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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dombóvár Város Önkormányzata a kötelező és önként vállalt, személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátások többségéről – azok kivételével, amelyek 

kapcsán külön ellátási szerződéssel rendelkezik – a Dombóvári Szociális és 

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásban való részvétellel, a Társulás 

fenntartásában működő Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény útján 

gondoskodik.  

 

A Társulás és költségvetési szerve az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális 

szolgáltatásokat nyújtja: 

 

Kötelező önkormányzati 

feladat 
Önként vállalt feladat Ellátási terület 

Családsegítés  A Dombóvári Járás 16 

települése a család- és 

gyermekjóléti szolgálat 

feladatait ellátó család- és 

gyermekjóléti központ 

révén 

Házi segítségnyújtás  A Dombóvári Járás 16 

települése Gyulaj 

kivételével 

Szociális étkeztetés – 

szociális konyha és 

népkonyha 

 szociális konyha: 

Szakcs 

népkonyha: Magyarország 

területe 

Idősek, demens személyek 

nappali ellátása 

 Dombóvár, Szakcs, 

Várong, Lápafő 

Hajléktalanok nappali 

ellátása 

 Magyarország 

 Támogató szolgáltatás A Dombóvári Járás 16 

települése, illetve 

feladatellátási szerződés 

alapján Mágocs 

 Pszichiátriai betegek 

közösségi alapellátása 

A Dombóvári Járás 16 

települése 

 Szenvedélybetegek 

közösségi alapellátása 

A Dombóvári Járás 16 

települése 

 Tanyagondnoki 

szolgáltatás 

Dombóvár 

 Idősek gondozóháza 

(idősek átmeneti ellátása) 

Dombóvár 

 

 Idősek otthona Szakcs 

(szabad kapacitás esetén 

Magyarország) 



 Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás  

Attala, Csibrák, 

Csikóstőttős, Dalmand, 

Dombóvár, Döbrököz, 

Gyulaj, Jágónak, 

Kapospula, Kaposszekcső, 

Kocsola, Kurd, Lápafő, 

Nak, Szakcs, Várong 

 

Ha a szociális törvény eltérően nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátások igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díj 

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként 

megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési 

díjat a fenntartó a tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj 

összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év 

közben egy alkalommal korrigálható. Mivel 2022. július 1-jétől a járvány miatt 

elrendelt veszélyhelyzet alatt bevezetett díjemelési moratórium megszűnik, a 

Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény vezetője javaslatot tett a már 

évek óta változatlan intézményi térítési díj módosítására az idősek gondozóháza, 

illetve az idősek nappali ellátása kapcsán. Az intézményvezetői javaslat tartalmazza az 

önköltségszámításokat is. 

 

Az újdombóvári Támasz Otthon 10 férőhelyen biztosít átmeneti bentlakásos ellátást. 

Itt a napi intézményi térítési díj 3.250 Ft-ról 3.500 Ft-ra emelkedne július 1-jétől, 

amely megegyezik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által fenntartott 

Gondviselés Háza Arany Sziget Idősek Otthonában jelenleg érvényben lévő összeggel. 

Az idősek nappali ellátása kapcsán mind az átlagos ellátást igénylők, mind a demens 

személyek esetében indokolt a díjemelés, az átlagos ellátásban részesülők esetében a 

napi 270 Ft-ról 350 Ft-ra, a demens személyek tekintetében pedig 370 Ft-ról 450 Ft-ra. 

Az étkezést nézve nem demensek esetében a Máltai Szeretetszolgálat által a 

városunkban biztosított szociális étkeztetés áll rendelkezésre mind a Támasz 

Otthonban, mind az Őszikék Szociális Alapszolgálttások Intézményében, míg a 

demens személyek étkezését a nappali ellátás részeként biztosítja a Dombóvári ESZI, 

amely azt szerződéses szolgáltatásként veszi igénybe a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Egyesülettől, 2022-től az alábbi ellentételezés szerint:  

• reggeli: 400 Ft/adag (az elmúlt két évben 300,-Ft/adag volt) 

• ebéd: 750 Ft/adag (az elmúlt két évben 700,-Ft/adag volt) 

• vacsora: 700 Ft/adag (nem változott). 

 

A demensek étkezése vonatkozásában a térítési díjat javasolt a beszerzési költséghez 

igazítani. 

 



A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és 

szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára 

képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az 

önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából 

nyújtott ellátás. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az 

ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő 

haladéktalan megjelenését, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása 

érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, szükség esetén további 

egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás már jó néhány éve állami feladat, melynek a 

dombóvári járáshoz tartozó településeken való ellátását évről-évre vállalja a 

Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás folyamatosan 

csökkenő igénybevétel mellett, mivel ehhez rendelkezésére állnak a szükséges 

személyi és tárgyi feltételek. A feladat állami finanszírozására minden évben külön 

megállapodást kell kötni az erre kijelölt állami szervvel, ez jelenleg a Slachta Margit 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet. A Társulás a 2022. évre 75 készülék komplex 

működtetésére vállalt kötelezettséget, az idei állami finanszírozás így 2.345.000 Ft, 

amelyet bevételként az ellátottak által fizetendő térítési díj egészít ki, az idei tervezett 

bevételi összeg 1,55 millió Ft, az aktuális térítési díj 55 Ft/kihelyezett készülék/nap. 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató 

Intézmény Támasz Otthona látja el Dombóvár, Kaposszekcső, Kocsola, Kurd, Lápafő, 

Szakcs, Dalmand, Attala, Döbrököz, Gyulaj, Kapospula, Csibrák, Várong, 

Csikóstőttős, Nak és Jágónak településeken. Korábban a szolgáltatás székhelye a 

Platán Otthon volt, de a fenntartásának átadása miatt a diszpécserközpont áthelyezésre 

került az újdombóvári Támasz Otthonba. A működési engedély szerint kihelyezhető 

készülékszám: 125 darab. A társulási megállapodás szerint jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás tekintetében csak Dombóvár Város Önkormányzatát terheli a rá eső, 

bevétellel nem fedezett kiadás és annak finanszírozására pénzügyi hozzájárulás fizetési 

kötelezettség. 

 

A meglévő készülékek elég régi beszerzésűek, nem alkalmasak a kétirányú 

kommunikációra, így a rendszer nem felel meg a jogszabályi követelménynek. A 

szakmai rendelet szerint a műszaki rendszernek alkalmasnak kell lennie az események 

dokumentálására, az önellenőrzésre, a szociális gondozó helyszínre érkezésének 

nyugtázására, valamint a kétirányú kommunikációra, továbbá az ellátottnál elhelyezett 

segélyhívó készüléknek testen viselhetőnek, ütés- és cseppállónak kell lennie. A 

Társulás Társulási Tanácsa a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának 

korszerűsítése érdekében tavaly novemberben arról rendelkezett, hogy a Dombóvári 

ESZI vezetője vegye fel a kapcsolatot kétirányú kommunikációra alkalmas segélyhívó 

eszközt működtető szolgáltatóval. A bekért ajánlatok alapján mindenképpen a bérleti 

konstrukció alkalmazása indokolt a készülékek megvásárlása helyett, mégpedig olyan 

formában, amely a készülékek használatának és vele való kommunikációnak (SIM 

kártya) a díját is magában foglalja. A havi bérleti díj nagyságrendileg bruttó 3.000 

forint, egy napra vetítve mintegy 100 forint, amivel nyilván majd meg kell emelni a 



térítési díjat, amely így számottevően fog nőni. Mivel az ellátotti kört ez jelentősen 

érinti, javasolt az új rendszert 2022. október 1-jétől bevezetni, és addig az igénybe 

vevők el tudják dönteni, hogy a magasabb díj ellenében is szeretnék-e a szolgáltatást 

azzal, hogy cserébe korszerűbb készüléket és színvonalasabb ellátást fognak kapni. 

 

Az új térítési díj mértéke a szeptemberi ülésen lenne konkretizálva, addig a Dombóvári 

ESZI meg tudja kötni a bérleti szerződést, illetve kommunikálni az új rendszerre való 

átállást. 

 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat megvitatását indítványozom. 

 

 Határozati javaslat 

a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást érintően kétirányú kommunikációra 

alkalmas rendszer bevezetéséről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény által biztosított jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtás ellátása 2022. október 1-jétől kétirányú kommunikációra alkalmas 

rendszerrel történjen, és ezzel összefüggésben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

intézményi térítési díját a 2022 szeptemberi rendes ülésén felülvizsgálja. 

 

Határidő: 2022. szeptember 30. – a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi 

térítési díjának felülvizsgálatára irányuló javaslat 

képviselő-testület elé terjesztésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 



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 hatás érdemi, társadalmi hatása is jelentős, az idősek 

gondozóháza, illetve az idősek, demens állapotúak nappali ellátása szolgáltatást 

igénybevevőknek magasabb térítési díjat kell fizetniük július 1-jétől. 

 

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: 

A rendeletmódosítás elmaradása nem jelent jogszabálysértést. 

 

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

feltételek: 

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak. 

 

A fentiek alapján az alábbi rendeletmódosítás elfogadását indítványozom. 

 

 

 

 

            Pintér Szilárd 

             polgármester 

 



Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2022. (…) 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. § (1) bekezdés b) pontjában 

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

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

szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat, valamint a szociális szakosított 

ellátásokat nyújtó intézményfenntartó társulásban résztvevő önkormányzatok 

képviselő-testületének hozzájárulásával – a következőket rendeli el: 

 

1. §  

 

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

továbbiakban: Rendelet) 2. § (4) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki: 

 

(A Kerekasztal szavazati joggal rendelkező tagjai:) 

 

„i) a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió által fenntartott Új Esély Központ Dombóvár 

képviselője.” 

 

2. §  

 

A Rendelet 7/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény biztosítja térítés ellenében 

a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Dombóvár, Kaposszekcső, Kocsola, Kurd, 

Lápafő, Szakcs, Dalmand, Attala, Döbrököz, Gyulaj, Kapospula, Csibrák, Várong, 

Csikóstőttős, Nak és Jágónak településeken. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

feladat ellátására és finanszírozására a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató 

Intézmény fenntartója köt megállapodást a kijelölt állami szervezettel.” 

 

3. §  

 

A Rendelet 7/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(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 a demens személyek 

részére külön térítés ellenében a napközbeni étkezésre. Az idősek nappali ellátása a 

Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény Támasz Otthonában és az 

Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézményében vehető igénybe, szükség esetén az 



ellátott részére Dombóváron szállítási lehetőség biztosított térítés nélkül a dombóvári 

lakóhelye és az érintett feladatellátási hely között.” 

 

4. §  

 

A Rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

 

5. §  

 

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

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 

dr. Szabó Péter 

jegyző 



 

 

1. melléklet a …/2022. (…) önkormányzati rendelethez 

 

A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet 2. 

melléklete 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„1. Intézményi térítési díjak a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató intézmény 

dombóvári intézményegységeiben 

 

1.1. Idősek gondozóháza - idősek, demens személyek számára átmeneti elhelyezést 

biztosító bentlakásos intézményi ellátás a Támasz Otthonban 

 

 A B 

1. 

Átlagos ellátást igénylő 

idősek részere nyújtott 

átmeneti elhelyezés 

3.500 Ft/nap 

2. 

Demens személyek 

részére nyújtott átmeneti 

elhelyezés 

3.500 Ft/nap 

 

1.2. Nappali ellátás – csak napközbeni tartózkodás, étkeztetés nélkül: Őszikék 

Szociális Alapszolgáltatások Intézménye, Támasz Otthon 

 

 A B 

1. 
Átlagos ellátást igénylő 

idősek nappali ellátása 
350 Ft/nap 

2. 
Demens személyek 

nappali ellátása 
450 Ft/nap 

 

1.3. Demens személyek nappali ellátása étkeztetéssel: Őszikék Szociális 

Alapszolgáltatások Intézménye, Támasz Otthon 

 

 A B 

1. 

Demens személyek 

nappali ellátása reggeli és 

ebéd igénybevétele esetén 

1.600 Ft/nap 

2. 

Demens személyek 

nappali ellátása ebéd 

igénybevétele esetén 

1.200 Ft/nap 

 

1.4. Házi segítségnyújtás: Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézménye 

 

 A B 

1. 
Házi segítségnyújtás 

keretében nyújtott 
300 Ft/óra 



szociális segítés 

2. 

Házi segítségnyújtás 

keretében nyújtott 

személyi gondozás 

300 Ft/óra 

 

1.5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Támasz Otthon 

 

1. 
Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 
55 Ft/kihelyezett 

készülék/nap 

 

1.6. Támogató szolgáltatás: Család- és Gyermekjóléti Központ 

 

 A B 

1. 

Szállító szolgálat – 

szociálisan rászoruló 

személy részére 

125 Ft/km 

2. 

Szállító szolgálat – 

szociálisan nem 

rászorult személy 

részére 

340 Ft/km 

3. Személyi segítés 0 Ft/óra 

„ 

 



INDOKOLÁS 

 

1. § 

A Dombóvári Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal tagjainak bővítése az Új Esély 

Központ Dombóvár szociális intézménnyel. 

2. § 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos rendelkezés pontosítása. 

3. § 

Az idősek nappali ellátására vonatkozó rendelkezés pontosítása. 

4. § 

A 2. melléklet módosítása az intézményi térítési díjak tekintetében. 

5. § 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


