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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Dombóvári Járáshoz tartozó települési önkormányzatok jórészt a Dombóvári 

Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásban (a továbbiakban: Társulás) 

való részvétellel és annak költségvetési szervén, a Dombóvári Egyesített Humán 

Szolgáltató Intézményen (a továbbiakban: Dombóvári ESZI) keresztül gondoskodnak 

a kötelező, illetve az önként vállalt szociális és gyermekjóléti feladatairól azzal, hogy a 

dombóvári önkormányzatnak emellett civil és egyházi szervezetekkel is van ellátási 

szerződése. 

 

A Társulás társulási megállapodásában a tagönkormányzatok a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 

díjakról szóló önkormányzati rendelet alkotására Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testületét jelölték ki. Ez azt is jelenti, hogy a Dombóvári ESZI-hez tartozó 

szakcsi feladatellátási helyen biztosított szolgáltatások – házi segítségnyújtás, szociális 

étkeztetés szociális konyha formájában, illetve az idősek otthona – tekintetében is a 

dombóvári képviselő-testületnek kell meghatároznia az szolgáltatásnyújtás kereteit, 

figyelemmel a szakcsi önkormányzat döntéseire. 

 

A megnövekedett költségek miatt Szakcs Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete kezdeményezte az Idősek Otthona Szakcs által nyújtott tartós bentlakásos 

ellátás, valamint a Szakcs község területén biztosított szociális étkeztetés tekintetében 

a térítési díj jelentős módosítását – az idősotthoni ellátás esetén napi 3.250 Ft-ról 3.700 

Ft-ra, az étkeztetés esetén napi 600 Ft-ról 1000 Ft-ra. A felülvizsgálat nem vonatkozik 

a házi segítségnyújtásra, az továbbra is ingyenes maradna a szakcsi otthonhoz tartozó 

települések tekintetében (Szakcs, Várong, Lápafő). A szakcsi díjak már több éve 

változatlanok, a bevezetni kívánt új tételek pedig még így sem fedik le az önköltségi 

kiadásokat. 

 

A kezdeményezés alapján indítványozom az előterjesztésben foglalt rendeletmódosítás 

elfogadását. 

 

 

               Pintér Szilárd 

             polgármester 



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: 

A közvetlen költségvetési hatás érdemi, társadalmi hatása is jelentős, az Idősek 

Otthona Szakcs által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevőknek magasabb 

térítési díjat kell fizetniük november 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. 

 

 



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, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és 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, és Dombóvár Város Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottsága, valamint Humán Bizottsága véleményének kikérésével – a következőket 

rendeli el: 

 

1. §  

 

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

továbbiakban: Rendelet) a következő 4/A. §-sal egészül ki: 

 

4/A. § 

 

(1) A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény Idősek Otthona Szakcs 

feladatellátási helye (a továbbiakban: szakcsi otthon) biztosítja Szakcs község 

területén az étkeztetést szociális konyha formájában, főétkezésként napi egyszeri 

meleg étel elvitelének lehetővé tételével a jogosultsági feltételeknek megfelelő 

személyek részére térítési díj ellenében. 

 

(2) A 4. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül a szakcsi otthon által biztosított 

étkeztetés tekintetében szociálisan rászorultnak minősül az személy is, akinek 

családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedülélő esetében a 300%-át. 

 

(3) A szakcsi otthon által biztosított étkeztetés intézményi térítési díja Szakcs Község 

Önkormányzatának javaslata alapján kerül megállapításra. 

 

2. §  

 

A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

5. § 

 

(1) A házi segítségnyújtást a 

a) Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény Őszikék Szociális 

Alapszolgáltatások Intézménye Dombóvár város, valamint Attala, 



Csibrák, Csikóstőttős, Dalmand, Döbrököz, Jágónak, Kapospula, 

Kaposszekcső, Kocsola, Kurd és Nak községek közigazgatási területén, 

b) szakcsi otthon Szakcs, Lápafő és Várong községek területén  

biztosítja. 

 

(2) Házi segítségnyújtásban az Szt. 63. §-a szerint gondozási szükséglettel 

rendelkező személy részesíthető. 

 

(3) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díját a 2. melléklet tartalmazza, a 

szakcsi otthon által biztosított házi segítségnyújtás intézményi térítési díja Szakcs 

Község Önkormányzatának javaslata alapján kerül megállapításra. 

 

(4) A szakcsi otthon által biztosított étkeztetésben részesülők számára az étel házhoz 

szállításában közreműködnek a Szakcson házi segítségnyújtást végző gondozók. 

 

3. §  

 

A Rendelet a következő 11/A. §-sal egészül ki: 

 

11/A. § 

 

(1) A szakcsi otthon idősek otthona formájában biztosítja az Szt. szerinti gondozási 

szükséglettel rendelkező személyek tartós bentlakásos ápolását és gondozását. A 

szakcsi otthon elsősorban Szakcs község közigazgatási területéről fogadhat 

idősotthoni ellátásra szorulókat, szabad kapacitás esetén pedig Magyarország 

Szakcson kívüli területéről is. 

 

(2) A szakcsi otthon által biztosított idősek otthona szolgáltatás intézményi térítési 

díja Szakcs Község Önkormányzatának javaslata alapján kerül megállapításra.” 

 

4. §  

 

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

 

5. §  

 

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

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 

dr. Szabó Péter 

jegyző 

 

 



1. melléklet 

 

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

melléklet 1.4. pontja helyébe a következő pont lép: 

 

1.4. Házi segítségnyújtás: Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézménye –

Dombóvár város, Attala, Csibrák, Csikóstőttős, Dalmand, Döbrököz, Jágónak, 

Kapospula, Kaposszekcső, Kocsola, Kurd és Nak községek közigazgatási területe 

 

 A B 

1 Házi segítségnyújtás keretében nyújtott 

szociális segítés 

300 Ft/gondozási óra 

2 Házi segítségnyújtás keretében nyújtott 

személyi gondozás  

300 Ft/gondozási óra 

 

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

melléklet 2. pontja helyébe a következő pont lép: 

 

2.1. Idősek, demens személyek tartós bentlakásos intézményi ellátása az Idősek 

Otthona Szakcs intézményegységben 

 

 A B 

1. 
Átlagos ellátást igénylő idősek 

részére nyújtott ellátás 
3.700 Ft/nap 

2. 
Demens személyek részére nyújtott 

ellátás 
3.700 Ft/nap 

 

2.2. Szociális konyha szolgáltatás Szakcs község területén 

 

 A B 

1. 
Szociális konyha szolgáltatás 

általános forgalmi adóval 
1.000 Ft/adag 

2. 
Szociális konyha szolgáltatás  

– kiszállítás díja 
0 Ft/szállítási alkalom 

 

2.3. Házi segítségnyújtás Szakcs, Lápafő és Várong községek területén 

 

 A B 

1. 
Házi segítségnyújtás keretében 

nyújtott szociális segítés 
0 Ft/gondozási óra 

2.  
Házi segítségnyújtás keretében 

nyújtott személyi gondozás 
0 Ft/gondozási óra 

 



INDOKOLÁS 

 

1-3. § 

Az Idősek Otthona Szakcs által biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatos új, illetve 

módosító rendelkezések. 

4. § 

Az intézményi térítési díjakat tartalmazó melléklet módosítása. 

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. 

 

 


