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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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 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 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. 



- 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, javaslom annak elfogadását. 

 

A Szeretetszolgálattal való együttműködés kibővítéséről a tavalyi évben született 

döntés a szociális konyha szolgáltatás ellátásának átvétele kapcsán, az ellátást ez év 

elejétől biztosítja a Szeretetszolgálat dombóvári intézménye. 

 

Határozati javaslat 

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületnek az idősek otthona szolgáltatás 

2021. évi ellátásáról szóló beszámolójáról  

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Egyesület beszámolóját az önkormányzattal között ellátási szerződés 

alapján biztosított idősek otthona szolgáltatás 2021-ben történő ellátásáról.  

 

 

           Pintér Szilárd 

           polgármester 


