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Tisztelt Közgyűlés!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
8. és 8a. pontjai alapján a helyi önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében a
szociális, valamint a gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások biztosítása.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) határozza meg a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, és azokat a szociális
szolgáltatásokat, amelyeket a települési önkormányzat köteles biztosítani. A személyes
gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) szerint a települési önkormányzat feladata a gyermekek és családok
védelme, valamint a személyes gondoskodást biztosító, törvényben meghatározott
ellátórendszer kiépítése.
Az Szt. 120. §-a, valamint a Gyvt. 97. §-a alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális
és gyermekvédelmi ellátást a helyi önkormányzat nem állami szervvel kötött szerződés útján is
biztosíthatja.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a fenti
jogszabályokban foglalt kötelezettségeinek saját fenntartású intézmények működtetésével,
valamint egyházi és civil szervezetekkel kötött ellátási szerződések alapján tesz eleget. Az
Önkormányzat az ellátási szerződés alapján végzett feladat ellátásához kapcsolódóan – a
Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület kivételével – a szolgáltatásokhoz hozzájárulást
biztosít.
Az ellátási szerződések és a korábbi módosításaik nagy terjedelmük miatt nem szerepelnek az
előterjesztés mellékleteként, azok az Intézményfelügyeleti Osztályon megtekinthetők.
Az Önkormányzat határozatlan időre kötött ellátási szerződést a ReFoMix Rehabilitációs
Foglalkoztatási és Szociális Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társasággal (a cég rövidített neve: ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft.), a Héra
Egyesülettel, a Forrás Lelki Segítők Egyesületével, a Debrecen-Nagytemplomi
Református Egyházközséggel, valamint a Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesülettel (a
továbbiakban együttesen: szervezetek).
Az ellátási szerződés keretében a szervezetek az alábbi szociális és gyermekjóléti feladatokat
látják el:

ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft.: utcai szociális munka, nappali ellátás (melegedő)
biztosítása, éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, családok átmeneti
otthona működtetése.
Héra Egyesület: család- és gyermekjóléti szolgálat működtetése.
Forrás Lelki Segítők Egyesülete: család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátása,
szenvedélybetegek nappali, közösségi, alacsonyküszöbű ellátása, pszichiátriai betegek nappali
és közösségi ellátása, szenvedélybetegek rehabilitációs intézményben történő ellátása,
szenvedélybetegek részére támogatott lakhatás biztosítása.
Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség: fogyatékos személyek nappali
intézményének működtetése.
Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület: szenvedélybetegek közösségi ellátása,
pszichiátriai betegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása,
támogató szolgáltatás, melyet az Egyesület a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
szóló 2017. évi C. törvényben biztosított – az Egyesület által közvetlenül igényelhető –
támogatás igénybevételével Debrecen város közigazgatási területén biztosít.
Az ellátási szerződések alapján a szervezetek tevékenységükről a tárgyévet követő év február
15-ig beszámolót készítenek, melyeket a Közgyűlés a tárgyévet követő év március 31-ig
megtárgyal.
A szervezetek a határozati javaslat 1-5. mellékletei szerinti beszámolójukban adnak
tájékoztatást a 2017. évi tevékenységükről a Közgyűlés számára.
A támogatási összegek felhasználását Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Ellenőrzési Irodája rendszeresen, a tárgyévet követő évben ellenőrzi.
Az ellátási szerződésekben foglaltak alapján a szervezetekkel egyeztetések történtek a 2018.
évi támogatási összegekre vonatkozóan. A szervezetek a számukra biztosított önkormányzati
támogatás mellett továbbra is tudják biztosítani az ellátási szerződésben vállalt feladataik
megfelelő színvonalú végzését.
A Közgyűlés 2018. február 22-i rendes ülésén elfogadta a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 22.) önkormányzati
rendeletet, melynek 5. melléklet 11.1.1. alcíme tartalmazza az ellátási szerződésekre
fordítható pénzösszeget, amely 2018. évben 41.000.000.- Ft.
A rendelkezésre álló 41.000.000.-Ft az alábbiak szerint kerül felosztásra a szervezetek között:
- ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft.
7.500.000.-Ft
- Héra Egyesület
10.000.000.-Ft
- Forrás Lelki Segítők Egyesülete
18.500.000.-Ft
- Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség
5.000.000.-Ft
Összesen:
41.000.000.-Ft
Az ellátási szerződésekben megjelölt határidőre benyújtott beszámolók áttekintésével és a
jogszabályi változások figyelembevételével, valamint a szervezetekkel történt egyeztetések
alapján az ellátási szerződések felülvizsgálata megtörtént.

Az ellátási szerződéseket a 2018. évi támogatási összegek megállapítása (a Lelkierő Fiatalon
a Fiatalokért Egyesülettel kötött szerződés kivételével), jogszabályváltozások, a Forrás Lelki
Segítők Egyesülete támogatott lakhatás szolgáltatást biztosító ingatlanjának a szolgáltatói
nyilvántartásban határozott idejű, 2020. december 31. napjáig hatályos bejegyzése, valamint
technikai jellegű javítások miatt módosítani szükséges.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjék.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjai, az 1993. évi III. törvény 120-122. §-a, valamint az 1997.
évi XXXI. törvény 97. §-a alapján
1./ elfogadja a ReFoMix Rehabilitációs Foglalkoztatási és Szociális Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, a Héra Egyesület, a Forrás Lelki Segítők
Egyesülete, a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség, valamint a Lelkierő
Fiatalon a Fiatalokért Egyesület 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolókat az 1-5.
mellékletek szerint.
2./ Módosítja a 260/2001. (XII. 20.) Kh. határozat 2./ pontjával elfogadott, a ReFoMix
Rehabilitációs Foglalkoztatási és Szociális Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társasággal kötött, határozatlan időtartamra szóló ellátási szerződést a 6. melléklet
szerint.
3./ Módosítja a 232/2003. (XII. 4.) Kh. határozat III./ 1./ pontjával elfogadott,
a) a Héra Egyesülettel kötött, határozatlan időtartamra szóló ellátási szerződést a 7.
melléklet szerint,
b) a Forrás Lelki Segítők Egyesületével kötött, határozatlan időtartamra szóló ellátási
szerződést a 8. melléklet szerint,
c) a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközséggel kötött, határozatlan
időtartamra szóló ellátási szerződést a 9. melléklet szerint.
4./ Módosítja a 178/2007. (VII. 5.) Ö.h. 1. pontjával elfogadott, a Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért
Egyesülettel kötött, határozatlan időtartamra szóló ellátási szerződést a 10. melléklet szerint.
5./ Felkéri a ReFoMix Rehabilitációs Foglalkoztatási és Szociális Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, a Héra Egyesület, a Forrás Lelki
Segítők Egyesülete, a Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület elnökeit és a DebrecenNagytemplomi Református Egyházközség képviselőit, hogy gondoskodjanak a következő évi
beszámoló elkészítéséről, valamint felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy a
beszámolókat terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő:

az elkészítésre: 2019. február 15.
az előterjesztésre: 2019. március 31.

Felelős: az elkészítésért:

a ReFoMix Rehabilitációs Foglalkoztatási és Szociális
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetője, a Héra Egyesület elnöke, a Forrás Lelki Segítők
Egyesületének elnöke, a Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület
elnöke, valamint a Debrecen-Nagytemplomi Református
Egyházközség képviselői
az előterjesztésért: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője

6./ Felkéri a polgármestert az ellátási szerződés módosítások aláírására.
Határidő:
Felelős:

döntést követően azonnal
a polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2018. március 13.

Dr. Marosi-Rácz Julianna
osztályvezető

