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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
felhatalmazása alapján a szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) 
önkormányzati rendelet határozza meg, hogy Dombóváron az önkormányzat milyen 
személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokat biztosít és milyen 
feltételekkel. A szóban forgó önkormányzati rendelet már immár 15 éves, számos 
alkalommal került módosításra, így már régóta tervezett az átfogó felülvizsgálata és 
egy új rendelet megalkotása – esetlegesen külön rendeletbe foglalva a térítési díjakra 
vonatkozó rendelkezéseket –, de a folyamatos változások (jogszabályból, illetve 
önkormányzati döntésből eredően) és az időhiány sajnos egyelőre gátat szabott egy új 
szabályozás előkészítésének.  
 
Mint ismert, Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 121. 
§-a szerinti, 15 évre szóló ellátási szerződést köt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesülettel a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény Platán Otthonában 
(Dombóvár, Szabadság utca 6.) és az Arany Sziget Idősek Otthonában (Dombóvár, 
Arany János tér 2.) összesen 110 férőhely biztosított idősek otthona szociális 
szolgáltatások 2020. január 1-jétől való biztosítására. Mivel a feladatellátás rendszerét 
a szociális szolgáltatásokról szóló rendelet határozza meg, ezért azon át kell vezetni a 
változást. Szintén ez a helyzet a Nappali melegedő és Népkonyha esetében, miután ez 
az ellátási forma már a felújított Szabadság utca 8. alatti épületben működik. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a 
jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – 
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. 
Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a képviselő-
testületet tájékoztatni kell. Az elvégzett előzetes hatásvizsgálat megállapításait az 
alábbiak szerint ismertetem: 
 
Az önkormányzati rendelet előzetes hatásvizsgálata: 
 
1. A tervezett önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, költségvetési 
hatásai: 

Közvetlen költségvetési hatása nincs. 
 

2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei: 
A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt 
hatása. 
 

3. A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
Az adminisztrációban változás nem következik be. 
 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
következménye: 



Szükséges a rendelettervezet elfogadása a szociális szolgáltatások biztosítása 
kapcsán bekövetkező változások következtében. 
 

5. A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak. 

 
Fentiek alapján az alábbi rendeletmódosítás elfogadását indítványozom. 
 
 
 
 
            Pintér Szilárd 
             polgármester 



Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2019. (…) önkormányzati rendelete 

a szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés a) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

1. §  
 
A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„11. § 
 
Az önkormányzat a Szt. 68. §-ában meghatározott személyek tartós bentlakásos 
ápolását és gondozását idősek otthona formájában a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesülettel az Szt. 121. §-a alapján kötött ellátási szerződés útján biztosítja.” 
 

2. §  
 
(1) A Rendelet 1.1.2. pontjában az „Erdősor utca 3/A.” szövegrész helyébe a 

„Szabadság utca 8.” szöveg lép. 
 
(2) A Rendelet 1.7.3. pontjában az „Erdősor utca 3/A.” szövegrész helyébe a 

„Szabadság utca 8.” szöveg lép. 
 

3. §  
 
Hatályát veszti a Rendelet 

a) 7/A. § (4) bekezdése, 
b) 1. melléklet 2.2.1. pontja, 
c) 1. melléklet 2.2.2. pontja, 
d) 2. melléklet 1.1. pontja. 

 
4. §  

 
Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba. 
 
 

Pintér Szilárd 
polgármester 

dr. Szabó Péter 
jegyző 



INDOKOLÁS 

 

1. §  

Az idősek otthona szolgáltatásnak az intézményfenntartás helyett ellátási szerződés 
útján történő biztosítása kapcsán az erről szóló szakasz módosítása. 

2. §  

A Nappali melegedő és Népkonyha új elhelyezése miatti módosítás a rendelet 
vonatkozó mellékletében.  

3. §  

Az idősek otthona szolgáltatás ellátási szerződés útján történő biztosítása miatt a 
hatályon kívül helyezendő rendelkezések. 

4. §  

A rendeletmódosítás hatálybalépéséről rendelkezik. 
 
 
Az indokolás közzététele mellőzhető, mivel a rendeletmódosításnak nem mutatható ki 
jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi 
következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 
 


