
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2020. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadására

Előadó: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető

Előkészítő: Kiss Dalma intézményigazgatási ügyintéző

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

A napirendi pont rövid tartalma: 
A  Fészek  Gyermekvédő  Egyesület  megküldte  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzatával 2014. november 25. napján kötött feladatellátási szerződés 6.7. pontja
alapján a gyermekek átmeneti otthona 2020. évben végzett munkájáról szóló beszámolóját. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám:17991-2/2021.
Ügyintéző neve: Kiss Dalma Ügyintéző telefonszáma: 25/544-234
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: nem érinti
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: nem érinti
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 



Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humán Szolgáltatási Osztály

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. Telefon: (25) 544-306
e-mail: humanszolg@dunaujvaros.hu

Ügyszám: 17991-3/2021.
Ügyintéző: Kiss Dalma

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere
Pintér Tamás polgármester úr részére

Helyben  

Tisztelt Polgármester Úr!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)

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  feladatellátási  szerződés  értelmében  egyidejűleg  legfeljebb  1  fő  ellátását  biztosítja  az  Egyesület

önkormányzatunk részére. A feladatellátásért 2016. december 31-ig havonta 200.000.- Ft, 2017. január 1-

től  2019.  december  31-ig  200.800.-  Ft  fizettünk,  2020.  január  1.  napjától  207.630,-  Ft  készenléti  díjat

fizetünk függetlenül  attól,  hogy  ténylegesen ellátnak-e  részünkre  gyermeket.  A készenléti  díjon  felül  a

ténylegesen teljesített gondozási napok után személyenként és gondozási naponként 1.500 Ft-ot fizetünk. 

A Fészek Gyermekvédő Egyesület szolgáltatását városunkból 1 szülő 1 gyermek vette igénybe a 2020.

december 31-ig. 

2020. év folyamán:

Ellátottak száma Ellátás
kezdete

Ellátás vége Ellátási
napok
száma

Ellátási
napok u-
tán fize-
tett díj

Ft

Készen-
léti díj /

év
Ft

Szolgál-
tatási díj
összesen

Ft

2 fő (1 gyermek
és 1 szülő)

2020.01.01. 2020. 09. 01. 245 735.000 2.491.560 3.226.560

A feladatellátási szerződés 2020. december 11. napján megkötött 4. sz. módosítása szerint 2021.  január 1-

től  havonta a feladatellátásért  fizetendő készenléti  díj  összege:  207.630,-  Ft.  A készenléti  díjon felül  a

ténylegesen  teljesített  gondozási  napok  után  személyenként  és  gondozási  naponként  1.500  Ft-ot  kell
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fizetni.  A  háromnál  kevesebb  férőhelyre  szerződött  önkormányzat  esetében  a  napidíj  a  szerződött

férőhelyszám feletti gondozás esetén 5.500 Ft/gondozott/gondozási nap.

Az Egyesület megküldte a fenntartásában lévő gyermekek átmeneti  otthona 2020. évi  tevékenységéről

szóló beszámolóját (az előterjesztés 1. számú melléklete). 

A beszámoló részeként az Egyesület csatolta a fenntartásában lévő gyermekek átmeneti otthona 2020. évi

tevékenységéről szóló pénzügyi beszámolóját (az előterjesztés 2. számú melléklete).

Tisztelt Polgármester Úr, kérem, hogy a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2020. évi szakmai munkájának

értékeléséről szóló, csatolt határozat-tervezetet szíveskedjen – egyetértése esetén – jóváhagyni.

Dunaújváros, 2021. május 10.

Tisztelettel:
Molnár-Osztrocska Diána 

osztályvezető
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HATÁROZATI     JAVASLAT  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2021. (V. ....) határozata

a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló  elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint – a képviselőtestület
hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a Fészek Gyermekvédő Egyesület (2030 Érd, Karolina
u. 3.) 2020. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a humán szolgáltatási osztály vezetőjét, hogy a
határozatot küldje meg a Fészek Gyermekvédő Egyesület igazgatója részére. 

Felelős: -   a határozat közléséért: 
                   a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője

Határidő:   2021. május 31.

Dunaújváros, 2021. május .....

                                                                                

                                                                                 Pintér Tamás
                                                                                 polgármester
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