Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás
I. A TÁRSULÁS FELADATELLÁTÁSÁNAK
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A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2004. június 29-én
alakult meg a dombóvári kistérség 16 települési önkormányzatának jóváhagyó
határozatával, azzal a céllal, hogy a kistérség összehangolt fejlesztése érdekében
együttműködjenek, a térségi szinten biztosítható közszolgáltatások minőségi és
költség-hatékony működtetésének feltételeit megteremtsék.
I.1. A TÁRSULÁS MEGÁLLAPODÁSBAN MEGHATÁROZOTT FELADATAI:
A 2012-ben hatályos Társulási Megállapodás a Dombóvár és Környéke Többcélú
Kistérségi Társulás feladatait a következőképpen határozta meg:
1. A Társulás kiemelt feladata volt a közoktatási feladatok szervezése és ellátása,
ezen belül a közoktatási szakszolgálati feladatok közül a logopédiai és gyógytestnevelési, nevelési tanácsadási ellátás. A Társulásoknak kötelező feladata volt a
szakszolgálati feladatok ellátása. A feladatot először a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott Móra Ferenc Általános Iskola látta el. 2011. év szeptember 1-jétől a „Reménység” Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola
gondoskodott/gondoskodik a pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a gyógytestnevelés és logopédiai feladatok ellátásáról a kistérség intézményeiben.
A Társulás az akkor saját fenntartású intézményében látta el a korai fejlesztés és
gondozás, valamint a fejlesztő felkészítés szakszolgálati feladatot is.
A közoktatásról szóló törvény módosítása szerint a súlyos és halmozottan
fogyatékos gyermekek is tankötelezettnek minősülnek. Ennek következtében
2009. szeptember 1-jétől 6 gyermekkel megszerveztük a fejlesztő iskolai
oktatást. A 2012/2013-as tanévtől 5 jelenleg is ellátott és egy új kisgyermek
tankötelezettségét kellett biztosítanunk fejlesztő iskolai ellátás keretében, mely
egy újabb csoport indítását jelentette a fejlesztő iskolai intézményegységben.
A közoktatási feladatok ellátása a Társulás keretében működő
intézményfenntartó társulások útján történt. Öt közoktatási intézményfenntartó
társulás és két önálló közoktatási intézmény működött a dombóvári kistérségben,
melyekkel megállapodást kötött a társulás a tanügy-igazgatási feladatok
ellátására.
A közoktatási feladatellátáshoz kötődik a 2004-ben PHARE támogatásból nyert
iskolabusz működtetése. A 20 személyes busszal a társulás elsősorban
gyermekek, tanulók, versenyekre, iskolai rendezvényekre történő szállítását oldja
meg, de lehetőség van arra, hogy saját számlás utas-szállítás keretében a Társulás
egyéb célokra is használja a kisbuszt.
2.
Fontos tevékenység a szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatási és szakosított ellátási feladatok szervezése, melyet a Társulás keretében működő, 16 kistérségi önkormányzat fenntartásában lévő „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ útján, valamint a három önkormányzat fenntartásá1
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ban működő Egyesített Szociális Intézmény útján biztosít. Az Alapszolgáltató
Központ a kistérség egész területén ellátja a családsegítés és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatait, családok átmeneti otthonát működtet, kistérségi ellátási területtel szervezi a támogató szolgálatot és a pszichiátriai és szenvedélybetegek
közösségi ellátását, 13 községi településen biztosít házi segítségnyújtást. Az
Egyesített Szociális Intézmény bentlakásos ellátást biztosít idős emberek részére,
a kistérség három településén biztosít házi segítségnyújtást, a kistérség egészére
kiterjedően lát el jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. Idősek nappali otthonát
működtet Dombóváron és feladata hajléktalan-ellátás alapfeladatainak biztosítása
is.
A Társulás saját fenntartású intézménye útján biztosította a fogyatékkal élők nappali ellátását a kistérségben. A saját intézményként működtetett nappali otthon
ún. többcélú – szociális és közoktatási feladatokat is ellátó – intézmény, melyben
a 2009/2010-es tanévtől kezdődően fejlesztő iskolai intézményegység is működött/működik.
A Társulás a kistérségi önkormányzatoknál és egyéb költségvetési intézményekben gondoskodott a belső ellenőrzés ellátásáról. A feladatot a Társulás a dombóvári Polgármesteri Hivatallal kötött megállapodás alapján, a hivatal belső ellenőrzési csoportja útján látta el.
Közművelődési feladatok területén a Társulás megbízásából a Dombóvári Városi Könyvtár 2005 óta nyújtott mozgókönyvtári (ellátó könyvtári) szolgáltatásokat
a társulásban részt vevő azon települések számára, amelyek vállalták a könyvtári
szolgáltató helyek működési (infrastruktúra + munkatárs) feltételeinek biztosítását. 14 községi önkormányzat területén biztosított mozgókönyvtári ellátást,
könyvtár-ellátó szolgáltató rendszert működtetett. A Társulás támogatási és
együttműködési megállapodást kötött a Városi Könyvtárral, hogy a kistérségben
működő könyvtári szolgáltató helyek szakmai felügyeletét ellássa, munkájukat
segítse. A Társulás ezen kívül közvetlenül adott át támogatást erre a feladatra a
településeknek, melyből az önkormányzatok a könyvtári szolgáltató hely működtetését, a könyvtáros bérköltségét fedezték, felújítási, állománygyarapítási munkálatokat végeztek.
A közművelődési tevékenységen belül a munkaszervezet fogta össze a kistérség
civil szervezeteit, külön foglalkozott a nyugdíjas szervezetekkel, és ifjúsági
szervezetekkel.
A Társulás részt vett és részt vesz sport- és közművelődési rendezvények
szervezésében, két ifjúsági tábort működtet: egyet Balatonfenyvesen, egyet
pedig Dombóvár-Gunarason. A Társulás által üzemeltetett mindkét táborra
megkértük az ÁNTSZ engedélyt és a többi szükséges engedélyeket az
induláshoz. A szezonban az ÁNTSZ helyszíni ellenőrzést végzett mindkét
helyen, és mindent rendben talált. A Balatonfenyvesi táborba június 13-án
érkezett az első csoport. A tábort igénybevevők az ország szinte minden tájáról
érkeztek. Sajnálatos, hogy a dombóvári iskolákon kívül a térség települései nem
veszik igénybe nyaralási lehetőségeinket. A tábor kihasználtsága a 2011. évhez
viszonyítva a 2012. évben csökkenést mutatott. Az iskolai csoportok kevesebb
gyermekkel táboroztattak az idén, az üdülővendégek száma azonban nőtt. Az
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üdülési csekk elfogadása mellett, a szép kártyás elfogadást is bevezettük. Üdülési
csekkel 50.000 Ft értékben, szép kártyával 337.235 Ft értékben fizettek.
A gunarasi táborba június 18-án érkezett az első csoport. A térség települései
közül 2012-ben is az előző évekhez hasonlóan Csikóstőttős Község
Önkormányzata tette lehetővé a település iskolásai számára a nyaralást.
Probléma, hogy az iskolák elzárkóznak a tábor szervezése elől. Ennek
megváltoztatásában az önkormányzatok (elsősorban a polgármesterek) és az
oktatási intézmények vezetőinek segítségére is szükségünk van/lesz. Célunk,
hogy minél több, a kistérség településein élő gyermek számára biztosítsuk a
táborozási lehetőséget. Dombóvár város gyermekei számára 2012-ben napközis
tábort szerveztünk július 2. – 13. között, 2 héten keresztül a „Kapaszkodó”
Alapszolgáltató Központ együttműködésével. Mintegy 60 gyermeket láttak el
szokásos programokkal (napi háromszori étkezés a közeli Camping étteremben,
fürdés, és kreatív kézműves foglalkozások).
A Társulás a központi orvosi ügyelettel kapcsolatos feladatok ellátását is biztosította/biztosítja a kistérségben. 2012 tavaszán lezárult a Dombóvár és Környéke
Többcélú Társulás által indított „Háziorvosi ügyeleti szolgáltatás” megnevezésű
közbeszerzési eljárás. A pályázati dokumentációt három szolgáltató kérte meg. A
pályázatok beérkezésének határidejéig 2 ajánlattevő küldte meg pályázatát a Társulásnak, a központi ügyeletet eddig is ellátó Emergency Service Kft, valamint a
Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nkft. Március 20-án került sor a pályázatok bontására, ahol a bíráló bizottság hiánypótlásra szólította fel az ajánlattevőket. A hiánypótlást az ajánlattevők határidőre benyújtották. A március 27-én
megtartott közbülső bírálaton a Bíráló Bizottság a Szent Lukács Egészségügyi
Nkft. szakmai alkalmasság igazolására benyújtott hiánypótlását nem találta egyértelműnek, ezért felkérte az ajánlattevőt, kérjen jogi állásfoglalást egészségügyi
szakjogásztól, melynek határideje 2012. március 30. A beérkezett jogi állásfoglalás alapján a szakmai alkalmasság megállapítható a Dombóvári Szent Lukács
Egészségügyi Nkft. esetében.
A tárgyalásos eljárás során az ajánlattevőknek lehetőségük nyílt az ajánlati ár
módosítására. Ezzel a lehetőséggel az Emergency Service Kft. élt, és ajánlatát
nettó 360.000 Ft/hó összegre módosította. A Társulási Tanács 2012. április 2-i
ülésén 4 éves időtartamra az Emergency Service Nkft- bízta meg a dombóvári
kistérség területén a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásával. A Társulás és
a szolgáltató közötti szerződéskötésre május 13-én került sor.
A területfejlesztés a Társulás legrégebben, 1996. óta ellátott tevékenysége. A
pályázatírás mellett a területfejlesztési csoport a kistérség cselekvési tervének
projektjeit gondozza, vállalkozói tanácsadást nyújt a kistérség vállalkozóinak,
terveket, elemzéseket készít a térség gazdasági, társadalmi állapotáról.
A sikeres kistérségi tervezés érdekében szükség van a jelenleg zajló és a tervezett
fejlesztési projektek azonosítására, és azoknak a térségi szereplők egyetértésén
alapuló fejlesztésére, hogy minél több program kerülhessen megvalósításra. E
folyamat elősegíti, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv III. 2014-2020.
közötti megvalósítási időszakában a támogatási keretek minél nagyobb részét
lehívhassa a kistérség. A Munkaszervezet elkészítette a dombóvári kistérség
2011-2012. évre vonatkozó akciótervét, melyet aktualizált is: minden településsel
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leegyeztettük a megvalósult, a nem megvalósult és a folyamatban lévő
fejlesztéseket, illetve összegyűjtötte a 2013-as és a 2014-2020-a tervezési
időszakra vonatkozóan az elképzeléseket is. A Társulási Tanács a 45/2012.
(VI.28.) Kistérségi Tanácsi határozattal fogadta el az aktualizált cselekvési tervet.
A Társulás fontos feladata volt az idegenforgalom területén a Kistérségi Tourinform Iroda fenntartása is. A Tourinform Iroda információszolgáltatással, kisebb
ajándéktárgyak árusításával, bérletárusítással foglalkozott. Terjesztette a dombóvári kistérség kiadványait, kezelte a honlapot és adatokat szolgáltatott a Tourinform hálózat országos rendszerébe. A Tanács döntése alapján a Dombóvár központjában működő iroda április 30-val bezárt, május 2-től szezonális jelleggel a
Gunarasi Iroda látta el az információs feladatokat szeptember 15-ig. A szezonális
információs iroda megfelelt a Névhasználati Szerződésben rögzített szakmai elvárásnak és jogosult volt a Magyar Turizmus Zrt. által biztosított arculati elemek
használatára, illetve szolgáltatásaira. Az előző évekhez hasonló kiváló szolgáltatásokat és tájékoztatást biztosított ügyfeleinek az iroda.
Az eddigi évekhez hasonlóan június végén megnyílt a Gunarasi Piac, ahol a helyi
és környékbeli termelők, kézművesek árusíthatták házi portékáikat, saját
készítésű képzőművészeti, illetve népművészeti alkotásaikat. A piac négy
standdal üzemelt és leginkább a délutáni és esti időszakban történt árusítás.

7.

I.2. A FELADATELLÁTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ VÁLTOZÁSOK 2012-BEN
-

-

-

A „Reménység” Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola fenntartói feladatait 2013.
január 1-től a PRESIDIUM Közhasznú Egyesület látja el, a 75/2012.(XI.14.)
Kistérségi Tanácsi határozat alapján.
Az új Ötv. IV. fejezet 95.§.(4) bekezdése szerint: „A társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése) eltérő megállapodás hiányában a társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja el.” A
Társulási Tanács döntött arról, hogy a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete 2012. december 31. napjával az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. §-a alapján jogutód nélkül megszűnik 87/2012.(XII.13.) Kistérségi Tanácsi határozat. A megszüntetésről Megszüntető
Okiratban kellett rendelkezni. A Társulás Munkaszervezete elkészítette és megküldte a Magyar Államkincstár részére a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetének megszüntető okiratát. A Magyar Államkincstár meg is küldte az erről szóló Határozatot, a Törzskönyvi Igazolást és a
Törzskönyvi Kivonatot. A Megszüntető Okiratban nevesítve lett, hogy a Társulás munkaszervezeti feladatait a Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal látja
el 2013. január 1-től.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény múlt évi módosítása átalakítja a
mozgókönyvtári ellátás eddigi rendszerét is. A törvény a települési
önkormányzatok számára továbbra is kötelező feladatként határozza meg a
nyilvános könyvtári szolgáltatás biztosítását, de 2013. január 1-jétől az önálló
nyilvános könyvtárral nem rendelkező települések önkormányzatai ezt a
feladatot a megyei könyvtárral kötendő szerződés alapján látják el oly módon,
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hogy „az igénybe vett szolgáltatások fogadására alkalmas könyvtári,
információs és közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató helyet
működtet.” 64. § (3).
A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa, a 2012.
október 5-ei ülésén úgy döntött, hogy kérelmet nyújt be az Emberi Erőforrások
Minisztériumához, az IDA 672 forgalmi rendszámú, RENAULT típusú kisbusz
(az Oktatási Minisztérium Phare Programirodája által, a HU-99.04-01 Phareprogram I/3B. számú, az „Iskolabusz-program kis-, illetve szórványtelepülések
iskolái számára” című alprojektje keretében üzemeltetésre átadott iskolabusz)
térítésmentes
átvételére.
Az
Emberi
Erőforrások
Minisztériuma
vagyongazdálkodójának tájékoztatása szerint lehetőség nyílik a térítésmentes
átadásra, de csak Önkormányzatnak. A Társulási Tanács Gyulaj Község
Önkormányzatát jelölte ki átvevőnek, és döntött arról is, hogy vállalja a
tulajdonba adás érdekében felmerülő költségeket (70/2012. (X. 05.) Kistérségi
Tanácsi határozat). Gyulaj Község Önkormányzata 2012. november 12-én
postázta kérelmét a PHARE Program keretében beszerzett iskolabusz
térítésmentes átvételével kapcsolatban, mellyel kapcsolatban hivatalos értesítés
még nem érkezett.

I.3. A TÁRSULÁS KAPCSOLATAI, AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉRTÉKELÉSE
Helyi önkormányzatokkal
A Társulás 2012-ben is szoros és jó kapcsolatot tartott fenn a kistérség területén
működő helyi önkormányzatokkal. A Többcélú Társulás havi rendszerességgel tart
társulási ülést, melyen szorosan a Társulás feladatkörébe tartozó ügyeken túl olyan
kérdések is napirendre kerülnek, melyekben a kistérség települési önkormányzatainak
együttes fellépése szükséges.
A Társulás munkáját a Pénzügyi, Humán és Oktatási Bizottságban tagként jelen lévő
külső szakértők is segítik. A Pénzügyi Bizottságban gazdálkodással foglalkozó
szakemberek, az Oktatási Bizottságban pedagógusok, közoktatási szakértők, a Humán
Bizottságban szociális szakértők is részt vesznek.
A Többcélú Társulás együttműködési rendszerének legérzékenyebb pontja a
Dombóvár város önkormányzatával, polgármesteri hivatalával való kapcsolattartás.
Dombóvár a kistérség meghatározó fontosságú települése, ezért a közigazgatás
korszerűsítési folyamatok nyertese lehet/lett: kistérségi közigazgatási központtá
alakítás - járási központ. Ugyanakkor a Társulás munkaszervezetének folyamatosan
képviselnie kellett a kistérségi községek településeinek érdekeit a fejlesztésre,
jobbításra irányuló javaslataival, döntési alternatívák kidolgozásával. A
munkaszervezet legfontosabb szerepe a város és a kistelepülések érdekei közötti
törékeny egyensúly fenntartásának segítése, a városfejlesztési elképzeléseinek olyan
irányba terelése, mely a térség kistelepüléseinek fejlődését is húzza magával. Feladata
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továbbá projektek kistérségi szintű generálása, melyek 2013-ig, illetve a következő
finanszírozási időszakban 2014-2020 között megvalósíthatók.
A területfejlesztés intézményeivel
A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény rendelkezik többek között a területfejlesztésről
és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban: Tftv.) módosításáról, melynek értelmében 2012. január 1-től megszűntek a regionális, a megyei és a
kistérségi területfejlesztési tanácsok.
A megszűnt regionális és megyei területfejlesztési tanácsok jogutódjai a területileg
érintett megyei önkormányzatok lettek, míg a kistérségi fejlesztési tanácsok esetében
a törvény előterjesztője szerint nincs szükség a jogutódlás rendezésére, mert a tanácsok
feladatait az utóbbi években ténylegesen a többcélú kistérségi társulások látják el, és az
ezzel kapcsolatos szerződéseket is a többcélú kistérségi társulásokkal kötötte meg az
állam, így a kistérségi területfejlesztési tanácsok tekintetében 2012. január 1-jétől a
Tftv. 10/A-10/G. §-ai hatályon kívül helyezésre kerültek.
A Többcélú Társulás Munkaszervezete kapcsolatot tart a Széchenyi Programiroda
munkatársaival és a Tolnai Hármas Összefogás Vidékfejlesztési Szövetség
munkatársaival.
A térségben működő állami szervekkel
2012. évben is szoros kapcsolatot építettünk ki a munkaügyi központtal és annak helyi
kirendeltségével. Rendszeres kapcsolatban vagyunk a megyei Kormányhivatallal és a
Magyar Államkincstár megyei kirendeltségével is.
A munkaszervezet elkészítette és benyújtotta pályázatát a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Dombóvári Kirendeltségére: 2 fő közfoglalkoztatására a táborok takarító feladatainak ellátására, a „Reménység” Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola számára 1 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására, 1 fő foglalkoztatására az
„Első Munkahely Garancia” Program keretében, valamint a TÁMOP 1.1.2-11/1 kódszámú kiírás alapján 2 fő hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatására. A benyújtott pályázatainkat a munkaügyi központ, támogatásban részesítette.
Társadalmi és szakmai szervezetekkel
A Társulásnak egyik felvállalt és jó eredményekkel működő feladata a térség civil
szervezeteinek összefogása, érdekképviselete. A civilek sokszor fordulnak hozzánk
szakmai kérdésekkel, számos pályázat megírását és pénzügyi elszámolását vállalta a
Társulás munkaszervezete 2012-ben is.
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Gazdasági szervezetekkel
A Társulás a kistérségben működő vállalkozásokat fórumok, szervezésével,
tanácsadással segíti. A Társulás 2012-ben kettő sikeres vállalkozói fórumot szervezett:
2012. január 23-án és december 18-án, a Hungária Takarékkal közös szervezésben, a
NAV Tolna Megyei Igazgatóságának munkatársai előadásában szerveztük meg az
adózás rendjéről szóló és az SZJA törvény, valamint az ÁFA és a TB járulékok
változásairól szóló fórumot.
A Társulás munkaszervezete vállalkozói pályázatok készítését is vállalja, a kistérség
gazdasági szervezetei és gazdálkodói mindig bizalommal fordulhatnak hozzánk.
I.4. A KISTÉRSÉG TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI
HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK
ÖSSZEFOGLALÁSA
Vállalkozói fórum szervezése
Az előző év hagyományait követve, ismét megszerveztük a Hungária Takarékkal
közösen az adó változásokról szóló vállalkozói fórumot. A 2012. január 23-ai és
december 18-ai szakmai napon a NAV Tolna Megyei Igazgatóságának munkatársai
tartották az előadásokat, közel 50 - 50 fő érdeklődőnek.
Vállalkozói tanácsadás
Folyamatosan figyelemmel kísérjük a vállalkozói pályázatokat is. Az érdeklődőknek
pályázati tájékoztatást tartunk. A vállalkozói pályázatokról hírt adtunk honlapunkon is
(www.dobovarportal.hu).
A kistérségben élő mezőgazdasági vállalkozások támogatása, segítése is fontos
feladatunk.
Monitoring adatszolgáltatás
A 28/2012. (II.10.) számú MVH Közlemény alapján 2012. évben február 13. és
március 12. között volt lehetőségük a kötelező monitoring adatszolgáltatás teljesítésére
valamennyi, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott
projektgazdának. Az adatszolgáltatáshoz három önkormányzat (Attala, Kapospula és
Gyulaj) igényelte segítségünket.

II. A TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2012. ÉVI GAZDÁLKODÁSA
Az államháztartás területén jelentősen megváltozott a jogszabályi környezet,
mely eredményeképpen új államháztartási törvény és annak végrehajtásáról szóló
kormányrendelet jelent meg. Ezen jogszabályozások következtében 2012. január 1jétől teljesen elkülönültek a Társulás, a Munkaszervezet és az általa fenntartott
intézmény költségvetési bevételei és kiadásai. Azaz a Társulásnak, a
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Munkaszervezetnek és a „Reménység” Napközi Otthon és Fejlesztő Iskolának különkülön elemi költségvetést kellett készíteni, gazdálkodásukat külön vezetni, és külön
beszámolót készíteni.
II.1. BEVÉTELEK
A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évre tervezett
összes bevétele a várakozásoknak megfelelően alakultak, december 30-án 6.845.562 Ft
volt a Társulás számláján.
II.2. KIADÁSOK
A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évre tervezett
kiadásai a költségvetési határozattal összhangban időarányosan alakultak.
A Társulás 2012-ben hitelt nem vett fel. A Dombóvár és Környéke Többcélú
Kistérségi Társulás gazdálkodása stabilnak mondható.
III. A MUNKASZERVEZET 2012. ÉVI MŰKÖDÉSE
A 2012-ben hatályos Társulási Megállapodásban foglaltaknak megfelelően – a
társulási tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását a társulási
tanács költségvetési szerveként létrehozott, elkülönült – Munkaszervezet végezte.
A Munkaszervezet 2012-ben 6 fő főállású közalkalmazottat foglalkoztatott, akik közül
1 fő gyermeknevelés címen tartósan távollevő dolgozónk volt.
A Munkaszervezet két közalkalmazottja nyújtotta be lemondását a munkaszervezet vezetőnek: az oktatási referens és a munkaügyi referens. A lemondással távozó munkatársak által ellátott feladatok jövőbeni ellátása érdekében határozott időre (2012. december 31.) két fő támogatással foglalkoztatott felvétele valósult meg 3 hónapos próbaidő kikötése mellett. A két fő támogatására pályázatot nyújtottunk be a TÁMOP-1.1.2-11/1 kódszámú kiírásra, melynek segítségével hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazásával 70%-os bér,- és járulék-támogatást tudtunk igénybe venni (2012.
április 2-től 2012. szeptember 30-ig). A pályázatban három hónapos továbbfoglalkoztatást kellett vállalni. A pályázat benyújtásával jelentősen tudtuk csökkenteni a munkaszervezet bér,- és járulék költségeit.
A Munkaszervezet feladatai között kiemelkedik a Tanács üléseinek előkészítése, az
ülések dokumentálása, a hozott döntések végrehajtása. Az ülések előkészítése a
Munkaszervezet-vezető és kijelölt helyettesének a feladata volt.
A 2012-ben 13 társulási ülésen 89 határozat született.

IV. A DOMBÓVÁRI TOURINFORM IRODA 2012. ÉVI MŰKÖDÉSE
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A Tourinform-hálózathoz 46.-ként csatlakozott 1997 májusában a Dombóvári
Kistérségi Tourinform Iroda, mely fenntartója 2005. július 1-jétől a korábbi Dombóvár
Város és Városkörnyéki Önkormányzatok Területfejlesztési Társulásának jogutódja a
Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás.
A Dombóvári Kistérségi Tourinform Iroda területi információs és marketing iroda
feladatkörét látta el. A turisták tájékoztatása mellett a település, illetve kistérség
információit gyűjtötte, továbbította, szervezte a turizmust, kiadványokat készített,
kiállításokon vett részt.
Vendégforgalmi adatok 2012. év
Hónap
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
Összesen

Személyes forgalom
(fő)
501
440
487
352
571
733
1217
1415
229
5945

Telefon
(hívás)
36
34
29
31
8
12
5
18
3
176

Írásban
(fax, levél, e-mail)
16
20
22
18
7
5
2
3
2
95

A Tanács döntése alapján a Dombóvár központjában működő iroda április 30-val
bezárt, május 2-től szezonális jelleggel a Gunarasi Iroda látta el az információs
feladatokat szeptember 15-ig.
A Tourinform Iroda vezetője közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel
történő megszüntetését kérte, azzal, hogy lemond az őt megillető végkielégítésről. A
szezonális Tourinform iroda működtetésére, felvételre került egy fő közalkalmazott.
V. A „Reménység” Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola 2012. évi működése:
A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2006. december 21-i
ülésén döntött arról, hogy a „Reménység” Napközi Otthont a Többcélú Társulás saját
intézményeként létrehozza. Az induláskor az intézmény alaptevékenysége a
fogyatékos gyermekek és fiatalok napközbeni ellátása, korai fejlesztése és gondozása,
valamint fejlesztő felkészítése volt. Az alaptevékenységek, az ellátotti létszám és a
szakmai létszám tekintetében is jelentős változások történtek az eltelt időszakban.
Fogyatékos gyermekek és felnőttek nappali ellátása 50 fő ellátottról 76 főre, a szociális
intézményi foglalkoztatás 43 főről 55 főre emelkedett.
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A közoktatásról szóló törvény módosítása szerint a súlyos és halmozottan fogyatékos
gyermekek is tankötelezettnek minősülnek. Ennek következtében 2009. szeptember 1jétől 6 gyermekkel megszerveztük a fejlesztő iskolai oktatást.
A Társulásoknak kötelező feladata a szakszolgálati feladatok ellátása. A feladatot a
Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott Móra Ferenc Általános Iskola látta el.
2011. év szeptember 1-jétől a „Reménység” Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola
gondoskodik a pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a gyógytestnevelés és
logopédiai feladatok ellátásáról a kistérség intézményeiben.
A 2007 évi 12 fős induló szakmai létszám a kibővített feladatkör következtében 25
főre emelkedett.
Az intézmény szolgáltatásai átnyúlnak a kistérségen kívülre, ezért a működési
engedélyt kiterjesztettük a Dél-dunántúli régióra.
Tájékoztatás a 2012. január – december közötti időszak benyújtott pályázatairól
A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete 2012. évben
57 db pályázatot készített el, az igényelt pályázati összeg: 442.764.660 volt. A
pályázatok jelentős része még elbírálás alatt van (14 db). A 43 elbírált pályázatból 13
pályázat nem nyert, a többit támogatásban, vagy csökkentett támogatásban
részesítették. A pályázatok összefoglaló adatait az 1. számú melléklet tartalmazza.
Összesen hét nyertes pályázat pénzügyi elszámolásában vettünk részt:
-

-

-

-

Naki Faluszépítő Egyesület- (Faluszépítés LEADER módra) - Tájház kialakítása Nakon
Kapospula Község Önkormányzata - (Faluszépítés LEADER módra)Kapospula fejlesztése a lakosság bevonásával
Nak Község Önkormányzata- IKSZT Nak
Kaposszekcsői Nyugdíjas Egyesület - Nemzeti Erőforrás Minisztérium KOR-TARS-11-5544 - A kultúra utat nyit...- A Kaposszekcsői Nyugdíjas Egyesület- Orchidea Nyugdíjas Klub pályázata kirándulásra pénzügyi
és szakmai beszámoló elkészítése
Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület Dombóvár - Nemzeti Civil Alapprogram - NCA-DD-11-P-0039 Működési támogatás pénzügyi és szakmai beszámoló elkészítése
Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás - KAB-KEF- 11-A
pályázat- Együtt egymásért című pályázat pénzügyi és szakmai beszámoló elkészítése
Remler- Csapó Kft. - "Lábon járó egészség" - LEADER 1.022.328
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1. számú melléklet
A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete által készített
pályázatok összesítése 2012. évre vonatkozóan
Pályázó
szervezet
Kaposszekcsői
Nyugdíjas
Egyesület
„Orchidea
Nyugdíjas
Klub”
Német-Magyar
Kulturális
Egyesület
Csikóstőttős
Attala Község
Önkormányzata
SZILVÁSI
Mezőgazdasági
Termelő,
Szolgáltató és
Kerekedő Kft.
Nak Község
Önkormányzata

Benyújtás
helye
„Kor-Társ”
Idősügyi
Program 2011.

Pályázat címe
„A kultúra utakat nyit...”

„Kor-Társ”
Idősügyi
Program 2011.

„Álmodtunk egy öregkort,
csodásat és szépet.....
a Csikóstőttősi Nyugdíjas
Klub színházlátogatása
EMVA
Külterületi közcélú
186/2011.
mezőgazdasági út felújítása
(XII.22.) MVH Attala - Szentivánpusztán
Közlemény
EMVA
Külterületi közcélú
186/2011.
mezőgazdasági utak
(XII.22.) MVH felújítása KapospulaKözlemény
Alsóhetényben
4/2012 BM

Kurd Község
Önkormányzata

4/2012 BM

Jágónak Község
Önkormányzata

4/2012 BM

Gyulaj Község
Önkormányzata

4/2012 BM

Csibrák Község
Önkormányzata

4/2012 BM

Attala Község
Önkormányzata

4/2012 BM

Lápafő Község
Önkormányzata

4/2012 BM

Várong Község
Önkormányzata

4/2012 BM

„Közbiztonság növelését
szolgáló fejlesztések
megvalósítása”
„Közbiztonság növelését
szolgáló fejlesztések
megvalósítása”
„Közbiztonság növelését
szolgáló fejlesztések
megvalósítása”
„Közbiztonság növelését
szolgáló fejlesztések
megvalósítása”
„Közbiztonság növelését
szolgáló fejlesztések
megvalósítása”
„Közbiztonság növelését
szolgáló fejlesztések
megvalósítása”
„Közbiztonság növelését
szolgáló fejlesztések
megvalósítása”
„Közbiztonság növelését
szolgáló fejlesztések

Igényelt
összeg (Ft)
66.454

Elnyert összeg
(Ft)
66.454

150.000

-

8.622.224

8.622.224

7.894.752

-

225.000

225.000

226.775

226.000

225.000

225.000

227.005

227.000

226.290

226.000

204.358

204.000

225.000

225.000

225.665

225.000

11

Szakcs Község
Önkormányzata

4/2012 BM

Dalmand
Község
Önkormányzata
Kocsola Község
Önkormányzata

4/2012 BM

Csikóstőttős
Község
Önkormányzata
Kapospula
Község
Önkormányzata
Döbrököz
Község
Önkormányzata
Nagymányoki
Sport Egyesület
NSE

4/2012 BM

Döbröközi
Községi
Sportegyesület
DKSE
KaposszekcsőCsikóstőttős
Közös
Sportegyesület
KCSSE
Lápafő Község
Önkormányzata

107/2011.
(VI.30.)Korm.
rend.

Nak Község
Önkormányzata

5/2012. (III.1.)
BM

Várong Község
Önkormányzata

5/2012. (III.1.)
BM rendelet

4/2012 BM

4/2012 BM
4/2012 BM
107/2011.
(VI.30.)Korm.
rend.

107/2011.
(VI.30.)Korm.
rend.
5/2012. (III.1.)
BM

Városi Könyvtár TÁMOP –
Dombóvár
3.2.4.A-11/1

megvalósítása”
„Közbiztonság növelését
szolgáló fejlesztések
megvalósítása”
„Közbiztonság növelését
szolgáló fejlesztések
megvalósítása”
„Közbiztonság növelését
szolgáló fejlesztések
megvalósítása”
„Közbiztonság növelését
szolgáló fejlesztések
megvalósítása”
„Közbiztonság növelését
szolgáló fejlesztések
megvalósítása”
„Közbiztonság növelését
szolgáló fejlesztések
megvalósítása”
A Látvány-csapatsportok
támogatásával összefüggő
sportfejlesztési program
jóváhagyására
A Látvány-csapatsportok
támogatásával összefüggő
sportfejlesztési program
jóváhagyására
A Látvány-csapatsportok
támogatásával összefüggő
sportfejlesztési program
jóváhagyására
„önfenntartó képességet
segítő, önkormányzati
tulajdonú ingatlanok
felújítása, átalakítása,
átalakítása, bővítése
„önfenntartó képességet
segítő, önkormányzati
tulajdonú ingatlanok
felújítása, átalakítása,
átalakítása, bővítése
Önfenntartást segítő gépek,
kisgépek beszerzése Várong
Községben.
A papírszínháztól a
MANDA-pontig –
kompetenciafejlesztő
programok és szolgáltatások
a dombóvári kistérség

1.440.976

1.440.000

225.000

225.000

225.000

225.000

225.000

225.000

200.000

200.000

225.000

225.000

2.719.800

2.719.800

1.694.200

1.694.200

1.507.205

1.507.205

2.400.000

2.400.000

3.300.000

3.300.000

2.397.633

2.397.633

14.492.000

-
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Dombóvár és
Környéke
Többcélú
Kistérségi
Társulás

TÁMOP –
3.2.4.A-11/1

ESZI

TIOP-3.4.211/1
TIOP-3.4.211/1
Vidékfejlesztés
i Minisztérium
2012. évi Zöld
Forrás

ESZI
Hét Patak
Gyöngye
Natúrpark
Egyesület
Bereczki László
Istvánné egyéni
vállalkozó
Csikóstőttősi
Faluszépítő
Egyesület
Kőnig Krisztián
Ökrös Mónika
Dombóvár és
Környéke Többcélú Kistérségi
Társulás
Dombóvár
és
Környéke Többcélú Kistérségi
Társulás
Terne Cserhájá
Egyesület

Leader Helyi
Akciócsoportok
Leader Helyi
akciócsoportja
MVH 87/2012
(VII.5.)
MVH 87/2012
(VII.5.)
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet KAB-KEF12
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet KAB-ME12
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
NKA

Dombóvári Városszépítő
és
Városvédő Közhasznú Egyesület
Dombóvári Vá- NKA
rosszépítő
és
Városvédő Közhasznú Egyesü-

könyvtáraiban
A papírszínháztól a
MANDA-pontig –
kompetenciafejlesztő
programok és szolgáltatások
a dombóvári kistérség
könyvtáraiban
Menedék a fedél
nélkülieknek
Minőséget idős korban
Hét Patak Gyöngye
Natúrpark ökoturisztikai
kincseit és szolgáltatásait
bemutató kiadvány
készítése
Bereczki Lászlóné telephely
fejlesztése eszközbeszerzéssel Kurdon
Horgászturizmus feltételeinek megteremtése Csikóstőttősön
Kőnig Krisztián fiatal mezőgazdasági termelő induló támogatása
Ökrös Mónika fiatal mezőgazdasági termelő induló támogatása
Az egészséges közösségért

17.320.616

-

111.411.892

-

87.788.630

Bírálat alatt

400.000

400.000

5.396.474

4.454.778

27.222.131

17.694.385

9.437.400
12.637.400
556.000

500.000

Élj egészségesen

904.000

800.000

A dombóvári kistérség roma
kulturális napja

400.000

300.000

„Föld alatt, föld felett”Dombóvári régészeti leletek
restaurálása

1.191.400

Dél-Dunántúli Dolgozatok –
Tanulmánykötet
Kiadása
Dombóváron

1.001.660

-

-
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let
BF-TRADE
Kft.

GOP-20112.1.1/M

Terne-Cserhájá
Egyesület

IFJ-GY-12-D

Dalmandért
Közalapítvány
Dalmandi
Sportklub
Várongért
Egyesület

LEADER

Dalmand Község
Önkormányzata
Dalmand Község
Önkormányzata
Csibrák Község
Önkormányzata
Kaposszekcsői
Római Katolikus Lelkészség
Kocsoláért Közalapítvány

LEADER

LEADER
LEADER

LEADER
LEADER
LEADER
LEADER

Nak
Község LEADER
Önkormányzata
Gyulajért Ala- LEADER
pítvány

Dombóvár-LáLEADER
pafő Református Társegyházközség
Iskoláért, Gyer- LEADER
mekekért Alapítvány

Presidium Köz- NEA
hasznú Egyesület

BF-Trade Kft. üzlet és raktárépületének
felújítási
munkálatai, parkoló építése
Dombóváron
Dombóvári hátrányos helyzetű roma gyermekek téli
táboroztatása Patcán
„Emlékpark kialakítása Dalmandon”
„Sportöltöző felújítása Dalmandon”
„Örökség a jövőnek – települési környezet fejlesztése
Várongon”
Dalmandi Községháza felújítása és akadálymentesítése
Dalmandi játszótér fejlesztése

11.515.350

„Település környezetét javító fejlesztések Csibrákon”
„A csikóstőttősi Római Katolikus Templom felújítása”

3.695.534

-

5.000.000

Bírálat alatt

„Komplex
falufejlesztési
program megvalósítása Kocsola Községben”
„Ravatalozó felújítása Nak
Községben”
Komplex
falufejlesztései
program Gyulajon – a falu
megjelenésében szereppel
bíró épületek és sportpálya
felújítása, sétányok kialakítása
„Református Templom felújítása Lápafőn”

4.198.658

Bírálat alatt

3.211.482

Bírálat alatt

19.515.678

Bírálat alatt

9.390.569

Bírálat alatt

23.794.382

Bírálat alatt

2.250.000

Bírálat alatt

Falumegújítás – a Sportpálya és a kiszolgáló létesítményeinek megújításával,
gyermekeink egészségtudatos szemléletének kialakítása érdekében.
A Presidium Közhasznú
Egyesület 2013. évi működésének támogatása

5.181.908

667.000
4.525.155

Bírálat alatt

10.000.000

Bírálat alatt

5.000.000
7.000.000

Bírálat alatt

2.844.912
Visszalépett
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Dombóvári
Spartacus Szövetkezeti Sportegyesület
Naki Faluszépítő
Egyesület,
Hagyományőrző és Nyugdíjasklub
Dombóvári Váorsszépítő
és
Városvédő Közhasznú Egyesület
Összesen

NEA-MA-13M-0571
NEA

NEA

A Dombóvári Spartacus
Szövetkezeti Sportegyesület
2013. évi működésének támogatása
A Naki Faluszépítő Egyesület 2013. évi működésének
támogatása

950.000

Bírálat alatt

310.000

Bírálat alatt

A Dombóvári Városszépítő
és Városvédő Közhasznú
Egyesület 2013. évi működésének támogatása

3.658.000

Bírálat alatt

442.764.660

56.361.587
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