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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 89. § (2) bekezdésében 

foglaltak alapján hozzájárult, hogy  

 

• 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 

• Gyulaj Községi Önkormányzat 

 

2021. január 1-től csatlakozzon a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társuláshoz, és a kötelező önkormányzati feladatot képező 

családsegítést, illetve a gyermekjóléti szolgáltatást, valamint a házi segítségnyújtást a 

Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény biztosítsa az ellátási területe 

kiterjesztésével, és abba jogutódlással beolvadjon a Kapos-menti Terület- és 

Vidékfejlesztési Társulás által fenntartott Kapos-menti „Segítő kéz” Alapszolgáltató 

Intézmény, illetve ezzel a feladatellátást a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési 

Társulás átadja a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

részére.  

 

A csatlakozással a Társulás másik három tagja, a szakcsi, a lápafői és a várongi 

képviselő-testület is egyetértett, így a következő lépés a 2021. január 1-jétől hatályos 

társulási megállapodás elfogadása, amit már a leendő új tagoknak is meg kell tenniük. 

 

A Képviselő-testület szeptember végén felkérte továbbá a Dombóvári Egyesített 

Humán Szolgáltató Intézmény intézményvezetőjét, hogy  

 

a) a csatlakozó települések önkormányzataival egyeztessen az Intézmény által 

nyújtott, nem kötelező önkormányzati feladatot képező, személyes 

gondoskodást biztosító alapellátások igénybevétele kapcsán, továbbá 

 

b) vizsgálja meg annak lehetőségét és megvalósíthatóságát, hogy 2021. január 

1-jétől az Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézménye által biztosított 

nappali ellátások a Dombóvár, Szabadság utca 8. alatti ingatlanban legyenek 

elérhetőek, a hajléktalanok nappali ellátása és a népkonyhai szolgáltatás 

pedig a Dombóvár, Arany János tér 3. alatt. 
 



 

 

A nem kötelező szolgáltatások, elsősorban a közösségi alapellátások kapcsán nem 

jelentkezett igény, a támogató szolgáltatást illetően pedig új fejlemény, hogy a 

KEREKESSZABADSÁG Alapítvány által fenntartott Szeret-Lak Támogatott 

Lakhatás a Dombóvári Járáshoz tartozó 15 községben nyújtja ezt a szolgáltatást 2020. 

október 1-jétől. 

 

Ami az Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézménye, illetve a Nappali Melegedő 

és Népkonyha helycseréjét illeti, ennek megvalósítását már a jövő év elejétől 

időszerűnek tartom, számottevő költséggel nem jár, de az időskorúak számára a 

Szabadság utcai épület jobban megközelíthető. A Kapos-menti „Segítő kéz” 

Alapszolgáltató Intézmény beolvadása következtében a Dombóvári ESZI létszáma 14 

fővel fog bővülni, viszont a „Segítő kéz” eddigi községi feladatellátási helyeire (ami 

Csikóstőttősön, illetve Kapospulán van) nem lesz szükség. 

 

A fentiek mind a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás, mind a 

Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási 

megállapodásának módosítását igénylik. Az előbbi esetében azt is indítványozom, 

hogy a jövő évtől Dombóvár legyen a székhelye, illetőleg a munkaszervezeti 

feladatokat a Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal helyett a Dombóvári KÖH 

végezze. Mivel ez utóbbi tekintetében már aktív az együttműködés, így nem jelent 

érdemi adminisztrációs többletterhet. 

 

Kérem képviselőtársaimat, hogy fogadják el az alábbi két határozati javaslatot. 

 

I. Határozati javaslat 

a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás társulási megállapodásának 

módosításáról 

 

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

Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás székhelye 2021. január 1-jétől 

megegyezzen Dombóvár Város Önkormányzata székhelyével, valamint a Társulás 

munkaszervezete ettől az időponttól kezdve a Dombóvári Közös Önkormányzati 

Hivatal legyen. 

 

2. A Képviselő-testület a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás társulási 

megállapodásának az 1. pont szerinti változásokkal, valamint a Társulás 

intézményfenntartói feladatkörének 2021. január 1-jétől történő megszüntetésével 

összefüggő módosítását és 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 polgármestert, hogy 

kezdeményezze és támogassa a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás 

által fenntartott Kapos-menti „Segítő kéz” Alapszolgáltató Intézménynek a 

Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézménybe való beolvadásával, és a 

beolvadó költségvetési szerv által végzett feladatellátásnak a  Kapos-menti Terület- 

és Vidékfejlesztési Társulás részéről történő átadásával összefüggő döntések 

meghozatalát. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét 

a munkaszervezeti feladatok átvételével kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2020. november 15. – a 2. és 3. pont végrehajtására 

 2020. december 31. – a 4. pont végrehajtására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

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 család- és 

gyermekjóléti szolgálata, illetve az általa biztosított házi segítségnyújtás ellátási 

területének kiterjesztésével összefüggő módosítását és 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. 

 

Határidő: 2020. november 15. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

           Pintér Szilárd  

           polgármester 


