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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 58/2012. (II. 23.) Kt.
határozatában döntött arról, hogy a 2012. évi költségvetés végrehajtása érdekében felül
kívánja vizsgálni a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ
Társulás és az Egyesített Szociális Intézmény, mint Dombóvár város, Gyulaj és Szakcs
Községek Intézményfenntartó Társulása működését, és az összevonásra vonatkozó
javaslat kidolgozását kérte.
A szociális intézmények működésében és a szociális ellátások rendszerében a
járási hivatalok kialakításával jelentős változások várhatók, amelynek részletei nem
ismertek.
A Nemzeti Szociálpolitikai Koncepciót az Emberi Erőforrás Minisztérium
munkatársai készítik, azonban társadalmi egyeztetése még nem kezdődött meg, és a
dokumentumnak a kormány álláspontját tükröző szövege nem ismert.
A szociális intézmények szakemberei számára szervezett továbbképzések
alkalmával az érintett területek szakértői arról tájékoztatták a résztvevőket, hogy a
szociális szférát érintő változások mind a bentlakásos, mind a nappali ellátás
rendszerét új alapokra helyezik, és az önkormányzati és állami kötelező feladatok
megosztása még egyeztetés alatt áll.
Várhatóan az otthoni vagy otthonközeli ellátások ösztönzése és kiemelt
támogatása kerül a középpontba, amely a jelenleginél jóval költséghatékonyabb, és az
ellátottak egy része számára ideálisabb megoldás lenne.
A bentlakásos ellátás megszervezésének kötelezettsége és tartalma változni fog,
piaci alapú, az egyéni, egyházi és más szervezetek feladatátvállalásának előtérbe
helyezése várható.
A 2011-ben kiadott szakmai szervezetek által összeállított anyagokban foglaltak
szerint az „alapellátás és a szakellátás finanszírozási rendszere torz, a szakellátások
finanszírozása magasabb összegű, mint az alapellátásoké, ezért a rendszerben
résztvevők az otthonközeli, olcsóbb alapellátások helyett inkább a drágább
szakellátásaikat fejlesztették. ………A szociális szolgáltató rendszer nem a
költséghatékony és a közösségi értékeket támogató szociális szolgáltatásokat
támogatja, így a jelenlegi rendszerben nagyobb szerepe van a bentlakásos elhelyezési
formának, mint az célszerű lenne. ………Az ellátórendszer struktúrája nem épül
egymásra. Az alapszolgáltatások és a szakellátás rendszere nincs kellően rendszerbe
integrálva, ….és a jelenlegi rendszer szabályozási és finanszírozási szisztémája
korlátozza a piaci típusú szolgáltatások nyújtását.” (Részlet a Nemzeti Szociálpolitikai
Koncepció munkaanyagának szövegéből)
A változások a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások rendszerét is
érintik, erre vonatkozó törvényjavaslat és annak módosító indítványai az Országgyűlés
honlapján olvashatók. A változások célja az ellátórendszerek egymásra épülése, az
átlátható támogatási rendszer kialakítása, ezért a módosításokról rendelkező
jogszabályok elfogadott és kihirdetett szövegének ismerete nélkül nem tartom
időszerűnek a szociális intézmények működési struktúrájának megváltoztatást.
Annak érdekében, hogy a szociális intézmények működéséről felelősen tudjunk
dönteni, és a kötelező szociális feladatok ellátását a jogszabályok rendelkezéseinek és

önkormányzatunk teherbíró képességének megfelelően alakítsuk ki, javaslom, hogy a
vonatkozó jogszabályok elfogadását követően, a szabályozás ismeretében várhatóan a
2012. augusztusi testületi ülésen tárgyaljunk újra a napirendről.
Fentiek alapján kérem, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 58/2012. (II. 23.) számú
határozatának 2. pontjában foglaltak végrehajtására előírt határidőt 2012. augusztusi
rendes testületi ülés időpontjára módosítja.
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