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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. §-a, 
valamint a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 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 Társulási Tanács a 2018. június 18-i ülésén tárgyalta és elfogadta a Társulás 2017. 
évi működéséről, valamint a Társulás költségvetési szerve, a Dombóvári Egyesített 
Humán Szolgáltató Intézmény 2017. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót. A 
Társulás és az intézmény beszámolóját az előterjesztés melléklete tartalmazza. 
 
A Társulási Tanácsba delegált képviselőként kérem a tisztelt Képviselő-testületet a 
beszámoló megvitatására és elfogadására. 
 

Határozati javaslat 
a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és 

költségvetési szerve 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szociális és 

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2017. évi működéséről szóló 
beszámolót elfogadja. 

2. A Képviselő-testület a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás által fenntartott Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény 
2017. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
 
            Szabó Loránd 
            polgármester 
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1. melléklet 
 
Beszámoló a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

2017. évi tevékenységéről 
 
Dombóvár, Gyulaj és Szakcs települések önkormányzatai 2005-ben hozták létre 
kötelező és önként vállalt szociális feladataik ellátására a Dombóvári Szociális és 
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulást, amely a társulási megállapodás 
felülvizsgálatát és módosítását követően 2013. július 1-jétől jogi személyiségű 
társulásként működik, a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba bejegyezésre került. Ezzel a társulás működésében jelentős változások 
történtek. Gyulaj Községi Önkormányzat 2015. december 31. nappal kivált a 
Társulásból, 2016. január 1-jével pedig Várong Község Önkormányzata és Lápafő 
Község Önkormányzata is csatlakozott a Társuláshoz. 
 
A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a 2017. évben 8 ülést tartott 
és 41 határozatot hozott. A Társulási Tanácsban a dombóvári képviselő-testület 
képviseletét Kiss Béla alpolgármester látja el, aki a Társulás elnöke is. 
 
A kötelező költségvetési tárgyú döntések mellett a fenntartó többször foglalkozott a 
Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézményhez kapcsolódó beszerzési és 
munkaügyi kérdésekkel. Az év elején 4 álláshely megszüntetéséről született határozat, 
illetve tavasszal tovább egyről az Éjjeli Menedékhelynél. Az intézményvezető 
illetménykiegészítésben részesült. A Tanács hozzájárult, hogy az intézmény több 
nyertes uniós pályázat esetében konzorciumi partner legyen és a megvalósításban 
jelentős szerepet vállaljon: 
 

Pályázat megnevezése Időtartama Intézményre 
eső 

támogatási 
összeg 

Intézmény 
státusza 

TOP-5.2.1-TL1-2016-0001 A 
dombóvári Mászlony 
szegregátumban élők társadalmi 
integrációjának helyi szintű komplex 
programja 

2017.09.01.-
2020.08.31. 

19 161 480.- 
Ft. 

konzorciumi 
partner 

TOP-5.2.1-TL1-2016-0002 A 
dombóvári Szigetsor-Vasút 
szegregátumban élők társadalmi 
integrációjának helyi szintű komplex 
programja 

2017.09.01.-
2020.08.31. 

28 260 540.- 
Ft. 

konzorciumi 
partner 

TOP-5.2.1-TL1-2016-0003 A 
dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca 
szegregációval veszélyeztetett 
területen élők társadalmi 
integrációjának helyi szintű komplex 

2017.09.01.-
2020.08.31. 

41 954 000.- 
Ft. 

konzorciumi 
partner 



 4

programja 
EFOP-1.5.3-16-201-00063 Humán 
szolgáltatások fejlesztése a 
dombóvári járásban 

2018.03.01.-
2020.02.29. 

71 502 530.- 
Ft. 

konzorciumi 
partner 

EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Humán 
kapacitások fejlesztése a dombóvári 
járásban  

2018.03.01.-
2020.02.29. 

15 760 000.- 
Ft. 

konzorciumi 
partner 

 
Az elmúlt évben befejeződött az intézmény székhelyén a vizesblokkok felújítása, 
illetve sor került új szállítójármű beszerzésére. A támogató szolgálat gépjárműve is 
rendkívül elhasználódott, sajnos a Társulás tavaly is hiába pályázott a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által meghirdetett „A támogató szolgáltatást 
működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése” című pályázati 
felhívásra egy gépjármű vásárlására. 
 
Év közben intézményi átalakítás is történt, 2017. szeptember 30-val a Dombóvári 
Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény által ellátott éjjeli menedékhely szociális 
szolgáltatás, valamint a Dombóvár, Erdősor u. 3/A. alatti Éjjeli Menedékhely telephely 
megszüntetésre került. Az érintett dolgozókat részben más munkakörbe tudta 
foglalkoztatni az intézmény, egy főnél kellett felmentéssel megszüntetni a 
közalkalmazotti jogviszonyt.   
 
2013. július 1. napjától a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása az állam 
feladata, a Kormány e feladat ellátására a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóságot jelölte ki. Az elmúlt évekhez hasonlóan 2017. január 1-től 2017. 
december 31-ig a Főigazgatósággal kötött megállapodás alapján biztosította a Társulás 
a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézményen keresztül a dombóvári 
járáshoz tartozó településeken a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. A szolgáltatás 
biztosításáért a Főigazgatóság a szerződésben rögzített szolgáltatási díjat fizetett. 
 
A Társulás működésével kapcsolatos feladatokat a Dombóvári Közös Önkormányzati 
Hivatal végzi a társulási megállapodásban, valamint a munkaszervezeti feladatok 
ellátásra kötött szerződés szerint, a feladatellátásért a mindenkori központi 
költségvetési támogatás fajlagos összegével azonos díjat fizet, amely 2017. évben is 
4.580.000,- Ft volt. A Társulás az OTP Bank Nyrt-nél vezetett önálló bankszámlával 
rendelkezik. A Társulás működésével összefüggésben 2017. évben a munkaszervezet 
díja és a bankszámlához kapcsolódó költségek terhelték a Társulást. 
 


