
12. számú előterjesztés 

Egyszerű többség 

 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2020. június 30-i ülésére 
 

Tárgy:  Beszámoló az önkormányzati székhelyű társulások 2019. évi 

tevékenységéről 

 

Előterjesztő:   

Dr. Németh Tímea alpolgármester:  

 Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás 

Pintér Szilárd polgármester:  

 Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési 

Önkormányzati Társulás,  

 Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-

javító Társulás 

 

Készítette: Önkormányzati Iroda 

 

 

Tárgyalta:   

Humán Bizottság –  Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás 

 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság –  Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési 

Önkormányzati Társulás,  

 Dombóvár és Környéke Kistérségi 

Ivóvízminőség-javító Társulás 

     

Tanácskozási joggal meghívott: - 

 

 

Készítő részéről ellenőrizte: 

   dr. Farkas-Szabó András irodavezető, Önkormányzati Iroda 

  

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: - 

 

 

Törvényességi szempontból ellenőrizte: 

dr. Szabó Péter jegyző 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-a 

értelmében a helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, 

hogy egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a 

jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására 

jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre. 

 

A dombóvári képviselő-testület jelenleg az alábbi társulásokban vesz részt, melyek 

közül az első három székhelye van Dombóváron: 

1. Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

2. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás 

3. Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás 

4. Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 

 

A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás a tavalyi év végével jogutód 

nélkül megszüntetésre került, 2020. július 1-jével pedig a dombóvári önkormányzat is 

tagja lesz a dalmandi székhelyű Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulásnak. 

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás egyelőre nem küldte meg a beszámolóját. 

 

I. Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás  

 

A Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás célja a társult 

önkormányzatok - Dombóvár, Szakcs, Várong és Lápafő - törvényben meghatározott 

kötelező és egyes önként vállalt szociális, illetve gyermekvédelmi feladatainak 

ellátása, önálló intézmény, a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény 

fenntartásával. Dombóvár Város Önkormányzata a társulásban való részvétellel és 

annak intézményén keresztül a következő szociális és gyermekjóléti feladatairól 

gondoskodik: 

 

• Kötelező szociális alapellátások: családsegítés, szociális étkeztetés, házi 

segítségnyújtás, idősek és pszichiátriai betegek nappali ellátása, hajléktalan 

személyek nappali ellátása. 

• Önként vállalt szociális ellátások: idősek átmeneti ellátása (időskorúak 

gondozóháza), idősek tartós bentlakásos ellátása (idősek otthona), 

tanyagondnoki szolgáltatás, pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi 

alapellátása, támogató szolgáltatás, adósságkezelési tanácsadás. 

• Kötelező gyermekjóléti alapellátás: gyermekjóléti szolgáltatás, család -és 

gyermekjóléti központ. 

• Önként vállalt gyermekjóléti alapellátás: Biztos Kezdet Gyerekház, helyettes 

szülői hálózat, családok átmeneti otthona. 

• A társulás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött 

feladatellátási szerződés keretében a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást is 



biztosít Dombóvár, Kaposszekcső, Kocsola, Kurd, Lápafő, Szakcs, Dalmand, 

Attala, Döbrököz, Gyulaj, Kapospula, Csibrák, Várong, Csikóstőttős, Nak és 

Jágónak településeken. 

 

A Társulási Tanács a társult önkormányzatok képviselő-testületei által egy-egy tagból 

áll, vagyis négytagú. A Társulási Tanácsban Szakcs, Lápafő és Várong községek 

képviselő-testületének delegáltja egy-egy szavazattal, Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének delegáltja pedig négy szavazattal rendelkezik. 

2019-ben a dombóvári képviselő-testületet az önkormányzati választás napjáig Kiss 

Béla alpolgármester képviselte, 2020. október végén pedig személyemet delegálta a 

testület, a Társulási Tanács pedig az alakuló ülésen megbízott az elnöki tisztség 

betöltésével. A tavalyi év, kiváltképp annak a vége meglehetősen mozgalmas volt a 

Társulás és az intézménye életében. A részletes beszámoló az előterjesztés mellékletét 

képezi. 

 

I. határozati javaslat 

a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2019. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szociális és 

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2019. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

        Dr. Németh Tímea  

           alpolgármester 

 

II. Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás 

 

A Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítése című projekt (a továbbiakban: 

KEOP projekt) megvalósítására került létrehozásra a Dombóvár Térségi 

Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás Dombóvár és Attala részéről. A projekt 

lezárása sikeresen megtörtént, nemsokára véget ér a fenntartási időszak, melynek 

lejárta után a társulás megszüntethető. 

 

A Társulási Tanács a két társult tag önkormányzatainak képviselő-testületei által 

delegált tagokból áll. Valamennyi tag két képviselő delegálására jogosult, a dombóvári 

képviselő-testület képviseletét 2020. október 31-e óta jómagam, valamint Dr. Németh 

Tímea alpolgármester látja el. 

 

A tavaly évi tevékenységről szóló beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

II. Határozati javaslat 

a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás 2019. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóról 

 



Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár Térségi 

Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

III. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás 

 

Dombóvár Város Önkormányzata a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-

javító Társulásnak is tagja, melyben Dombóváron kívül még további tizenkét település 

vett részt, amíg 2017-ben ki nem váltak. A társulás a társult települések 

ivóvízminőségének javítására, illetve a települések közigazgatási területén a lakossági 

vízellátást biztosító nem közüzemi vízbázisok kiváltására jött létre a KEOP-1.3.0/09-

11-2013-0035 számú „Dombóvár és térsége ivóvízminőség javító programja” című 

projekt lebonyolítására. Ennek keretében vízhálózat-bővítés ill. felújítás történt, 

Dombóvárt érintően Mászlony és Szilfás ivóvízellátását biztosító új vízhálózat került 

kiépítésre. A projekt fenntartási kötelezettsége 2021. május 11-ig tart. 

 

A kiválások miatt 2018. január 1-jétől csak Dombóvár Város Önkormányzata maradt a 

tagja ennek a szervezetnek. Ez az „egyszemélyes társulás” jogilag a Tolna Megyei 

Kormányhivatal álláspontja szerint elfogadható és jogi személyként létezhet. Ezért a 

Társulás működésének helyreállítása érdekében tavaly áprilisában Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete egyedül módosította a társulási megállapodást, 

mégpedig úgy, hogy a Társulás döntéshozó szerve a 3 főből álló Társulási Tanács, 

amely az alapító egyedüli tag képviselő-testülete által delegált 3 tagból áll. Májusban 

az újdonsült Társulási Tanács elnököt és alelnököt is választott, így a Társulás nevében 

az elnök el tudott járni és aláírásokat eszközölni, valamint a hiányzó költségvetések is 

elfogadásra kerültek. A dombóvári delegáltak 2020. október 31-e óta jómagam, Dr. 

Németh Tímea alpolgármester és Futó Péter képviselő. 

 

Mivel a Társulás elnök hiányában nem tudott működni, a költségvetési jelentések, 

adatszolgáltatások miatt jelentős adósságot halmozott fel, amelyet rendezni kell. E 

tekintetben a korábbi tagokkal egyeztetést fogok kezdeményezni. 

 

A 2019. évi tevékenységről szóló beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

III. Határozati javaslat 

a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás 

2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár és Környéke 

Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 



 

Beszámoló a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

2019. évi tevékenységéről 

 

Dombóvár, Gyulaj és Szakcs települések önkormányzatai 2005-ben hozták létre 

kötelező és önként vállalt szociális feladataik ellátására a Dombóvári Szociális és 

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulást (a továbbiakban: Társulás), amely a 

társulási megállapodás felülvizsgálatát és módosítását követően 2013. július 1-jétől 

jogi személyiségű társulásként működik, a Magyar Államkincstár által vezetett 

törzskönyvi nyilvántartásba bejegyezésre került. Gyulaj Községi Önkormányzat 2015. 

december 31. nappal kivált a Társulásból, 2016. január 1-jével pedig Várong Község 

Önkormányzata és Lápafő Község Önkormányzata csatlakozott hozzá. 

 

A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a 2019. évben 7 ülést tartott 

és 35 határozatot hozott. A Társulási Tanácsban a dombóvári képviselő-testület 

képviseletét 2019. október 13-áig Kiss Béla alpolgármester látta el (a Társulás elnöke 

is ő volt). A 2019. október 13-i önkormányzati választásokat követően Dombóvár 

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Társulási 

Tanácsba Dr. Németh Tímea alpolgármestert, akadályoztatása esetére a Humán 

Bizottság elnökét, amennyiben pedig az elnök is akadályoztatva van, akkor az ő 

akadályoztatása esetére a Humán Bizottság elnökhelyettesét delegálja a megbízatásuk 

fennállásáig. A Társulási Tanács alakuló ülésén a Tanács elnökének Dr. Németh 

Tímeát, alelnökének Récsei Gábort, Szakcs Község Önkormányzata Képviselő-

testületének delegáltját választották meg. A Társulási Tanács további 2 tagja az elmúlt 

évekhez hasonlóan Brunner Dezső Várong Község Önkormányzata delegáltjaként, 

illetve Kirtyán Károly Lápafő Község Önkormányzata delegáltjaként. 

 

Még 2018-ban született elvi döntés arról, hogy Dombóvár Város Önkormányzata a 

Társulás fenntartói közreműködésével működtetett Dombóvári Egyesített Humán 

Szolgáltató Intézmény Arany Sziget Idősek Otthonában és a Platán Otthonában 

biztosított idősek otthona szociális szolgáltatás (összesen 110 férőhely) ellátását, és a 

két feladatellátási hely fenntartását a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületre 

kívánja bízni ellátási szerződéssel, míg a személyes gondoskodást nyújtó többi önként 

vállalt és kötelező szociális szolgáltatást változatlanul a Társulás és az intézmény útján 

biztosítja.  

 

Dombóvár Város Önkormányzata, a Társulás, illetve a Máltai Szeretetszolgálat az 

átadás-átvételi szándékot közös nyilatkozatban is megerősítette, és a három szervezet 

2018. decemberében, majd 2019. áprilisában ismételten közösen kérte az Emberi 

Erőforrások Minisztériumától a szociális szolgáltatások területi lefedettségét 

figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe történő befogadás szakkérdésében az 

előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadását és ezáltal a befogadáshoz való 

hozzájárulást a Máltai Szeretetszolgálat tekintetében.  

 

A kérelem pozitív fogadtatásra lelt, október elején érkezett meg a Minisztérium 

állásfoglalása, melyben hozzájárult a befogadáshoz. Végül a 2019. év végén született 



döntés arról, hogy Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ellátási 

szerződést köt az idősek otthona szociális szolgáltatás biztosítására a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Egyesülettel 2020. január 1-től. 

 

A feladatellátáshoz kapcsolódóan sok fontos döntést kellett meghozni a Társulási 

Tanácsnak is. Többek között módosítani kellett a Dombóvári ESZI alapító okiratát és 

szakmai programját. Meg kellett határozni az új székhelyet (mivel az korábban az 

Arany Sziget Idősek Otthona volt az Arany János tér 2. alatt), ez a Kinizsi utca 37. 

szám alatti Jam-központ lett.  

 

A szociális étkeztetéshez a főzést az Arany Sziget Idősek Otthonának konyhája 

biztosította, illetve a mosodáját is igénybe vette a többi telephely (pl.: Támasz Otthon). 

A feladatok folyamatos ellátása érdekében a Dombóvári ESZI szerződéses 

szolgáltatásként 1 év határozott időtartamra szerződést kötött a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Egyesülettel.  

 

Fontos kérdés volt a Dombóvári ESZI feladatátadással érintett dolgozói 

munkajogviszonyának rendezése is, hiszen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Egyesülethez került dolgozók már munkaviszonyban állnak.  

 

Az intézmény vezetését 2015. július 1-jétől Horváthné Gyánó Bernadett látta el. 

Intézményvezető asszonyt a Társulási Tanács öt évre bízta meg a Dombóvári ESZI 

vezetésével, ám kérelmet nyújtott be a közalkalmazotti jogviszonya közös 

megegyezéssel történő megszüntetésére. Kérelmének oka, hogy az Arany Sziget 

Idősek Otthonából és a Platán Otthonból 2020. január 1-jén létrejött Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Arany Sziget Idősek Otthona vezetésére felkérte 

az Egyesület. Az intézményvezető asszony közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött 

utolsó naptári napja 2019. december 31-e volt. A fentiekre tekintettel szükséges volt 

gondoskodni arról, hogy a Dombóvári ESZI vezetése 2020. január 1-jétől biztosított 

legyen, a magasabb vezetői megbízásra a pályázat kiírása megtörtént. A beérkezett 

pályázatok elbírálása után az intézmény vezetésével 5 esztendőre Varga Editet bízta 

meg a Társulási Tanács, aki áthelyezéssel került az intézményhez 2020. január 1-jétől. 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának az önkormányzati törvény 13. § (1) 

bekezdésének 10. pontja értelmében kötelező feladata a területén hajléktalanná vált 

személyek ellátásának és rehabilitációjának biztosítása. A feladatot a Dombóvári ESZI 

látja el nappali melegedő és népkonyha formájában. A Nappali Melegedő és 

Népkonyha épülete az évek folyamán több alkalommal költözött, végleges helyét 

2019. őszén nyerte el a Szabadság u. 8. szám alatti önkormányzati tulajdonú 

ingatlanban. A feladatáthelyezés miatt ugyancsak módosítani kellett a Társulás 

társulási megállapodását. 



2013. július 1. napjától a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása az állam 

feladata, a Kormány e feladat ellátására a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóságot jelölte ki. Az elmúlt évekhez hasonlóan 2019. január 1-től 2019. 

december 31-ig a Főigazgatósággal kötött megállapodás alapján biztosította a Társulás 

a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézményen keresztül a dombóvári 

járáshoz tartozó településeken a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. A szolgáltatás 

biztosításáért a Főigazgatóság a szerződésben rögzített szolgáltatási díjat fizetett. 

Sajnos az utóbbi három év vonatkozásában visszafizetési kötelezettség keletkezett, 

miután a ténylegesen teljesített feladatmutató nem érte el a Főigazgatósággal kötött 

megállapodásban vállalt mértéket. 

 

A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézményben korábban működött 

alapszervezete a Magyarországi Munkavállalók, Szociális és Egészségügyi Ágazatban 

Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének, melynek reprezentativitása 2015-ban 

megállapításra is került. Az intézmény és az Alapszervezet között jött létre kollektív 

szerződés (a legutóbbi 2018. augusztus 1-én lépett hatályba), azonban 2018. 

decemberében valamennyi alapszervezeti tag megszüntette tagságát. Az alapszervezet 

megszűnt, ami a kollektív szerződés megszűnését is maga után vonta, amit a 

Szakszervezet elnöke is megerősített. A Társulási Tanács a márciusi ülésén 

jóváhagyta, hogy a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény a 2018. 

augusztus 1-jétől hatályos kollektív szerződés megszűnésétől függetlenül továbbra is 

az abban rögzítettek szerint alkalmazza a - mind az alap-, mind a szakosított ellátásban 

- váltott, illetve a megszakítás nélküli munkarendben munkaviszonyban vagy 

közalkalmazotti dolgozók tekintetében a bérpótlékokat (műszakpótlékokat) a 

következők szerint: 

- a tizennégy és tizennyolc óra közötti időtartam alatt történő munkavégzés 

esetén 20% bérpótlék (délutáni műszakpótlék) jár, 

- a tizennyolc és hat óra közötti időtartam alatt történő munkavégzés esetén 

40% bérpótlék (éjszakai műszakpótlék) jár. 

A Társulási Tanács a várt fenntartóváltás miatt úgy döntött, hogy a bérpótlékok 

mértékét és az annak alapjául szolgáló időszakokat 2019. második félévében 

felülvizsgálja, mivel a leginkább érintett dolgozói kör a két idősek otthonában 

tevékenykedik. A felülvizsgálat végül a 2020. évre tolódott. 

 

A Platán Otthon egyik, 2018. novemberében elhunyt ellátottjának közeli 

hozzátartozója 2019. február 10-én panaszbejelentést tett a Társulás felé az idősek 

otthona szolgáltatás nyújtása során szerzett tapasztalataival kapcsolatban. A 

bejelentésben azt az álláspontját fejtette ki, hogy hozzátartozójának a Platán Otthonban 

történt 8 hónapos ellátása alatti folyamatos nyugtatózása, valamint gondozásának 

elhanyagolása vezetett a rohamos állapot-rosszabbodásához és tragikus kimenetelű 

halálához. A belső eljárási rendnek megfelelően az Érdekképviseleti Fórum ülése 

összehívásra került 2019. március 27-én, ahol megállapításra került, hogy az érintett 

ellátását nem hanyagolták el, állapotának romlása és demenciájának növekedése nem a 

gondozásából eredően következett be, a gyógyszerezése pedig a vonatkozó 

jogszabályok szerint a szakorvosi rendelkezés alapján történt. Minderről május elején 

a hozzátartozó tájékoztatása megtörtént, lezárva a vizsgálatot a Társulás részéről. 



A hozzátartozó ezután az Alapvető Jogok Biztosához fordult, mely vizsgálatot 

kezdeményezett a Tolna Megyei Kormányhivatalnál. A vizsgálat kapcsán helyszíni 

ellenőrzést tartott a Tolna Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya, illetve több 

alkalommal a Dombóvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának munkatársai is. 

Az összesen négy ellenőrzés során az eljáró hatóság az ellenőrzést lezáró döntésében 

az intézményt figyelmeztetésben részesítette, miszerint a betegdokumentációt 

pontosan, a valóságnak megfelelően vezesse, a dokumentáció tükrözze az ellátás 

folyamatát. Egyéb elmarasztalásra nem került sor. Az Alapvető Jogok Biztosa végül 

csak annyi észrevétellel élt már 2020-ban, hogy az Érdekképviseleti Fórum ülésén való 

részvételre lehetőséget kellett volna biztosítani a panaszosnak is. 

 

A Társulás működésével kapcsolatos feladatokat a Dombóvári Közös Önkormányzati 

Hivatal végzi a társulási megállapodásban, valamint a munkaszervezeti feladatok 

ellátására kötött szerződés szerint, a feladatellátásért a mindenkori központi 

költségvetési támogatás fajlagos összegével azonos díjat fizet, amely 2019. évben 

4.580.000,- Ft volt. A Társulás az OTP Bank Nyrt-nél vezetett önálló bankszámlával 

rendelkezik. A Társulás működésével összefüggésben 2019. évben a munkaszervezet 

díja és a bankszámlához kapcsolódó költségek terhelték a Társulást. 

 



Beszámoló a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás 2019. 

évi működéséről 
 

A Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás a „Dombóvár 

Térségi Szennyvízkezelésének Kiépítése” megnevezésű, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-

0018 azonosító számú projekt megvalósítása érdekében jött létre 2010-ben. Az alapítói 

jogokat a Társulást alkotó két önkormányzat – Dombóvár Város Önkormányzata és 

Attala Község Önkormányzat – gyakorolja. 

 

A Társulási Tanács a 2019. évben mindösszesen három alkalommal ülésezett: március 

20-án, május 15-én és december 5-én. 

 

A márciusi ülésen a Társulási Tanács a Társulás 2018. évi költségvetésének 

módosításáról, valamint a 2019. évi költségvetésének elfogadásáról döntött. 

A májusi ülés témáját főként a dombóvári szennyvíztelep homokfogójának garanciális 

ügyével kapcsolatban megtett intézkedések adták. Ez ügyben a Társulás úgy 

határozott, hogy választott bírósági eljárást indít meg a kialakult helyzet mielőbbi 

rendezése érdekében. Az eljárás megindításhoz szükséges ügyvédi megbízáshoz és az 

eljárási költségek megelőlegezéséhez 500.000,- Ft-ot biztosított a 4/2019. (V. 15.) Tt. 

határozatában. Ezen az ülésen döntött a Társulási Tanács a Társulás 2018. évi 

gazdálkodásának zárszámadásáról is. 2019 márciusában a Tolna Megyei 

Kormányhivatal törvényességi felhívással élt a Tárulási Tanács mulasztásai miatt, 

melyben részletezte azok tartalmát. Alapvetően technikai jellegű felvetési voltak: a 

Társulási Tanácsnak évente legalább hat ülést kell tartania, melynek a 2018. évben 

nem felelt meg, mert csupán négy ülés került összehívásra, valamint a jegyzőkönyvek 

határidőben – 15 napon belül – történő felterjesztése sem valósult meg. Tekintettel a 

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal társulási ügyekkel foglalkozó részlegének 

leterheltségére, valamint arra, hogy folyamatban van a homokfogó garanciális ügyének 

rendezése, a határidő meghosszabbítását kérte a Társulás akkori elnöke – Tigelmann 

Péter – 2019. május 17-ig. A Tolna Megyei Kormányhivatal a határidő 

meghosszabbítása iránti kérelmet elfogadta, a szükséges dokumentumok határidőben 

megküldésre kerültek. 

 

A decemberi Társulási Tanács ülésének összehívására alapvetően a 2019 októberében 

lebonyolított általános helyi önkormányzati választások miatt került sor, hiszen az új 

képviselő-testület felállásával új elnök és alelnök megválasztására kellett sort keríteni. 

A Társulási Tanács 4 főből áll, melynek tagjai: Pintér Szilárd elnök, Gelencsér István 

alelnök, valamint dr. Németh Tímea és Kiss Gyula. A törzskönyvi nyilvántartásba 

történő változásbejegyzéshez szükséges intézkedések megtételéről dr. Szabó Péter, a 

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője gondoskodott. 

 

 



Beszámoló a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás 

2019. évi működéséről 

 

A Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás a társult 

települések ivóvíz minőségének javítására, illetve a települések közigazgatási területén 

a lakossági vízellátást biztosító nem közüzemi vízbázisok kiváltására jött létre a 

KEOP-1.3.0/09-11-2013-0035 számú „Dombóvár és térsége ivóvízminőség javító 

programja” című projekt lebonyolítása érdekében. 

 

A Társulás működése az elmúlt évben több változáson ment át. A 13 társult 

önkormányzat közül – Dombóvár Város Önkormányzatának kivételével – 2017. 

december 31-ével 12 kivált, így az első negyedév a Társulás működésképtelenségével 

telt el, majd 2019. április 25-én Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete helyre kívánta állítani a Tárulás működését azáltal, hogy jóváhagyta a 

társulási megállapodás módosítását. A módosítás szerint a Társulás a továbbiakban 

egy taggal működik, melybe a dombóvári önkormányzat 3 főt delegált: az akkor 

regnáló képviselő-testületből a polgármestert, Szabó Lorándot, az alpolgármestert, 

Tigelmann Pétert, valamint a képviselő-testület további egy tagját, Berta Jánost. 

A fenti képviselő-testületi döntést az új felállású Tárulási Tanács is elfogadta, és 

eszerint hozta meg döntését az elnöki és alelnöki tisztségről 2019. május 15-i hatállyal. 

Még ezen az ülésen döntött a 2016., a 2018. és a 2019. évi költségvetés elfogadásáról, 

valamint arról, hogy a Magyar Államkincstár által Dombóvár Város Önkormányzatára 

kiszabott bírságok összegét a Társulásból kivált önkormányzatok között arányosan 

ossza fel és követelje tőlük annak megtérítését. 

 

A kissé nehézkesen induló első félév után több ülés tartására nem került sor az év 

további részében egészen december 5-ig, ugyanis a 2019. október 13-án tartott 

általános helyi önkormányzati választások után újból meg kellett választani a Társulás 

tisztségviselőit. 

 

 


