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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Nem kevés vívódás után végül egy évvel ezelőtt született döntés (330/2018. (X. 4.) Kt. 
határozat) arról, hogy Dombóvár Város Önkormányzata a Dombóvári Szociális és 
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: Társulás) fenntartói 
közreműködésével működtetett Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény 
Arany Sziget Idősek Otthonában és a Platán Otthonában biztosított idősek otthona 
szociális szolgáltatás (összesen 110 férőhely) ellátását, és a két feladatellátási hely 
fenntartását a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületre kívánja bízni ellátási 
szerződéssel, míg a személyes gondoskodást nyújtó többi önként vállalt és kötelező 
szociális szolgáltatást változatlanul a Társulás és az intézmény útján biztosítja.  
 
Az Önkormányzat, a Társulás, illetve a Máltai Szeretetszolgálat az átadás-átvételi 
szándékot közös nyilatkozatban is megerősítette, mely az előterjesztés mellékletét 
képezi. Ez követően a három szervezet még tavaly decemberben, majd idén áprilisban 
ismételten közösen kérte az Emberi Erőforrások Minisztériumától a szociális 
szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe történő 
befogadás szakkérdésében az előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadását és ezáltal a 
befogadáshoz való hozzájárulást a Máltai Szeretetszolgálat tekintetében. Ezt 
Dombóvár országgyűlési képviselője, Potápi Árpád János is támogatta egy külön 
nyilatkozatban. 
 
A kérelem pozitív fogadtatásra lelt, miután a napokban (tehát a kérelem ismételt 
benyújtása után majdnem fél évvel) érkezett meg a Minisztérium állásfoglalása, 
melyben hozzájárult a befogadáshoz, vagyis fenntartóváltás esetén a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület állami támogatást fog kapni a két szociális otthonra a 110 
férőhelyen nyújtott idősek otthona szolgáltatás kapcsán. Az előzetes szakhatósági 
állásfoglalás akkor használható fel, ha az új fenntartó a két otthon tekintetében a 
szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés iránti kérelmét egy éven belül benyújtja. 
 
A döntés azt jelenti, hogy folytatódhat az egy évvel ezelőtt megkezdett átadás-átvételi 
folyamat. Egyelőre a Szeretetszolgálat regionális képviselőjével történt egy rövid 
egyeztetés a további teendők ütemezésével összefüggésben. Az átvétel kitűzött 
időpontja 2020. január 1-je, aminek teljesítése nem kevés munkával fog jár minden 
érintett – Dombóvári ESZI, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet, 
Szeretetszolgálat, dombóvári önkormányzat – esetében. Ezért is indokolt mihamarabb 
– még az új testület alakuló ülése előtt – megkezdeni a kapcsolódó döntések 
előkészítését, melyhez a keretet a dombóvári képviselő-testületnek kell megadni. Nem 
mellékesen az ellátottakat és az intézményi dolgozókat is szükséges mielőbb 
tájékoztatni, és indokolt, ha rendelkezésre áll a „háttérben” egy önkormányzati döntés. 
A jövő évi állami támogatások igénylésével összefüggésben is ugyanez a helyzet, az 
idősek otthona 110 férőhelye után nyilván már nincs értelme az októberi feladatmutató 
felmérésben támogatási igényt jelezni. 
 



Az átadás folyamata vázlatosan a következő: 
 
Dombóvár Város Önkormányzata részéről szükséges döntések, feladatok: 
 

- A jelen előterjesztésben foglaltak szerint az átvétel időpontjának kitűzése, a 
feladatellátást biztosító vagyon használatának lehetővé tétele az új fenntartó 
részére, a Társulás leendő új elnökének felhatalmazása a Társulási Tanács által 
meghozandó döntésekre. 
 

- Az ellátási szerződés, illetve a vagyonhasználati megállapodás jóváhagyása, a 
társulási megállapodás módosításának elfogadása legkésőbb november végén. 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete az ellátási szerződés 
megkötését, a szerződés módosítását, illetve megszüntetését nem ruházhatja át. 
A törvény részletesen meghatározza a szerződés tartalmi elemeit, ami garantálja 
az önkormányzat felügyeletét az új fenntartóra bízott szolgáltatások 
vonatkozásában. A törvény értelmében pedig a szolgáltatás igénybevételére 
irányuló kérelem elutasítása esetén az önkormányzathoz lehet fordulni az 
ellátási szerződés hatálya alá tartozó ellátásoknál. A feladatokkal együtt az azok 
ellátását biztosító vagyon használata is átadásra kerülne az átvevő szervezetnek 
külön kontraktussal, az ellátási szerződéssel megegyező időtartamra. 
 

- A szociális szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása, amire 
akár decemberben is sor kerülhet. 
 

- Az átadott vagyon tényleges birtokbaadása az új fenntartó részére a jövő év első 
napjaiban. 

 
A Társulás részéről szükséges döntések, feladatok: 

 
- Legkésőbb november elején (praktikusan a Társulási Tanács alakuló ülésén) 

konkrét döntés az átadásról, szükség esetén ahhoz kapcsolódóan egy átadás-
átvételi megállapodás elfogadása, a Dombóvári ESZI alapító okiratának és 
szakmai programjának módosítása. Fontos kiemelni, hogy az intézmény nem 
szűnik meg, és nem kevés feladata marad így is, viszont meg kell határozni az 
új székhelyét (mivel az jelenleg az Arany Sziget Idősek Otthona az Arany János 
tér 2. alatt). A feladatok között egyébként marad a tartós bentlakásos idősellátás 
is, miután azt az Idősek Otthona Szakcs is nyújtja.  
 

- A Kormányhivatal 60 napos ügyintézési idejére is figyelemmel november 
folyamán közös kérelmet kell benyújtani az új fenntartóval a szolgáltatói 
nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítása/bejegyzése érdekében. 
 

- Mivel az Arany Sziget Idősek Otthonának konyhája biztosítja a főzést a 
szociális étkeztetéshez, illetve a mosodáját is igénybe veszi a többi telephely 



(pl.: Támasz Otthon), ezeket 2020. január 1-jétől szerződéses szolgáltatásként 
kell igénybe vennie a Dombóvári ESZI-nek. A szerződéses feltételeket 
nyilvánvalóan pontosan tisztázni kell az év végéig. Érzékeny pont az 
ételkiszállítás kérdése. 
 

- Szükség esetén személyi döntés a Dombóvári ESZI vezetője tekintetében, 
amennyiben a jelenlegi intézményvezető esetlegesen és sajnálatosan már nem 
tölti be ezt a pozíciót 2020. január 1-jén.  

 
A Dombóvári ESZI főbb feladatai: 
 

- A szakmai program átdolgozása, az új kidolgozása a Szeretetszolgálattal 
együttműködve. 
 

- Az átadni kívánt ellátáshoz kapcsolódó szerződések és az intézményi vagyon 
számbavétele, a műszaki állapot rögzítése, a szükséges szerződésmódosítások 
előkészítése. 
 

- A dolgozók tájékoztatása, és továbbfoglalkoztatásuk tekintetében a 
nyilatkoztatásuk a Szeretetszolgálattal közreműködve. A munkáltatói döntések 
és a munkaügyi dokumentumok előkészítése. 
 

- Az ellátottak tájékoztatása.  
 

- Mivel az intézmény több uniós pályázatban is fontos konzorciumi tag, az 
ezekben való további szerepvállalását is tisztázni kell. 

 
A Dombóvári ESZI érintett munkatársai – amennyiben ahhoz hozzájárulnak – a 
Szeretetszolgálatnál már nem közalkalmazotti, hanem munkajogviszonyban fognak 
állni, de esetükben alkalmazandó a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 25/A.-25/B. §-a, mivel a munkáltató személye azért változik meg, 
mert az alapító vagy a munkáltató döntése alapján a munkáltató egésze vagy egy része 
(szervezeti egysége, anyagi és nem anyagi erőforrásainak vagy feladat- és 
hatáskörének meghatározott csoportja) a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó 
munkáltató számára kerül átadásra. A térítési díj beszedése és a gazdálkodási feladatok 
ellátása az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet tevékenységi körébe esik, 
vagyis ezt a szervezetet is érinti az átadás, legalábbis egy fő státuszát mindenképpen. 
 
A fenntartóváltás legfőbb célja az, hogy a Dombóváron az idősellátást érintően a 
jövőben is fennmaradjon a tartós bentlakásos ellátási forma, és a dombóvári 
idősotthonokban lakók a 21. századi elvárásoknak megfelelő körülmények között 
részesülhessenek ellátásban, továbbá az átadás révén a Platán Otthon 
akadálymentesítése, illetve lehetőség esetén a teljes felújítása is megtörténjen, mivel 
arra Dombóvár Város Önkormányzata saját erőből nem képes. A Platán Otthonnak 
helyet adó épület állapotát nem szükséges bővebben ecsetelni, az akadálymentesítés 
hiánya miatt egyébként is csak a jövő év végéig rendelkezik működési engedéllyel. A 



közelmúltban az Arany Sziget Idősek Otthonánál is volt közegészségügyi ellenőrzés, 
ami szintén állapított meg nagyobb ráfordítást igénylő hiányosságokat (kopott ajtók és 
radiátorok, a dolgozói öltöző komplett renoválásra szorul). Az új fenntartóra sajnos vár 
feladat bőven e vonatkozásban, de erős a remény, hogy a Szeretetszolgálatnak lesz 
anyagi erőforrása erre. 
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozom. 
 

Határozati javaslat 
ellátási szerződés megkötéséről az idősek otthona szociális szolgáltatás 

biztosítására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 121. §-a szerinti, határozott 
idejű ellátási szerződést köt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel a 
Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény Platán Otthonában és az 
Arany Sziget Idősek Otthonában biztosított idősek otthona szociális szolgáltatások 
(összesen 110 férőhely) 2020. január 1-jétől való biztosítására a telephelyek 
fenntartásának átadásával. 
 

2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti feladatellátást biztosító vagyonra 
térítésmentesen használati jogot biztosít a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület részére az ellátási szerződés szerinti szociális szolgáltatások biztosítása 
érdekében az ellátási szerződéssel megegyező időtartamra. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesülettel történő egyeztetésre a 330/2018. (X. 4.) Kt. 
határozat alapján tett szándéknyilatkozatra figyelemmel, továbbá az ellátási és a 
vagyonhasználati szerződések tervezetének a további szükséges döntési 
javaslatokkal együtt a képviselő-testület elé terjesztésére. 
 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsába delegált képviselőt, hogy 
kezdeményezze és támogassa a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató 
Intézmény 1. pont szerinti átszervezésével, illetve a feladatellátási helyek 
fenntartásának átadásával összefüggő döntések meghozatalát a szükséges 
vélemények kikérésével. 

 
Határid ő:  2019. november 8. – döntési javaslatok Társulási Tanács elé terjesztésére 

2019. novemberi rendes ülés – szerződéstervezetek, döntési javaslatok 
képviselő-testület elé terjesztésére 

Felelős: Polgármester, Társulási Tanácsba delegált képviselő 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
 
           Szabó Loránd 
           polgármester 


