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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület 2018. november 29-i ülésén tárgyalt a Dombóvár Térségi Humán 
Szolgáltató Társulás (a továbbiakban: Társulás) megszüntetéséről, és ismételten 
elfogadta a megszüntetéséről szóló megállapodást. 

A megállapodást a Társulásban résztvevő többi önkormányzat képviselő-testülete is 
jóváhagyta, azt valamennyi polgármester aláírta, és a Magyar Államkincstár a 
megszüntető megállapodás alapján 2018. december 31-i megszűnési dátummal a 
törzskönyvi nyilvántartásból a Társulást törölte.  

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm.rendelet 7. § -a szerint a 
költségvetési év kezdetétől a mérleg fordulónapjáig terjedő időtartamra éves 
költségvetési beszámolót kell készíteni, a mérleg fordulónapja a jogutód nélkül 
megszűnő költségvetési szervnél a megszűnés napja. Az éves költségvetési beszámolót 
a megszűnés napját követő hatvan napon belül kell az irányító szerv vezetőjének 
jóváhagyásra megküldeni. 

A Társulás tagjai a megszüntetés során a Társulást megillető jogosultságok és 
követelések, valamint a Társulást terhelő kötelezettségek tekintetében a Társulás 
helyett eljáró önkormányzatként Dombóvár Város Önkormányzatát jelölték ki. 

A társult önkormányzatok a Társulás tulajdonába vagyont nem adtak át, a működéshez 
használt ingatlanok és felszerelések, eszközök az érintett önkormányzatok 
tulajdonában maradtak. 

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások tekintetében a társulás székhelyeként 
Dombóvár Város Önkormányzata igényelte meg a támogatásokat, illetve számolt el 
azokkal. 

A Társulás által fenntartott intézménynél, a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltató Központnál történt ellenőrzések alapján a 2015. december 31-e előtt 
igényelt támogatások elszámolása alapján az intézmény mulasztásai miatt a 2014. évre 
762.780 Ft-ot és 36.789 Ft kamatot, a 2012-2015. közötti 4 éves finanszírozási időszak 
lezárásával a támogató szolgáltatás és a pszichiátriai közösségi alapellátás kapcsán 
287.255 Ft-ot, valamint 2.020.582 Ft-ot fizetett vissza eddig Dombóvár Város 
Önkormányzata. 

A „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ igazgatója által 
kezdeményezett perben a munkáltatói jogutód, a Dombóvári Egyesített Humán 
Szolgáltató Intézmény pervesztes részére Dombóvár Város Önkormányzata összesen 
965.000 Ft-ot biztosított a közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetése és a 
perköltség címén megítélt fizetési kötelezettség teljesítésére. 

A Társulás munkaszervezeti feladatait a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 
látta el. A peres ügyek és támogatások ellenőrzése miatt a Társulás rendelkezésére álló 
pénzeszközöket tartalékolta. 

A munkaszervezeti feladatokra számolt hozzájárulás 4.963.000 Ft/év, melynek 
megfizetése a 2015. évtől elmaradt a Társulás megszüntetésig. 
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A megszüntető megállapodás alapján a Társulás fizetési számlájáról Dombóvár Város 
Önkormányzata részére átutalt összeg tartalmazza a munkaszervezeti feladatok 
ellátására járó hozzájárulást is 2015. január 1-jétől a Társulás megszűnésének 
időpontjáig.  
 
A Társulás pénzforgalmi bankszámlájáról a számla megszüntetésekor 6.276.540 Ft 
került át az Önkormányzat számlájára. A 2018. év során a 2015. évi hátralékát 
rendezte Csibrák, Kurd és Döbrököz Község Önkormányzata összesen 3.257.741 Ft 
összegben, követelés a 2015. évi társulási hozzájárulás kifizetésének elmaradása miatt 
Nak Község Önkormányzatával szemben áll már csak fenn, összesen 850.183 Ft 
összegben. A megszüntető megállapodás alapján a nemfizetővel szemben fellépni 
Dombóvár Város Önkormányzata jogosult. 
 
A Társulás megszűnését a Társulási Tanács 2017. december 31. napjával határozta 
meg, azonban a Társulás megszüntetésének módját és időpontját a Magyar 
Államkincstár nem fogadta el, így a Társulás a tavalyi év utolsó napjáig szerepelt a 
törzskönyvi nyilvántartásban, de a 2018. évre költségvetést nem fogadott el, tényleges 
működés nem volt, a társult önkormányzatok 2016. január 1-jétől másik 
intézményfenntartó társulásban látták el a feladatokat. A költségvetés és az 
adatszolgáltatás hiánya miatt a Magyar Államkincstár bírságokat vetett ki a tavalyi 
esztendőben. 
 
A Társulás 2018. évi költségvetési beszámolója és a mérlege mellékelve. A mérleg 
záró adataként csak a naki hozzájárulás szerepel, mint fennálló követelés, egyéb 
vagyon nincs. 

A fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását. 

 

Határozati javaslat 
 a megszüntetett Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató Társulás költségvetési 

beszámolójának elfogadásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2018. december 
31-vel megszüntetett Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató Társulás költségvetési 
beszámolóját. 
 
 

Kiss Béla 
alpolgármester 

 


