
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:             
Szt.) 120. §-a és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.               
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96.§-a értelmében a helyi önkormányzat a szociális           
szolgáltatást egyházi vagy más, nem állami szervvel, fenntartóval kötött ellátási szerződés           
útján is biztosíthatja. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata több kötelező           
önkormányzati feladatot lát el civil szervezetekkel kötött ellátási szerződések útján. 

A jelenleg hatályos nyolc ellátási szerződés közül hét szerződés 2017. december 31-én lejár. 

A szociális és gyermekjóléti feladatok tekintetében az Önkormányzat az alábbi ellátási           
szerződéseket kötötte meg. 

 
A feladat megnevezése A feladatot jelenleg ellátási 

szerződés útján ellátó 
szervezetek kötelező feladatok önként vállalt feladat 

szenvedélybetegek nappali 
ellátása 
Szt. 65/F. § (1) b) 

szenvedélybetegek 
alacsonyküszöbű 
ellátása 
Szt. 65/A. § 

szenvedélybetegek közösségi 
ellátása 
Szt. 65/A. § 

Katolikus Karitász – Caritas 
Hungarica 
1111 Budapest, 
Bartók Béla út 30. 
  

hajléktalanok nappali ellátása, 
nappali melegedő 
Szt. 65/F. § 

utcai szociális munka 
Szt. 65/E. § 

éjjeli menedékhely 
Szt. 84.§ (1) 

hajléktalan személyek 
egészségügyi ellátásáról 
egészségügyi ellátó 
rendszerében történő 
gondoskodás 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület 
1125 Budapest, 
Szarvas Gábor utca 58-60. 

hajléktalan személyek nappali 
ellátása, nappali melegedő 
Szt. 65/F. § 

hajléktalan személyek 
átmeneti szállása 
Szt. 84. § (2) 

Kürti Erzsébet Önsegítő 
Egyesület 
1119 Budapest, 
Major u. 37. 

fogyatékos személyek nappali 
ellátása 
Szt. 65/F. § (1) c) 

 Szellemi Sérült Testvéreinkért 
Alapítvány 
1114 Budapest, 
Ulászló u. 15. 



 fogyatékos személyek 
gondozóháza 
Szt. 83. § 

Az Értelmi Fogyatékosok 
Fejlődését Szolgáló Magyar 
Down Alapítvány 
1145 Budapest, 
Amerikai út 14. 

gyermekek átmeneti otthona 
Gyvt. 50. § 

 Krízis Szociális Szolgálat a 
veszélyeztetett családok 
integrációjának megőrzéséért 
Alapítvány 
1225 Budapest, 
Nagytétényi út 266. 

családok átmeneti otthona 
Gyvt. 51. § 

 Anyaoltalmazó Alapítvány 
1201 Budapest,  
Török Flóris utca 228. 

helyettes szülői ellátás 
Gyvt. 49. § 

 Fehér Kereszt Baráti Kör 
Kiemelten Közhasznú 
Egyesület  
1029 Budapest, 
Hímes utca 3. 
ellátási szerződés hatálya: 
2019. december 31. 

Az Szt. illetve a Gyvt. rendelkezései alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete az            
ellátási szerződés megkötését, a szerződés módosítását, illetve megszüntetését nem         
ruházhatja át. 

1) 
A szociális feladatokra vonatkozó ellátási szerződésnek tartalmaznia kell az egyházi          
fenntartó vagy a nem állami fenntartó nevét, székhelyét és adószámát; a szociális ellátás             
formáját, az ellátásban részesítendők körét, számát; 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; a személyi térítési díj          
csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait; szerződésszegés esetén a         
szolgáltatás folyamatos biztosítására, valamint a kártérítés mértékére vonatkozó kikötést; a          
szerződés felmondásának hónapokban meghatározott idejét; 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; a         
panaszok érvényesítésének rendjét, az önkormányzat tájékoztatásának formáját, a panaszok         
kivizsgálására vonatkozó megállapodást; az önkormányzat, illetve a társulás részére történő          
beszámolás, tájékoztatás módját, formáját, gyakoriságát azzal, hogy az ellátást biztosító          
szervezetet évente legalább egyszer beszámolási kötelezettség terheli; a külön jogszabályban          
meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének módját, a statisztikai       
adatgyűjtéshez szükséges adatok rendelkezésre bocsátását; az ellátási szerződés alapján         
végzett feladat ellátásához kapcsolódóan a szolgáltatáshoz való hozzájárulás összegét; a          
hozzájárulás megfizetésével kapcsolatos eljárási kérdéseket, határidőket; a hozzájárulással        
történő elszámolással kapcsolatos kötelezettségeket. 



Javaslom, hogy a jelenleg is ellátott kötelező és önként vállalt feladatokra kössön az             
Önkormányzat ellátási szerződést az öt érintett civil szervezettel 2018. január 1-jétől 2022.            
december 31-ig, évenként 4 % mértékű szolgáltatási díjemeléssel. 
 
2) 
A gyermekjóléti alapellátások (gyermekek átmeneti otthona és családok átmeneti otthona)          
tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 111.            
§ b) pontja értelmében a közbeszerzési eljárás lefolytatására sor került. 
A Pénzügyi és Jogi Bizottság a közbeszerzési eljárás eredményét megtárgyalta. 
A közbeszerzési eljárás eredménye a következő lett: 
 

Gyermekvédelmi szolgáltatás  
(kötelező önkormányzati feladat) 

megnevezése 
A szervezet megnevezése 

gyermekek átmeneti otthona 
Gyvt. 50. § 

1. helyezett  
Krízis Szociális Szolgálat a 
veszélyeztetett családok 
integrációjának megőrzéséért 
Alapítvány 
1225 Budapest, 
Nagytétényi út 266. 

családok átmeneti otthona 
Gyvt. 51. § 

1. helyezett  
Anyaoltalmazó Alapítvány  
1201 Budapest, 
Török Flóris utca 228. 

  
Az 1. helyezett szervezetekkel 2018. január 1-jétől 2022. december 31-ig kerül sor az ellátási              
szerződések megkötésére. A Képviselő-testület a 130/2017. (VI. 22.) XI.ÖK számú          
határozatával döntött a feladatok ellátásához szükséges fedezet biztosításáról. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjék az előterjesztést megtárgyalni és a           
határozati javaslatokat elfogadni. 
 
Budapest, 2017. október 13. 
 
 
                                                                                                 dr. Molnár László 
 


