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Tisztelt Képviselő-testület!
A Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás kapcsán
szükségessé vált a társulási megállapodás módosítása, illetve az Integrált
Önkormányzati Szolgáltató Szervezet megszüntetése miatt a munkaszervezeti
feladatok ellátásáért a Társulás által fizetett hozzájárulás összegének módosítása.
A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény gazdasági szervezettel nem
rendelkező költségvetési szerv, a költségvetésében megállapított előirányzatokkal a
Társulás költségvetéséről szóló határozatban foglaltak szerint rendelkezik. Az
Intézmény tekintetében a költségvetési tervezéssel, az előirányzatok módosításának,
átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtásával, a finanszírozási,
adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartásával kapcsolatos
gazdálkodási feladatainak ellátására kijelölt költségvetési szerv jelenleg a Dombóvár
Város Önkormányzata fenntartásában működő Integrált Önkormányzati Szolgáltató
Szervezet, amely a gazdálkodási feladatokat a munkamegosztás és a felelősségvállalás
rendjét rögzítő megállapodásban foglalt díj ellenében látja el. Az Integrált
közreműködik a térítési díjak beszedésében, valamint a munkaügyi teendőket is
elvégzi. A megállapított szolgáltatási díj 2021. január 1-jétől nettó 450.000,- Ft/hó,
amelyet általános forgalmi adó is terhel. A dombóvári képviselő-testület úgy döntött
április végén, hogy az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet által ellátott
közfeladatokat 2022. július 1-jével más szervezeti formában kívánja ellátni, és a hozzá
rendelt, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek tekintetében az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatokat a Dombóvári Közös
Önkormányzati Hivatal látja el az év második felétől, az Integrált Önkormányzati
Szolgáltató Szervezet pedig jogutód nélkül megszüntetésre kerül.
Mivel a Társulás munkaszervezeti feladatait a Dombóvári Közös Önkormányzati
Hivatal látja el, célszerű, hogy az intézményi gazdálkodási feladatok ellátásának
költsége is ebbe épüljön be, így nem fog áfa jelentkezni a jövőben. A munkaszervezeti
feladatok ellátásáért a Társulás a Hivatal részére a mindenkori központi költségvetési
törvényben az önkormányzati hivatal működésének támogatására megállapított
fajlagos összeggel azonos díjat fizet, aminek összege 5.495.500,- Ft a 2022. évre.
Az éves költség így 450.000,- Ft*12, azaz 5.400.000,- Ft-tal emelkedik, a 2022. évben
ennek az időarányos része jelentkezik kiadásként, amit egyébként a Dombóvári
Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény költségvetése tartalmaz erre az évre, és át
tudja adni a Társulásnak.

I. Határozati javaslat
a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
munkaszervezeti feladatainak ellátásáért járó hozzájárulás összegének
módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás tekintetében a
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal által végzett munkaszervezeti feladatok
ellátása éves hozzájárulásának összege 2022. július 1-jétől a központi költségvetésről
szóló törvényben az önkormányzati hivatal működésének támogatására megállapított
fajlagos összegen felül további évi 5.400.000,-Ft, arra tekintettel, hogy a Társulás által
fenntartott Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézménynél a gazdasági
szervezeti feladatokat 2022. július 1-jétől a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
látja el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munkaszervezeti feladatok
ellátásának részleteiről és a hozzájárulás biztosításáról szóló módosított
együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: 2022. július 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
***
A társulási megállapodás módosítása részben összefügg az Integrált Önkormányzati
Szolgáltató Szervezet megszüntetésével, miután a megállapodásban szerepel.
A másik apropó a helyettes szülői szolgáltatás megszüntetése, miután annak
működtetése nem kötelező, és hosszú ideje nincs igénybe vevő.
A harmadik mozzanat az Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézménye által
biztosított idősek ellátási területének kiterjesztése néhány városkörnyéki településre.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
94. § (3) bekezdése értelmében az a települési önkormányzat, amelynek területén
húszezernél több állandó lakos él, gyermekek átmeneti otthonát köteles működtetni.
Dombóvár város lakosságszáma a 2010-es évek előtt még meghaladta a húszezer főt,
de nem gyermekek átmeneti otthonát hozott létre, hanem családok átmeneti otthonát,
valamint megszervezésre került a helyettes szülői szolgáltatás. Ezek mind a mai napig
működnek, mindegyik társulási formában, a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás fenntartásában álló Dombóvári Egyesített Humán
Szolgáltató Intézmény révén. A helyettes szülői szolgáltatás tekintetében az ellátási
terület Dombóvár közigazgatási területe, a családok átmeneti otthona tekintetében
pedig Magyarország területe, az otthon 21 férőhellyel rendelkezik. A Társulás
tagjainak összlakosságszáma mintegy 31 ezer fő, ugyanakkor a gyermekvédelmi

törvény nem tartalmaz olyan rendelkezést, miszerint társulási feladatellátás esetén a
társuláshoz tartozó települések lakosságszámát egybe kell számítani az egyes
településeket terhelő ellátási kötelezettségek tekintetében.
A fentiekre tekintettel kértem a Tolna Megyei Kormányhivatal állásfoglalását,
miszerint Dombóvár Város Önkormányzatát terheli-e a gyermekek átmeneti otthona
vonatkozásában működtetési kötelezettség, és az ebből eredően a jelenleg is elérhető
szolgáltatások – családok átmeneti otthona, illetve a helyettes szülői szolgáltatás –
megszüntethetőek-e arra tekintettel, hogy azok nem képezik a dombóvári
önkormányzat kötelező feladatát. Ez különösen a helyettes szülői szolgáltatás kapcsán
aktuális, mivel már évek óta nem jelentkezik érdemi igénybevétel, a szolgáltatói
nyilvántartásba bejegyzett helyettes szülők közül többel már nincs is szerződése az
intézménynek, amelyet a közelmúltbeli ellenőrzés során kifogásolt a Tolna Megyei
Kormányhivatal. A Kormányhivatal arról tájékoztatott, hogy nincs akadálya a helyettes
szülői szolgáltatás megszüntetésének. Ehhez szükséges a társulási megállapodás
módosítása, így az idősek nappali ellátását érintő esetleges változtatással együtt indokolt
erre sor keríteni.
Az idősek nappali ellátása tekintetében az ellátási terület kiterjesztésére az ad
aktualitást, hogy a 10 férőhelyes pszichiátriai betegek nappali ellátása az idei évvel
megszüntetésre került, miután erre a feladatra a dombóvári önkormányzat egyházi
fenntartóval (Baptista Tevékeny Szeretet Misszió) kötött ellátási szerződést, és az
elmúlt év végén megkezdte működését az Új Esély Központ Dombóvár. Az idősek
nappali ellátását igénybe vevő dombóváriak számára a városi önkormányzat biztosít
ingyenes szállítást az intézmény és a dombóvári lakóhely között, a járási községek
vonatkozásában ebben az egyes települések közreműködése szükségeltetik a területén
élő időskorúaknál. A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény vezetője a
közelmúltban tájékoztatta az ellátási területhez nem tartozó tagönkormányzatok
polgármestereit az igénybevételi feltételekről. A tájékoztatás alapján Kapospula,
Döbrököz, Kaposszekcső és Csikóstőttős részéről jött pozitív visszajelzés, hogy lenne
érdeklődés a szolgáltatásra, amit át kell vezetni a megállapodáson is.
II. Határozati javaslat
a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
társulási megállapodásának módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvári
Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának – a
Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény által biztosított helyettes szülői
szolgáltatás törlésére, valamint az idősek nappali ellátása szolgáltatás ellátási területének
kiterjesztésére irányuló – módosítását, és az egységes szerkezetű társulási megállapodást.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási megállapodás
módosítását, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási
megállapodást a Képviselő-testület, mint a Társulás tagja nevében aláírja.

Határidő: 2022. július 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
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