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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Kezdeményezésemre 2019. október 31-én Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete kinyilvánította, hogy együtt kíván működni a Kapos-menti Terület- 
és Vidékfejlesztési Társulásban résztvevő községi önkormányzatokkal és ennek 
érdekében mielőbb a Társulás tagja kíván lenni. A testület felhatalmazott a Társulásban 
résztvevő önkormányzatokkal való egyeztetésre, és annak eredményéhez képest a 
további szükséges döntési javaslatok képviselő-testület elé terjesztésére. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 89. § (2) 
bekezdése akként rendelkezik, hogy a társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha 
törvény eltérően nem rendelkezik, legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel 
kell dönteni, a döntésről pedig a társulási tanácsot értesíteni kell. Erre tekintettel azzal a 
kezdeményezéssel fordultam a Társulás tagjaihoz, hogy - élve az önkormányzati törvény 
által biztosított eltérési lehetőséggel - úgy módosítsák a társulási megállapodást, 
miszerint évközben is legyen lehetőség a csatlakozásra. Így a hat hónapos „várakozási 
időre” tekintettel az a legcélszerűbb, hogy Dombóvár Város Önkormányzata 2020. július 
1-jétől legyen a társulási együttműködés résztvevője.  
 
A Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa 2019. november 
27-én elfogadta a társulási megállapodás azirányú módosítását, amely lehetővé teszi, 
hogy egy csatlakozni kívánó önkormányzat ne csak év elejével lehessen a Társulás tagja. 
Ezt minden jelenlegi tagnak jóvá kell hagynia, amely november végén, december elején 
megtörténik, így a decemberi rendes ülésen a dombóvári képviselő-testület meghozhatja 
a csatlakozási döntést 2020. július 1-jei időponttal. 
 
A jelen ülés 4. számú előterjesztése foglalkozik a Dombóvári Közös Önkormányzati 
Hivatal létrehozásában való együttműködést érintő kezdeményezésekkel. Ez 
Csikóstőttős kapcsán érinti a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás jelenlegi 
munkaszervezetét, a Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatalt, akinek egyik munkatársa 
látja el jelenleg a Társulás és intézménye gazdálkodási feladatait csikóstőttősi 
munkavégzési hellyel. A Társulás székhelye a jelen állás szerint maradna Dalmandon, 
illetve a munkaszervezet is az a hivatal lenne változatlanul, amely a székhely szerinti, 
azaz a dalmandi önkormányzat tekintetében végzi a hivatali teendőket, bár a változások 
miatt előfordulhat szervezeti, illetve névváltozás. Csikóstőttősnek a Dombóvári Közös 
Önkormányzati Hivatal létrehozásába és fenntartásába való előrelátható belépése miatt 
javaslom a hozzájárulást ahhoz, hogy az érintett személyt a Dombóvári KÖH 
alkalmazhassa, ezt ugyanis a Társulás is támogatja anyagilag (ahogy a Dalmandi KÖH 
esetében is ez a helyzet), illetve ő közre tudna működni Csikóstőttős Község 
Önkormányzata, illetve Attala Község Önkormányzata gazdálkodási ügyeinek vitelében 
is. Mindezt egy többoldalú megállapodás rögzítené az érintett szervezetek között. 
 
  



A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozom. 
 

Határozati javaslat 
a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társuláshoz kapcsoló munkaszervezeti 

feladatok ellátásában való közreműködésről 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal együttműködjön a Kapos-menti Terület- 
és Vidékfejlesztési Társuláshoz kapcsolódó munkaszervezeti feladatok ellátásában a 
Társulás munkaszervezetével, amennyiben  
a) a Társulás ahhoz pénzügyileg is hozzájárul, valamint  
b) a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Attala Község Önkormányzata, 

illetőleg Csikóstőttős Község Önkormányzata vonatkozásában is ellátja a hivatali 
feladatokat.  

 
2. A Képviselő-testület az 1. ponttal összefüggésben az abban foglalt feltételek megléte 

esetén hozzájárul a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal szakmai létszámának 
egy fővel való emeléséhez, és a munkaszervezeti feladatok ellátásában való 
közreműködésről szóló megállapodás megkötéséhez. 
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