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A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. tv. 86. § (2) bekezdés c) pontja
alapján a települési önkormányzat, amelynek területén tízezer főnél több állandó lakos él,
pszichiátriai betegek nappali ellátását és szenvedélybetegek nappali ellátását is köteles biztosítani.
Jelen előterjesztés e szociális szolgáltatások ellátására, ellátási szerződések megkötésére irányul.
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Javaslat
a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval kötendő ellátási szerződések jóváhagyására
Tisztelt Közgyűlés!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. tv. (továbbiakban Szt.)
meghatározza, hogy a települési önkormányzatok milyen feladatokat kötelesek ellátni. Az Szt. 86.
§ (2) bekezdés c) pontja alapján az a települési önkormányzat, amelynek területén tízezer főnél
több állandó lakos él, pszichiátriai betegek nappali ellátását és szenvedélybetegek nappali
ellátását köteles biztosítani.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatát a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió
azzal a szándékkal kereste meg, hogy ellátási szerződést kössenek pszichiátriai betegek, illetve
szenvedélybetegek részére nyújtott nappali ellátására szociális szolgáltatásra.
A Szt. 89. § (1) bekezdése szabályozza a települési önkormányzatok ellátási kötelezettségét a
település lakosságára vonatkozóan.
Az Szt. 65/F. § (1) bekezdése szerint:
a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt
szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes
személyek,
b) az Szt.93. § (4) bekezdése szerinti kivétellel a tizennyolcadik életévüket betöltött,
fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve
szenvedélybetegek,
c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem
képes, de felügyeltre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít
lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető
higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az
ellátottak – ide nem értve az idős személyeket – napközbeni étkeztetését.”
A Bapista Tevékeny Szeretet Misszió hosszú távú együttműködés keretei között a DVG Zrt.
használatában álló, 2400 Dunaújváros, Bercsényi Miklós utca 2. szám alatti ingatlan földszinti
részén Új Esély Központ Dunaújváros elnevezésű szociális intézmény létrehozása érdekében
bérbe kívánja venni 2021. október 1-től, mely bérleti jogviszonyt hosszú távon kívánja fenntartani.
Az erről szóló szándéknyilatkozat az előterjesztés melléklete.
Az ellátási szerződések jóváhagyása esetén:
- a pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek nappali ellátását Dunaújváros város
közigazgatási területére kiterjedő ellátási területen, 50-50 fő részére biztosítja a
Baptista Tevékeny Szeretet Misszió, együttműködve az egészségügyi és szociális
alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel;
- az ellátási szerződésben vállalt feladatok teljesítése érdekében a szociális,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendlelet pontja
alapján szociális intézményt hoz létre, és gondoskodik annak az illetékes működést
engedélyező szerv által a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről, és
a 8. § (1) bekezdése alapján a bejegyzés időbeli hatálya – ha a működést
engedélyező szerv későbbi időpontot nem állapít meg – a bejegyzés véglegessé
válásának időpontjától kezdődően működtethető.
Az ellátási szerződésre vonatkozó rendelkezéseket a Szt. 90. § (4) bekezdése, a 91. §-a és 121.
§-a tartalmazza. A helyi önkormányzat ellátási kötelezettségének a szociális szolgáltatást
nyújtó fenntartóval létrejött – a szociális szolgáltatás nyújtásának a helyi önkormányzattól

történő átvállalásáról szóló – ellátási szerződés megkötésével tehet eleget.
Az ellátási szerződést írásban kell megkötni. Az ellátási szerződésnek tartalmaznia kell:
„a) az egyházi fenntartó vagy a nem állami fenntartó nevét, székhelyét és adószámát;
b) a szociális ellátás formáját, az ellátásban részesítendők körét, számát;
c) az egyházi fenntartó vagy a nem állami fenntartó nyilatkozatát a szerződésben meghatározott
szociális szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályok és szakmai követelmények, nyilvántartási
kötelezettségek betartására, illetve a szolgáltatóval, intézménnyel történő betartatására;
d) a személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait;
e) szerződésszegés esetén a szolgáltatás folyamatos biztosítására, valamint a kártérítés
mértékére vonatkozó kikötést;
f) a szerződés felmondásának hónapokban meghatározott idejét;
g) az ellátás igénybevételének szabályaihoz kapcsolódva különösen a tájékoztatási
kötelezettség teljesítését, az e törvényben meghatározott értesítési kötelezettséget, különös
tekintettel arra az esetre, ha a települési önkormányzat rendelkezik meghatározott számú
férőhellyel az intézményben;
h) a panaszok érvényesítésének rendjét, az önkormányzat tájékoztatásának formáját, a
panaszok kivizsgálására vonatkozó megállapodást;
i) az önkormányzat, illetve a társulás részére történő beszámolás, tájékoztatás módját, formáját,
gyakoriságát azzal, hogy az ellátást biztosító szervezetet évente legalább egyszer beszámolási
kötelezettség terheli;
j) a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének módját, a
statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatok rendelkezésre bocsátását;
k) az ellátási szerződés alapján végzett feladat ellátásához kapcsolódóan a szolgáltatáshoz való
hozzájárulás összegét;
l) a hozzájárulás megfizetésével kapcsolatos eljárási kérdéseket, határidőket;
m) a hozzájárulással történő elszámolással kapcsolatos kötelezettségeket.”
Az előterjesztést a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság, a pénzügyi, gazdasági és
városüzemeltetési bizottság és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. szeptember 15-ei
ülésén tárgyalta. A bizottsági ülésekre a közgyűlési postázást követően kerül sor, a bizottságok
véleményét a bizottságok elnökei a közgyűlés ülésén szóban ismertetik.
A fentiek figyelembevételével az előterjesztés 2 határozati javaslatot tartalmaz:
I. határozati javaslat: ellátási szerződés-tervezet pszichiátriai betegek részére nyújtott nappali
ellátás szociális szolgáltatás jóváhagyására (I. számú határozati javaslat 1. számú melléklete),
II. határozati javaslat: ellátási szerződés-tervezet szenvedélybetegek részére nyújtott nappali
ellátás szociális szolgáltatás jóváhagyására (II. számú határozati javaslat 1. számú melléklete).
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatotokat terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:
I.
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…./2021. (IX. 16.) határozata
a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Alapítvánnyal ellátási szerződés megkötéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy
DMJV Önkormányzata pszichiátriai betegek részére nyújtott nappali ellátás szociális
szolgáltatás működtetésére a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Alapítvány (4028
Debrecen, Simonyi út 14., adószám: 18212134-2-09, nyilvántartási száma: 09-01-

0002111, képviselő: Faragó Tiborné kuratóriumi tag) ellátási szerződést köt.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert, hogy a határozat 1. számú mellékletét képező ellátási szerződést
aláírja és megküldje a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió részére.
Felelős: - a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási főosztály vezetője
Határidő: - a szerződés aláírására: 2021. ………..
- a szerződés megküldésére: 2021. ……………
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a
határozatot a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió részére küldje meg.
Felelős: - a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási főosztály vezetője
Határidő: 2021. szeptember 30.
II.
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…./2021. (IX. 16.) határozata
a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Alapítvánnyal ellátási szerződés megkötéséről
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy DMJV
Önkormányzata szenvedélybetegek részére nyújtott nappali ellátás szociális szolgáltatás
működtetésére a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval (4028 Debrecen, Simonyi út 14.,
adószám: 18212134-2-09, nyilvántartási száma: 09-01-0002111, képviselő: Faragó Tiborné
kuratóriumi tag) ellátási szerződést köt.
2.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert, hogy a határozat 1. számú mellékletét képező ellátási szerződést aláírja és
megküldje a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió részére.
Felelős: - a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási főosztály vezetője
Határidő: - a szerződés aláírására: 2021. ………..
- a szerződés megküldésére: 2021. ……………

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a
határozatot a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió részére küldje meg.
Felelős: - a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási főosztály vezetője
Határidő: 2021. szeptember 30.
dr. Székely Károly s.k.
a szociális, egészségügyi és lakhatási
bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi
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Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

