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A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 
összefüggő előterjesztés 

 
A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 
közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 
intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 
szolgáltatás a települést is érinti. 
 
A 2020. március 19-én kelt tájékoztató levelem szerint az alábbi ügyben tartom 
szükségesnek döntés meghozatalát: 
 
 
A döntés tárgya: 
 
A Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási 
megállapodásának módosítása a gyermekjóléti szolgálat ellátási területének kiterjesztése 
miatt 
 
A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  
 
dr. Szabó Péter jegyző 
 
A döntés tervezett időpontja:  
 
2020. március 27. 

 
A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében: 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
A döntéselőkészítés nyilvánossága:  
 
Nyilvános 
 
 
 
 



 
Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 
 
Az önkormányzatok kötelező feladata a gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés 
biztosítása, melyeket egy gyermekvédelmi intézmény láthat el közösen. 
 
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 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. 
 
Dombóvár Város Önkormányzata a család- és gyermekjóléti szolgálatot a Dombóvári 
Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás révén a Dombóvári Egyesített 
Humán Szolgáltató Intézmény keretében biztosítja, a szolgálat ellátási területe 
Dombóvár, Szakcs, Lápafő, Várong, valamint Mágocs közigazgatási területe, illetve 
Kaposszekcső területén a fenntartóval kötött szerződés alapján a fogyatékosok 
számára támogatott lakhatást biztosító szociális intézmény. 
 
A gyermekvédelmi törvény szerint a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti 
települési önkormányzat által működtetett gyermekjóléti szolgálat ellátási területe a 
közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakosságára terjed ki. 
Amennyiben a gyermekjóléti szolgálat fenntartója társulás, a társulás társulási 
megállapodásban megjelölt székhelye kizárólag a feladatellátásra kötelezett 
önkormányzat lehet. A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 
települések köre 2020. január 1-jétől kibővült Attalával és Csikóstőttőssel. A változás 
miatt a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálatának ellátási területét ki kell bővíteni ezzel a két községgel. Attalára és 
Csikóstőttősre tekintettel a dombóvári önkormányzat egyébként már január 1-jétől 
magasabb összegű állami támogatást kap a gyermekjóléti szolgálat biztosításáért, 
amihez viszont egyelőre nem kapcsolódik feladatellátás a két községben a Dombóvári 
ESZI részéről.  
 
A fentiek kapcsán szükséges a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása, és így 2020. 
május 1-jétől tartozna a dombóvári szolgálathoz a két városkörnyéki falu, amelyek 
tekintetében jelenleg a Kapos-menti Terület és Vidékfejlesztési Társulás által 
fenntartott Kapos-menti „Segítő Kéz” Alapszolgáltató Intézmény a feladatellátó. 
Mivel a két település nem tagja a dombóvári székhelyű intézményfenntartó 



társulásnak, nekik feladatellátási szerződést kell kötniük a Dombóvári Szociális és 
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulással. 
 
A két település lakosságszáma alapján a dombóvári önkormányzatnak január 1-jétől 
járó állami támogatásnak az év első négy hónapjára eső összegét indokolt átadni a 
Kapos-menti Terület és Vidékfejlesztési Társulás részére. 
      
 

Határozati javaslat 
a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási 

megállapodásának módosításáról 
 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület 
hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntést hozza: 

 
1. Dombóvár Város Polgármestere a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának a Társulás által fenntartott 
Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény gyermekjóléti szolgálata 
ellátási területének Attala és Csikóstőttős községek közigazgatási területére történő 
kiterjesztése miatt szükségessé váló módosítását, és az egységes szerkezetű 
társulási megállapodást a melléklet szerint elfogadja. 
 
Dombóvár Város Polgármestere a társulási megállapodás módosítását, valamint a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a Képviselő-
testület, mint a Társulás tagja nevében aláírja. 

 
2. Dombóvár Város Polgármestere hozzájárul, hogy a Dombóvári Szociális és 

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Attala Község Önkormányzatával és 
Csikóstőttős Község Önkormányzatával megállapodást kössön a családsegítés és a 
gyermekjóléti szolgáltatás biztosítására. 
 

3. Dombóvár Város Polgármestere a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás 
tekintetében 2020. január 1-je és 2020. április 30-a között végzett feladatellátáshoz 
461.437,-Ft összegű hozzájárulást biztosít a Kapos-menti Terület- és 
Vidékfejlesztési Társulás részére. 

 
Határid ő: 2020. április 15.  
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
 
            Pintér Szilárd 
             polgármester 


