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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 2021. május 20-án kelt tájékoztató levelem szerint az alábbi ügyben tartom 

szükségesnek döntés meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület beszámolója az önkormányzattal kötött 

ellátási szerződés alapján biztosított idősek otthona szolgáltatás ellátásáról a 2020. évben 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. május 28. 

 

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 
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Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

Dombóvár Város Önkormányzata 2019-ben kötött ellátási szerződést a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Egyesülettel az idősek otthona szociális szolgáltatás nyújtására 2020. 

január 1-jétől 15 évre, mellyel a Szeretetszolgálat átvette a két tartós bentlakásos 

dombóvári szolgáltatási hely – az Arany Sziget Idősek Otthona, illetve a Platán Otthon 

– fenntartását, összesen 110 férőhellyel. A szolgáltatást nyújtó szociális intézmény a 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Arany Sziget Idősek Otthona, a 

Platán Otthon pedig ennek a telephelye. Az önkormányzat az Egyesület részére 

biztosította a két ingatlan térítésmentes használatát, az ingóságok tulajdonjoga pedig 

ingyenesen átruházásra került. 

 

Az ellátási szerződés értelmében az ellátást végző évente köteles a szerződés 

melléklete szerinti tartalommal írásbeli szakmai beszámolót készíteni a feladat 

ellátásáról. A beszámolóban az alábbiakra kell kitérni: 

 

- Tájékoztató a tárgyév során az intézményi szakmai programban foglaltak 

megvalósításáról, a szervezett programokról, a feladat ellátásának általános 

tapasztalatairól, körülményeiről, a minőségi feladatellátás érdekében tett 

intézkedésekről, az ellátást igénybe vevők elégedettségéről, észrevételeiről, a 

véleményük megtételével kapcsolatos lehetőségekről, beleértve az anonim 

véleménynyilvánítás lehetőségét. 

- A feladatellátás színvonalának további javítására irányuló tervezett intézkedések, 

javaslatok. 

- A tárgyévre vonatkozóan statisztikai jellegű (anonim) tájékoztató a feladat ellátását 

biztosító intézményi személyi állományról, annak változásáról, a munkakörök 

betöltéséről, a végzettségekkel kapcsolatban a jogszabályi előírásoknak való 

megfelelőségről. 

- Tájékoztató az intézményt érintően a tárgyévben végzett hatósági ellenőrzésekről, 

azok megállapításairól, a megállapításokkal kapcsolatban tett intézkedésekről. 

- Tájékoztató az ellátással kapcsolatban benyújtott panaszokról, és azok 

rendezéséről, a panaszok kivizsgálásának eredményéről. 

- Beszámoló a Dombóváron működő szociális és egyéb intézményekkel való 

együttműködésről, a közös munkát segítő, illetve nehezítő tényezőkről, az 

együttműködés egyéb tapasztalatairól. 

- Havi bontásban az intézményi jogviszonnyal rendelkezők száma, külön a demens 

állapotúak. 

- Azok száma havi bontásban, akiknek az intézményi jogviszonya a tárgyévben 

szűnt meg, a megszűnési okokra vonatkozó statisztikai adatokkal. 

- A tárgyévben intézményi jogviszonyt létesítők száma, külön-külön az életkor 

megjelölésével, az intézményi jogviszony létesítését megelőzően a lakóhelyként 

szolgáló település megnevezésével, valamint a jogviszony létesítését megelőzően 

várakozóként eltöltött időtartam feltüntetésével. 

- Havi bontásban a tárgyévben intézményi jogviszony létesítése iránt kérelmet 

benyújtó várakozók száma az átlagos várakozási időre, valamint a várakozók 

lakóhelyként szolgáló településre vonatkozó kimutatással. 
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- A tárgyévben intézményi jogviszony létesítése iránt kérelmet benyújtók, de 

elutasítottak száma havi bontásban az elutasítás indokára vonatkozó kimutatással. 

- A térítési díj megfizetésével kapcsolatos statisztika, az elvárt és a tényleges 

bevétel, tájékoztatás arról, hogy a térítési díjból származó bevétel a kiadások hány 

százalékát fedezi. 

- Tájékoztató a feladat ellátásához használatba adott ingatlanok általános műszaki 

állapotáról, az állapot fenntartásához, illetve javításához szükséges intézkedésekről, 

a megtett főbb karbantartási, javítási munkálatokról, illetőleg felújításokról, 

beruházásokról. 

- Beszámoló a Dombóvár Város Önkormányzata által a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Egyesületre a feladatellátáshoz kapcsolódóan átruházott ingó 

vagyon állapotáról, az ingó vagyonnal kapcsolatos főbb változásokról (selejtezés, 

beszerzés, értékesítés).   

 

A szakmai beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

A Szeretetszolgálattal való együttműködés kibővítéséről március végén már született 

döntés (a szociális konyha szolgáltatás ellátásának átvétele kapcsán), az idősellátást 

illetően pedig támogattam a Szeretetszolgálat azon elképzelését, hogy a Gondviselés 

Háza Arany Sziget Idősek Otthona kerüljön bővítésre legalább annyi férőhellyel, 

amennyivel a Platán Otthon működik, és ezzel ott az idősek otthona szolgáltatás 

nyújtása megszüntetésre kerüljön, Dombóvár Város Önkormányzata pedig a 

bővítéshez kész biztosítani önkormányzati tulajdonú ingatlant a Dombóvár, Arany 

János téren.  Így egy modern új épületben kaphatnának ellátást a gondozottak, a Platán 

Otthonnak helyet adó ingatlan felújítása és korszerűsítése pedig aránytalanul nagy 

kiadást jelentene. 

 

Határozati javaslat 

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület beszámolója az idősek otthona 

szolgáltatás ellátásáról  

 
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 elfogadja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 

beszámolóját az önkormányzattal között ellátási szerződés alapján biztosított idősek 

otthona szolgáltatás 2020-ban történő ellátásáról.  

 
 

Pintér Szilárd 

polgármester 
 

 
 


