.) határozata alapján megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés szerint
biztosította 2015. január 1-től, határozott, 5 éves időtartamra 2020. december 31. napjáig. A
szerződést Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 101/2017. (II.16.), a
813/2017. (XII.14.), és a 17/2020. (I.23.) határozataival módosította, valamint Dunaújváros Megyei
Jogú Város Polgármestere 1161/2020. (XII.14.) határozata alapján határozott időre 2021.12.31-ig
meghosszabbította. A feladatellátási szolgáltatási szerződés és módosításai az előterjesztés 1.
számú mellékletében találhatók.
A Fészek Gyermekvédő Egyesület igazgatója 2021.11.4-én kelt levelében arról tájékoztatta
Önkormányzatunkat, hogy az egyesület munkájával továbbra is szívesen segítené Dunaújváros
lakosságát az egy férőhely biztosításával.
A szerződés alapvető finanszírozási elemei nem változnak:
- készenléti díj kihasználtságtól függetlenül változatlan összeg marad: 207.630 Ft/hó, inflációval
növekvő, évente felülvizsgálat alapján;
-napidíj a tényleges teljesítés után, a készenléti díjjal fedezett férőhelyek erejéig 1500
Ft/gondozott/gondozási nap.
A háromnál kevesebb férőhelyre szerződött önkormányzat esetében a napidíj a szerződött
férőhelyszám feletti gondozás esetén 5.500 Ft/gondozott/gondozási nap.
A Fészek Gyermekvédő Egyesület igazgatójának tájékoztató levele az előterjesztés 2. számú
melléklete.
Osztályunk a feladatellátási szerződés újabb 1 éves határozott időtartamra
meghosszabbításáról (2022. 01.01-2022.12.31) készítette elő az előterjesztést.

szóló

Az előterjesztést a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság a pénzügyi, gazdasági és
városüzemeltetési bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság a 2021. november
17-i ülésén megtárgyalta. Mivel a közgyűlési postázásra a bizottsági ülések előtt került sor, a
bizottságok véleményét a bizottságok elnökei a Közgyűlésen szóban ismertetik.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2021. (XI. 18.) határozata
a gyermekek átmeneti otthona kötelező önkormányzati feladat ellátására megkötött
feladatellátási szolgáltatási szerződés módosításáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Fészek
Gyermekvédő Egyesülettel (2030 Érd, Karolina u. 3.) a gyermekek átmeneti otthona kötelező
önkormányzati feladat ellátására 2014. november 25-én megkötött – többször módosított –
feladatellátási szolgáltatási szerződés 3.1 alpontja az alábbiak szerint módosuljon:
„3.1. Jelen szerződés 2022.01.01. napjától 2022.12.31. napjáig tartó, határozott időre szól.”
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a
határozatot küldje meg a Fészek Gyermekvédő Egyesület igazgatója részére, valamint
felhatalmazza a polgármestert hogy az 1. pontban hozott döntés alapján a határozat melléklete
szerinti feladatellátási szolgáltatási szerződés 5. számú módosítását aláírja.
Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási főosztály vezetője

Határidő:

- határozat közlésére: 2021. december 20.
- szerződés aláírására: 2021. december 20.

Dunaújváros, 2021. november 18.

Dr. 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.
az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke

