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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A dalmandi székhelyű Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulást 2015. január 
1-jétől hozta létre a Dombóvári Járás 15 községi önkormányzata. A hatályos társulási 
megállapodás az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
A Társulás  

a) a területfejlesztési feladatkörén belül 
- folyamatosan kapcsolatot tart a Tolna Megyei Önkormányzattal a fejlesztési 

szükségletek és a bevonandó helyi források feltárása érdekében. 
- együttműködik a Tolna Megyei Önkormányzattal a Társulásban lévő 

települések közigazgatási területére kiterjedve a Tolna Megyei Integrált 
Területi Program megvalósításában, illetve települési fejlesztési javaslatok 
előkészítésében, a projektfejlesztési munkában. 

 
b) a vidékfejlesztési feladatkörén belül együttműködve közreműködik a területileg 

illetékes CLLD szervezettel és a Tolna Megyei Önkormányzattal a közösség-
vezérelt helyi fejlesztéseket megalapozó Helyi Integrált Vidékfejlesztési Stratégia 
kidolgozásában, valamint elősegíti az elfogadott stratégia mentén a területén 
megvalósítható fejlesztések előkészítését és megvalósítását. 

 
c) a területfejlesztési, vidékfejlesztési és koordináció feladatainak ellátása körében 

- működési területén a megyei önkormányzattal történő együttműködés 
keretében vizsgálja és értékeli a térség társadalmi, gazdasági és környezeti 
helyzetét, adottságait, 

- elvégzi a hazai decentralizált források felhasználására irányuló települési 
igények koordinálását, javaslatot tesz a megyei önkormányzat számára az 
indokolt és megalapozott támogatások megítélésére, amennyiben erre irányuló 
források megnyílnak a megyei önkormányzatoknál, 

- koordinálja a területfejlesztésben érdekelt szervezetek együttműködését, 
együttműködik az önkormányzatokkal, vállalkozásokkal és a civil 
szervezetekkel, 

- összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és társadalmi 
szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos 
elképzeléseit. 

 
d) Egyéb feladatok vonatkozásában: 

- javaslatot tesz, érdek-képviseleti szerepet vállal a területén előforduló vis 
maior helyzetek rendezése érdekében,  

- elősegíti a települések közös feladatainak ellátását a költséghatékonyság, 
eredményesség érdekében. 

 
A Társulás üzletviteli szolgáltatásokat is nyújt, ennek keretében pályázatokat készít az 
önkormányzati, civil- valamint vállalkozói szféra részére, ellát pályázatmenedzsmenti 
feladatokat, terveket, elemzéseket és tanulmányok készít, illetve szakmai konferenciákat 
szervez. A Társulás részt vesz a térségi közfoglalkoztatási programok lebonyolításában 
foglalkoztatóként, illetve együttműködő szervezetként. 



 
A fentieken túl a Kapos-menti „Segítő kéz” Alapszolgáltató Intézményt is fenntartja, 
amely a Társulás egyes tagjai számára gyermekjóléti szolgáltatást és családsegítést 
végez, valamint házi segítségnyújtást is biztosít. 
 
Ahogyan az alakuló ülésen a polgármesteri munkámmal kapcsolatos elképzeléseim 
ismertetése során elhangzott, megítélésem szerint Dombóvár és a környező falvak 
fejlődése csak együtt, egymást erősítve képzelhető el, sokkal több minden köt össze 
bennünket, mint ami szétválaszt. Annak érdekében, hogy új alapokra helyezhessük a 
város működését, megítélését, valóban fontosnak tartom a térség, a megye és a régión 
belüli közös gondolkodást, az előre mutató kommunikációt és a vezetők közötti 
hatékony együttműködést. Ennek egyik első mozzanata az, hogy Dombóvár Város 
Önkormányzata is tagja legyen a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulásnak. 
 
A társulási megállapodás értelmében a Társuláshoz csatlakozni csak naptári év első 
napjával lehet, a csatlakozás iránti kérelmet a Társulási Tanács Elnökéhez kell 
benyújtani. Az önkormányzati törvénnyel összhangban a megállapodás úgy rendelkezik, 
hogy a csatlakozásról szóló döntést az érintett település képviselő-testületének legalább 
6 hónappal korábban, minősített többséggel kell meghozni és arról a Társulási 
Tanácsot értesíteni kell. A Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájárulásról a 
Társulásban részt vevő valamennyi települési önkormányzat képviselő-testületének 
minősített többséggel hozott döntése szükséges. A csatlakozó önkormányzat által a 
Társulásnak fizetendő pénzbeli hozzájárulásról, illetőleg a felajánlott vagyontárgyak 
(vagyoni értékű jogok) átvételéről a Társulási Tanács dönt. 
 
A fentiek alapján indítványozom a csatlakozási szándék kinyilvánítását Dombóvár Város 
Önkormányzata részéről. 
 

Határozati javaslat 
a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társuláshoz való csatlakozási 

szándékról 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete együtt kíván működni a 
Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulásban résztvevő községi 
önkormányzatokkal, egyetért a Társulás társulási megállapodásában foglaltakkal, és 
kinyilvánítja, hogy mielőbb a Társulás tagja kíván lenni. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulásban résztvevő 
önkormányzatokkal való egyeztetésre, és annak eredményéhez képest a további 
szükséges döntési javaslatok képviselő-testület elé terjesztésére. 
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