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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 12. 14.

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

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála Humán Szolgáltatási osztályvezető
Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző

Meghívott: Báló Ottília a Fészek Gyermekvédő Egyesület igazgatója

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. 12. 05.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 12. 06.

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.  Az  Állami  Számvevőszék  lefolytatta  „A  gyermekvédelem
intézményrendszerének  ellenőrzése  –  A  személyes  gondoskodást  nyújtó  központi  és
önkormányzati fenntartók feladatellátásának ellenőrzése” elnevezésű vizsgálatot, mely során
megállapította,  hogy  a  Fészek  Gyermekvédő  Egyesülettel  kötött  ellátási  szerződés  nem
tartalmazza a személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait,
ezért a feladatellátási szerződést módosítani szükséges.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 4525-89/2017.
Ügyintéző neve: Prajdáné Kustán Erzsébet Ügyintéző telefonszáma: 25/544-324
Ügyintéző aláírása: Prajdáné Kustán Erzsébet s.k. Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2017. 11. 29. Ellenőrzés dátuma: 2017. 11. 29.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: -



J A V A S L A T

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.)  megkötött  feladatellátási  szolgáltatási
szerződés alapján biztosítja  2015.  január  1-től.  A szerződést  a felek 2017.  március 7-én
módosították (a közgyűlési döntést, a feladatellátási szolgáltatási szerződést és az 1. számú
módosító szerződést az előterjesztés melléklete tartalmazza).

Az  Állami  Számvevőszék  „A  gyermekvédelem  intézményrendszerének  ellenőrzése  –  A
személyes  gondoskodást  nyújtó  központi  és  önkormányzati  fenntartók  feladatellátásának
ellenőrzése” elnevezésű vizsgálatot folytatta le önkormányzatunknál.
Az  ellenőrzés  során  az  ÁSZ  megállapította,  hogy  „A Fészek  Gyermekvédő  Egyesülettel
kötött ellátási szerződés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény  121.  §  (2)  bekezdés  d)  pontjában  előírtak  ellenére  nem  tartalmazta  a  személyi
térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait.”

A személyi  térítési  díjra  vonatkozó rendelkezéseket  a szerződés 4.7.  pontja  tartalmazza,
melynek módosítására a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel egyeztetve teszünk javaslatot a
határozat  javaslat  melléklete  szerinti  feladatellátási  szolgáltatási  szerződés  2.  számú
módosításában foglaltak szerint.

Az  előterjesztést  a  szociális,  egészségügyi  és lakásügyi  bizottság a  2017.  december  5-i
ülésén megtárgyalta, 7 igen szavazattal elfogadásra javasolta.
Az  előterjesztést  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  2017.  december  6-án
megtárgyalta, 5 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
......./2017. (XII. 14.) határozata

a gyermekek átmeneti otthona kötelező önkormányzati feladat ellátására megkötött
feladatellátási szolgáltatási szerződés 2. számú módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel (2030
Érd,  Karolina  u.  3.)  –  a  gyermekek  átmeneti  otthona  kötelező  önkormányzati  feladat
ellátására  –  2014.  november  25-én  megkötött  és  2017.  március  7-én  módosított
feladatellátási  szolgáltatási  szerződés  4.7.  pontjának  a  módosításához  a  határozat
melléklete szerint hozzájárul.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a határozat
mellékletét képező 2. számú módosító szerződés aláírására.

Felelős  :     - a határozat végrehajtásáért:
                     a polgármester



    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő:      2018. január 10.

3.  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:     2017. december 22. 

Dunaújváros, 2017. december 14.

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

bizottság elnöke

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

bizottság elnöke


