
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. július 4.

Javaslat  a  Magyar  Mentőszolgálat  Alapítvánnyal  kötött  ellátási  szerződés
módosítására

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

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. július 3.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. július 3.
pénzügyi bizottság            2019. július 3.
gazdasági és területfejlesztési bizottság            2019. július 3.

A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése 603/2017. (IX.21.) határozatával döntött arról,
hogy a dunaújvárosi hajléktalan ellátás 2018. január 1. napjától kezdődő működtetésére a Magyar
Mentőszolgálat Alapítvánnyal ellátási szerződést köt. Az ellátási szerződés módosítását az indokolja,
hogy az életvitelszerű közterületi  tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértés esetében az
ideiglenes  tárolásba  vett  ingóságok  szállításával,  tárolásával,  őrzésével,  megsemmisítésével
kapcsolatos feladatokat a továbbiakban az Alapítvány látná el, a jelenlegi szolgáltatási díj 650.000,-
Ft/hó összegű megemelésével.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 1330-15/2019.
Ügyintéző neve: Molnár-Osztrocska Diána Telefonszáma: 06-25-544-276
Ügyintéző neve: Molnár-Osztrocska Diána Telefonszáma: 06-25-544-276
Ügyintéző aláírása: Molnár-Osztrocska Diána s.k.  Osztályvezető  aláírása:  dr.  László  Borbála  

helyett Molnár-Osztrocska Diána 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: Salamonné Pintér Mónika h. Nagy Lászlóné s.k.

Leadás dátuma: 2019.07.02. Ellenőrzés dátuma: 2019.07.02.

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:                   dr. Horváth Petra s.k.

Leadás dátuma:  2019.07.02. Ellenőrzés dátuma:  2019.07.02.

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:              egyszerű/minősített
A tárgyalás módja:          Nyílt/Zárt ülés

Egyéb     megjegyzések: 

1



J     A     V     A     S     L     A     T   

a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

Tisztelt Közgyűlés! 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 439/2017. (VI.15.) határozatában állásfoglalást
alakított ki a hajléktalan ellátás működtetésére. E döntés alapján 2018. január 1. napjától
Önkormányzatunk  ellátási  szerződés  megkötése  mellett a  Magyar  Mentőszolgálat
Alapítványra  bízta  a  dunaújvárosi  hajléktalan  ellátást  azzal,  hogy  az  egy  helyen  –   az
Alapítvány Dunaújváros, Papírgyári út 11. szám alatti telephelye helyett –, a Dunaújváros,
Kandó K. tér 4. szám alatti (önkormányzati tulajdonú) ingatlanon történjen, az Alapítvány által
finanszírozott beruházással létrehozott férőhelybővítéssel. 
A  Magyar  Mentőszolgálat  Alapítvánnyal  kötött  ellátási  szerződést  DMJV  Közgyűlése  a
603/2017. (IX.21.) határozatával hagyta jóvá. 
Az ellátási szerződést felek 2018. október 2. napján módosították, amely szerint: „Megbízó
kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlésének a lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 25/2017. (VI.16.)
önkormányzati rendelete mellékletében kijelölt ingatlanok vonatkozásában bérlői jogviszonyt
létesít  Megbízottal  abból  a  célból,  hogy  azokat  Megbízott  az  ellátottaknak  az
ellátórendszerből  való  fokozatos  kivezetése  és  társadalmi  reintegrációja  érdekében
használja.”
A  határozatok,  az  ellátási  szerződés,  valamint  az  1.  számú  módosító  szerződés  az
előterjesztés mellékletében található.

2018. október 15. napjától  hatályos az életvitelszerű közterületi  tartózkodás szabályainak
megsértése  szabálysértéssel  kapcsolatban  közreműködő  egyes  szervek  kijelöléséről  és
feladatairól szóló 178/2018. (X.2.) Korm. rendelet. A rendelet 4. §-a szerint az életvitelszerű
közterületi  tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértés esetében azon ingóságok
ideiglenes tárolásának helyéről,
a) amelyeket az elkövető az előállítása során nem vesz magához, de úgy nyilatkozik, hogy
azokra igényt tart, valamint
b) amelyek vonatkozásában az a) pont szerinti nyilatkozat a helyszíni intézkedés során nem
szerezhető be,
– a rendelkezésre álló tárolási és szállítási kapacitásokra figyelemmel – a diszpécserközpont
tájékoztatást nyújt az előkészítő eljárást folytató szerv részére.
A rendelet 4. § (2) bekezdése alapján az állami szervek és a helyi önkormányzat, valamint
az  1.  §-ban  meghatározott  szolgáltatók  és  intézmények  által  rendelkezésre  bocsátott
tárolási  és  szállítási  kapacitások a  felajánlott  tárolási  hely  szerint  illetékes
diszpécserközpontnak jelenthetők be. Bejelentett tároló- és szállítási kapacitás hiányában az
ideiglenesen  tárolásba vett  ingóságok tárolásáról  és  elszállításáról  az előkészítő  eljárást
folytató szerv gondoskodik.
A 4.  §  (4)  bekezdés alapján az ideiglenes  tárolással  összefüggő feladatok  végrehajtása
során az eljárásban részt vevő szervek az ideiglenes tárolásba vett ingóságok szállítására,
tárolására, őrzésére, megsemmisítésére közreműködőt vehetnek igénybe.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 856/2018. (X. 17.) PM határozatával a
Korm.  rendeletben  meghatározott,  az  ideiglenes  tárolásba  vett  ingóságok  szállítására,
tárolására, őrzésére, megsemmisítésére közreműködő szervként a Real-World Group Kft-t
bízta meg 2019. szeptember 30. napjáig. 

A szerződés megszűnését követően a további feladatokat – az egyeztetéseket követően – a
Magyar Mentőszolgálat Alapítvány látná el, a szabálysértési törvényben, illetve a 178/2018.
(X.2.)  Korm.  rendeletben  meghatározott  feladatra  vonatkozó  rendelkezések  hatályban
tartásáig.  Az  ellátási  szerződésben  meghatározott  szolgáltatásokhoz  való  hozzájárulás
650.000,-  Ft/hó  összeggel  emelkedne,  amelyre  a  fedezet  a  2019.  évi  költségvetésben
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biztosított.

Az ellátási szerződés 2. számú módosítása a határozati javaslat melléklete.

Az előterjesztést a szociális, egészségügyi, és lakásügyi bizottság, az ügyrendi, igazgatási
és jogi bizottság, a pénzügyi bizottság, valamint a gazdasági és területfejlesztési bizottság
2019. július 3-i rendkívüli ülésén tárgyalta. Mivel a közgyűlési postázásra a bizottsági ülések
előtt  került  sor,  a  bizottságok  véleményét  a  bizottságok  elnökei  a  Közgyűlésen  szóban
ismertetik. 

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

HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2019. (VII. 4.) határozata

a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés 2. számú
módosításáról

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Magyar Mentőszolgálat
Alapítvánnyal 2017. október 4-én megkötött ellátási szerződés II. pontja az alábbi 23 - 27.
pontokkal egészül ki:

„23.  Megbízó  megbízza  Megbízottat,  hogy  az  életvitelszerű  közterületi  tartózkodás  
szabályainak  megsértése  szabálysértéssel  kapcsolatban  közreműködő  egyes  
szervek kijelöléséről és feladatairól szóló 178/2018. (X.2.) Korm. rendelet 4. §-ában 
meghatározott alábbi feladatokat lássa el 2019. október 1. napjától:
 ideiglenes tárolásba vett ingóságok szállítása,
 ideiglenes tárolásba vett ingóságok tárolása és azok nyilvántartása,
 ideiglenes tárolásba vett ingóságok őrzése,
 ideiglenes tárolásba vett ingóságok megsemmisítése.

24. Megbízott a 23. pontban meghatározott feladatokat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
közigazgatási  területén  az  életvitelszerű  közterületi  tartózkodás  szabályainak  
megsértése  szabálysértés  elkövetője  részére  köteles  biztosítani  azon  ingóságok  
tekintetében, amelyeket az elkövető az előállítás során nem vesz magához, de úgy 
nyilatkozik, hogy azokra igényt tart, valamint amelyek vonatkozásában a nyilatkozat a
helyszíni intézkedés során nem szerezhető be.

25. Megbízott vállalja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 65/E. § (2) bekezdése szerinti diszpécserszolgálat értesítése alapján a
nap  24  órájában,  az  értesítést  követően  haladéktalanul  megkezdi  az  ideiglenes  
tárolásba  vett  ingóságok  elszállítását.  Az  ingóságok  tárolásba  vétele  során  a  
178/2018. (X.2.) Korm. rendelet 3. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.

26.  A Megbízott  vállalja,  hogy a feladatellátáshoz szükséges tárolóhelyet  biztosítja,  a  
jogszerű működéshez szükséges hatósági engedélyeket – szükség esetén – beszerzi
és a mindenkor hatályos jogszabályok alapján a őrzési, tárolási feltételeket biztosítja.

26. Megbízott tudomásul veszi, hogy a tárolás, őrzés, megsemmisítés során köteles a 23. 
pontban hivatkozott kormányrendelet 3. §-ában foglaltakat betartani, az ideiglenes  
tárolásba vétel megszűnésekor azokat az ingóságokat, amelyre a tulajdonos igényt 
tart, az átvételkori állapotában visszaszolgáltatni, elszámolni. 
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27. A Megbízott a 23. pontban meghatározott feladatot az adatvédelemre és az adatok 
kezelésére  vonatkozó  jogszabályok  ismeretében  és  azok  betartásával  köteles  
teljesíteni.”

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Magyar Mentőszolgálat
Alapítvánnyal  2017.  október  4-én megkötött  ellátási  szerződés III.  pontja  az  alábbi  7.
ponttal egészül ki:

„7. Megbízott részére a Megbízó a 23. pontban meghatározott feladatok elvégzéséért havi
650.000,- Ft, azaz havi hatszázötvenezer forint megbízási díjat fizet.”

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Magyar Mentőszolgálat
Alapítvánnyal  2017.  október  4-én  megkötött  ellátási  szerződés  V.  pontja  az  alábbi  3.
ponttal egészül ki:

„3.  Felek  megegyeznek  abban,  hogy  az  életvitelszerű  közterületi  tartózkodás
szabályainak  megsértése  szabálysértéssel  kapcsolatban  közreműködő  egyes  szervek
kijelöléséről  és  feladatairól  szóló 178/2018.  (X.2.)  Korm.  rendeletben  meghatározott
feladatra  vonatkozó  rendelkezések  módosulása  esetén  jelen  szerződést  a  hatályos
szabályozásnak megfelelően módosítják.”

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot
a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának elnöke részére küldje meg.

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
         a polgármester

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

Határidő:   2019. július 12.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-3.
pontokban meghatározott döntés alapján a határozat melléklete szerinti ellátási szerződés
2. számú módosítását aláírja.

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
         a polgármester

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

Határidő:   2019. július 31.

Dunaújváros, 2019. július 4..

                      Lőrinczi Konrád s.k.                                                Hingyi László s.k.
          a szociális, egészségügyi és lakásügyi                a gazdasági és területfejlesztési
                        bizottság elnöke                                                       bizottság elnöke
                  

                           Pintér Attila s.k.                                                 Tóth Kálmán s.k.
                  a pénzügyi bizottság elnöke                             az ügyrendi, igazgatási és jogi
                                                                                                        bizottság elnöke 
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