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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

felhatalmazása alapján a szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) 

önkormányzati rendelet határozza meg, hogy Dombóváron az önkormányzat milyen 

személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokat biztosít és milyen 

feltételekkel.  

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy október végén 

határozott, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 121. §-a szerinti újabb ellátási szerződést köt a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Egyesülettel, és megbízza az önkormányzat kötelező feladatát 

képező étkeztetés szociális konyha formájában történő ellátásával. A Baptista 

Tevékeny Szeretet Misszióval a pszichiátriai betegek nappali ellátásának biztosítására 

kötött ellátási szerződésre tekintettel pedig arról is született rendelkezés, hogy a 

Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény által biztosított pszichiátriai 

betegek nappali ellátása szolgáltatás megszüntetésre kerüljön, mivel szükségtelen a 

kettős feladatellátás. 

 

Mivel az ellátórendszert a szociális szolgáltatásokról szóló rendelet határozza meg, 

ezért a helyi jogszabályon át kell vezetni a változásokat az étkeztetés és a nappali 

ellátások kapcsán. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a 

jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – 

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. 

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a képviselő-

testületet tájékoztatni kell. Az elvégzett előzetes hatásvizsgálat megállapításait az 

alábbiak szerint ismertetem: 

 

Az önkormányzati rendelet előzetes hatásvizsgálata: 

 

1. A tervezett önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, költségvetési 

hatásai: 

Közvetlen költségvetési hatása nincs. 

 

2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei: 

A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt 

hatása. 

 

3. A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

Az adminisztrációban változás nem következik be. 

 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

következménye: 



Szükséges a rendelettervezet elfogadása a szociális szolgáltatások biztosítása 

kapcsán bekövetkező változások következtében. 

 

5. A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak. 

 

Fentiek alapján az alábbi rendeletmódosítás elfogadását indítványozom. 

 

 

 

 

            Pintér Szilárd 

             polgármester 



Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2021. (…) önkormányzati rendelete 

a szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés a) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. §  

 

A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 2. § (5) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

 

[(5) A Kerekasztal ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek a Dombóváron működő 

szociális, szociál- és foglalkoztatáspolitikai, egészség-, család- és gyermekvédelmi 

vagy adományozó tevékenységet folytató civil és egyéb szervezetek képviselői, így 

különösen] 

 

„e) az Életfa Nagycsaládos Egyesület Dombóvár képviselője,” 

 

2. §  

 

A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) Az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokat a 

Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásban való 

részvétellel és a Társulás által fenntartott Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató 

Intézmény útján, valamint ellátási szerződésekkel biztosítja. A Dombóvári Egyesített 

Humán Szolgáltató Intézményhez tartozó személyes gondoskodást nyújtó szociális 

szolgáltatásokat az 1. melléklet, a térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások 

intézményi térítési díját a 2. melléklet tartalmazza.” 

 

3. §  

 

A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„4. § 

 

(1) Az önkormányzat az Szt. szerinti étkeztetést a szociálisan rászorultak részére 

szociális konyha, valamint népkonyha szolgáltatási formában is biztosítja. Étkeztetés 

igénylése esetén szociálisan rászorultnak tekinthető az, aki: 

a) 60 éven felüli, vagy 



b) orvosi igazolás szerint mások gondozására, ellátására szorul, vagy 

c) fogyatékos, pszichiátriai vagy szenvedélybeteg, vagy 

d) hajléktalan vagy lakhatási körülményei melegétel elkészítését nem teszik 

lehetővé, vagy 

e) aki átmenetileg nem rendelkezik jövedelemmel, és létfenntartása veszélyeztetett. 

 

(2) Az étkeztetés biztosítása a térítés nélkül igénybe vehető népkonyhán az étel 

kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztásával, kivételesen az elvitelével történik a 

Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény Nappali Melegedő és Népkonyha 

feladatellátási helyén a jogosultsági feltételeknek megfelelő ellátottak részére. 

 

(3) Az önkormányzat az étkeztetést szociális konyha formájában főétkezésként napi 

egyszeri meleg étel elvitelének lehető tételével, továbbá erre irányuló kérelem esetén 

az ellátott lakóhelyére való kiszállítással a jogosultsági feltételeknek megfelelő 

személyek részére biztosítja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött 

ellátási szerződés útján. A szociális konyha szolgáltatás térítés ellenében vehető 

igénybe a 3. mellékletben foglaltak szerint, az étel kiszállításáért külön kell fizetni a 

megállapított térítési díjat szállítási alkalmanként.” 

 

4. §  

 

A Rendelet 7/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„7/D. § 

 

(1) Az önkormányzat az idősek nappali ellátása keretében az Szt. 65/F. § (1) bekezdés 

a) pontja szerinti ellátotti csoportba tartozó demens és átlagos állapotú személyek 

számára biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, 

valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá külön térítés 

ellenében a napközbeni étkeztetésre. Az idősek nappali ellátása a Dombóvári 

Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény Támasz Otthonában és az Őszikék 

Szociális Alapszolgáltatások Intézményében vehető igénybe. 

 

(2) Az önkormányzat a hajléktalanok nappali ellátását nappali melegedő formájában a 

Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény Nappali Melegedő és 

Népkonyha feladatellátási helyén biztosítja a népkonyhával együtt. 

 

(3) Az önkormányzat a pszichiátriai betegek, valamint a szenvedélybetegek nappali 

ellátását a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval kötött ellátási szerződés útján 

biztosítja. 

 

(4) Az önkormányzat a fogyatékosok nappali ellátását a PRESIDIUM Közhasznú 

Egyesülettel kötött ellátási szerződés útján biztosítja.” 

 

5. §  

 



(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

(2) A Rendelet a 2. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki. 

 

6. §  

 

Hatályát veszti a Rendelet  

a) 2. melléklet 1.3. pontjában foglalt táblázat 3. sora, 

b) 2. melléklet 1.4. pontjában foglalt táblázat 3. sora, 

c) 2. melléklet 1.5. pontja, 

d) 2. melléklet 1.8. pontjában a „(Kapocs Alapszolgáltató Központ)” szöveg. 

 

7. §  

 

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 

dr. Szabó Péter 

jegyző 



 

1. melléklet a …/2021. (..) önkormányzati rendelethez 

 

„1. melléklet a 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez 

 

A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény által biztosított 

személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások 

 

1. Alapellátások: 

 

1.1. Étkeztetés:  

1.1.1. népkonyha: Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény, 

Nappali Melegedő és Népkonyha, Dombóvár, Arany János tér 3. 

1.1.2. szociális konyha: Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató 

Intézmény, Idősek Otthona Szakcs, Szakcs, Petőfi tér 10. 

 

1.2. Házi segítségnyújtás: 

1.2.1. Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény, Őszikék 

Szociális Alapszolgáltatások Intézménye, Dombóvár, Szabadság utca 8. 

1.2.2. Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény, Idősek 

Otthona Szakcs, Szakcs, Petőfi tér 10. 

 

1.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Dombóvári Egyesített Humán 

Szolgáltató Intézmény, Támasz Otthon, Dombóvár, III. utca 22. 

 

1.4. Családsegítés: Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény, 

Család- és Gyermekjóléti Központ, Dombóvár, Kinizsi utca 37. 

 

1.5. Támogató szolgáltatás: Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató 

Intézmény, Család- és Gyermekjóléti Központ, Dombóvár, Kinizsi utca 37. 

 

1.6. Pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek közösségi alapellátása: 

Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény, Család- és Gyermekjóléti 

Központ, Dombóvár, Kinizsi utca 37. 

 

1.7. Tanyagondnoki szolgáltatás: Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató 

Intézmény, Család- és Gyermekjóléti Központ, Dombóvár, Kinizsi utca 37. 

 

1.8. Nappali ellátások: 

1.8.1. idősek nappali ellátása: Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató 

Intézmény, Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézménye, Dombóvár, 

Szabadság utca 8. 

 

1.8.2. idősek nappali ellátása: Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató 

Intézmény, Támasz Otthon, Dombóvár, III. utca 22. 



1.8.3. hajléktalanok nappali ellátása: Dombóvári Egyesített Humán 

Szolgáltató Intézmény, Nappali Melegedő és Népkonyha, Dombóvár, 

Arany János tér 3. 

 

2. Szakosított ellátások 

2.1. Időskorúak gondozóháza: Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató 

Intézmény, Támasz Otthon, Dombóvár, III. utca 22. 

 

2.2. Idősek otthona: Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény, 

Idősek Otthona Szakcs, Szakcs, Petőfi tér 10.” 



 

 

  

2. melléklet a …/2021. (..) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

„3. melléklet a 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez 

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által biztosított szociális konyha 

szolgáltatás intézményi térítési díja kiszállítás nélkül bruttó 470,- Ft/nap, a kiszállítás 

díja bruttó 125,- Ft/alkalom.” 

 

 

 

 



INDOKOLÁS 

 

1. §  

A Dombóvári Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal tanácskozási joggal rendelkező tagja 

elnevezésének pontosítása. 

2. §  

A szolgáltatások biztosításával kapcsolatos, pontosított új általános rendelkezés. 

3. §  

Az étkeztetés ellátására vonatkozó új rendelkezések. 

4. §  

A nappali ellátásokra vonatkozó új szakaz. 

5. §  

A rendelet mellékleteinek módosítása. 

6. §  

Hatályon kívül helyező rendelkezések. 

7. §  

A rendeletmódosítás hatálybalépéséről rendelkezik. 

 

Az indokolás közzététele mellőzhető, mivel a rendeletmódosításnak nem mutatható ki 

jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi 

következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 
 


