
Kiegészítés a 2. számú, A Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás, valamint a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás társulási 

megállapodásának módosítása Dombóvár és járási települések együttműködésének 

bővítése érdekében tárgyú előterjesztéshez 

 

Újabb egyeztetések, illetve az egységes szerkezetű társulási megállapodás szövegének 

véglegesítése alapján a Dombóvári ESZI vezetője azt javasolja, hogy a közösségi 

alapellátások, illetve a támogató szolgáltatás kapcsán legyen meg a Dombóvári Járás 

valamennyi települése számára az igénybevétel lehetősége azzal, hogy a pszichiátriai 

betegek, valamint a szenvedélybetegek közösségi alapellátása és a támogató 

szolgáltatás esetében a rájuk eső, bevétellel nem fedezett kiadás kapcsán a társult 

önkormányzatot kizárólag akkor terheli hozzájárulás fizetési kötelezettség, ha a 

településen bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy az 

ellátást igénybe veszi. 

 

A 2021. januárjától hatályos, egységes szerkezetű társulási megállapodás tervezete 

mellékelve. 

 

Mindezek alapján a II. határozati javaslatot az alábbiak szerint indítványozom 

elfogadni. 

 

II. Határozati javaslat 

a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási 

megállapodásának módosításáról 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás fenntartásában 

álló Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény által biztosított nappali 

melegedő és népkonyha szociális szolgáltatások nyújtása 2021. január 1-jétől – a 

Dombóvár, Szabadság u. 8. szám alatti épület helyett – a Dombóvár, Arany János 

tér 3. alatt történjen, az Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézménye és az 

általa biztosított szociális szolgáltatások (étkeztetés, idősek nappali ellátása, 

pszichiátriai betegek nappali ellátása, házi segítségnyújtás) pedig – az időskorú 

ellátok számára való jobb megközelíthetősége miatt – a Dombóvár, Szabadság utca 

8. szám alatti épület – dombóvári 42/A/1 hrsz. alatt felvett – utcafronti részében 

működjenek 2021. január 1-jétől. 

 

2. A Képviselő-testület a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás társulási megállapodásának az 1. pont szerinti változásokkal, valamint 

Csikóstőttős Község Önkormányzata, Dalmand Község Önkormányzata, Jágónak 

Község Önkormányzata, Kapospula Község Önkormányzata, Kaposszekcső 

Község Önkormányzata, Kocsola Község Önkormányzata, Nak Község 

Önkormányzata, Attala Község Önkormányzat, Döbrököz Község Önkormányzata, 

Kurd Község Önkormányzata, Csibrák Község Önkormányzata és Gyulaj Községi 

Önkormányzat 2021. január 1-jével történő csatlakozásával, továbbá a Társulás 

által fenntartott Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény által 



biztosított családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás, a 

pszichiátriai betegek, valamint a szenvedélybetegek közösségi alapellátása és a 

támogató szolgáltatás ellátási területének kiterjesztésével összefüggésben az 

egységes szerkezetű társulási megállapodást a melléklet szerint elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a Képviselő-testület, mint a 

Társulás tagja nevében aláírja. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsába delegált képviselőt, hogy 

kezdeményezze és támogassa a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató 

Intézmény feladatellátási helyeinek 1. pont szerinti áthelyezésével, illetve az 

Intézmény 2. pont szerinti átszervezésével, továbbá a Kapos-menti Terület- és 

Vidékfejlesztési Társulás által fenntartott Kapos-menti „Segítő kéz” 

Alapszolgáltató Intézménynek a Dombóvár Egyesített Humán Szolgáltató 

Intézménybe való beolvadásával, és a beolvadó költségvetési szerv által végzett 

feladatellátásnak a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulástól történő 

átvételével összefüggő döntések meghozatalát. 
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