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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A dombóvári önkormányzat a humán jellegű közfeladatai ellátását illetően egyre 

inkább támaszkodik civil, illetve egyházi szervezetekre. A legrégebbi együttműködés a 

PRESIDIUM Közhasznú Egyesülettel áll fenn. 

 

A szociális törvény értelmében tízezer főnél több állandó lakos esetén a települési 

önkormányzat köteles biztosítani az idősek nappali ellátásán kívül a nappali ellátás 

egyéb formáit is, beleértve a saját otthonukban élő, a harmadik életévüket betöltött, 

önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló 

fogyatékos, illetve autista személyek részére nyújtott napközbeni szolgáltatást is.  

 

A 2012. év őszén a közoktatási és szociális területet érintő változások, illetve a 

kistérségi társulások működésének jövőbeni bizonytalansága miatt döntött úgy a 

Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, hogy a 

„Reménység” Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola 2013. január 1-jétől nem a Társulás 

fenntartása alatt működik tovább, a fenntartói jogokat és kötelezettségeket pedig ettől a 

naptól átadta a dombóvári székhelyű PRESIDIUM Közhasznú Egyesületnek. Emiatt 

vált szükségessé, hogy a dombóvári önkormányzat ellátási szerződést kössön 2012. 

decemberében a civil szervezettel, miután a feladatellátást nem tudta megoldani az 

azóta már megszüntetett Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásban 

való részvétellel. 

 

Az ellátási szerződésben az Önkormányzat vállalta, hogy a szolgáltatás finanszírozási 

igényének figyelembevételével a mindenkori költségvetésében előirányzatot állapít 

meg a feladatellátás finanszírozása érdekében. Az önkormányzati pénzügyi 

hozzájárulásra való többletköltség igényét a szolgáltató Egyesület minden évben 

január 15-ig jelezheti, de az együttműködés létrejötte óta erre még egyik évben sem 

került sor. Az Egyesület részére az Önkormányzat bérleti díj nélkül biztosítja az 

ingatlanhasználatot a Dombóvár, Kinizsi u. 37. alatti ingatlan főépületében (JAM 

Központ). Az ingatlant érintően az elmúlt év végén történt meg az üzemeltetési 

feladatellátás tisztázása, valamint az egyes szervezetek részéről használt területek 

pontosítása, a többi ingatlanhasználóhoz hasonlóan a PRESIDIUM Közhasznú 

Egyesületnek is kell közös költséget fizetnie az ingatlan-üzemeltetési és karbantartási 

kiadásainak fedezetéül a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére a rá eső 

közüzemi kiadásokhoz való hozzájáruláson kívül. Mindezekre tekintettel indokolt új 

használati szerződés megkötése a civil szervezettel, arra is tekintettel, hogy a 

használati jogosultságot jelenleg egy 2007-ben kötött kontraktus alapozza meg. 

 

Az Egyesület által fenntartott intézmény (ágazati azonosító: S0019732) ellátási 

területe a Dél-Dunántúlra terjed ki, a fogyatékosok nappali ellátása tekintetében az 

engedélyezett létszám 70 fő, de lenne igény ennek növelésére, azonban ehhez további 

helyre is szükség lenne. Emiatt lett volna praktikus, ha a Tolna Megyei Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra Ferenc Általános Iskolája 

átszervezésének mentén megszűnt volna az iskola Kinizsi utca 37. alatti telephelye, de 

erre most mégsem kerül sor. 



Az Egyesület a nappali ellátás mellett fejlesztő foglalkoztatást is végez, valamint 

megváltozott munkaképességűeket alkalmaz, illetve közfoglalkoztatási 

mintaprogramban is részt vesz.  

 

A tavalyi évi beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi, melynek elfogadását 

indítványozom. 

 

I. Határozati javaslat 

a PRESIDIUM Közhasznú Egyesület beszámolójáról az önkormányzattal kötött 

ellátási szerződés alapján biztosított fogyatékosok nappali ellátása szolgáltatás 

nyújtásáról  

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a PRESIDIUM 

Közhasznú Egyesület beszámolóját az önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján 

biztosított fogyatékosok nappali ellátásának nyújtásáról, valamint a fogyatékkal élők és a 

megváltozott munkaképességűek érdekében végzett 2021. évi tevékenységéről. 

 

II. Határozati javaslat 

használati szerződés megkötéséről a PRESIDIUM Közhasznú Egyesülettel a 

Kinizsi utca 37. alatti JAM Központban a szociális feladatainak ellátását szolgáló 

ingatlanrészek tekintetében 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár, Kinizsi utca 

37. alatti JAM Központban a fennálló használati viszonyoknak megfelelően továbbra 

is ingyenes ingatlanhasználatot biztosít a PRESIDIUM Közhasznú Egyesület részére 

az önkormányzattal kötött ellátási szerződésben rögzített - a Reménység Napközi 

Otthon révén biztosított -, illetve a fogyatékkal élők és a megváltozott 

munkaképességűek érdekében végzett feladatainak ellátásához azzal, hogy az 

Egyesületnek hozzá kell járulnia ingatlan-üzemeltetési és -karbantartási kiadásokhoz is 

közös költség formájában az általa használt ingatlanrészek arányában.  

  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használati szerződés 

megkötésére. 
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