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Tisztelt Képviselő-testület!
A személyes gondoskodást nyújtó egyes kötelező, illetve önként vállalt szociális és
gyermekjóléti szolgáltatásokkal kapcsolatban szükséges még ebben az évben döntést
hozni az alábbiak szerint.
A Dombóvári Kapocs Alapszolgáltató Központ megalapításáról szóló döntés
visszavonása
A képviselő-testület – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 2017. január 1-jétől hatályos 40/A. § (3) bekezdésére tekintettel –
az októberi ülésén döntött arról, hogy 2017. január 1-jével Dombóvári Kapocs
Alapszolgáltató Központ elnevezéssel a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató
Intézmény tanyagondnoki szolgáltatást és gyermekjóléti alapellátásokat nyújtó
intézményegységeinek kiválásával új költségvetési szervet alapít, amely ellátja a
család- és gyermekjóléti szolgáltatás, a család- és gyermekjóléti központ, a gyermekek
átmeneti gondozása körében a helyettes szülői ellátás és a családok átmeneti otthona, a
Biztos Kezdet Gyerekház, valamint a tanyagondnoki szolgáltatás feladatokat, egyúttal
az intézményvezetői beosztás ellátására pályázat is kiírásra került.
Erre jelentkező nem akadt, ugyanakkor folyamatban van egy olyan törvénymódosítás
elfogadása, amely törli azt a rendelkezést, miszerint 2017. január 1-jétől a család- és
gyermekjóléti központ kizárólag a járásszékhely települési önkormányzat
fenntartásában működhet. A zárószavazás az ülés napjáig megtörténik. Erre tekintettel
javaslom a 431/2016. (X. 27.) Kt. határozat visszavonását. A fenntartó társulás
ideiglenes hatályú, 2016. december 31-ig szóló szolgáltatói bejegyzéssel (a korábbi
terminológia szerint működési engedéllyel) rendelkezik a család- és gyermekjóléti
központ tekintetében, mivel a személyi feltételek még nem teljesen felelnek meg a
jogszabályi előírásoknak, elsősorban azért, mert két kolléganő még GYED-en van, és
helyükre határozott időre nem lehet megfelelő szakembert találni. A Társulás Társulási
Tanács már döntött arról, hogy kérelmezi a bejegyzés meghosszabbítását, de azt
egyelőre továbbra sem fogja határozatlan időre megkapni. E vonatkozásban szintén
várható jogszabályváltozás, ami enyhít a foglalkoztatási feltételeken, így a központ
működése a jövő évben is megoldott lesz.
I. Határozati javaslat
a család- és gyermekjóléti központ gyermekjóléti alapellátási feladat változatlan
módon történő ellátásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 431/2016. (X. 27.) Kt.
határozat visszavonja, és a család- és gyermekjóléti központ gyermekjóléti alapellátási
feladatot továbbra is a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás fenntartásában működő Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató
Intézményen keresztül látja el, valamint a feladatellátásához jogszabályban előírt
személyi feltételek teljesítéséhez szükséges fedezetet a Társulásnak átadott
intézményfinanszírozásban biztosítja.
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A Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozási szerződésének meghosszabbítása
A dombóvári önkormányzat önként vállalt feladatként már több éve Biztos Kezdet
Gyerekházat működtet a Szabadság utca 8. alatti ingatlan középső épületrészében. A
gyermekvédelmi törvény szerint a Biztos Kezdet Gyerekház célja a szocio-kulturális
hátrányokkal küzdő, elsősorban a hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési
lemaradását kompenzáló, a szülői kompetenciákat erősítő, a szülő és különösen az
óvodáskort még el nem ért gyermek számára együttesen biztosított társadalmi
felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatás biztosítása. 2016. január 1-je óta a
Szabadság utca 8. alatti Gyerekház működtetésére határozatlan idejű szolgáltatói
nyilvántartási bejegyzéssel rendelkezik a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató
Intézményt fenntartó Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás. Ami a finanszírozást illeti, arra Dombóvár Város Önkormányzatának van
2016. december 31-ig élő szerződése a 2013-ban benyújtott pályázat alapján (akkor 3
éves időtartamra írták ki a pályázatot). 2016-ban nem volt újabb pályáztatás, hanem
egy jogszabály-módosítással újabb egy évre meghosszabbítják a finanszírozási
szerződések hatályát.
A jövő évre szóló költségvetési törvény szerint a Biztos Kezdet Gyerekház
gyermekjóléti szolgáltatás támogatása fix összegű, mértéke 6.245.115,Ft/év/Gyerekház.
Az Önkormányzat uniós forrás bevonásával szeretné az Őszikék Szociális
Alapszolgáltatások Intézményét áthelyezni a Dombóvár, Szabadság u. 8. alatti
épületbe a jobb megközelíthetőség miatt, de ehhez szükség lenne arra az épületrészre
is, melyet a Biztos Kezdet Gyerekház használ. Nyertes pályázat esetén kell döntést
hozni a Gyerekház máshova való áthelyezéséről, vagy a szolgáltatás megszüntetéséről,
ezért az egy évre történő szerződéshosszabbítás elfogadható.
II. Határozati javaslat
a Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatás finanszírozási szerződésének
meghosszabbításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Biztos
Kezdet Gyerekház gyermekjóléti alapellátásra vonatkozó finanszírozási szerződés
2017. december 31-ig meghosszabbításra kerüljön, és felhatalmazza a polgármestert a
szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
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Az Arany Sziget Idősek Otthona hotelszárnyának vizesblokk-felújítása során
feltárt, a hotelszárny szobáinál vizesedést okozó vízszivárgás megszüntetéséhez
kapcsolódó intézkedések
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Egyesített
Humán Szolgáltató Intézmény részére a júniusi rendes ülésén legfeljebb 4 millió Ft
összegű keretet biztosított az önkormányzat 2016. évi költségvetéséből az Arany
Sziget Idősek Otthona hotelszárnyában vizesblokk felújításához, az elromlott
szárítógép javításához és az ételszállításhoz egy használt kisáruszállító gépjármű
vásárlásához. A szárítógép javíttatása megtörtént, valamint négy vizesblokk
felújítására ajánlatkérési eljárást bonyolított le sikeresen az intézmény. A
versenyeztetés alapján kiválasztott kivitelező (ERMIBAU Építőipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. nettó 1.449.990,-Ft ellenében) novemberben felvonult és megkezdte a
munkálatokat, de sajnos azt félbe is kellett szakítani, mivel az első két fürdő
burkolatának megbontása után olyan mértékű vizesedés jelentkezett, hogy szükségessé
vált a kiváltó ok feltárása. A szomszédos szobák burkolatának és a beépített
szekrények megbontása után derült ki, hogy a szekrények mögött van már hosszú évek
óta megbújó vízszivárgás. Ezt az intézményvezető az ingatlantulajdonos Dombóvár
Város Önkormányzatával szerződésben álló biztosító felé is jelezte, a kárfelmérés is
megtörtént. A biztosító egyelőre nem nyilatkozott, de tételes árajánlatot kért a
helyreállítási munkákra. Ezt a már felvonult kivitelező megtette, és a vizesedéssel
leginkább érintett két szobát és vizesblokkot érintően a vízszivárgás megszüntetésére,
illetve a helyreállításra 3.106.152,-Ft összegű ajánlatot tett. Ezt a biztosítás nagy
valószínűséggel fedezni fogja, de arra az önkormányzat által biztosított 4 millió Ft is
fedezetet nyújthat, mivel ételszállító jármű beszerzésére elővigyázatosságból nem
került sor. Ehhez szükséges annak jóváhagyása, hogy a 4 millió Ft fel nem használt
részét a jövő évben használja fel a költségvetési szerv.
A fenntartó Társulási Tanácsa a vízszivárgás megszüntetése és a további állagromlás
megakadályozása érdekében – arra tekintettel, hogy a kivitelező megkezdte a
vizesblokk felújítást – hozzájárult, hogy a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató
Intézmény az ERMIBAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel az Arany
Sziget Idősek Otthona hotelszárnyának vizesblokk felújítására kötött vállalkozási
szerződést módosítsa, miszerint a vizesedéssel leginkább érintett két szobát és
vizesblokkot érintően kerüljön sor a vízszivárgás megszüntetésére, illetve a
helyreállításra a vállalkozó módosított árajánlatában foglalt vállalkozói díj ellenében.
További két szoba és fürdő esetében valószínűleg szintén ez a probléma áll fenn, de
addig ott nem lehet burkolatbontást végezni, amíg a jelenlegi beruházás be nem
fejeződik, és a szobákba az idősek vissza nem tudnak költözni. Erre is van árajánlat, de
ott is csak a burkolatbontás után lehet intézkedni a biztosító felé. A helyreállításra itt is
mielőbb szükség van, mivel a Dombóvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya is
kötelezést tett az egészségkárosító állapot megszüntetésére.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat támogatását kérem.
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III. Határozati javaslat
a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény felújítási és beszerzési
igényeihez biztosított keret felhasználásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 301/2016.
(VI. 30.) Kt. határozattal jóváhagyott 4 millió Ft összegű keret fel nem használt részét
a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény 2017-ben használja fel az
Arany Sziget Idősek Otthona hotelszárnyában vizesblokk felújításra és az
ételszállításhoz egy használt kisáruszállító gépjármű vásárlására azzal, hogy abból a
költségvetési szerv a vizesedéssel érintett szobákat és vizesblokkokat érintően a
vízszivárgás megszüntetésére, illetve a helyreállításra irányuló munkálatokat
finanszírozhatja, amennyiben arra a vagyonbiztosítás alapján fizetett biztosítási összeg
nem nyújt elegendő fedezetet.
Határidő: 2016. december 31. – az intézmény tájékoztatására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
A szolgáltatói nyilvántartásba határozott időre bejegyzett Platán Otthon további
működéséhez szükséges intézkedések
A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény szintén határozott idejű
„működési engedéllyel” (szolgáltató nyilvántartásba való bejegyzéssel) rendelkezik,
mivel nem akadálymentesített, és ahhoz egy majdnem 30 millió Ft-os beruházás
szükségeltetik (ehhez már korábban megtörtént a tervek elkészíttetése). A bejegyzés
hatálya jelenleg 2016. december 31-ig szól, de nagyon valószínű, hogy jogszabálymódosítás alapján újabb két évre meghosszabbításra kerül, mivel számos állami
intézmény sem felel meg még az akadálymentesítési követelményeknek. A fenntartó
Társulási Tanácsa a Dombóvár, Szabadság utca 6. alatti Platán Otthonnak a
szolgáltatói nyilvántartásba való ideiglenes hatályú bejegyzésének meghosszabbítása
érdekében vállalta a határozatlan idejű bejegyzéshez szükséges feltételek
megteremtését, és elfogadta a szükséges szakmai tervet, továbbá kérte Dombóvár
Város Önkormányzatának hozzájárulását a szakmai terv végrehajtásához. Ez egy olyan
intézkedési terv, amit a testület már többször elfogadott és módosított, legutóbb a
300/2013. (IX. 26.) Kt. határozatával. Ezt a döntés indokolt visszavonni, és az újabb
szakmai terv végrehajtásához hozzájárulni, mely az akadálymentesítés megvalósítását
2018. december 31-ig irányozza elő, reményeink szerint Támasz Otthonhoz hasonlóan
pályázati forrásból.
IV. Határozati javaslat
a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény Platán Otthona
akadálymentesítéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Egyesített
Humán Szolgáltató Intézmény Dombóvár, Szabadság utca 6. alatti Platán Otthonának
a szolgáltatói nyilvántartásba való határozatlan idejű bejegyzéshez szükséges feltételek
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megteremtése érdekében egyetért a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács által elfogadott szakmai tervvel, és
szükség esetén annak végrehajtásához biztosítja a fedezetet annak érdekében, hogy a
Platán Otthon akadálymentesítése 2018. december 31-ig megtörténjen. A Képviselőtestület elrendeli, hogy az akadálymentesítéshez szükséges tervek és engedélyek
folyamatosan érvényesek, aktuálisak legyenek.
A Képviselő-testület a 300/2013. (IX. 26.) Kt. határozatát visszavonja.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

Kiss Béla
alpolgármester
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