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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió (4029 Debrecen, Csapó u. 71. 2/2.) elnöke, Mile 

Ferenc a szervezet nevében az előterjesztéshez mellékelt kérelemmel kereste meg 

Önkormányzatunkat. A kérelemben foglaltak alapján a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) szerinti házi segítségnyújtást, mint szociális 

alapellátást kívánják továbbra is végezni városunk területén is. 

Bár a kérelmük szerint már eddig is nyújtottak a településünkön szociális szolgáltatásokat, 

erről nincsen információnk, a szervezet, illetve annak munkája, tevékenysége, működési területe 

számunkra nem ismert. 

A kérelmező előadja, hogy a kérelme benyújtásának fő oka, hogy a Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium előterjesztése szerint az Szt-t módosítani kívánják, melynek következtében a törvény 

58/A. §-a ki fog egészülni azzal, hogy 2012-től csak az a szervezet szolgáltathat a településen, 

amely szervezet az adott önkormányzattal erre a célra feladat-ellátási szerződést köt. A 

módosításról szóló törvénytervezet jelenlegi megszövegezése alapján ez jelenleg már nem állja meg 

a helyét, hiszen a módosító rendelkezés jelenlegi változata alapján nem szükséges feladat-ellátási 

szerződés megkötése, elegendő az önkormányzat által kiadott támogató nyilatkozat. 

Tekintettel a fentiekre, illetve arra, hogy a városban jelenleg az önkormányzat intézménye, a 

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ (87 fővel), illetve a Magyar Pünkösdi Egyház Országos 

Cigánymisszió (220 fővel /2011. 10. 31-i adat/) nyújt házi segítségnyújtást a városban, mely 

álláspontunk szerint a helyi igényeket mind mennyiségi, mind minőségi vonatkozásban kielégíti, 

javasoljuk a kérelem elutasítását. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió 

(4029 Debrecen, Csapó u. 71. 2/2., képviseli: Mile Ferenc elnök) 2011. november hó 16. napján 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti házi 

segítségnyújtást, mint szociális alapellátás Békés Városában történő nyújtására irányuló 

feladat-ellátási szerződés megkötésére kérelmét elutasítja.  
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