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Tisztelt Képviselő-testület!
A tavalyi év végével a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásból 11
település kivált, így a tagok száma tizenötről négyre redukálódott. Emiatt
mindenképpen szükséges a társulási megállapodás módosítása, azonban a változtatás
olyan sok rendelkezést érint, hogy a módosításokat új egységes szerkezetű
megállapodásként indokolt elfogadni.
Az indítványozott módosítások:
1. Székhely
A Társulás székhelye jelenleg Csikóstőttősön van, amely település már nem vesz részt
a Társulásban. Székhelyként ismét a Dombóvár, Bezerédj utca 14. alatti ingatlant
indokolt megjelölni.
2. Társulási tagok, lakosságszámok
A Társulás tagjai 2016. január 1-jétől Dombóvár, Szakcs, Várong és Lápafő település,
az önkormányzati törvénnyel összhangban a lakosságszámokat is megfelelően át kell
vezetni.
3. A Társulás céljai és feladatai
Ez az a mozzanat, melyet teljesen át kell gondolni, meg kell találni azokat a
feladatokat, melyekkel a Társulás érdemben hasznára tud lenni a társult
önkormányzatoknak anélkül, hogy jelentős pénzügyi hozzájárulást kellene fizetniük.
Ezzel kapcsolatban indokolt tekintettel lenni a már kiírt, illetőleg megjelenés előtt álló
uniós pályázati felhívásokra, valamint arra, hogy a Társulás milyen területeken tud
olyan koordináló szerepet betölteni, mellyel tehermentesítheti vagy segítheti a
tagönkormányzatokat.
Több olyan feladat is van, amelyeket a Társulás már nem tud ellátni – így az
iskolabusz működtetése, a gunarasi és a balatonfenyvesi ifjúsági táborok üzemeltetése
–, illetőleg olyan, amely kistérségi szintű, így nem célszerű felvállalni: Kistérségi
Bűnmegelőzési Kerekasztal, illetve Kistérségi Ifjúsági Egyeztető Fórum létrehozása.
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a Társulás a bűnmegelőzés és az ifjúság terén
ne láthatna el kooperatív tevékenységet. A társulási megállapodás szerint a Társulás
„Ellátja a nemzeti és etnikai kisebbségek érdekképviseletét”, „Koordinálja a nyugdíjas
klubok tevékenységét.”, valamint „Megszervezi az együttműködést a civil
szervezetekkel.”, amelyek helyett konkrétabb feladatkör meghatározása javasolt.
A 2016. év elején a Társulásnak még van teendője a drogprevenció és a központi
ügyelet vonatkozásában, így ezek továbbra is a Társulás tevékenységi körébe
tartoznak.
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A fentiek alapján a Társulás céljaként és feladatköreként a következők szerepelnek a
megállapodás tervezetében:
„A Társulás célja a társult önkormányzatok által a helyi közügyek, valamint a helyben
biztosítható közfeladatok körében ellátandó egyes helyi önkormányzati feladatok – így
különösen az egészségügyi alapellátás, a kulturális szolgáltatások, a
gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok, a nemzetiségi, sport- és
ifjúsági ügyek, a bűnmegelőzés, a közbiztonság, a helyi közfoglalkoztatás, a természetés környezetvédelem, a településfejlesztés és a településrendezés – biztosításának
koordinálása és a feladatellátás elősegítése, együttműködések kialakítása a feladatok
hatékonyabb és összehangoltabb ellátása érdekében, a helyi emberi erőforrás
fejlesztés és foglalkoztatás-növelés, illetve a helyi vállalkozások támogatása.
„A Társulás által ellátott feladatkörök:
a) Foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködések kialakítása a munkaerő
piac fejlesztése és bővítése érdekében.
b) Képzési és foglalkoztatási programok lebonyolítása.
c) Hazai és európai uniós pályázatok előkészítésében és lebonyolításában való
közreműködés, e tekintetben fejlesztési javaslatok gyűjtése és előkészítése,
projektfejlesztés és projektmenedzsment.
d) Pályázatok készítése az önkormányzati, a civil, valamint a vállalkozói szféra
részére.
e) Tervek, elemzések, tanulmányok készítése, szakmai konferenciák szervezése.
f) Stratégiák, koncepciók kidolgozása.
g) Kulturális programok, rendezvények, turisztikai, ifjúsági, civil és vállalkozói
fórumok szervezése.
h) A nyugdíjasok, időskorúak szabadidős tevékenységének és közösségi életének
segítése.
i) Kiadványok megjelentetése.
j) Részvétel közfoglalkoztatási programok lebonyolításában foglalkoztatóként,
illetve együttműködő szervezetként.
k) Érdekképviseleti és javaslattételi tevékenység.
l) Tanácsadás nyújtása civil szervezetek és vállalkozások számára.
m) Területfejlesztési koordináció, kapcsolattartás és együttműködés a Tolna
Megyei Önkormányzattal, közreműködés a Tolna Megyei Integrált Területi
Program megvalósításában.
n) Közreműködés a katasztrófavédelmi és polgári védelmi megelőző tevékenység
megszervezésében és támogatásában.
o) A térségi sportélet támogatása, sportegyesületek munkájának koordinálása
sportrendezvények szervezése.
p) A Társulás tulajdonát képező, illetve használatába adott vagyontárgyak
működtetése, hasznosítása.
q) Az egészségügyi alapellátási önkormányzati feladatokhoz kapcsolódva a
központi háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás koordinálása,
kapcsolattartás a szolgáltatóval.
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r) A drogprevenciós tevékenység és a kábítószerügyi egyeztető fórum működésének
támogatása.”
4. A működést, szervezetet érintő változások
A Társulásnak eddig két bizottsága (Pénzügyi Bizottság, illetve Humán Bizottság)
működött, ezek további fenntartása szükségtelen, ahogyan az is, hogy az elnök és az
alelnök automatikusan titkos szavazással legyen választva. A Társulás
munkaszervezeti feladatait értelemszerűen a Dombóvári Közös Önkormányzati
Hivatal fogja ellátni. A társulási megállapodás több olyan rendelkezést is magában
foglalt, amelyre a szervezeti és működési szabályzata is kitért, a párhuzamosságokat
indokolt megszüntetni és a társulási megállapodásból minden olyan aspektust törölni,
amelyet elegendő csak a Társulás szervezeti és működési szabályzatában szabályozni.
A Társulási Tanácsban továbbra is az „egy tag egy szavazat” elve érvényesül.
5. A pénzügyi hozzájárulás mértéke
A pénzügyi hozzájárulás mértéke kapcsán egyelőre nem javasolt a módosítás, így az
egyes tagoknak továbbra is lakosságszám alapján kell osztozni a Társulás
fenntartásával összefüggő terhek viselésében az alábbiak szerint:
Lakosságszám
(fő)
1 – 500 (Várong,
Lápafő)
501
1.000
(Szakcs)
1.001 – 3.000
3.001
–
(Dombóvár)

Tagdíj összege
településenként
(Ft/év)
100.000.200.000.300.000.600.000.-

A Társulás 2016. január 8-án tartott társulási ülést, melyen a Társulási Tanács
egyetértett a javasolt teljes felülvizsgálattal és a fenti módosításokkal. Az elfogadott
megállapodás-tervezet mellékelve.
A Társulási Tanács személyi kérdésekről is döntött: az elnök Dombóvár, az alelnök
Szakcs polgármestere lett. A Tanács foglalkozott a folyamatban lévő ügyek átadásáról,
e tekintetben a Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője adott felvilágosítást.
A korábbi és az új munkaszervezet között az iratok és ügyek átadása január 12-én
megtörtént. A Társulásnak még van közfoglalkoztatottja (aki takarítási feladatokat lát
el, elsősorban a városi központi ügyeletnél), illetve folyamatban lévő (a Kábítószer
Egyeztető Fórum működésével és kábítószer-prevenciós programok lebonyolításával
kapcsolatos) projektje 2016. április 30-ig. Ezek miatt feltétlenül szükséges egy olyan
hivatali munkatárs kijelölése, aki felelősen tudja vinni és intézni a Társulás ügyeit az
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egyéb munkaköri feladatai mellett. A Társulási Tanács jóváhagyását adta, hogy a
Társulás használatába adott helyiségeket a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
használhatja a rezsiköltségek viselése mellett (itt kap helyet aljegyző asszony, a városi
főépítész, a Városüzemeltetési Iroda néhány munkatársa, illetve a településfejlesztéssel
foglalkozó három kolléga).
A Társulás és Dombóvár Város Önkormányzata között peres eljárás kapcsán a
Társulási Tanács azt az álláspontot alakította ki, hogy kész a követelés rendezésére
peren kívül, de át kell tekinteni a pénzügyi és vagyoni helyzetét annak érdekében,
hogy érdemben dönteni tudjon a kiegyenlítés módjáról, továbbá a Társulási Tanács
kérte a kamatok elengedését. A Társulás tulajdonát képező, korábban a PRESIDIUM
Közhasznú Egyesület által használt kisbuszt a Társulási Tanács határozata alapján a
Társulási tagok önköltség ellenében használhatják, egyébként pedig a Tanács által
meghatározott díj ellenében bérelhető. A több járási település közös tulajdonában álló
rendezvénysátort gesztorként továbbra is a Társulás kívánja hasznosítani, de e
tekintetben vitára van kilátás a többi tulajdonossal.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy fogadják el a társulási
megállapodás módosítását.
Határozati javaslat
Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási
megállapodásának módosításáról
Dombóvár Város/Szakcs/Lápafő/Várong Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Társulásból való kiválásokra tekintettel egyetért a Dombóvár és Környéke
Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának teljes felülvizsgálatával, és a
Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának a
Társulás Tanácsa által a 2016. január 8-i ülésén tárgyalt módosítását a melléklet
szerint egységes szerkezetű megállapodás formájában elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a Képviselő-testület, mint a Társulás tagja
nevében aláírásával lássa el.
Határidő: 2016. január 20.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felel: Önkormányzati Iroda

Szabó Loránd
polgármester
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