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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. §-a, 
valamint a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
társulási megállapodása is rögzíti a társulás működéséről évente legalább egy 
alkalommal történő beszámolás kötelezettségét. 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § 
(1) bekezdés d) pontja értelmében a személyes gondoskodást nyújtó intézmény 
fenntartója ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka 
eredményességét. 
 
A Társulási Tanács a 2019. május 27-i ülésén tárgyalta és elfogadta a Társulás 2018. 
évi működéséről, valamint a Társulás költségvetési szerve, a Dombóvári Egyesített 
Humán Szolgáltató Intézmény 2018. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót. A 
Társulás és az intézmény beszámolóját az előterjesztés melléklete tartalmazza. 
 
A Társulási Tanácsba delegált képviselőként kérem a tisztelt Képviselő-testületet a 
beszámoló megvitatására és elfogadására. 
 

Határozati javaslat 
a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és 

költségvetési szerve 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szociális és 

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2018. évi működéséről szóló 
beszámolót elfogadja. 

2. A Képviselő-testület a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás által fenntartott Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény 
2018. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
 
               Kiss Béla 
            alpolgármester 
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1. melléklet 
 
Beszámoló a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

2018. évi tevékenységéről 
 
Dombóvár, Gyulaj és Szakcs települések önkormányzatai 2005-ben hozták létre 
kötelező és önként vállalt szociális feladataik ellátására a Dombóvári Szociális és 
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulást, amely a társulási megállapodás 
felülvizsgálatát és módosítását követően 2013. július 1-jétől jogi személyiségű 
társulásként működik, a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba bejegyezésre került. Gyulaj Községi Önkormányzat 2015. december 
31. nappal kivált a Társulásból, 2016. január 1-jével pedig Várong Község 
Önkormányzata és Lápafő Község Önkormányzata csatlakozott hozzá. 
 
A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a 2018. évben 7 ülést tartott 
és 40 határozatot hozott. A Társulási Tanácsban a dombóvári képviselő-testület 
képviseletét Kiss Béla alpolgármester látja el, aki a Társulás elnöke is. 
 
A kötelező költségvetési tárgyú döntések mellett a fenntartó többször foglalkozott a 
Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény feladatellátását érintő 
kérdésekkel.  
 
Az intézmény alapító okirata és szakmai programja többször is módosításra került, 
ebből kétszer a támogató szolgáltatás ellátási területe lett kiterjesztve Mágocsra, illetve 
Kaposszekcsőre a KEREKESSZABADSÁG Alapítvány által fenntartott szociális 
intézmény tekintetében. A Társulási Tanács elfogadta, hogy a Dombóvári Egyesített 
Humán Szolgáltató Intézmény által működtetett nappali melegedő és népkonyha 
szolgáltatás – az Arany János tér 2/A. szám alatti ingatlan rossz műszaki állapota miatt 
- a Dombóvár Város Önkormányzatának tulajdonát képező Dombóvár, Erdősor u. 3/A. 
szám alatti ingatlanban kerüljön elhelyezésre, amely november folyamán megtörtént. 
A Társulás Társulási Tanácsa egyetértett továbbá azzal is, hogy a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás diszpécserközpontja és a szolgáltatás nyújtásának helye a Dombóvár, 
Szabadság utca 6. alatti Platán Otthon helyett 2019. január 1-jétől a Dombóvár, III. 
utca 22. alatti Támasz Otthonban legyen, mely szintén az alapító okirat és a szakmai 
program módosítását vonta maga után. 
 
A Dombóvári ESZI szakmai létszámát is több alkalommal kellett módosítani, miután 
2018. szeptember 1-jétől a gyermekjóléti központok feladatát képezi az óvodai és 
iskolai szociális segítő tevékenység, valamint a nappali melegedőnek immár hosszabb 
ideig kell nyitva tartania. 
 
A támogató szolgálat gépjárműve rendkívül elhasználódott, sajnos a Társulás tavaly is 
hiába pályázott a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által meghirdetett „A 
támogató szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése” 
című pályázati felhívásra egy gépjármű vásárlására. 
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Április folyamán a Társulási Tanácsnak egyedi ügyekben is döntenie kellett: a Nappali 
Melegedő és Népkonyha által nyújtott szolgáltatások igénybevételére irányuló 
intézményi jogviszony megszüntetéséről a házirend súlyos megsértésére alapított és a 
Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény vezetője által hozott, a 
kérelmezővel kötött megállapodás felmondását jelentő döntéseket helybenhagyta. Az 
egyik érintett bírósági jogorvoslatot kért, amely végül nem járt eredménnyel, a bíróság 
elutasította a felperesi kérelmet. 
 
2013. július 1. napjától a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása az állam 
feladata, a Kormány e feladat ellátására a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóságot jelölte ki. Az elmúlt évekhez hasonlóan 2018. január 1-től 2018. 
december 31-ig a Főigazgatósággal kötött megállapodás alapján biztosította a Társulás 
a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézményen keresztül a dombóvári 
járáshoz tartozó településeken a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. A szolgáltatás 
biztosításáért a Főigazgatóság a szerződésben rögzített szolgáltatási díjat fizetett. 
Sajnos mind a 2017., mind a 2018. év vonatkozásában visszafizetési kötelezettség 
keletkezett, miután a ténylegesen teljesített feladatmutató nem érte el a 
Főigazgatósággal kötött megállapodásban vállalt mértéket. 

 
A Társulási Tanács ülésen többször is téma volt Dombóvár Város Önkormányzatának 
kezdeményezése egyes önként vállalt, illetve kötelező szociális szolgáltatások 
biztosítása céljából ellátási szerződés megkötésére. Ez először a Magyarországi 
Evangélikus Egyház felé irányult, az ősz elején azonban velük a dombóvári képviselő-
testület megszakította a formálódó együttműködést, és végül az a döntés született, 
hogy a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény Platán Otthonában és az 
Arany Sziget Idősek Otthonában biztosított idősek otthona szociális szolgáltatás 
(összesen 110 férőhely) ellátását és a két feladatellátási hely fenntartását Dombóvár 
Város Önkormányzata a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületre kívánja bízni 
ellátási szerződés megkötésével. Ezzel a Társulási Tanács is egyetértett, majd a felek 
között létrejött egy szándéknyilatkozat, valamint a Társulás kérte a szociális 
szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe való 
befogadás iránti előzetes szakhatósági hozzájárulás kiadását az illetékes 
minisztériumoktól. 
 
A Társulás működésével kapcsolatos feladatokat a Dombóvári Közös Önkormányzati 
Hivatal végzi a társulási megállapodásban, valamint a munkaszervezeti feladatok 
ellátásra kötött szerződés szerint, a feladatellátásért a mindenkori központi 
költségvetési támogatás fajlagos összegével azonos díjat fizet, amely 2017. évben is 
4.580.000,- Ft volt. A Társulás az OTP Bank Nyrt-nél vezetett önálló bankszámlával 
rendelkezik. A Társulás működésével összefüggésben 2018. évben a munkaszervezet 
díja és a bankszámlához kapcsolódó költségek terhelték a Társulást. 
 


