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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. szeptember 21.
Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal hajléktalan ellátás működtetésére
kötendő ellátási szerződés jóváhagyására, az Útkeresés Segítő Szolgálat alapító
okiratának módosítására
Előadó:

a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Előkészítő:
dr. László Borbála osztályvezető
Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző
Meghívott:
Pribil Sándor, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának elnöke
Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője
Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság
2017. szeptember 12.
pénzügyi bizottság
2017. szeptember 12.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2017. szeptember 13.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2017. szeptember 13.
A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése 439/2017. (VI.15.) határozatával döntött arról,
hogy az Útkeresés Segítő Szolgálat által működtetett hajléktalan ellátást nyújtó szakmai egységeket
2018. január 1. napjától a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány részére fenntartóváltással átadja. Az
Alapítvány a működtetésért havi nettó 2.000.000 Ft szolgáltatási díjat kér. Az előterjesztés a
fenntartóváltáshoz szükséges ellátási szerződés-tervezetet tartalmazza. Az Útkeresés Segítő
Szolgálat alapító okiratából az átadott szolgáltatásokat töröltetni kell.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály
Ügyintéző neve: Molnár-Osztrocska Diána
Ügyintéző aláírása: Molnár-Osztrocska Diána s.k.

Iktatószám: 18167-70/2017.
Telefonszáma: 06-25-544-276
Osztályvezető aláírása: dr. László Borbála s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné s.k.
Leadás dátuma: 2017.09.05.

Ellenőrzés dátuma: 2017.09.05.

Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:

dr. Petánszki Lajos s.k.

Leadás dátuma: 2017. 09. 06.

Ellenőrzés dátuma: 2017. 09.06.

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:”Az Szt. 121. § (2) bekezdésének f) pontja értelmében a felmondási időt hónapokban kell
meghatározni, ezért véleményem szerint rendkívüli felmondás jogszabálysértő lehet.”
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:
egyszerű/minősített
A tárgyalás módja:
Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések: Az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz.
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JAVASLAT
a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal hajléktalan ellátás működtetésére kötendő
ellátási szerződés jóváhagyására, az Útkeresés Segítő Szolgálat alapító okiratának
módosítására
Tisztelt Közgyűlés!
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 439/2017. (VI.15.) határozatában állásfoglalást
alakított ki a hajléktalan ellátás további működtetésére. E döntés szerint 2018. január 1.
napjától Önkormányzatunk a fenntartásában lévő Útkeresés Segítő Szolgálat által
működtetett hajléktalan ellátást nyújtó szakmai egységeit (hajléktalan személyek átmeneti
otthona, hajléktalan személyek nappali melegedője, éjjeli menedékhely) fenntartóváltással,
ellátási szerződés megkötése mellett átadja a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány részére
úgy, hogy a dunaújvárosi hajléktalan ellátás egy helyen – az Alapítvány Dunaújváros,
Papírgyári út 11. szám alatti telephelye helyett –, a Dunaújváros, Kandó K. tér 4. szám alatti
(önkormányzati tulajdonú) ingatlanon történik, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány által
finanszírozott beruházással létrehozott férőhelybővítéssel.
A Dunaújváros, Kandó K. tér 4. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adására
vonatkozó haszonkölcsön szerződés-tervezet külön előterjesztés tárgya.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szoctv.) meghatározza, hogy a települési önkormányzatok milyen feladatokat kötelesek
ellátni (86 - 90. §). E rendelkezések alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata kötelezően ellátandó feladatai a hajléktalan ellátás tekintetében:
 hajléktalan személyek átmeneti otthona
 hajléktalan személyek nappali melegedője
 éjjeli menedékhely
 amennyiben a lakossági szükségletek indokolják hajléktalanok otthona és hajléktalan
személyek rehabilitációs intézménye.
A Szoctv. 89. § (1) bekezdése szabályozza a települési önkormányzatok ellátási
kötelezettségét a település lakosságára, valamint a településen életvitelszerűen tartózkodó
hajléktalanokra vonatkozóan.
Az ellátási szerződésre vonatkozó rendelkezéseket a Szoctv. 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;
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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.”
2018. január 1. napjától az Alapítvány által vállalt beruházás végéig a hajléktalan ellátás még
a két telephelyen, változatlan férőhelyszámmal működik.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése fenti, 439/2017. (VI.15.) határozatában felkérte
a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy a Magyar
Mentőszolgálat Alapítvány és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. között fennálló, a
Dunaújváros, Papírgyári út 11. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződést a
beruházás végéig, de legfeljebb 2018. december 31. napjáig hosszabbítsa meg.
A fenntartóváltás következtében az Útkeresés Segítő Szolgálat által foglalkoztatott azon
közalkalmazottakkal, akik hozzájáruló nyilatkozatukat megtették, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 25/B. §-a szerint a Magyar
Mentőszolgálat Alapítvány munkaszerződést köt. Azon közalkalmazottaknak, akik nem
járultak hozzá tovább foglalkoztatásukhoz közalkalmazotti jogviszonyuk felmentéssel
megszűnik, a részükre járó juttatásokat a Kjt. rendelkezései szerint az Önkormányzat az
Útkeresés Segítő Szolgálat költségvetésében rendezi.
A Kjt. 25/A. §-a alapján, ha a munkáltató személye azért változik meg, mert az alapító vagy
a munkáltató döntése alapján a munkáltató egésze vagy egy része (szervezeti egysége) az
Mt. hatálya alá tartozó munkáltató számára kerül átadásra, a munkáltató átadásra kerülő
szervezete vagy tevékenysége keretében közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya az
átadás időpontjában megszűnik. Az átadó és az átvevő munkáltató legkésőbb az átadást
megelőzően harminc nappal korábban köteles tájékoztatni a közalkalmazottat, a
munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetet és a közalkalmazotti tanácsot az
átadás időpontjáról, okáról és a közalkalmazottat érintő jogi, gazdasági és szociális
következményeiről, továbbá köteles a szakszervezettel és a közalkalmazotti tanáccsal
konzultációt kezdeményezni a közalkalmazottakat érintő tervbe vett egyéb intézkedésekről.
Az előzetes egyeztetések során – az érintett közalkalmazottak érdekében – a tájékoztatás
határidejét 2017. október 31. napjában határoztuk meg.
Az ellátási szerződésben rögzítettük, hogy a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány az átlépési
nyilatkozatot aláírt minden munkavállaló további foglalkoztatását vállalja az átvételkor
élvezett munkabérrel és egyéb juttatásokkal.
Az Alapítvány a fenti szociális szolgáltatások elvégzésért fizetendő szolgáltatási díj összegét
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havi nettó 2.000.000 Ft-ban, a jogviszony időtartamát 30 évben határozta meg.
A hajléktalan ellátás 2017. évi tervezett finanszírozását az alábbi táblázat mutatja be:
Hajléktalanok
Átmeneti
Otthona
Éjjeli
Menedékhely

Nappali
Melegedő

Hajléktalan
ellátás
összesen

Költségvetési
kiadások

34.369.000 Ft

34.843.000 Ft

19.716.000 Ft

88.928.000 Ft

Állami
támogatások

16.473.153 Ft

23.734.564 Ft

9.225.488 Ft

49.433.205 Ft

Költségvetési
bevételek

5.832.000 Ft

0 Ft

0 Ft

5.832.000 Ft

Irányító
szerv
támogatása

12.063.847 Ft

11.108.436 Ft

10.490.512 Ft

33.662.795 Ft

1 ellátottra jutó
kiadás (Ft/év)

1.227.464 Ft

774.289 Ft

547.667 Ft

815.853 Ft

Az Alapítvány kérte továbbá az ellátási szerződés-tervezet alábbi szöveggel való
kiegészítését:
„A Megbízott részére a Megbízó a II.1. pontban meghatározott szociális szolgáltatások
kifogástalan elvégzéséért havi nettó 2.000.000,- Ft, azaz havi nettó kettőmillió forint
szolgáltatáshoz való hozzájárulást fizet azzal, hogy amennyiben a hozzájárulási összeg a
felektől független gazdasági hatások eredményeként olyan értékvesztést szenved,
amely a következő évben ellátandó a feladatok kifogástalan ellátását veszélyezteti,
úgy a tárgyév november 1-jéig a felek a támogatási összeg korrekciójáról egyeztetnek.
Felek megállapodnak abban is, hogy a szolgáltatáshoz való hozzájárulás díj havi összege az
előző évi infláció mértékének KSH általi közzétételét követő hónap első napjától kezdődő
hatállyal, a KSH által az előző évre közzétett hivatalos infláció mértékével azonos
százalékkal emelkedik.
Felektől független gazdasági hatás eredményeként bekövetkező értékvesztésnek tekintik
különösen: a mindenkor hatályos Magyarország központi költségvetésében az ellátási
szerződésben foglalt ellátásokhoz kötött támogatás összegének 10%-ot meghaladó
csökkenését, a megbízottat terhelő a feladatellátással kapcsolatos közüzemi díjak jelentős,
azaz 10%-t meghaladó emelkedését.”
A kért kiegészítést a szerződés-tervezetben szerepeltetjük.
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok
hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapján fenntartóváltozás esetén az adatmódosítási kérelmet a korábbi és az új
fenntartónak együttesen kell benyújtani az általános jogutódlással történő fenntartóváltozás
kivételével. A kérelmet az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapján elektronikus
űrlapon kell benyújtani. Fenntartóváltozás miatt adatmódosítás naptári évenként egyszer
kérelmezhető.
Az Útkeresés Segítő Szolgálat alapító okirata a hajléktalan ellátáshoz kapcsolódó
szolgáltatásokat 2017. december 31-ig tartalmazza, azokat 2018. január 1. napjával töröltetni
kell a Magyar Államkincstárral. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2)
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bekezdése értelmében 2015. január 1. napjától az alapító okiratot és annak módosítását a
kincstár által rendszeresített, formailag kötött formanyomtatvány alkalmazásával kell kiadni.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
167/C. § (1) bekezdés d) pontja szerint a költségvetési szerv létesítő okiratát érintő
módosítást az alapítói jogokat gyakorló szerv az alapító okirat módosítását tartalmazó okirat,
valamint az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változata
csatolásával, a változás-bejelentési kérelem benyújtásával kérheti,
A 167/C. § (5) bekezdése értelmében a kérelmet az adat keletkezésétől, illetve
megváltozásától számított nyolc napon belül kell a Kincstárnak benyújtani.
A fentiek figyelembevételével az előterjesztés 2 határozati javaslatot tartalmaz:
I. határozati javaslat az ellátási szerződés-tervezet jóváhagyására (I. számú határozati
javaslat 1. számú melléklete),
II. határozati javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat alapító okirat módosításának
jóváhagyására vonatkozik. A formanyomtatványnak megfelelő módosító okiratot a II.
határozati javaslat 1. számú melléklete, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratot a II. határozati javaslat 2. számú melléklete tartalmazza.
Az előterjesztést a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. szeptember 12-i
ülésén megtárgyalta és mindkét határozati javaslatot 6:0:0 arányban támogatta.
Az előterjesztést a pénzügyi bizottság 2017. szeptember 12-i ülésén megtárgyalta és mindkét
határozati javaslatot 5:0:0 arányban támogatta.
A gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. szeptember 13-i ülésén tárgyalta az
előterjesztést és mindkét határozati javaslatot 5:0:0 arányban közgyűlési tárgyalásra
alkalmasnak nyilvánította.
Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. szeptember 13-i ülésén tárgyalta az
előterjesztést és 4:1:1 arányban közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a T. Közgyűlés elé:
I.
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2017. (IX. 21.) határozata
a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal hajléktalan ellátás működtetésére kötendő
ellátási szerződés jóváhagyásáról
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata a dunaújvárosi hajléktalan ellátás 2018. január 1. napjától
kezdődő működtetésére a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal (2400 Dunaújváros,
Szabadság út 3.4.2. adószáma: 18495748-1-07 képviseli: Pribil Sándor kuratórium
elnöke) ellátási szerződést köt.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a
határozat 1. számú mellékletét képező ellátási szerződést aláírja és megküldje a Magyar
Mentőszolgálat Alapítvány részére. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a
polgármestert, hogy a határozatot a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának
elnöke és az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője részére küldje meg.
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: - a szerződés aláírására: 2017. október 9.
a szerződés megküldésére: aláírást követően azonnal
- a határozat megküldésére: 2017. szeptember 29.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban meghatározott szerződés
értelmében a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 2018. évi támogatását nettó 2.000.000,Ft/hó + ÁFA , azaz kétmillió forint/hó + ÁFA összegben állapítja meg.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 4. pontban foglalt
döntést a 2018. évi költségvetési rendelet tervezésekor vegye figyelembe.
Felelős: - a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.
pontban foglalt döntésnek megfelelően, a szolgáltatói nyilvántartásban rögzített adatok
módosításához szükséges adatmódosítási kérelmet az új fenntartóval együtt benyújtsa, az
adatmódosításhoz szükséges valamennyi nyilatkozatot aláírja.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: az adatmódosítás benyújtására: 2017. október 24.
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Útkeresés Segítő Szolgálat
intézményvezetőjét és egyidejűleg felkéri a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány
kuratóriumának elnökét, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
25/A. §-ában foglalt tájékoztatási és konzultációs kötelezettségüknek tegyenek eleget és
arról tájékoztassák Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterét.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője
a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának elnöke
Határidő: - 2017. október 31.

II.
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2017. (IX. 21.) határozata
az Útkeresés Segítő Szolgálat alapító okiratának módosításáról
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Útkeresés Segítő Szolgálat 173/2015.
(IV.23.) határozattal elfogadott Alapító Okirata módosítására az alábbi módosító okiratot
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fogadja el:
„Okirat száma: 24139/2017.

Módosító okirat
Az Útkeresés Segítő Szolgálat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2015.
április 23. napján kiadott, 1952-2/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Dunaújváros Megyei Jogú Város
Közgyűlése …./2017. (IX.21.) határozatára figyelemmel –a következők szerint módosítom:
1. Az Alapító Okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 2400 Dunaújváros, Bartók Béla út 6/B.
1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése
1

telephely címe
2400 Dunaújváros, Frangepán utca 54.”

2. Az Alapító okirat 3.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
3.1.2. székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.”
3. Az Alapító Okirat 4.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény alapján: család- és gyermekjóléti szolgáltatások (családsegítés, gyermekjóléti
szolgáltatás), család- és gyermekjóléti központ, gyermekek átmeneti gondozása.”
4. Az Alapító Okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
(a) Család-és gyermekjóléti szolgáltatások nyújtása. A család- és gyermekjóléti szolgálat
ellátja a Gyvt. 39. § és a 40. § (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat,
valamint a családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait. A gyermekjóléti
szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely
a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi
és lelki
egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a
családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A családsegítés a szociális vagy
mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek,
családok számára, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet
megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
(b) Család- és gyermekjóléti központ működtetése. Család- és gyermekjóléti központnak az
a járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló
intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként
működik. A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálatnak a Gyvt. 39. §, a 40. § (2)
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bekezdése és az Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti általános szolgáltatási feladatain túl a
gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és
csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt; a gyermekvédelmi gondoskodás
keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló
tevékenységet lát el; szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti
szolgálatok számára.
(c) A gyermekek átmeneti gondozása keretében családok átmeneti otthona biztosítása,
amely az alapellátás keretében a gyermek és szülője, illetve a várandós anya számára nyújtja
a Gyvt. 51. §-ának (3) bekezdése szerinti átmeneti gondozást.”
5. Az Alapító Okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
1

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

2

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

3
4

041233
104012

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Gyermekek átmeneti ellátása

5

104042

Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

6

104043

Család- és gyermekjóléti központ

„
6. Az Alapító Okirat 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
- család- és gyermekjóléti szolgáltatások (családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás),
gyermekek átmeneti gondozása tekintetében: Dunaújváros közigazgatási területe,
- család- és gyermekjóléti központ tekintetében: a Dunaújvárosi járás (Dunaújváros, Adony,
Pusztaszabolcs, Rácalmás, Előszállás, Mezőfalva, Perkáta, Baracs, Beloiannisz, Besnyő,
Daruszentmiklós, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Nagykarácsony, Nagyvenyim) közigazgatási
területe.”
7. Az Alapító Okirat 5.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése legfeljebb 5 évig terjedő határozott
időre bízza meg, melyet pályázat kiírása előz meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvényben foglaltak szerint, és gyakorolja tekintetében Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglalt rendelkezések alapján a
munkáltatói jogokat. Az egyéb munkáltatói jogokat Dunaújváros Megyei Jogú Város
Polgármestere gyakorolja.”
8. Az Alapító Okirat 5.2. pontjában foglalt táblázat 3. sorának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
3

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

9. Közfeladat átadással kapcsolatos rendelkezések:
„9.1. Az átadásra kerülő közfeladat megjelölése és az átadásának oka: Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlése 439/2017. (VI.15.) határozatában állásfoglalást alakított ki a
hajléktalan ellátás további működtetésére. E döntés szerint 2018. január 1. napjától az
Önkormányzat a fenntartásában lévő Útkeresés Segítő Szolgálat által működtetett hajléktalan
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ellátást nyújtó szakmai egységeit, feladatait (hajléktalan személyek átmeneti otthona, hajléktalan
személyek nappali melegedője, éjjeli menedékhely) és a feladatok ellátására szolgáló telephelyet
fenntartóváltással, ellátási szerződés – jóváhagyta Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése …../2017. (IX. 21.) határozata – megkötése mellett átadja a Magyar
Mentőszolgálat Alapítvány részére.
9.2. Közfeladat átvevőjének
9.2.1. megnevezése: Magyar Mentőszolgálat Alapítvány
9.2.2. székhelye: 2400 Dunaújváros, Szabadság út 3. 4. em. 2. ajtó
9.3. A kötelezettségvállalás rendje
9.3.1. Az átadó költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és mértéke: A
költségvetési szerv vezetője a 2017. évi jóváhagyott költségvetésben foglalt előirányzatok
időarányos összegeinek terhére a napi üzemeltetéshez szükséges mértékben vállalhat
kötelezettséget. A fent megnevezett átadott közfeladatok jövőbeli ellátásához kapcsolódó
járulékos kérdéseket (pl. ingóságok átadása) külön feladat-ellátási szerződés rendezi.
9.3.2. Az átadó költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje: 2017.
december 31.
Jelen módosító okiratot 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.”
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy
nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságához – az 1. pontban
hozott döntésről, a jelen határozat 1. számú mellékletét képező módosító okirat, valamint a
2. számú mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat megküldésével – a
törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2017. szeptember 29.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot
küldje meg az Útkeresés Segítő Szolgálat vezetője részére.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: 2017. szeptember 29.
Dunaújváros, 2017. szeptember 21.

Lőrinczi Konrád s.k.
a szociális, egészségügyi és lakásügyi
bizottság elnöke

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési
bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke

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