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Határozati javaslat 5 melléklete-Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület szakmai
beszámolója
Határozati javaslat 3a melléklete-Forrás Lelki Segítők Egyesületének szakmai
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Határozati javaslat 8 melléklete-Forrás Lelki Segítők Egyesülete
Előterjesztés 3 melléklete-Forrás Lelki Segítők Egyesülete
Határozati javslat 4a melléklete-Debrecen-Nagytemplomi Református
Egyházközség szakmai beszámolója
Határozati javaslat 6 melléklete-ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft.
Előterjesztés 5 melléklete-Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület
Előterjesztés 4 melléklete-Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség
Határozati javaslat 2a melléklete-Héra Egyesület szakmai beszámolója
Határozati javaslat 10 melléklete-Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület
Előterjesztés 1 melléklete-ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft
Határozati javaslat 9 melléklete-Debrecen-Nagytemplomi Református
Egyházközség
Előterjesztés 2 melléklete-Héra Egyesület
Határozati javaslat 3b melléklete-Forrás Lelki Segítők Egyesületének pénzügyi
elszámolása
Határozati javaslat 1a melléklete-ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. szakmai
beszámolója
Határozati javaslat 7 melléklete-Héra Egyesület
Határozati javaslat 4b melléklete-Debrecen-Nagytemplomi Református
Egyházközség pénzügyi elszámolása
Határozati javaslat 2b melléklete-Héra Egyesület pénzügyi elszámolása
Határozati javaslat 1b melléklete-ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. pénzügyi
elszámolása

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, 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 fenti jogszabályokban foglalt kötelezettségeinek
saját fenntartású intézmények működtetésével, valamint egyházi és civil szervezetekkel kötött
ellátási szerződések alapján tesz eleget.
Az ellátási szerződések és a korábbi módosításaik nagy terjedelmük miatt nem szerepelnek az
előterjesztés mellékleteként, azok az Intézményfelügyeleti Osztályon megtekinthetők.
I. A hajléktalan személyek ellátása érdekében DMJV Önkormányzata a ReFoMix Rehabilitációs
Foglalkoztatási és Szociális Szolgáltató Közhasznú Társasággal kötött 2002. január 1-től ellátási
szerződést, határozatlan időre, melyet a Közgyűlés a 260/2001. (XII. 20.) Kh. határozatával
fogadott el. 2008. évben a szervezet korlátolt felelősségű társasággá alakult és ReFoMix
Rehabilitációs Foglalkoztatási és Szociális Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság (a cég rövidített neve: ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft.) néven
működik.
A Közgyűlés 2014. évben az 57/2014. (III. 27.) határozatával módosította az ellátási szerződést
jogszabályváltozások, az ellátások adataiban történt módosulások, a 2014. évi támogatási összeg
megállapítása, valamint technikai jellegű javítások miatt.
Az ellátási szerződés alapján az Szt-ben meghatározott alap- és szakosított ellátások közül az
alábbiakat biztosítja a ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Kft.):
Az utcai szociális munka keretében biztosítani kell az utcán tartózkodó hajléktalan személyek
helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén ellátásának
kezdeményezését, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételét.
A nappali ellátás (melegedő) elsősorban a hajléktalan személyek nappali tartózkodására nyújt
lehetőséget.
Az éjjeli menedékhely az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes
hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását
lehetővé tevő szolgáltatás.

A hajléktalan személyek átmeneti szállása azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését
biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek
önellátásra.
A Kft. a Gyvt. alapján a gyermekjóléti alapellátások közül a családok átmeneti otthonát
működteti.
Családok átmeneti otthonában helyezhető el az otthontalanná vált szülő kérelmére gyermek és
szülője, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket el kellene
választani szülőjétől.
II. DMJV Önkormányzata a 232/2003. (XII. 4.) Kh. határozatában döntött arról, hogy a Héra
Egyesülettel családsegítés ellátására, a Forrás Lelki Segítők Egyesületével családsegítés és a
közösségi pszichiátriai feladatok ellátására, a Debrecen-Nagytemplomi Református
Egyházközséggel fogyatékosok nappali ellátására köt ellátási szerződést 2004. január 1.
napjától határozatlan időre.
A Forrás Lelki Segítők Egyesületének ellátási szerződés keretében végzett tevékenységi köre
az 51/2006. (III. 16.) Ö.h.-val elfogadott ellátási szerződés módosítás alapján a
szenvedélybetegek közösségi ellátása és a szenvedélybetegek nappali ellátása szolgáltatásokkal,
a 178/2007. (VII. 5.) Ö.h.-val elfogadott szerződés módosítás alapján a szenvedélybetegek
rehabilitációs intézménye által nyújtott ellátással, míg az 57/2014. (III. 27.) határozattal
elfogadott szerződés módosítás alapján a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása szociális
szolgáltatással egészült ki.
2014. évben a Közgyűlés az 57/2014. (III. 27.) határozattal módosította az ellátási szerződéseket
a jogszabályok változása, a 2014. évi támogatási összegek megállapítása, a beszámolók
benyújtásának időpontjában történő változás, technikai jellegű javítások miatt, valamint a Forrás
Lelki Segítők Egyesületének tevékenységi köre kiegészült az ellátási szerződésben a
szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátásával.
Az Szt. alapján a fenti szervezetek az alábbi alapszolgáltatásokat biztosítják ellátási szerződés
keretében:
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a
krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott
szolgáltatás.
A közösségi ellátás célja a pszichiátriai vagy szenvedélybetegek lakókörnyezetében történő
gondozása, továbbá gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítése.
Nappali ellátás:
− A szenvedélybetegek nappali ellátása keretében elsősorban a saját otthonukban élők
részére biztosítanak lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas
kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.
− A fogyatékosok nappali ellátása keretében a harmadik életévüket betöltött,
önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló
fogyatékos, illetve autista személyek napközbeni tartózkodásának, valamint az alapvető
higiéniai szükségleteik kielégítésének, továbbá igény szerint az ellátottak napközbeni
étkeztetésének biztosítása történik.

A szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye a bentlakók önálló életvezetési képességének
kialakítását, illetve helyreállítását szolgálja.
A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása a szenvedélybetegek közösségi ellátása
szolgáltatásain túl biztosítja a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk
mérsékléséhez szükséges egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat, valamint a kríziskezelést, az
életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési rendszerben kialakult
kezelhetetlen helyzetek esetére.
III. DMJV Önkormányzata a 178/2007. (VII. 5.) Ö.h.-val döntött arról, hogy ellátási szerződést köt
2007. július 15. napjával határozatlan időre a Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesülettel
szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása és támogató
szolgáltatás szociális feladatok végzésére, mely a 63/2013. (III. 28.) önkormányzati határozattal
elfogadott ellátási szerződés módosítás alapján kiegészült a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű
ellátása szociális szolgáltatással. Ezen szolgáltatásokat az Egyesület a központi költségvetésről
szóló törvényben biztosított támogatás igénybevételével Debrecen város közigazgatási területén
biztosítja.
2014. évben a Közgyűlés az 57/2014. (III. 27.) határozattal módosította az ellátási szerződést
technikai jellegű javítások elvégzése miatt.
A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása,
elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük
önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.
Az ellátási szerződések alapján a szervezetek tevékenységükről a tárgyévet követő év február 15-ig
beszámolót készítenek, melyek az Önkormányzat Közgyűlése elé kerülnek megtárgyalásra a
tárgyévet követő év március 31-ig.
A szervezetek a mellékletek szerinti beszámolójukban adnak tájékoztatást a 2014. évi
tevékenységükről a Közgyűlés számára. A támogatási összegek felhasználását Debrecen Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Irodája rendszeresen, a tárgyévet követő évben
ellenőrzi.
Az Önkormányzat 2015. február 26-i rendes ülésén elfogadta Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletet,
melynek 5. melléklet 10.1.1. alcíme tartalmazza az ellátási szerződésekre fordítható pénzösszeget,
amely 2015. évben 36.000.000.- Ft. Az ellátási szerződésekben foglaltak alapján a szervezetekkel
egyeztetések történtek a 2015. évi támogatási összeg tekintetében.
A rendelkezésre álló 36.000.000.-Ft az alábbiak szerint kerül felosztásra a szervezetek között:
- ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft.
5.400.000.-Ft
- Héra Egyesület
8.550.000.-Ft
- Forrás Lelki Segítők Egyesülete
18.000.000.-Ft
- Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség
4.050.000.-Ft
Összesen:
36.000.000.-Ft
A beszámolók áttekintésével és a jogszabályi változások figyelembevételével, valamint a
szervezetekkel történt egyeztetések alapján az ellátási szerződések felülvizsgálata megtörtént.

A Forrás Lelki Segítők Egyesületével kötött ellátási szerződés – az Egyesület kérelme alapján –
kiegészül a szenvedélybetegek részére nyújtott támogatott lakhatás szociális szolgáltatással, mely
hat fő számára életkoruknak, egészségi állapotuknak és önellátási képességüknek megfelelően az
önálló életvitelük fenntartása, illetve elősegítése érdekében, az ellátott komplex szükségletfelmérése
alapján biztosított szolgáltatás.
Az ellátási szerződéseket a jogszabályok változása, a 2015. évi támogatási összegek megállapítása,
a Forrás Lelki Segítők Egyesülete feladatkörének bővítése, valamint technikai jellegű javítások
miatt módosítani szükséges.
A változások a szerződések számos pontját érintik, valamint az évente módosuló szerződések az
ellenőrzést végzők számára is kezelhetetlenné váltak, ezért az előterjesztés mellékletei az ellátási
szerződések egységes szerkezetben.
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 1/a-1/b mellékletek szerinti, a Héra Egyesület 2/a-2/b
mellékletek szerinti, a Forrás Lelki Segítők Egyesülete 3/a-3/b mellékletek szerinti, a DebrecenNagytemplomi Református Egyházközség 4/a-4/b mellékletek szerinti, valamint a Lelkierő Fiatalon
a Fiatalokért Egyesület 5. melléklet szerinti, 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolókat és
pénzügyi elszámolásokat.
2./ Módosítja a 260/2001. (XII. 20.) Kh. határozattal 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. határozattal 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.-val 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 Debrecen-Nagytemplomi Református
Egyházközség képviselőjét, hogy gondoskodjanak a következő évi beszámoló elkészítéséről,
valamint felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy a beszámolókat terjessze a
Közgyűlés elé.
Határidő:

az elkészítésre: 2016. február 15.
az előterjesztésre: 2016. március 31.

Felelős:
az elkészítésért:

az előterjesztésért:

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 képviselője
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, 2015. március 12.
Dr. Marosi-Rácz Julianna
osztályvezető

