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Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. §-a,
valamint a Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató 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 gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXIII. törvény 104. § (1) bekezdés e) pontja alapján a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet ellátó intézmény fenntartója ellenőrzi és
évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét, a szakmai
program végrehajtását, valamint a gazdálkodás szabályszerűségét és hatékonyságát.
Az intézmény évente egy alkalommal kötelezhető arra, hogy tevékenységéről átfogó
és szakmai és pénzügyi beszámolót adjon.
A Társulási Tanács a 2016. május 31-i ülésén tárgyalta és elfogadta a Társulás 2015.
évi zárszámadását, valamint a már megszűnt költségvetési szerve, a „Kapaszkodó”
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ költségvetési beszámolóját. Az
intézmény az elmúlt év végével jogutód nélkül megszűnt, a tavalyi tevekénységének
főbb ismertetése a Társulás működéséről szóló beszámoló részét képezi.
A Társulási Tanácsba delegált képviselőként kérem a tisztelt Képviselő-testületet a
beszámoló megvitatására és elfogadására.
Határozati javaslat
a Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató Társulás 2015. évi tevékenységéről szóló
beszámolóról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár Térségi Humán
Szolgáltató Társulás 2015. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja.
Kiss Béla
alpolgármester
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Beszámoló a Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató Társulás 2015. évi
tevékenységéről
A dombóvári kistérség önkormányzatai 2005-ben hozták létre a „Kapaszkodó”
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulást a kötelező és önként
vállalt szociális és gyermekjóléti feladataik ellátására. A Társulás a társulási
megállapodás felülvizsgálatát és módosítását követően 2013. július 1-jétől jogi
személyiségű társulásként működik, 2014. július 1-jén az elnevezése Dombóvár
Térségi Humán Szolgáltató Társulás elnevezésre módosult.
A társult önkormányzatok 2015. december 31-ig látták el a Társulásban való
részvétellel a szociális igazgatásról és szociális szolgáltatásokról szóló 1993. évi III.
törvényben (Sztv.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvényben (Gyvt.) meghatározott, egyes kötelező és önként
vállalt feladataikat. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény és a társulási megállapodás szerint a társult önkormányzatok
mindegyike 2015. június 30-ig döntött arról, hogy 2015. év utolsó napjával kiválik a
Társulásból. A Társulási Tanács a társult önkormányzatoknak a szociális és
gyermekjóléti feladataik 2016. január 1-jétől való ellátásáról hozott döntése alapján a
Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ 2015. december 31.
nappal való jogutód nélküli megszüntetéséről döntött. Az intézmény dolgozói közül 28
fő közalkalmazotti jogviszonya áthelyezéssel szűnt meg, akiket 2016. január 1-jétől a
Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény továbbfoglalkoztat, 14 fő –
akiket 2016. január 1-jével alapított Kapos-Menti „Segítő Kéz” Alapszolgáltató
Intézmény foglalkoztat – közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel szűnt,
meg, egy fő közalkalmazotti jogviszonya pedig lemondással. A dolgozók közül 6 fő
közalkalmazotti jogviszonya – mivel a feladatokat 2016. január 1-jétől ellátó
szolgáltatók egyike sem vette át – a munkáltató jogutód nélküli megszűnése miatt
szűnt meg, részükre a Társulási Tanács döntése alapján a jogszabály szerinti
végkielégítésen felül felmondás esetén a felmentési időre járó távolléti díjjal azonos
összegű juttatás került kifizetésre.
A társulás munkaszervezetének feladatait a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
látja el, a feladatellátásért a Társulás az önkormányzati hivatal működtetésére nyújtott
állami támogatás fajlagos összegével azonos díjat fizet, ennek összege 2015. évben
4.580.000,- Ft. A Társulás működéséhez kapcsolódóan 2015. évben az önálló
bankszámla vezetésének költsége merült fel.
A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, 2015. évben 7 ülést tartott és 34
határozatot hozott.
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A Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató Társulás a társulási megállapodásban foglalt
szociális és gyermekjóléti feladatokat a költségvetési szervén, a Kapaszkodó Szociális
és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ útján biztosította az alábbiak szerint:
Szociális/gyermekjóléti
szolgáltatás

Kötelező önkormányzati
feladat
Dombóvár, Döbrököz

Családsegítés

Házi segítségnyújtás

Attala,
Csibrák,
Csikóstőttős,
Dalmand,
Döbrököz,
Jágónak,
Kaposszekcső, Kapospula,
Kocsola,
Kurd,
Nak,
Lápafő, Várong
Dombóvár

Tanyagondnoki
szolgáltatás

Dombóvár (ellátási terület:
dombóvári
járás
települései)
Dombóvár (ellátási terület:
dombóvári
járás
települései)
Dombóvár (ellátási terület:
dombóvári
járás
települései)

Támogató szolgáltatás
Pszichiátriai betegek
közösségi ellátása
Szenvedélybetegek
közösségi ellátása

Gyermekjóléti
szolgáltatás

Gyermekek átmeneti
ellátása körében
Helyettes szülői ellátás
Családok átmeneti
otthona
Biztos Kezdet Gyerekház

Önként vállalt
önkormányzati feladat
Csibrák,
Csikóstőttős,
Dalmand, Gyulaj, Jágónak,
Kaposszekcső,
Kocsola,
Kurd, Lápafő, Szakcs,
Várong

Attala,
Csibrák,
Csikóstőttős,
Dalmand,
Dombóvár,
Döbrököz,
Gyulaj,
Jágónak,
Kaposszekcső, Kapospula,
Kocsola,
Kurd,
Nak,
Lápafő, Szakcs, Várong

Dombóvár
Dombóvár (ellátási terület:
Magyarország)
Dombóvár

Családsegítő szolgálat:
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A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet
miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség
megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A családsegítés ellátási területe Csibrák,
Csikóstőttős, Dalmand, Dombóvár, Döbrököz, Gyulaj, Kocsola, Kurd, Lápafő, Szakcs,
Várong, Jágónak és Kaposszekcső településekre terjedt ki.
Tanyagondnoki szolgálat:
A tanyagondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb
belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak
enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz,
közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása,
továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése. A Társulás a
tanyagondnoki szolgáltatást Dombóvár város közigazgatási területéhez tartozó
külterületeken (Mászlony, Szarvasd, Szilfás, Kiskonda, Nagykonda) biztosította.
Házi segítségnyújtás:
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges
ellátást. A házi segítségnyújtás ellátási területe a társult önkormányzatok közigazgatási
területére terjedt ki Dombóvár, Gyulaj, és Szakcs települések kivételével, amelyek az
alapellátásról a Társuláson kívül gondoskodtak.
Támogató szolgáltatás:
A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő
ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint
életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás
biztosítása révén. A támogató szolgáltatásról önként vállalt önkormányzati feladatként
Dombóvár Város Önkormányzata a Társuláson keresztül gondoskodott, de a
szolgáltatás ellátási területe a dombóvári járáshoz tartozó településekre terjedt ki. A
támogató szolgálat működtetésére Dombóvár Város Önkormányzata a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatallal (NRSZH) kötött finanszírozási szerződés alapján
2015. évben 8.498.500,- Ft támogatást kapott. A finanszírozási időszak 2015.
december 31-én lezárult, az önkormányzat a záró elszámolást benyújtotta.
Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek közösségi ellátása:
Közösségi ellátások a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott
közösségi alapellátás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű
ellátás. A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére a közösségi alapellátás
keretében biztosítani kell
a) a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában,
b) a meglevő képességek megtartását, illetve fejlesztését,
c) a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe
vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérését,
d) a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást,
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e) az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való
részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését,
f) megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében.
Dombóvár Város Önkormányzata a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal
kötött finanszírozási szerződés alapján pályázati támogatásban részesült a pszichiátriai
betegek és szenvedélybetegek közösségi alapellátás biztosításához. A támogatás
összege 2015. évben a közösségi ellátások esetében 8-8 millió Ft. A finanszírozási
időszak 2015. december 31-én lezárult, az önkormányzat a záró elszámolást
benyújtotta.
Gyermekjóléti szolgáltatás:
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes
szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek
felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő
nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a
kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek
visszahelyezését. A gyermekjóléti szolgáltatást a Társulás kötelező önkormányzati
feladatként valamennyi társult önkormányzat közigazgatási területén ellátta.
Gyermekek átmeneti gondozása:
A Társulás a gyermekek átmeneti gondozását a helyettes szülői hálózat keretében
kötelező önkormányzati feladatként biztosítja, 2013. július 1-től csak Dombóvár város
közigazgatási területén. A helyettes szülő a gyermekek átmeneti gondozását a saját
háztartásában biztosítja. 2015. évben a helyettes szülői hálózatban nem volt ellátott.
Dombóvár Város Önkormányzata önként vállalt önkormányzati feladatként a
Társuláson keresztül működtette a családok átmeneti otthonát. Az otthontalanná vált
szülő kérelmére a családok átmeneti otthonában együttesen helyezhető el a gyermek és
szülője, valamint legfeljebb 21. életévének betöltéséig a gyermek nagykorú testvére,
ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el
kellene választani szülőjétől, családjától. A családok átmeneti otthona elsősorban a
dombóvári járáshoz tartozó településekről, szabad férőhely esetén egész Magyarország
területéről fogadott be ellátottakat.
Biztos Kezdet Gyerekház:
A Biztos Kezdet Gyerekház (a továbbiakban: 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.
Dombóvár Város Önkormányzata a Társuláson keresztül működtette a Biztos Kezdet
Gyerekházat, működési területe Dombóvár közigazgatási területére terjedt ki. Az
önkormányzat a Biztos Kezdet Gyerekház 2014.01.01-2016.12.31. közötti időszakra
terjedő finanszírozására pályázatot nyújtott be, amely alapján a finanszírozási
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rendszerbe befogadást nyert. 2015. évben a támogatás összege 6.245.112 Ft volt, a
támogatás felhasználásáról szóló elszámolást a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal elfogadta.
2014. június 1-jétől a Társulás és az önkormányzat között létrejött megállapodás
alapján Dombóvár Város Önkormányzata a Kapaszkodó Alapszolgáltató Központ
útján biztosította az adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó adósságkezelési
tanácsadást, melynek költségeit az önkormányzat a Társulás működéséhez való
pénzügyi hozzájárulásában biztosította.
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Az egyes szolgáltatások igénybevételére vonatkozó 2015. évi adatok a Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást
Igénybevevők szerint:
Jan.
Támogató
szolgáltatás
–
szállításhoz
kapcsolódó
személyi segítés
Szenvedélybetegek
részére
nyújtott
közösségi ellátás
Pszichiátriai
betegek
részére
nyújtott közösségi
ellátás
Gyermekjóléti
szolgáltatás
Családsegítés
Támogató
szolgáltatás
–
szállítás
Házi
segítségnyújtás
Támogató
szolgáltatás
–
személyi segítés
Családok átmeneti
otthona

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

73

87

62

30

24

60

43

60

39

898

835

915

951

853

956

1005

917

1026

1034

1001

1045

864

823

935

903

832

968

1012

892

990

990

945

983

4242

3711

3878

3769

3497

4099

4266

3783

4154

3852

3525

3574

1736

1594

544

558

549

678

706

640

712

759

724

694

147

128

139

131

145

113

61

45

96

71

103

89

2077

1958

2177

2109

1856

2086

2338

1781

2195

2012

1901

1403

96

89

85

16

9

16

30

23

35

49

41

24

713

470

654

558

493

658

479

538

557

631

630

518

8

