Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó
Társulása
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA
A társult önkormányzatok képviselő-testületei a Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs
Községek Szociális Intézményfenntartó Társulása Társulási Megállapodását az
alábbiak szerint módosítják:
1. A Társulási Megállapodás 1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.1. A társulás neve: Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás (a továbbiakban: Társulás).”
2. A Társulási Megállapodás 2.1-2.2. pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.1. A Társulás tagjai:
a) Dombóvár Város Önkormányzata (székhelye: 7200 Dombóvár,
Szabadság u. 18., képviseli: Szabó Loránd polgármester),
b) Lápafő Község Önkormányzata (székhelye:7214 Lápafő, Kossuth u. 1.,
képviseli: Takács Zsolt polgármester),
c) Szakcs Község Önkormányzata (székhelye: 7213 Szakcs, Kossuth L. u.
4.; képviseli: Récsei Gábor polgármester),
d) Várong Község Önkormányzata (7213 Várong, Mező Imre u. 1.,
képviseli Brunner Dezső polgármester.”
2.2. A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma 2014. január 1-jén1:
a) Dombóvár lakosságszáma: 19.214 fő,
b) Lápafő lakosságszáma: 181 fő,
c) Szakcs lakosságszáma: 925 fő,
d) Várong lakosságszáma: 170 fő.”
3. A Társulási Megállapodás 3.1.-3.2. pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.1. A Társulás célja a társult önkormányzatok törvényben meghatározott
kötelező és önként vállalt, személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti feladatainak ellátása intézmény fenntartásával, a feladatellátás
fajlagos költségeinek csökkentése mellett a feladatok megvalósítása magas
szakmai és ellátási színvonalon.
3.2. A Társulás feladata a társult önkormányzatoknak a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában foglalt kötelező önkormányzati
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A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 2-3. §-ai szerinti
időpontban fennálló lakosságszám.
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feladatkörében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 57. § (1) bekezdés a), c), d), e), g), h) és j) pontjában meghatározott
szociális alapszolgáltatások, a 68. § és a 80. § (3) bekezdés a) és e) pontjában
meghatározott szociális szakosított ellátások, továbbá a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 38/A. §, 39. §, 40. §,
40/A. §, 45. §, 49. § és 51. §-ában meghatározott gyermekjóléti alapellátások
biztosítása intézmény fenntartásával.”
4. A Társulási Megállapodás 3.4.-3.6. pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.4. A Társulás tevékenységi köre:
a) A Társulás főtevékenysége, a főtevékenység államháztartási szakágazati
besorolása:
873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása.
b) A Társulás alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
041231
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás,
041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás,
095020
iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés,
101141
Pszichiátriai betegek nappali ellátása,
101143
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása,
101144
Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve:
alacsonyküszöbű ellátás),
101222
Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére,
102021
Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása,
102022
Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása,
102030
Idősek, demens betegek nappali ellátása,
104012
Gyermekek átmeneti ellátása,
104042
Gyermekjóléti szolgáltatások,
107013
Hajléktalanok átmeneti ellátása,
107015
Hajléktalanok nappali ellátása,
107051
Szociális étkeztetés,
107052
Házi segítségnyújtás,
107053
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
107054
Családsegítés,
107055
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás.
3.5.1 A Társulás a 3.2. pontban foglalt szociális és gyermekjóléti
alapellátásokat, valamint szociális szakosított ellátásokat az alábbiak szerint
biztosítja a társult önkormányzatok részére:
a) Dombóvár Város Önkormányzata részére ellátott feladatok:
aa) tanyagondnoki szolgáltatás Dombóvár közigazgatási területéhez tartozó
Mászlony, Szilfás, Szarvasd, Kiskonda és Nagykonda pusztákon
ab) étkeztetés, hajléktalan személyek részére nyújtott étkeztetés
(népkonyha),
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ac) házi segítségnyújtás,
ad) pszichiátriai betegek, valamint szenvedélybetegek (kivéve
alacsonyküszöbű ellátás) közösségi alapellátása,
ae) támogató szolgáltatás,
af) idősek, pszichiátriai betegek és hajléktalanok nappali ellátása (nappali
melegedő),
ag) Biztos Kezdet Gyerekház,
ah) gyermekek átmeneti gondozása körében helyettes szülői ellátás és
családok átmeneti otthona,
ai) család- és gyermekjóléti szolgálat a család- és gyermekjóléti központ
által,
ak) idősek otthona (átlagos és demens ellátás),
al) éjjeli menedékhely,
am) idősek gondozóháza.
b) Lápafő Község Önkormányzata részére ellátott feladatok:
ba) házi segítségnyújtás,
bb) család- és gyermekjóléti szolgálat a család- és gyermekjóléti központ
által,
bc) pszichiátriai betegek, valamint szenvedélybetegek (kivéve
alacsonyküszöbű ellátás) közösségi alapellátása,
bd) támogató szolgáltatás,
be) családok átmeneti otthona.
c) Szakcs Község Önkormányzata részére ellátott feladatok:
ca) házi segítségnyújtás,
cb) étkeztetés,
cc) család- és gyermekjóléti szolgálat a család- és gyermekjóléti központ
által,
cd) idősek otthona (átlagos és demens ellátás),
ce) pszichiátriai betegek, valamint szenvedélybetegek (kivéve
alacsonyküszöbű ellátás) közösségi alapellátása,
cf) támogató szolgáltatás,
cg) családok átmeneti otthona.
d) Várong Község Önkormányzata részére ellátott feladatok:
da) házi segítségnyújtás,
db) család- és gyermekjóléti szolgálat a család- és gyermekjóléti központ
által,
dc) pszichiátriai betegek, valamint szenvedélybetegek (kivéve
alacsonyküszöbű ellátás) közösségi alapellátása.
dd) támogató szolgáltatás,
de) családok átmeneti otthona.
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3.5.2 A társult önkormányzatok a 3.2. pontban foglalt, személyes gondoskodást
nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátások, valamint szociális szakosított
ellátások ellátási területét a következők szerint határozzák meg a 3.3. és a 3.5.1.
pontra figyelemmel:
Az ellátási terület
a) a tanyagondnoki szolgáltatás tekintetében Dombóvár közigazgatási
területéhez tartozó Mászlony, Szilfás, Szarvasd, Kiskonda és Nagykonda
puszták,
b) az étkeztetés tekintetében Dombóvár és Szakcs közigazgatási területe, a
hajléktalan személyek részére nyújtott étkeztetés (népkonyha) tekintetében
Magyarország területe;
c) a házi segítségnyújtás tekintetében Dombóvár, Szakcs, Lápafő és Várong
közigazgatási területe;
d) a családsegítés tekintetében Dombóvár, Szakcs, Lápafő és Várong
közigazgatási területe a család- és gyermekjóléti központ által,
e) a pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi
alapellátás (a továbbiakban: közösségi alapellátások) tekintetében
Dombóvár, Szakcs, Lápafő és Várong közigazgatási területe;
f) a támogató szolgálat tekintetében Dombóvár, Szakcs, Lápafő és Várong
közigazgatási területe;
g) az idősek és a pszichiátriai betegek nappali ellátása tekintetében Dombóvár
közigazgatási területe, a hajléktalanok nappali ellátása (nappali melegedő)
tekintetében Magyarország területe;
h) az idősek otthona tekintetében Dombóvár és Szakcs közigazgatási területe,
szabad kapacitás esetén Magyarország területe;
i) az időskorúak gondozóháza tekintetében Dombóvár közigazgatási területe;
j) az éjjeli menedékhely tekintetében Magyarország területe;
k) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tekintetében Dombóvár,
Kaposszekcső, Kocsola, Kurd, Lápafő, Szakcs, Dalmand, Attala, Döbrököz,
Gyulaj, Kapospula, Csibrák, Várong, Csikóstőttős, Nak és Jágónak
közigazgatási területe;
l) a Biztos Kezdet Gyerekház tekintetében Dombóvár közigazgatási területe;
m) a gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében Dombóvár, Szakcs, Lápafő és
Várong közigazgatási területe a család- és gyermekjóléti központ által,
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n) a család- és gyermekjóléti szolgálatot is magában foglaló család- és
gyermekjóléti központ tekintetében Attala, Csibrák, Csikóstőttős, Dalmand,
Dombóvár, Döbrököz, Gyulaj, Kapospula, Kaposszekcső, Jágónak,
Kocsola, Kurd, Nak, Lápafő, Szakcs, Várong közigazgatási területe;
o) a helyettes szülői szolgáltatás tekintetében Dombóvár közigazgatási
területe;
p) a családok átmeneti otthona tekintetében Dombóvár, Szakcs, Lápafő és
Várong közigazgatási területe.
3.5.3 A Társulás Intézménye a társult önkormányzatok részére együttműködési
megállapodás alapján olyan, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvényben, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben nem nevesített egyéb
szolgáltatásokat is biztosíthat az ezzel kapcsolatos, bevétellel nem fedezett
kiadásoknak az érintett önkormányzat részéről való viselése mellett, amelyek
célja az adott településen élő szociálisan rászorultak segítése, szociális ellátások
nyújtásában való közreműködés, így különösen nyári tábor szervezése, illetve
lakhatással kapcsolatban felhalmozódott hátralékok kezelése (adósságkezelési
tanácsadás).
3.6. A Társulás által fenntartott intézményen keresztül nyújtott szolgáltatások a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény, és a Társulás nevében kijelölt önkormányzat képviselőtestületének önkormányzati rendeletében meghatározott feltételek szerint
vehetők igénybe.”
5. A Társulási Megállapodás 4.1.-4.3. pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.1. A Társulás a 3. pontban meghatározott feladatait a Társulás költségvetési
szerve útján látja el. A Társulás költségvetési szervének
a) neve: Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény (a továbbiakban:
Intézmény)
b) székhelye: 7200 Dombóvár, Arany János tér 2.
c) telephelyei:
da) 7200 Dombóvár, Arany János tér 2/A.
db) 7200 Dombóvár, Arany János tér 3.
dc) 7200 Dombóvár, Szabadság utca. 6.
dd) 7200 Dombóvár, Szabadság utca 8.
de) 7200 Dombóvár, Erdősor utca 3.
df) 7200 Dombóvár, III. utca 22.
dg) 7200 Dombóvár, Kinizsi utca 37.
dh) 7213 Szakcs, Petőfi tér 10.”
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4.2. Az Intézmény működésének részletes szabályait az Intézmény alapító
okirata, valamint a szervezeti és működési szabályzata határozza meg.
4.3. A Társulás feladatait az Intézmény az alábbiak szerint látja el:
a) 7200 Dombóvár, Arany János tér 2. szám alatti székhelyén nyújtott ellátás:
- idősek otthona - ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos ellátás
átlagos és demens betegek részére,
c) 7200 Dombóvár, Arany János tér 2/a. szám alatti telephelyen nyújtott
ellátás:
- hajléktalanok nappali ellátása,
- étkeztetés hajléktalan személyek részére (népkonyha),
d) 7200 Dombóvár, Arany János tér 3. száma alatti telephelyen nyújtott ellátás:
- idősek nappali ellátása,
- pszichiátriai betegek nappali ellátása,
- házi segítségnyújtás,
- étkeztetés,
e) 7200 Dombóvár, Szabadság u. 6. szám alatti telephelyen nyújtott ellátás:
- idősek otthona - ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos ellátás
átlagos és demens betegek részére,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
f) 7200 Dombóvár, Szabadság u. 8. száma alatti telephelyen nyújtott ellátások:
- családok átmeneti otthona,
- Biztos Kezdet Gyerekház,
g) 7200 Dombóvár, Erdősor u. 3. száma alatti telephelyen nyújtott ellátások:
- éjjeli menedékhely - hajléktalanok átmeneti elhelyezése
h) 7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37. szám alatti telephelyen nyújtott ellátás:
- család- és gyermekjóléti központ,
- tanyagondnoki szolgáltatás,
- pszichiátriai betegek közösségi alapellátása,
- szenvedélybetegek közösségi alapellátása,
- támogató szolgáltatás,
- helyettes szülői ellátás,
i) 7200 Dombóvár, III. u. 22. telephelyen nyújtott ellátások:
- idősek gondozóháza - átmeneti elhelyezést nyújtó bentlakásos ellátás,
- idősek nappali ellátása,
- étkeztetés,
j) 7213 Szakcs, Petőfi tér 10. telephelyen nyújtott ellátás:
- idősek otthona - ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos ellátás
átlagos és demens betegek részére,
- házi segítségnyújtás,
- étkeztetés.”
6. A Társulási Megállapodás 5.1.-5.3. pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.1. A Társulás döntéshozó szerve a négyfős Társulási Tanács, amely a társult
önkormányzatok képviselő-testületei által delegált egy-egy tagból áll. A
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Társulási Tanácsba minden társult önkormányzat képviselő-testülete egy főt
delegálhat a képviselő-testülete tagjai közül.
5.2. A Társulási Tanácsban Lápafő Község Önkormányzata Képviselőtestületének delegáltja egy szavazattal, Szakcs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének delegáltja egy szavazattal, Várong Község
Önkormányzata Képviselő-testületének delegáltja egy szavazattal, Dombóvár
Város Önkormányzata Képviselő-testületének delegáltja négy szavazattal
rendelkezik.
5.3. A Társulási Tanács határozatképes, ha legalább a szavazatok felével
rendelkező delegált, de legalább három társulási tanácsba delegált személy jelen
van.”
7. A Társulási megállapodás 5.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.6. A Társulási Tanács tagjai közül elnököt és az elnök helyettesítésére
alelnököt választ a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek soron
következő általános választásáig szóló időtartamra, azaz a választási ciklus
végéig. A Társulást az elnök képviseli, a Társulás nevében nyilatkozattételre az
elnök jogosult. Az elnököt akadályoztatása esetén teljes jogkörrel az alelnök
helyettesíti.”
8. A Társulási megállapodás 7.2.-7.3. pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.2. Az Intézmény dombóvári telephelyeinek épületei, berendezési és
felszerelési tárgyai Dombóvár Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát
képezik. Az Intézmény szakcsi telephelyének épülete, berendezési és
felszerelési tárgyai Szakcs Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát
képezik. Ezekre a vagyontárgyakra a Társulás megszűnése, vagy a Társulásból
való kizárás, kiválás esetén a Társulás többi tagja tulajdoni igényt nem támaszt.
7.3. Dombóvár Város Önkormányzata, valamint Szakcs Község
Önkormányzata a Társulási Megállapodásban foglalt közfeladatok ellátásához
térítésmentes használati jogot biztosít az Intézmény részére a kizárólagos
tulajdonában lévő ingatlan és ingó vagyonra. A Társulás, illetve az Intézmény
használatába
átadott
vagyonnal
a
tulajdonos
önkormányzat
vagyongazdálkodására vonatkozó rendelete szerint lehet rendelkezni. A társult
önkormányzatok gondoskodnak a tulajdonukba tartozó vagyon karbantartásáról,
felújításáról és a vagyont érintő beruházásról. Lápafő Község Önkormányzata
és Várong Község Önkormányzata a Társulás, vagy az Intézmény használatába
vagyont nem ad át.”
9. A Társulási Megállapodás 7.7-7.9. pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:
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„7.7. A társult önkormányzatok az Intézmény fenntartásához és működéséhez a
központi költségvetésből nyújtott állami támogatáson, az Intézmény saját
bevételén és az előző évi gazdálkodás alapján keletkezett pénzmaradványon
felüli kiadás (a továbbiakban: bevétellel nem fedezett kiadás) finanszírozására a
Társulás részére pénzügyi hozzájárulást fizetnek (intézmény-finanszírozáshoz
való pénzügyi hozzájárulás) az alábbiak szerint:
a) A 3.5.1. pontban foglalt, nem minden tag részére nyújtott ellátások esetében
(idősek otthona, idősek gondozóháza, éjjeli menedékhely, étkeztetés,
tanyagondnoki szolgáltatás, helyettes szülői szolgáltatás, Biztos Kezdet
Gyerekház, nappali ellátás) az adott településen végzett szolgáltatásra eső,
bevétellel nem fedezett kiadás és annak finanszírozására pénzügyi
hozzájárulás fizetési kötelezettség azt az önkormányzatot terheli – kivéve a
család- és gyermekjóléti központot, a család- és gyermekjóléti szolgálatot,
továbbá a közösségi alapellátások, a támogató szolgáltatás, és családok
átmeneti otthona szolgáltatásokat – amelyik számára a Társulás a
szolgáltatást a 3.5.1. pont szerint biztosítja.
b) A házi segítségnyújtás esetében a bevétellel nem fedezett kiadás és annak
finanszírozására pénzügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség az adott
településen ellátott személyek számának arányában minden társult
önkormányzatot terhel.
c) A család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve a család- és gyermekjóléti
központ esetében Dombóvár Város Önkormányzatát terheli a bevétellel nem
fedezett kiadás és annak finanszírozására pénzügyi hozzájárulás fizetési
kötelezettség, arra tekintettel, hogy ezt a szolgáltatást a társulási
együttműködés nélkül is biztosítania kell a társult községi önkormányzatok
területén.
d) A közösségi alapellátások, a támogató szolgáltatás és a családok átmeneti
otthona esetében Lápafő Község Önkormányzata, Szakcs Község
Önkormányzata és Várong Község Önkormányzata kizárólag akkor fizet
hozzájárulást, ha a településen bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező személy az ellátást igénybe veszi. Ebben az esetben az
egy ellátottra eső, bevétellel nem fedezett kiadás és annak finanszírozására
pénzügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség terheli az érintett tagot,
egyébként pedig Dombóvár Város Önkormányzatát.
7.8. A társult önkormányzatok a Társulás működésével kapcsolatos
költségekhez a Társulás költségvetésében meghatározottak szerint a tárgyév
első napján fennálló lakosságszámának arányában járulnak hozzá. A működési
költség magába foglalja a munkaszervezeti feladatok ellátásával kapcsolatos
kiadásokat is, melyet a Társulás és Dombóvár Város Önkormányzata a
munkaszervezeti feladatok ellátásáról szóló megállapodásban állapít meg.
7.9. A társult önkormányzatokat a 7.7. és 7.8. szerint terhelő pénzügyi
hozzájárulás tárgyévi összegét a Társulási Tanács a költségvetéséről szóló
határozatában állapítja meg, a megállapított hozzájárulás összegét a társult
önkormányzatok a költségvetési rendeletükben előirányzatként elkülönítik és
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azt a Társulás költségvetési határozatában foglaltak szerinti ütemezéssel utalják
át a Társulás részére. A társult önkormányzatok által fizetett pénzügyi
hozzájárulással való elszámolás alapján a Társulási Tanács a tárgyévet követő
év szeptember 30-ig állapítja meg, hogy a társult önkormányzatot terheli-e a
tárgyévre vonatkozóan további fizetési kötelezettség, illetve a Társulást terhelie visszatérítési kötelezettség. A társult önkormányzatot terhelő pénzügyi
hozzájárulási fizetési kötelezettség nem teljesítése esetére a Társulás tagjai
irányadó eljárásként beszedési megbízás alkalmazásában állapodnak meg. A
beszedési megbízást a Társulás elnöke nyújthatja be a társult önkormányzat
mulasztása esetén a hozzájárulás esedékessé válását követő két eredménytelen
felszólítást követően.”
10. A Társulási Megállapodás 7.11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.11. A társult önkormányzatok a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjának,
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet alkotására Dombóvár Város
Önkormányzatának Képviselő-testületét jelölik ki. A 3.2. pontban foglalt
személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások igénybevételére, a fizetendő
térítési díjakra vonatkozó rendelkezéseket a Társulás tagjai tekintetében
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális
szolgáltatásokról, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló
mindenkor hatályos önkormányzati rendeletei tartalmazzák.”
ZÁRADÉK
A társulási megállapodás módosítása a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek
minősített többséggel hozott határozataival, az önkormányzatokat képviselő
polgármesterek aláírásával 2016. január 1. napján lép hatályba.
A Társulási Megállapodás módosítását a társult önkormányzatok képviselő-testületei
minősített többséggel hozott határozataikkal jóváhagyólag elfogadták.
Önkormányzat:
Dombóvár Város Önkormányzata
Gyulaj Község Önkormányzata
Szakcs Község Önkormányzata

Képviselő-testületi határozat száma:
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A Társulási Megállapodás módosításával a 2016. január 1-től társulási tag
önkormányzatok képviselő-testületei egyetértenek.
Önkormányzat:

Képviselő-testületi határozat száma:

Szakcs Község Önkormányzata
Várong Község Önkormányzata

A Társulási Megállapodás módosítását annak átolvasása és tartalmának megértése után
a képviselő-testületek nevében eljáró polgármesterek – mint az önkormányzati
akarattal teljességgel megegyezőt – saját kezűleg aláírták.
Dombóvár, 2015.

Szabó Loránd
Dombóvár város polgármestere

Dobos Károlyné
Gyulaj község polgármestere

Récsei Gábor
Szakcs község polgármestere
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