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Tisztelt Képviselő-testület!
Ahogy a szeptember végi ülésen jeleztem, az idősellátáshoz kapcsolódó szociális
szolgáltatások fenntartásának átadása iránti kezdeményezéssel összefüggő további, az
átadással érintett szolgáltatások körének és a leendő átvevő szervezet végleges jellegű
meghatározására irányuló döntések meghozatalára egy rendkívüli ülésen kívánok
javaslatot tenni október elején. Szeptember 27-én elég hosszan tárgyaltuk a tervezett
átadással összefüggő tájékoztató jellegű napirendi pontot, melynek keretében miden
érintettnek és döntéshozónak lehetőség volt kérdéseit feltenni, illetve észrevételeiket
megosztani. A jelen előterjesztés megtárgyalásához így már nem kerültek invitálásra
azon szervezetek képviselői, amelyek az ügyben az önkormányzatot megtisztelve
együttműködést mutattak. Az év elején nem is remélhettük, hogy több érdeklődő is
akadhat, ennek tudatában nyilván máshogy tettünk volna lépéseket.
A múlt ülés óta október 2-án ismét sor került egy fórum összehívására, melyre a
dolgozók, az ellátottak és a hozzátartozóik számára együtt kívántam lehetőséget
biztosítani véleményük kötetlenebb formában való közlésére. A fórumon a képviselőtestület tagjainak többsége jelen volt, és testközelből tapasztalhatta meg, hogy az
átadási kezdeményezés milyen érzéseket váltott ki az érintettek részéről. Ebből is
nyilvánvaló, hogy egy jelentős, komoly átgondolást igénylő döntésről van szó,
melyben a szakmai érveknek sajnos a jelen helyzetben kevesebb szerep tud jutni a
szubjektív szempontokhoz képest annak ellenére, hogy a dombóvári szociális szféra
jövőjét alapjaiban befolyásoló kérdésről kell állást foglalni.
A fórumon elhangzottak is alátámasztják, hogy a Dombóvári ESZI dolgozóinak
odaadással végzett munkáját az ellátottak és a hozzátartozóik is elismerik, a
kollektívának köszönhető békés, nyugodt intézményi/munkahelyi légkör iránti féltés, a
dombóvári szociális ellátórendszer értékvesztése, illetve a változással szemben
természetes idegenkedés határozza meg a kialakult álláspontokat. Ezekben nem kevés
szerepet játszik az is, hogy az Evangélikus Egyház által fenntartott kaposszekcsői
otthonnal sokan kerültek már kapcsolatba és szereztek benyomásokat. A közelség
náluk egyszerre előny és hátrány is, mivel a Máltai Szeretetszolgálat a közelben nem
tart fenn bentlakásos intézményt, vagyis estükben személyes tapasztalatokról nem
lehet beszámolni. Ettől függetlenül kijelenthető, hogy mind a két aspiráns szervezet
komoly intézmény-fenntartói tapasztalattal bír, illetőleg a szükséges szaktudással és
kapcsolatrendszerrel is rendelkezik, objektív alapon nem igazán lehet különbséget
tenni, költségvetési támogatásban is egyformán részesülnek.
Mind a Magyarországi Evangélikus Egyházat, mind a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Egyesületet és a tárgyalásokban részt vevő munkatársait köszönet illeti, hogy az
önkormányzati megkereséshez pozitívan álltak hozzá, továbbá időt és energiát
fordítottak a helyi viszonyok megismerésére, valamint az önkormányzattal való
egyetetésekre. Joggal várják el a tárgyalópartnereink, a szociális szolgáltatások
ellátásában közreműködők, illetve az azokat igénybe vevők, hogy a kialakult
bizonytalan helyzetnek legyen vége, és a további irányt tisztán lássák. Hogy ez

megtörténhessen – ami nyilvánvalóan az önkormányzat érdeke is - három alternatívát
jelentő döntési javaslatot terjesztek a képviselő-testület elé:
Az első arra irányul, hogy a képviselő-testület vonja vissza a kezdeményezést és ne
kerüljön sor átadásra egyik szolgáltatást érintően sem.
A második azt tartalmazza, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat mellett
köteleződik el a képviselő-testület, és vele folytatja a további együttműködést a Platán
Otthon és az Arany Sziget Idősek Otthona kapcsán, megköszönve a Magyarországi
Evangélikus Egyház által tanúsított érdeklődést és az eddigi közös munkát.
A harmadik szerint a Magyarországi Evangélikus Egyház mellett teszi le a garast a
képviselő-testület, és folytatjuk velük a megkezdett átadás-átvételi folyamatot a négy
feladatellátási hely vonatkozásában.
Kérem a Tisztelt Képviselőtársaimat, hogy alakítsák ki álláspontjuk az átadásátvétellel kapcsolatban.
A) alternatíva
Határozati javaslat
az idősellátáshoz kapcsolódó szociális szolgáltatások fenntartásának átadása
iránti kezdeményezés visszavonásáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyes
gondoskodást nyújtó önként vállalt és kötelező szociális szolgáltatásokat a jelenlegi
formában, a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
által fenntartott Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény útján kívánja
változatlanul biztosítani, és az idősellátáshoz kapcsolódó szociális szolgáltatások
fenntartását nem bízza nem állami fenntartóra.
2. A Képviselő-testület a 266/2018. (VI. 28.) Kt. határozatát visszavonja.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a szociális
szolgáltatások fenntartásának átadása iránti kezdeményezés alapján megkeresett
szervezeteket.
Határidő: 2018. október 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda

B) alternatíva
Határozati javaslat
a dombóvári idősellátáshoz kapcsolódó egyes szakosított szociális szolgáltatások
átadására irányuló együttműködésről a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Egyesülettel
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szociális és
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Dombóvári Egyesített
Humán Szolgáltató Intézmény Platán Otthonában és az Arany Sziget Idősek
Otthonában biztosított idősek otthona szociális szolgáltatást (összesen 110
férőhely) és a két feladatellátási hely fenntartását át kívánja adni a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Egyesületnek, amellyel ellátási szerződést kíván kötni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átadási szándékról
közös nyilatkozatot írjon alá, azt követően folytassa le a szükséges egyeztetéseket,
és a további döntési javaslatokat terjessze a képviselő-testület elé.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsába delegált képviselőt, hogy
kezdeményezze és támogassa az 1. pont szerinti átadással összefüggő előzetes
döntések meghozatalát, amely azt is magában foglalja, hogy az egyeztetések
eredményéhez képest az átadni tervezett szolgáltatás és férőhelyszámok kapcsán a
Társulás kérelmezze a területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási
rendszerbe való befogadás iránti előzetes szakhatósági hozzájárulás kiadását.
3. A Képviselő-testület az 1. pontban nem említett személyes gondoskodást nyújtó
önként vállalt és kötelező szociális szolgáltatásokat a jelenlegi formában, a
Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által
fenntartott Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény útján kívánja
változatlanul biztosítani.
4. A Képviselő-testület a 266/2018. (VI. 28.) Kt. határozatát visszavonja, és felkéri a
polgármestert a Magyarországi Evangélikus Egyház tájékoztatására.
Határidő: 2018. november 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda

C) alternatíva
Határozati javaslat
az idősellátáshoz kapcsolódó szociális szolgáltatások fenntartásának átadása iránt
a Magyarországi Evangélikus Egyházzal megkezdett együttműködés folytatásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 266/2018. (VI. 28.) Kt.
határozatában foglaltakat megerősíti, és az abban foglalt feladatellátási helyek (Platán
Otthon, Arany Sziget Idősek Otthona, Támasz Otthon, illetve az Őszikék Szociális
Alapszolgáltatások Intézménye), valamint az ott ellátott szociális szolgáltatások
biztosítására a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kíván ellátási szerződést kötni,
és felkéri a polgármestert a további szükséges egyeztetések megtételére, valamint a
Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulást, hogy az átadni
tervezett szolgáltatások, ellátotti létszámok és férőhelyszámok kapcsán kérelmezze a
szociális szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási
rendszerbe való befogadás iránti előzetes szakhatósági hozzájárulás kiadását.
Határidő: 2018. október 15.
Felelős: Polgármester, Társulási Tanácsba delegált képviselő
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
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