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Tisztelt Képviselő-testület! 

A kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletében a Covid-19 járványra tekintettel 

veszélyhelyzetet hirdetett.  

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört 

gyakorolva hozott 27/2020. (III. 27.) határozatában rögzítette a Kormány által 

kihirdetett veszélyhelyzethez kapcsolódó segítségnyújtó intézkedéseket.  

 

A határozat 1. pontja alapján Dombóvár Város Önkormányzata a 46/2020. (III. 16.) 

Korm. rendelet szerint a lakhelyen maradást vállaló 70 éven felüliek számára nyújtott 

gondoskodást a mozgásukban korlátozott és otthonukban egyedül élő 70 év alatti 

dombóvári polgároknak is biztosította a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató 

Intézmény közreműködésével (az általuk készített beszámoló az előterjesztés 

mellékletét képezi).  

 

Az önkormányzat a lakosság segítése érdekében két ingyenesen hívható „zöld 

telefonszám” szolgáltatást vásárolt. Az információs vonalon érkező hívásokat 4 

köztisztviselő fogadta munkaidőben, beosztás alapján. A kéréseket továbbították az 

illetékes dolgozóknak, valamint a megbízott akciócsoportnak, a hivatal vezetőségének. 

A bejövő hívások egy közös meghajtón rögzítésre kerültek a hivatal informatikai 

rendszerében abból a célból, hogy az érintettek bármikor vissza tudják nézni a 

kéréseket, az esetlegesen felmerülő problémákat.  

 

Az idősek szociális étkezéshez, vásárláshoz, gyógyszerkiváltáshoz, 

zöldségvásárláshoz, valamint postai csekkbefizetéshez kérhettek és kérhetnek jelenleg 

is segítséget.  Az információs vonal sokszor „lelki segítségnyújtásként” is funkcionált.  

Az idősek nem csak szolgáltatást kértek, hanem a járvánnyal, illetve a hivatal 

munkájával kapcsolatban is több alkalommal kérelemmel fordultak, illetve eligazítást 

kaptak. (pl. szociális segélyek stb.). 

 

Szociális étkezést 154 fő igényelt a járványveszély ideje alatt a már a rendszerben 

lévő szociális étkezői létszámon felül. Étkezést kérhettek hétköznapokra, hétvégére és 

akár egész hétre is. Az igénylők részére egy tál meleg ételt biztosítottunk eldobható, 

egyszer használatos dobozban. Vasárnaptól csütörtökig a vásárolt élelmezés mellé a 

szolgáltató gyümölcsöt, vagy valamilyen édességet biztosított (túró rudi, müzli). 

Pénteki napokon az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet Apáczai konyhája 

süteménnyel (kelt tésztával) gazdagította az ebédet. A szolgáltatás az igénylők között 

nagyon népszerű volt, dicsérték a bőséges ellátást. Hétköznap 3 autóval, hétvégén 2 

autóval szállították ki az ebédet, a kiosztásban szociális gondozó segített. A zavartalan 

ellátás érdekében az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet gépkocsivezetője, 

valamint a konyhai dolgozók is besegítettek. A szigorító intézkedések fokozatos 

feloldásával sokan lemondták a szolgáltatást, jelenleg 176 szociális étkezőt tartunk 

nyilván. A járvány ideje alatti 154 fő igénylőből jelenleg 90 fő kéri az ebédet. 

 

Március 20-tól vezettük be a szociális vásárlás lehetőségét. A Picipó Kft. autója 

minden nap előre bejelentett igény alapján összesen 185 alkalommal egy szociális 



segítővel elment a kérelmező által megadott címre, így akár a ház előtt lehetett 

megvásárolni a legfontosabb alapvető élelmiszereket. Ez az igény jelentősen csökkent, 

ezért május 21-től a Támogató Szolgálat egyéni igény alapján vásárol be az arra igényt 

tartóknak.  

 

A gyógyszerkiváltás lehetősége március 24-től folyamatosan népszerű a mai napig. 

67 fő ellátottat tartunk nyilván. Közülük többen már több alkalommal igényelték a 

szolgáltatást.  

 

Az információs vonalon sokan jelezték, hogy nem tudnak elmenni a postára feladni a 

csekkeket. A Magyar Posta Zrt.-vel sikerült megállapodnunk a segítségnyújtásban, 

április 21-től heti két alkalommal, keddi és csütörtöki napokon délután 13 órától 

igénybejelentés alapján a posta autója „házhoz” megy.  Eddig 60 fő vette igénybe ezt 

a máig népszerű szolgáltatást. 

Igénybejelentésre próbáltuk bevezetni a zöldségvásárlás lehetőségét is. Pénteki 

napokon történt a kiszállítás egy előre leadott lista alapján, de ennél a szolgáltatásnál 

az érdeklődés egyre kisebb lett. 

 

A Covid-19 vírus pénzügyi kiadásai: 

  (Ft) 

Személyi juttatások 1.856.202 

Járulékok 307.294 

    

Dologi kiadások:   

Védőruha, védőkesztyű 4.240.146 

Tisztítószer, fertőtlenítőszer 2.102.470 

Gyorsteszt, pulzoximéter, lázmérő 771.800 

Autók fertőtlenítése 85.000 

Játékok, játszóterek fertőtlenítése 420.000 

Fertőtlenítő szőnyeg 171.450 

Ételtároló doboz 2.481.686 

Idősek részére sütés kts. 112.856 

Üzemanyagköltség 57.500 

Kommunikációs kiadások 151.984 

Összes dologi kiadás 10.594.892 

    

Kiadások összesen: 12.758.388 

 

  

Anyagi kiadással ugyan nem járt, de úgy gondolom, hogy mindenképpen meg kell 

említenem az óvónők és bölcsődei dolgozók munkáját, akik az idős emberek lelki 

gondozásában segítettek. A nyilvántartásunkban szereplő valamennyi gondozottat 

felhívták telefonon rákérdezve arra, hogy mennyire vannak megelégedve az igényelt 

ellátással. A burkolt célunk természetesen az volt, hogy beszélgessenek a 



gondozottakkal. A vírushelyzet első heteiben ezt minden héten megismételték, majd 

később csak azokat hívták, akiknél úgy éreztük, hogy ezt a kapcsolattartást mentálisan 

igénylik. Ha valakit nem értek el telefonon, jelezték a Támogató Szolgálat felé, akik, 

ha kellett, házhoz mentek, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy minden rendben van. 

 

 

 

Határozati javaslat 

a veszélyhelyzet ideje alatti segítségnyújtásról szóló beszámolóról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a veszélyhelyzet 

ideje alatti segítségnyújtásról szóló beszámolót. 

 

 

 

         Pintér Szilárd 

         polgármester 
 

 

 


