14. számú előterjesztés
Minősített többség – megállapodás módosítása
Egyszerű többség – beszámoló

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2012. október 18-i rendes ülésére

Tárgy: A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási
megállapodásának módosítása, beszámoló a Társulás 2012. évi első féléves
szakmai munkájáról

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete

Tárgyalta: Valamennyi bizottság

Tanácskozási joggal meghívott:
Schmidt Anikó munkaszervezet-vezető,
Többcélú Kistérségi Társulás

Dombóvár és Környéke

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Gábor Ferenc jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Társulási megállapodás módosítása
A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2012. október 5-i
ülésén tárgyalta és elfogadta a társulási megállapodás legutóbbi módosítását.
A Tanács által tárgyalt előterjesztés szerint a társulási megállapodás módosítását az
alábbiak indokolják:
A módosítás azért vált szükségessé, mert a Tolna Megyei Kormányhivatal, mint a
társulások működése felett törvényességi ellenőrzési jogkörrel rendelkező intézmény,
törvényességi felhívással élt a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatával
kapcsolatban. A törvényességi felhívásnak eleget téve módosításra került a Társulás
Szervezeti és Működési Szabályzata. A módosításról szóló határozati javaslatot és a
módosított Szervezeti és Működési szabályzatot a Munkaszervezet elküldte a Tolna
Megyei Kormányhivatal részére. A törvényességi felhívás nem terjedt ki a Társulás
Társulási Megállapodására, de mivel tartalmilag és szerkezetileg analóg az SzMSzszel, ezért szükséges a Társulási Megállapodás felülvizsgálata és módosítása.
Törvényességi észrevétel miatti módosítások.
- II. fejezetben a vonatkozó jogszabályok elnevezésének és évszámának, számának
megjelölése szükséges, mielőtt a rövidítés használatára kerül sor
- a társulás keretében ellátott szociális feladatok közül a gyermekek átmeneti
gondozása törvény szerinti besorolásának javítása
- a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról szóló törvény hatályon kívül helyezése
következtében a hatályos jogszabályokra való hivatkozás
- a kistérségi fejlesztési tanácsra vonatkozó rendelkezések hatályon kívül történő
helyezése
- zárt ülés tartásának indokoltsága kiegészül a választás, illetve önkormányzati
hatósági ügy tárgyalása esetével
- a IV. fejezet „A társulás költségvetése, a tagok költségviselése” az államháztartásról
szóló törvényi hivatkozás aktualizálása
A „Reménység” Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola pedagógia szakszolgálati
feladatellátása (logopédia, gyógytestnevelés) 2012. szeptember1-től kiterjed az Illyés
Gyula Gimnázium tanulóira is. A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi
Társulás és az Illyés Gyula Gimnázium között elkészült az Együttműködési
megállapodás a közoktatási feladat együttműködés keretében történő ellátása
érdekében. A Társulási Megállapodás II. fejezet 1. bek. d.) pontja módosításra kerül.
A Társulás 2012. május 1-jével bezárta a Dombóvár, Hunyadi tér 42. sz. alatt üzemelő
kistérségi Tourinform Irodát, szezonális jelleggel Gunaras fürdő területén. A II. fejezet
9. bekezdés erre vonatkozó része törlésre kerül.

Az előző években a többcélú kistérségi társulás költségvetése magában foglalta a
társulás által létrehozott intézmények költségvetését. 2012. január 1-jétől Társulás, a
Munkaszervezet és a „Reménység” Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola
gazdálkodásáról önálló költségvetési határozat készül. Megváltozott a
kötelezettségvállalás, az utalványozás, és a pénzügyi ellenjegyzésrendje.
- a VI. fejezet1.3.4.5.6 pontjának aktualizálása a pénzügyi szabályzatoknak
megfelelően módosult.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Dombóvár és Környéke Többcélú
Kistérségi Társulás Tanácsa által elfogadott módosításoknak megfelelő, alábbi
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási
megállapodásának a Társulás Tanácsa által a 2012. október 18-i ülésén tárgyalt
módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási
megállapodást a melléklet szerinti tartalommal.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított és
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a Képviselő-testület, mint
a Társulás tagja nevében aláírásával lássa el.
Határidő: 2012. október 31. – a határozat továbbítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felel: Önkormányzati és Szervezési Iroda

II. Beszámoló a Társulás 2012. évi első féléves szakmai munkájáról
A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának tagjai évente két
alkalommal kötelesek beszámolni az önkormányzat képviselő-testületének a Többcélú
Társulás és munkaszervezetének működéséről, a Társulásban végzett munkájukról.
A mellékelt beszámoló a 2012. első félévi munkát mutatja be.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár és Környéke
Többcélú Kistérségi Társulás 2012. I. félévi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Szabó Loránd
polgármester

2004. június 29-én elfogadott és 2005. december 22-én, 2005. január 27-én, 2005.
május 31-én, 2005. november 16-án és 2006. április 4-én és 2006. december 21-én
és 2007. október 16-án, 2008. március 19-én, 2009. március 18-án és 2009. július
9-én, 2010. május 21-én, 2010. november 11-én, 2011. február 2-án, 2011.
augusztus 15-én, és 2012. március 13-án, 2012. október 5-én módosított
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
Egységes szerkezetben
Dombóvár város és térségéhez tartozó önkormányzatok
többcélú kistérségi társulásának létrehozásáról
A társulásban részt vevő települési önkormányzatok a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bek. e) pontja, a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 16. §-a alapján – a részt vevő
települési önkormányzatok képviselőtestületei jóváhagyó határozatai szerint önkéntes
és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, arányos
teherviselés mellett, a kistérség összehangolt fejlesztése érdekében – jogi
személyiséggel rendelkező többcélú kistérségi társulást (a továbbiakban: Társulás)
hoztak létre. A 2004. június 29-én létrejött Dombóvár és Környéke Többcélú
Kistérségi Társulás a 2004. évi CVII. törvénynek megfelelően átalakult.
I.

FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A Társulás neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás
2. A Társulás székhelye: Dombóvár, Bezerédj u. 14. sz.
3. A Társulás tagjai:
1.)
Dombóvár Város Önkormányzata, Dombóvár, Szent István tér 1.
2.)
Attala Község Önkormányzata, Attala, Kossuth L. u. 15.
3.)
Csibrák Község Önkormányzata, Csibrák, Fő u. 52.
4.)
Csikóstöttős Község Önkormányzata, Csikóstöttős, Hunyadi tér 24.
5.)
Dalmand Község Önkormányzata, Dalmand, Hősök tere 5.
6.)
Döbrököz Község Önkormányzata, Döbrököz, Páhy u. 45.
7.)
Gyulaj Község Önkormányzata, Gyulaj Szent Imre tér 1.
8.)
Jágónak Község Önkormányzata, Jágónak, Kossuth L. u. 22/a.
9.)
Kapospula Község Önkormányzata, Kapospula, Béke tér 21.
10.) Kaposszekcső Község Önkormányzata, Kaposszekcső, Táncsics u. 30.
11.) Kocsola Község Önkormányzata, Kocsola, Kossuth L. u. 59.
12.) Kurd Község Önkormányzata, Kurd, Petőfi u. 11.
13.) Lápafő Község Önkormányzata, Lápafő, Kossuth L. u. 1.
14.) Nak Község Önkormányzata, Nak, Fő u. 127.
15.) Szakcs Község Önkormányzata, Szakcs, Kossuth L. u. 4.

16.)

Várong Község Önkormányzata, Várong, Mező u. 1.

A kistérség és a csatlakozó települések lakosságszámát az 1. sz. melléklet tartalmazza.

4. A Társulás működési területe: a többcélú társulásokról szóló 2004. évi CVII.
törvény melléklete szerinti 4.702. sz. dombóvári kistérség
5. A társulási megállapodás időtartama: az aláírás napjától (2004. június 29-től)
kezdődően határozatlan időre szól.
6. A Társulás tagjai kijelentik, hogy a működés tényleges megkezdésétől számított
legalább 3 évig együttműködésüket fenntartják. A tagok kötelezettséget
vállalnak arra, hogy a II. fejezetben részletezett területfejlesztéssel összefüggő
feladatokat a megalakulástól számított legalább 3 évig valamennyi tag
részvételével, kilépés vagy a társulás megszüntetése nélkül ellátják.
7. A Társulás létrejötte: A társulási megállapodásnak a tagok képviselőtestületei
által – minősített többséggel – történő jóváhagyásával, a megalakulás Társulási
Tanács alakuló ülése általi kimondásával és a Magyar Államkincstár DélDunántúli Regionális Igazgatósága általi nyilvántartásba vétellel jön létre.
8. A Társulás jogállása: A Társulás jogi személy. Gazdálkodására a költségvetési
szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
II. FEJEZET
A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK
A Társulás tagjai az alábbi feladat-, és hatásköröket ruházzák át a Társulásra:
1. Közoktatási feladatok szervezése és ellátása, ezen belül:
(1993. évi LXXIX. tv. 20. § (1) a), b). pontja)
A megállapodás II. fejezet 1. a) pontja az alábbiak szerint változik:
a.) Gondoskodik a közoktatásról szóló 1993. évi LXXXIX. Tv 34. §. szerinti
pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a d.) pontban meghatározott
nevelési tanácsadás megszervezéséről. A Tolna Megyei Önkormányzat
által fenntartott Móra Ferenc Általonos Iskola 2011. szeptember 1-ig, míg
a „Reménység” Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola 2011. szeptember 1jétől ellátja az e.) és h.) pontokban meghatározott logopédia és
gyógytestnevelés pedagógiai szakszolgálati feladatokat.
b.) A Társulás ellátja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 30. § (1)
bekezdésében és a 34. § a.) pontjában nevesített korai fejlesztés és
gondozás feladatot. A Társulás a feladatot a fenntartásában működő

„Reménység” Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola által szervezett otthoni
ellátás keretében látja el.
c.) A Társulás ellátja a Közoktatási törvény 30. § (6) bekezdése, illetve 34. §
b) pont szerinti fejlesztő felkészítés feladatot a fenntartásában működő
„Reménység” Napközi Otthon és Fejlesztő Iskolában. 2009. szeptember 1jétől a Társulás a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek ellátását a
Közoktatási törvény 30/A §-a szerint a „Reménység” Napközi Otthon és
Fejlesztő Iskolában szervezett fejlesztő iskolai intézményegységben látja
el.
d.) A Társulás keretében több közoktatási intézményfenntartó társulás működik,
nevezetesen:
Dombóvár, Attala, Dalmand Közoktatási Intézményfenntartó
Társulása, (Dombóvár, Fő u. 42-44.)
Szakcs, Kocsola, Nak, Lápafő, Várong Községek Közoktatási
Intézményi Társulás (7213 Szakcs, Kossuth u. 4.)
„Kurd” és „Csibrák” Közoktatási Intézményi Társulás (7226 Kurd,
Petőfi u. 11.)
Dombóvár Város, Attala, Csikóstőttős, Döbrököz, Jágónak,
Kapospula, Kaposszekcső és Nak Községek Közoktatási
Intézményfenntartó Társulása (7200 Dombóvár, Arany János tér 21.)
Gyulaj – Pári Önkormányzatok Közoktatási Társulása (7227 Gyulaj,
Szent Imre tér 1.)
A Társulás keretében a következő önálló közoktatási intézmények működnek:
Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény (7200 Dombóvár, Kölcsey u. 1-3.)
Margaréta Református Óvoda (7200 Dombóvár, Bezerédj u. 2/A)
Illyés Gyula Gimnázium (7200 Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.)
Az intézményfenntartó társulásokkal és az önálló közoktatási intézménnyel a
többcélú társulás megállapodást kötött a tanügyigazgatási feladatok ellátására.
e) Közoktatási feladatellátása keretében a Társulás üzemelteti az Emberi
Erőforrások
Minisztériuma, mint az Oktatási Minisztérium jogutódja
vagyonkezelésében álló Iskolabuszt.
2. A Társulás keretében működik a többcélú társulásokat létrehozó
önkormányzatokkal kötött szerződés alapján a „Kapaszkodó” Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ székhellyel működő intézményfenntartó
társulás, mely a következő feladatokat biztosítja:
a) A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (továbbiakban Sztv.) 57. §(1bek) d.) pontja szerinti házi
segítségnyújtást, kivéve Dombóvár, Gyulaj, Szakcs községek
közigazgatási területén.

b)
c)
d)
e)

az Sztv. 57. § (1) bek. ( e.) pontjában szereplő családsegítést,
az Sztv 57. § (1) bek. g.) pontja szerinti közösségi ellátást,
az Sztv. 57. § (1) bek. h.) pontjában szereplő támogató szolgálatot.
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (továbbiakban Gyvt.) 40. §-ban szereplő gyermekjóléti szolgálatot,
f) a Gyvt. 45. §-a szerinti gyermekek átmeneti gondozását.
3. A Társulás keretében működik a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított
ellátásokat nyújtó, Egyesített Szociális Intézmény székhellyel működő
Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményeinek
Intézményfenntartó Társulása, mely a következő feladatok kistérségi szintű
ellátását biztosítja:
a) az Sztv. 57. § (2) bek. a) pontja szerinti Ápolást, gondozást nyújtó
otthonok,
b) az Szt. 57. § (2) bek. d.) szerinti átmeneti elhelyezést biztosító
intézmények,
c) az Szt. 57. § (1) bek. d) pontja szerinti körzetesített házi segítségnyújtás,
d) az Szt. 57. § (1) bek. c) pontja szerinti étkeztetés,
e) az Szt. 57. § (1) bek. f) pontja szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
f) az Szt. 57. § (1) bek. j) pontja szerinti nappali ellátás
működtetése.
4. A Társulás az általa fenntartott „Reménység” Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola
(7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.) működtetésével biztosítja
1. az Szt. 65/F §-a szerinti fogyatékos gyermekek és fiatalok nappali
ellátását,
2. az Szt. 99/B §-a szerinti szociális foglalkoztatást: munka-rehabilitáció és
fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás;
3. A közoktatási szakszolgálati feladatok és a fejlesztő iskolai oktatás
ellátását a megállapodás 1. a.), b.), c.) pontja szerint
5. Biztosítja a hatályos jogszabályok szerinti belső ellenőrzési feladatok ellátását az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: hatályos Áht.)
114. § (2) bekezdése, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről
és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 62 §-a szerint
6. Közművelődés területén:
a.)
Kistérségi szinten szervezi a közművelődési feladatellátást. A muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. tv. 73.§.(2) bek.)
b.)
A nyilvános könyvtári feladatok magasabb színvonalú ellátása érdekében
könyvtár-ellátó szolgáltató rendszert hoz létre. A muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. tv. 64.§. (1) és (2) bek.), működteti a
mozgókönyvtári ellátást.
7. Együttműködés egyéb területei:

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Szervezi és működteti a kistérség területére kiterjedően a bűnmegelőző
és
drogprevenciós
tevékenységet,
Kistérségi
Bűnmegelőzési
Kerekasztalt hoz létre.
Ellátja a nemzeti és etnikai kisebbségek kistérségi érdekképviseletét
Koordinálja a kistérségi nyugdíjas klubok tevékenységét
Megszervezi az együttműködést a civil szervezetekkel
Kistérségi Ifjúsági Egyeztető Fórumot hoz létre és működtet.
Sportrendezvények szervezésével, a sportélet támogatásával javítja a
sportolási lehetőségeket a kistérségben
Elősegíti és összehangolja a tűzoltóság, a katasztrófavédelem és a
polgári védelem térségi jellegű feladat-ellátását.
működteti a Dombóvár Gunaras-fürdő (Dombóvár, Tó u. 10., hrsz.:
5271) területén lévő gyermek és ifjúsági tábort,
működteti a Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábort (Balatonfenyves, Kaposvári
u. 42-44.).
A központi orvosi ügyelettel kapcsolatos feladatok ellátása a Dombóvári
kistérség területén

8. A Társulás a kistérségi közfoglalkoztatási programok lebonyolításában
foglalkoztatóként, illetve együttműködő szervezetként is rész vesz.
9. A Társulás idegenforgalmi, turisztika-fejlesztési tevékenységet végez, fenntartja
a szezonális jelleggel Gunaras fürdő területén üzemelő Tourinform Irodát
(Dombóvár-Gunaras Tó u. 10.
10. Területfejlesztési feladatok ellátása:
(1) A kistérség fejlesztési feladatainak ellátásában együttműködik a helyi
önkormányzatokkal, az önkormányzatok területfejlesztési társulásaival, a
kistérségben működő állami szervekkel, az érdekelt társadalmi és szakmai
szervezetekkel, a gazdasági szervezetekkel.
(2) a kistérség területén a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti
fejlesztése érdekében a megyei fejlesztési terveivel összhangban
összehangolja a helyi önkormányzatok, azok területfejlesztési társulásai és a
kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit.
Ennek keretében:
a) vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti
helyzetét, adottságait;
b) kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve
ennek figyelembevételével készített területfejlesztési programját,
ellenőrzi azok megvalósítását;
c) pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása
érdekében;
d) a kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen
véleményt nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra
az illetékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekkel
kapcsolatban, feltéve ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is szerepel;

e) megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati
társulásokkal, a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és
megvalósítására;
f) véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési
koncepciókról, programokról, különösen azoknak a kistérség területét
érintő intézkedéseit illetően;
g) közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és
foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében;
h) forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok
megvalósításához;
i) képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben;
k) koordinálja a kistérségben működő társulások és más - a
területfejlesztésben
érdekelt
szervezetek
együttműködését,
együttműködik az állami és civil szervezetekkel;
l) megválasztja az elnökséget azokban a kistérségekben, ahol e törvény
előírása szerint elnökséget kell létrehozni;
m) pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források
igényléséhez;
n) megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról,
valamint figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony,
a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását;
o) szakmai munkaszervezetet működtethet;
p) a h) és l) pontban és a külön jogszabályban meghatározott források felett
rendelkezik.
(3) A (2) bekezdés b), c), e), k) és m) pontjaiban meghatározott ügyekben,
valamint a szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról a tanács
egyhangúlag dönt. Ennek hiányában a tanács 30 napon belül megismételt
ülésén a tanács szavazati jogú tagjai minősített többségének támogató
szavazatával dönt.
A Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a területfejlesztéssel összefüggő
feladatokat legalább 3 év időtartam alatt a kistérséghez tartozó valamennyi települési
önkormányzat részvételével, kilépés, vagy a társulás megszüntetése nélkül ellátják.
III. FEJEZET
A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE
Társulás Tanácsa
1.

A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.

2.

A Társulási Tanács tagjai a társult önkormányzatok polgármesterei, akinek
szavazati joga a következőképpen alakul: a társulási tanács minden tagja egy
szavazattal rendelkezik.

3.

A Társulási Tanács alakuló ülését a társulás székhely települése
önkormányzatának polgármestere hívja össze. Az alakuló ülés nyilvánítja ki a
Tárulás megalakulását, illetve választja meg minősített többséggel, titkos
szavazással tagjai sorából az elnököt az önkormányzati ciklus időtartamára. A
titkos szavazás lebonyolításának szabályait a Társulás Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza.

4.

Az elnököt az önkormányzati választást követő 30 napon belül, az önkormányzati
ciklus időtartamára kell megválasztani.

5.

A Társulási Tanács az elnök munkájának segítésére az önkormányzati ciklus
időtartamára elnökhelyetteseket választ. Az elnökhelyettesek személyére az elnök
tesz javaslatot a társulási tanács tagjainak véleménye alapján. Megválasztásuk
szintén titkos szavazással és minősített többséggel történik.

6.

Amennyiben a 3-4.) pontban meghatározott időtartam lejár, vagy időközben az
elnöknek vagy valamelyik elnökhelyettesnek a polgármesteri tisztsége időközben
megszűnik, az újonnan választott elnök, illetve elnökhelyettes megbízatása is
csak a ciklus végéig szólhat.

7.

A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok több
mint felét képviselő tag jelen van és az általuk képviselt települések
lakosságszáma meghaladja a Társulást alkotó települések lakosságszámának
egyharmadát.

8.

A Társulási Tanács döntéseit határozattal fogadja el. A határozatokat az év
elejétől kezdődően növekvő sorszámmal kell ellátni.
A határozat jelölése:
határozat

……../2004. (…….) Dombóvári Kistérségi tanácsi

A határozat rövidített jelölése: ……./2004.(….) Ktth.
9.

A határozathozatalhoz legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges,
amely meghaladja a jelenlevő tagok szavazatainak felét és az általuk képviselt
települések lakosságszámának egyharmadát (egyszerű többség).

10. Minősített többségű döntés szükséges:
a.) a Társulás által a kistérség fejlesztését szolgáló, pénzügyi hozzájárulást
igénylő pályázat benyújtásához,
b.) pályázathoz szükséges települési hozzájárulás megállapításához,
c.) a társulás költségvetésének és zárszámadásának elfogadásához,
d.) a tagok költségviselése mértékének megállapításához,
e.) üzleti érdek sérelmének veszélye miatti zárt ülés elrendeléséhez (a Társulás
vagyonával való rendelkezés, illetve kiírt pályázat tárgyalása esetén),

f.) a Társulási Tanács hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői
megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása,
fegyelmi büntetés kiszabása,
g.) a Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ)
elfogadásához,
h.) a munkaszervezet vezetőjének megbízásához,
i.) azokban az ügyekben, amelyeket az SZMSZ meghatároz.
11. Minősített többséghez legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges,
amely eléri a jelen levő tagok szavazatainak kétharmadát és az általuk képviselt
települések lakosságszámának a felét.
12. A Társulási Tanács szükség szerint, de évente legalább négy ülést tart.
13. Az ülést az elnök, akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt elnökhelyettes
hívja össze és vezeti.
14. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:
a.) A társulás tagjai egynegyedének – napirendet is tartalmazó – indítványára, a
javaslat kézhezvételétől számított 15 napon belül.
b.) a megyei kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére, a kezdeményezés
kézhezvételétől számított 15 napon belül.
c.) A pénzügyi bizottság kezdeményezésére, a kezdeményezés kézhezvételétől
számított 15 napon belül.
15. A Társulási Tanács ülései nyilvánosak.
16. A Társulási Tanács
a.) Zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása,
illetve visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés
kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett
a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági
ügy tárgyalásakor
b.) Zárt ülést rendelhet el minősített többséggel a vagyonával való rendelkezés
és a tanács által kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti
érdeket sértene.
17. A Társulási Tanács dönt:
a) elnökének, elnökhelyetteseknek a megválasztásáról,
b) bizottságainak megválasztásáról,
c) az SZMSZ elfogadásáról,
d) költségvetés, zárszámadás elfogadásáról,
e) költségvetési intézmény, gazdálkodó szerv alapításáról,
f) közszolgáltatások közös biztosítása érdekében helyi önkormányzattal, más
társulással történő megállapodásról, közös fejlesztések, beruházások
megvalósításáról,

g)
h)
i)
j)
k)

tagok költségviselése mértékéről,
az intézményfenntartó társulás (társulások) ügyében, a fenntartó
önkormányzatokkal kötött megállapodás szerinti tartalommal,
a munkaszervezet vezetőjének kinevezése ügyében
a Többcélú Társulás fenntartásában működő intézmény működését és
finanszírozását érintő kérdésekben,
pályázat beadásáról, tartalmának módosításáról

18. A Társulási Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek
tartalmaznia kell az ülésen megjelentek, meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi
pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a hozott
döntéseket.
19. A jegyzőkönyvet az elnök és a társulási tanács által ülésenként kijelölt két
hitelesítő írja alá. A jegyzőkönyvet az elnök, az ülést követő 15 napon belül
megküldi a törvényességi felügyeletet ellátó szerv vezetőjének és a társulás
tagjainak.
20. A Társulási Tanács működésének részletes szabályait az SZMSZ tartalmazza,
melyet a Társulás megalakulását követő 3 hónapon belül kell elfogadni.
a) Bizottságok
1.

A Társulási Tanács döntései előkészítésére, a döntések végrehajtásának
szervezésére bizottságokat alakíthat. A bizottságok tagja lehet a Társulási Tanács
Tagja, a kistérség területén működő gazdasági szervek, valamint a lakosság
önszerveződő közösségeinek képviselője. A bizottságok elnökét a Társulási
Tanács tagjai közül kell választani.

2.

A bizottság tagjainak számát, összetételét, működésének rendjét a Társulási
Tanács működési szabályzata határozza meg.

3.

A Társulás gazdálkodásának ellenőrzésére 5 tagú Pénzügyi Bizottságot hoz létre.

4.

A Pénzügyi Bizottság elnökét és tagjainak többségét a Társulási Tanács tagjai
közül kell választani.

5.

A Pénzügyi Bizottság működését és részletes feladatait a Társulás SZMSZ-e és a
bizottság ügyrendje tartalmazza.

6.

A Társulási Tanács az alapvető szakfeladataként meghatározott oktatási-nevelési
feladatainak segítésére, közoktatást érintő döntéseinek előkészítésére 5 tagú
Oktatási Bizottságot hoz létre.

7.

Az Oktatási Bizottság elnökét és tagjait a Társulási Tanács választja meg.

8.

Az Oktatási Bizottság működését és részletes feladatait a Társulás SzMSz-e és a
Bizottság ügyrendje tartalmazza.

9.

A szociális területen jelentkező többlet feladatok, valamint a szociális ügyeket
érintő kérdések előkészítésére a Társulás Tanácsa 5 tagú Humán Bizottságot hoz
létre.

10. A Humán Bizottság elnökét és tagjait a Társulási Tanács választja meg.
11. A Humán Bizottság működését és részletes feladatait a Társulás SzMSz-e és a
Bizottság ügyrendje tartalmazza.
b) Szakmai munkaszervezet
1.

A Társulási Tanács – döntéseinek előkészítésére és feladatainak végrehajtására –
költségvetési szervként, elkülönült szakmai munkaszervezetet hoz létre.

2.

A munkaszervezet keretében – külön jogszabályokban meghatározott feltételek
szerint, a szükséges pénzügyi fedezet biztosítása mellett – működhetnek az
illetékes minisztériumok, illetve azok területi szerveinek – a kistérségben
fejlesztési, szervezési, ügyfélszolgálati feladatokat ellátó – hálózati munkatársai.

3.

A munkaszervezet elnevezése: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi
Társulás Munkaszervezete.
Rövidített neve: Többcélú Társulási Munkaszervezet, Dombóvár
Székhelye: 7200. Dombóvár, Bezerédj u. 14.

4.

A munkaszervezet élén önálló szakmai vezető áll, akit a Társulási Tanács
minősített többségű szavazással 5 éves határozott időre, pályázat alapján nevez
ki.

5.

A munkaszervezet vezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkaszervezet
dolgozói felett. A munkaszervezet dolgozóinak foglalkoztatása a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti
jogviszonyban történik. A munkaszervezet dolgozóinak közalkalmazotti
jogviszonyát érintő lényeges kérdésekben a munkáltatói jog gyakorlásához a
Társulási Tanács elnökének egyetértése szükséges.

6.

A munkaszervezet részletes feladatait és működésének szabályait az SZMSZ
keretei között vázolt tartalommal, a Munkaszervezet ügyrendje határozza meg.

c)

Reménység Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
alapján a „Reménység” Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola térítési díjait
Dombóvár Város Önkormányzatának rendelete tartalmazza.

IV. FEJEZET
A TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSE, TAGOK KÖLTSÉGVISELÉSE
1.

A Társulás önálló gazdálkodási jogkörrel bír, éves költségvetés alapján működik.
A költségvetést a Tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. A
költségvetés végrehajtásáról a Társulási Tanács Munkaszervezetének útján
gondoskodik. A Társulás, a Munkaszervezet és a „Reménység” Napközi Otthon
és Fejlesztő Iskola gazdálkodásáról külön költségvetési határozat készül.

2.

A Társulás költségvetésének összeállítására és költségvetési határozatának
megalkotására, az erről történő elkülönített információszolgáltatásra, az
előirányzat gazdálkodásra, az évközi és év végi beszámolásra, valamint az évközi
pénzforgalmi jelentés készítésére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV
törvény a helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.

3.

Az Áht. értelmében a képviselő-testületet illető hatásköröket a Társulási Tanács
gyakorolja, a polgármester részére megállapított feladatokat a Társulási Tanács
Elnöke, míg a jegyző részére meghatározott feladatokat a munkaszervezet
vezetője látja el.

4.

A többcélú kistérségi társulás költségvetési határozatában szereplő előirányzat
terhére a társulási tanács elnöke, a munkaszervezet költségvetésében szereplő
előirányzat terhére a munkaszervezet vezető, a „Reménység” Napközi Otthon és
Fejlesztő Iskola költségvetésében szereplő előirányzat terhére az intézményvezető
a pénzügyi szabályzatokban meghatározott értékhatárig önállóan vállalhat
kötelezettséget.

5.

Utalványozás a Társulás esetében: a Társulás elnöke a költségvetési
határozatban jóváhagyott előirányzatokon önállóan jogosult. Utalványozás a
Munkaszervezet esetében: A munkaszervezet vezető a költségvetési határozatban
jóváhagyott előirányzatokon belül önállóan jogosult. Utalványozás a
„Reménység” Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola esetében: az intézményvezető a
költségvetési határozatban jóváhagyott előirányzatokon belül önállóan jogosult..

6.

A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a Társulás, a Munkaszervezet és a
„Reménység” Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola vonatkozásában a Társulás
gazdasági vezetője jogosult. A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés,
érvényesítés és szakmai igazolás részletes szabályait a Társulás Pénz- és
Értékkezelési Szabályzata tartalmazza.

7.

A Társulás költségvetési javaslata, a beszámolók, mérleg, éves pénzügyi terv
csak a Pénzügyi Bizottság ás a Társulás által létrehozott további bizottság(ok)
véleményével együtt terjeszthető a Társulási Tanács elé.

8.

A Társulás működési költségeihez a Társulás tagjai az általuk képviselt
települések lakosságszámának arányában tagdíjat fizetnek. A tagdíj mértékéről és
befizetésének rendjéről a Társulási Tanács éves költségvetési határozatában
rendelkezik.

9.

A hozzájárulás mértékét a tag-település lakosságszáma és a Társulási Tanács által
meghatározott egy főre vetített összeg szorzata határozza meg. A lakosságszám
tekintetében a költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál
figyelembe vett lakosságszám az irányadó. A települések lakosságszámát a
Társulási megállapodás melléklete tartalmazza, melyet évente – tárgyévet
megelőző január 1. napja szerinti állapotnak megfelelően – aktualizálni
szükséges.

10. A tag által teljesítendő hozzájárulás elmulasztása esetén a Társulási Tanács
Elnöke az esedékességtől számított 15 napon belül, határidő tűzésével írásban
felszólítja a hátralékos tagot. A határidő eredménytelen eltelte esetén a Társulási
Tanács határozza meg a további eljárást (pl. bírósághoz fordul vagy ismételt,
eredménytelen felszólítást követően, az év utolsó napjával, minősített többséggel
a tagok több mint fele kizárja a kötelezettséget elmulasztó tagot, a 3 éves
korlátozó szabály figyelembevételével).
11. A tagi hozzájárulás késedelmes teljesítése esetén a tag – a jegybanki alapkamat
kétszeresének megfelelő – késedelmi kamattal növelt összeget tartozik
megfizetni.

V. FEJEZET
A TÁRSULÁS VAGYONA, A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS

1. A Társulás a II. fejezetben foglalt feladatai ellátásához saját vagyonnal rendelkezik.
2. A Társulás vagyonát az alábbi anyagi források biztosítják:
a) a Társulásban részt vevő tagok befizetései,
b) a Társulás szolgáltatásait igénybe vevők díjbefizetései
c) az egyes tagok által tett vagyoni hozzájárulások (tárgyi eszközök,
immateriális javak, vagyoni értékű jogok stb.).
d) központi költségvetési támogatás,
e) pályázati úton elnyert támogatások,
f) egyéb befizetések, támogatások, vagyoni hozzájárulások.
3. A Társulás tagjai a feladatok ellátása érdekében ingóságok (eszközök, berendezési
tárgyak, gépjármű stb.), továbbá ingatlanra vonatkozó jogok átengedésével is

hozzájárulhatnak az eredményes működéshez. Az átengedés feltételeit a tag és a
Társulás közötti külön megállapodás tartalmazza.
4. A Társulás által a működés során, adás-vétel vagy egyéb jogcímen szerzett
vagyontárgyak feletti tulajdonjog a Társulást illeti. Ugyancsak a Társulást illeti a
vagyon szaporulata.
5. A Társulás vagyona feletti tulajdonosi jogosítványok gyakorlására a Társulási
Tanács jogosult, egyben viseli a tulajdonost terhelő kötelezettségeket.
6. A Társulás vagyonának átadása - ideértve az értékesítést is -, értékhatárra tekintet
nélkül a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik. A javaslatról előzetesen
ki kell kérni a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását. A vagyonátadásra csak abban az
esetben kerülhet sor, ha az átadandó vagyon, illetve annak ellenértéke a kistérségi
közszolgáltatás biztosítását szolgálja.
7. A Társulás vagyonának támogatással létrejött vagyoni része ingatlan esetében tíz
évig, egyéb vagyon esetén öt évig – jogszabályban meghatározott esetet kivéve –
nem idegeníthető el.
8. A többcélú kistérségi társulásból történő kiválás, kizárás esetén a társulás tagja által
a többcélú kistérségi társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni. Annak kiadására
a társulás tagja csak abban az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a
többcélú kistérségi társulás feladatának ellátását, ebben az esetben a társulás volt
tagját a többcélú kistérségi társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti
meg.
9. A többcélú kistérségi társulás költségvetési szervet alapíthat.
10. Az Áht. 93. § (2) bekezdése szerinti többletbevételek költségvetési szerv
hatáskörében felhasználható körét és mértékét a többcélú kistérségi társulás tanácsa
határozatban szabályozhatja.
11. A többcélú kistérségi társulás szabadon
hitelintézetét.

választhatja meg számlavezető

VI. FEJEZET

FELMONDÁS, KIZÁRÁS, A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE
Fe l m o n d á s

1. A Társulási megállapodást felmondani – figyelemmel a tagoknak a 65/2004. (IV.
15.) Korm. rendelet 4. § (2) bek. g) pontján alapuló kötelezettségvállalására – a
megalakulástól számított 3 év eltelte után, a naptári év utolsó napjával lehet.
2. A felmondásról szóló döntést a tag az önkormányzat képviselő-testületének
legalább három hónappal korábban, minősített többséggel kell meghozni és a
Társulás tagjaival közölni.
Kizárás
3. A Társulás tagjainak több mint fele minősített többséggel elfogadott határozatával
a naptári év utolsó napjával kizárhatja a Társulás azon tagját, amely e
megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett
eleget.
4. A Társulás tagjának kizárására vonatkozó rendelkezéseket a 65/2004. (IV. 15.
Korm. rendelet 4. § (2) bek. g) pontjában írt korlátozásokkal kell alkalmazni.

A Társulás megszűnése
5. A Társulás megszűnik, amennyiben tagjainak száma, a Társulás megalakításhoz
szükséges – törvényben foglalt – szám alá csökken, illetve az általuk képviselt
települések lakosságszáma nem éri el az ugyancsak törvény által előírt arányt.
6. Megszűnik továbbá a Társulás, ha valamennyi tagja minősített többségű döntéssel
a megszüntetés mellett foglal állást, illetve a bíróság jogerős döntése alapján.
7. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai kötelesek egymással elszámolni. A
Társulás meglévő vagyona és annak szaporulata a Társulás tagjait vagyoni
hozzájárulásuk arányában illeti meg.
8. A vagyonfelosztás fontosabb elvei:
a) a használatba adott ingatlanokat, meglévő ingóságokat a tulajdonos birtokába
kell adni;
b) a meglévő tulajdonba adott ingóságokat természetben kell kiadni, ennek
hiányában pénzben megváltani;
c) tulajdonba adott ingatlan az eredeti tulajdonos önkormányzatot illeti meg.
9. A Társulásból történő kiválás (felmondás), kizárás esetén a tag által a Társulásba
bevitt vagyonnal el kell számolni.
10. A vagyon kiadására azonban a kiváló, a kizárt tag csak abban az esetben tarthat
igényt, ha az nem veszélyezteti a Társulás feladatainak ellátását. Ebben az esetben
a volt tagot a Társulással kötött külön szerződés alapján használati díj illeti meg.

Visszafizetési kötelezettségek
11. A Társulás által elnyert támogatás felett e Társulás rendelkezik és felelős a
jogszerű felhasználásért.
12. A Társulás megalakulásától számított 3 éven belüli megszűnése esetén – a feladat
jogszabály általi megszüntetését kivéve – a feladatra jóváhagyott támogatást
jegybanki alapkamattal növelt összegben tartoznak visszafizetni a tagok a központi
költségvetésbe.
13. Amennyiben a Társulás ösztönző támogatásban részesült és a tag(ok) kilépése
miatt a Társulás már nem felel meg a támogatás elnyeréséhez szükséges
feltételeknek, úgy a kilépő tag(ok) köteles(ek) a kilépő önkormányzatra –
lakosságszám szerint – jutó támogatásnak megfelelő összeget kamattal növelten
visszafizetni a központi költségvetésbe.

VII. FEJEZET
A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSE
1. A Társulás tevékenységét és gazdálkodást a Pénzügyi Bizottság, valamint a
Társulás által szervezett belső ellenőrzési feladat belső ellenőrei végzik.
2. A Társulás gazdálkodását az Európai Unió által nyújtott és egyéb nemzetközi
támogatásokat, valamint a kapcsolódó költségvetésből nyújtott támogatások
felhasználást is ideértve az Állami Számvevőszék ellenőrzi.
3. A Társulás működése felett a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási
szervének a vezetője törvényességi ellenőrzési jogot gyakorol. Ennek keretében
vizsgálja, hogy a Társulás döntései, szervezete, működése és döntéshozatali
eljárása megfelel-e a jogszabályoknak, a társulási megállapodásban, valamint a
Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak.
4. A Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatát a Társulás megalakulását
követő 15 napon belül a tanács elnöke megküldi a megyei Kormányhivatal
vezetőjének.
5. A Társulás tagjai – polgármestereik / jegyzőik / bizottságaik útján ellenőrizhetik a
Társulás működését célszerűségi és gazdasági szempontból. A lefolytatott
ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni és azt a Társulás Elnökének / Pénzügyi
Bizottság Elnökének és a Társulás tagjainak meg kell küldeni.

VIII. FEJEZET
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. A Társulást alkotó települési önkormányzatok kijelentik, hogy Dombóvár és
Környéke Többcélú Kistérségi Társulást 2004. év június hó 29. napján alapították.
2. Jelen Társulási megállapodás érvényességéhez valamennyi társult tag képviselőtestületének minősített többséggel hozott jóváhagyó határozata szükséges.
3. A Társulási megállapodást a Társulás tagjai módosíthatják, illetve törvényben,
kormányrendeletben meghatározottak szerint módosítják. A Társulási
megállapodást a helyi önkormányzati általános választásokat követő 6 hónapon
belül a tagok felülvizsgálják.
4. A Társulási Tanács tagjai évente legalább két alkalommal beszámolnak képviselőtestületeiknek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről.
Záradék
Jelen egységes szerkezetű társulási megállapodás az alapító önkormányzatok
Képviselő-testületeinek
minősített
többséggel
hozott
határozataival,
az
önkormányzatokat képviselő polgármesterek aláírásával lép hatályba.

Dombóvár, 2012. október 5.

Önkormányzatok:

Képviselő-testületi határozatok száma

Dombóvár Város Önkormányzata
Attala Község Önkormányzata
Csibrák község Önkormányzata
Csikóstőttős Község Önkormányzata
Dalmand Község Önkormányzata
Döbrököz Község Önkormányzata
Gyulaj Község Önkormányzata
Jágónak Község Önkormányzata
Kapospula Község Önkormányzata
Kaposszekcső Község Önkormányzata
Kocsola Község Önkormányzata
Kurd Község Önkormányzata
Lápafő Község Önkormányzata
Nak Község Önkormányzata

.

Szakcs Község Önkormányzata
Várong Község Önkormányzata

.

1. sz. melléklet
Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás
lakosságszáma

A Társulás lakosságszáma (2011. január 1-jei állapot szerint): 33.515 fő

Dombóvár Város Önkormányzata, Dombóvár, Szent István tér 1.
lakosságszám:
19.799 fő
Attala Község Önkormányzata, Attala, Kossuth L. u. 15.
lakosságszám:
869 fő
Csibrák Község Önkormányzata, Csibrák, Fő u. 52.
lakosságszám:
347 fő
Csikóstőttős Község Önkormányzata, Csikóstőttős, Hunyadi tér 24.
lakosságszám:
891 fő
Dalmand Község Önkormányzata, Dalmand, Hősök tere 5.
lakosságszám:
1.346 fő
Döbrököz Község Önkormányzata, Döbrököz, Páhy u. 46.
lakosságszám:
2.047 fő
Gyulaj Község Önkormányzata, Gyulaj Szent Imre tér 1.
lakosságszám:
1.006 fő
Jágónak Község Önkormányzata, Jágónak, Kossuth L. u. 22.
lakosságszám:
246 fő
Kapospula Község Önkormányzata, Kapospula, Béke tér 21.
lakosságszám:
901 fő
Kaposszekcső Község Önkormányzata, Kaposszekcső, Táncsics u. 30.
lakosságszám:
1.542 fő
Kocsola Község Önkormányzata, Kocsola, Kossuth L. u. 59.
lakosságszám:
1.334 fő
Kurd Község Önkormányzata, Kurd, Petőfi u. 11.
lakosságszám:
1.283 fő
Lápafő Község Önkormányzata, Lápafő, Kossuth L. u. 1.
lakosságszám:
182 fő
Nak Község Önkormányzata, Nak, Fő u. 127.
lakosságszám:
598 fő
Szakcs Község Önkormányzata, Szakcs, Kossuth L. u. 67.
lakosságszám:
956 fő
Várong Község Önkormányzata, Várong, Mező u. 1.
lakosságszám:
168 fő

2. sz.melléklet

Szakágazati besorolás:
841126 Önkormányzatok és
társulások végrehajtó igazgatási
tevékenysége
Alaptevékenységek:
841172 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenység helyi,
területi szinteken
841901 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások elszámolásai
841232 Oktatás helyi igazgatása és szabályozása
841228 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása
841325 Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása
841328 Turizmus területi igazgatása és szabályozása
841233 Kultúra helyi igazgatása, szabályozása
841239 Társadalmi
tevékenységekkel,
esélyegyenlőséggel,
érdekképviselettel, nemzetiségiekkel, egyházakkal összefüggő
feladatok területi igazgatása, szabályozása
841234 Sport. rekreáció területi igazgatása, szabályozása
890211 Fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szolgáltatások
fejlesztése és működtetése
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
990442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása
910123 Könyvtári szolgáltatás
856011 Pedagógiai szakszolgáltatások
493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

I.

A

TÁRSULÁS

FELADATELLÁTÁSÁNAK

ÁLTALÁNOS

ÉRTÉKELÉSE,

A

FELADATELLÁTÁS VÁLTOZÁSAI

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 jelenleg hatályos Társulási Megállapodás a Dombóvár és Környéke Többcélú
Kistérségi Társulás feladatait a következőképpen határozza meg:
1. A Társulás kiemelt feladata a közoktatási feladatok szervezése és ellátása, ezen
belül a közoktatási szakszolgálati feladatok közül a logopédiai és
gyógytestnevelési, nevelési tanácsadási ellátás. 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 Társulás saját fenntartású intézményében látja 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 kell biztosítanunk fejlesztő iskolai ellátás keretében, mely egy
újabb csoport indítását jelenti a fejlesztő iskolai intézményegységben.
A közoktatási feladatok ellátása a Társulás keretében működő
intézményfenntartó társulások útján történik. Jelenleg öt közoktatási
intézményfenntartó társulás és két önálló közoktatási intézmény működik a
dombóvári kistérségben, melyekkel megállapodást kötött a társulás a tanügyigazgatási 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
fenntartásában működő Egyesített Szociális Intézmény útján biztosít. Az
Alapszolgáltató Központ a kistérség egész területén ellátja a családsegítés és

3.

4.

5.

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 biztosítja 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
működik.
A Társulás a kistérségi önkormányzatoknál és egyéb költségvetési
intézményekben gondoskodik a belső ellenőrzés ellátásáról. A feladatot a
Társulás a dombóvári Polgármesteri Hivatallal kötött megállapodás alapján, a
hivatal belső ellenőrzési csoportja útján látja el.
Közművelődési feladatok területén a Társulás megbízásából a Dombóvári
Városi Könyvtár 2005 óta nyújt mozgókönyvtári (ellátó könyvtári)
szolgáltatásokat a társulásban részt vevő azon települések számára, amelyek
vállalják a könyvtári szolgáltató helyek működési (infrastruktúra + munkatárs)
feltételeinek biztosítását. 14 községi önkormányzat területén biztosít
mozgókönyvtári ellátást, könyvtár-ellátó szolgáltató rendszert működtet. 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 ad át
támogatást erre a feladatra a településeknek, melyből az önkormányzatok a
könyvtári szolgáltató hely működtetését, a könyvtáros bérköltségét fedezik,
felújítási, állománygyarapítási munkálatokat végeznek.
A közművelődési tevékenységen belül a munkaszervezet összefogja a kistérség
civil szervezeteit, külön foglalkozik a nyugdíjas szervezetekkel, és ifjúsági
szervezetekkel.
A Társulás részt vesz sport- és közművelődési rendezvények szervezésében, két
ifjúsági tábort működtet: egyet Balatonfenyvesen, egyet pedig DombóvárGunarason. A Társulás által üzemeltetett mindkét táborra megkértük az ÁNTSZ
engedélyt és a többi szükséges engedélyeket az induláshoz. A gunarasi táborban
az ÁNTSZ helyszíni ellenőrzést végzett és mindent rendben talált. A
Balatonfenyvesi táborba június 13-án érkezett az első csoport, a gunarasi táborba
június 18-án.
A Társulás a központi orvosi ügyelettel kapcsolatos feladatok ellátását is
biztosítja a kistérségben. 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

6.

7.

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. 16 óra. 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 április 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. Ezért a Munkaszervezet elkészítette a dombóvári kistérség
2011-2012. évre vonatkozó akciótervét, melyet a Társulási Tanács el is fogadott.
A Társulás fontos feladata az idegenforgalom területén a Kistérségi Tourinform
Iroda fenntartása is. A Tourinform Iroda információszolgáltatással, kisebb
ajándéktárgyak árusításával, bérletárusítással foglalkozik. Terjeszti a dombóvári
kistérség kiadványait, kezeli a honlapot és adatokat szolgálta 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 megfelel a Névhasználati Szerződésben rögzített
szakmai elvárásnak és jogosult a Magyar Turizmus Zrt. által biztosított arculati
elemek használatára, illetve szolgáltatásaira. Az előző évekhez hasonló kiváló
szolgáltatásokat és tájékoztatást biztosít ügyfeleinek az iroda.
Az eddigi évekhez hasonlóan június végén megnyílt a Gunarasi Piac, ahol a helyi
és környékbeli termelők, kézművesek árusítják házi portékáikat, saját készítésű
képzőművészeti, illetve népművészeti alkotásaikat. A piac négy standdal üzemel
és leginkább a délutáni és esti időszakban történik árusítás.

I.2. 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: kistérségi közigazgatási központtá alakítás -.
járási központ. Ugyanakkor a Társulás munkaszervezetének folyamatosan képviselnie
kell a kistérségi községek településeinek érdekeit a fejlesztésre, jobbításra irányuló
javaslataival, döntési alternatívák kidolgozásával. A munkaszervezet legfontosabb
szerepe 2013-ig, 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 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 látták 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. első félévében is szoros kapcsolatot építettünk ki a munkaügyi központtal és
annak helyi kirendeltségével. Rendszeres kapcsolatban vagyunk a megyei
Kormányhivatallal és a Magyar Államkincstár megyei kirendeltségével.
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, 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. első félévében is.
Gazdasági szervezetekkel
A Társulás a kistérségben működő vállalkozásokat fórumok, szervezésével,
tanácsadással segíti. A Társulás 2012. első félévében egy sikeres vállalkozói fórumot
szervezett: 2012. január 23-án, a Völgység-Hegyhát 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.3. A KISTÉRSÉG TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI
HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK
ÖSSZEFOGLALÁSA

Vállalkozói fórum szervezése
Az előző év hagyományait követve, ismét megszerveztük a Völgység-Hegyhát
Takarékszövetkezettel közösen a 2012. évi adó változásokról szóló vállalkozói
fórumot. A 2012. január 23-ai szakmai napon a NAV Tolna Megyei Igazgatóságának
munkatársai tartották az előadásokat, közel 50 fő érdeklődőnek.

Vállalkozói tanácsadás
Folyamatosan figyelemmel kísérjük a vállalkozói pályázatokat is. Az érdeklődőknek
pályázati tájékoztatást tartunk. A vállalkozói pályázatokról hírt adunk 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 2011. 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 elkülönül a Társulás a Munkaszervezet és az általa fenntartott intézmény
költségvetési bevételei és kiadásai. Azaz a Társulásnak és a Munkaszervezetnek és a
„Reménység” Napközi Otthon és Fejlesztő Iskolának külön-külön elemi költségvetést
kell készíteni, gazdálkodásukat külön kell vezetni, és külön beszámolót kell majd
készíteni.
II.1. BEVÉTELEK
A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évre tervezett összes
bevétele a várakozásoknak megfelelően alakultak. Az első féléves teljesítés az éves
előirányzat 50 %-a.
II.2. KIADÁSOK
A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évre tervezett kiadása a
költségvetési határozattal összhangban időarányosan alakultak. A 2012. első félévben
teljesített kiadások az éves előirányzat 45,4 %-a.

III. A MUNKASZERVEZET 2012. ÉV ELSŐ FÉLÉVI MŰKÖDÉSE
A Társulási megállapodásban foglaltaknak megfelelően – a társulási tanács
döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását a társulási tanács költségvetési
szerveként létrehozott, elkülönült – Munkaszervezet végzi.

A Munkaszervezet 2012. első félévében május 13-ig 9 fő, június 30-ig 8 fő főállású
közalkalmazottat foglalkoztatott, akik közül május 13-ig 2 fő, május 14-től 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 TÁMOP1.1.2-11/1 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 kell 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.
A 2012. első félévében 5 társulási ülésen 52 határozat született.

IV. A DOMBÓVÁRI TOURINFORM
MŰKÖDÉSE

IRODA 2012.

ÉV I.

FÉLÉVI

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 látja el. A turisták tájékoztatása mellett a település, illetve kistérség
információit gyűjti, továbbítja, szervezi a turizmust, kiadványokat készít, kiállításokon
vesz részt.
Vendégforgalmi adatok 2012. 1. félév
Hónap
január
február
március
április
május
június
Összesen
2012. I. félév

Személyes forgalom
(fő)
501
440
487
352
571
733

Telefon
(hívás)
36
34
29
31
8
12

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

2884

150

88

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 kerül egy fő közalkalmazott.
V. A „Reménység” Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola 2012. év I. félévi
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.
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 – június közötti időszak benyújtott pályázatairól
A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete 2012.
január - június között 29 db pályázatot készített el, az igényelt pályázati összeg:
266.516.475 Ft volt. A pályázatok jelentős részét elbírálták (25 db). A 25 elbírált
pályázatból 3 pályázat nem nyert, a többit támogatásban, vagy csökkentett
támogatásban részesítették.

Pályázó
szervezet
Kaposszekcsői
Nyugdíjas

Benyújtás
helye
„Kor-Társ”
Idősügyi

Pályázat címe
„A kultúra utakat nyit...”

Támogatási
összeg
66.454 Ft

Elnyert összeg
66.454 Ft

Egyesület
„Orchidea
Nyugdíjas
Klub”
Német-Magyar
Kulturális
Egyesület
Csikóstőttős
Attala Község
Önkormányzata

SZILVÁSI
Mezőgazdasági
Termelő,
Szolgáltató és
Kerekedő Kft.
Nak Község
Önkormányzata

Kurd Község
Önkormányzata

Program 2011.

„Kor-Társ”
Idősügyi
Program 2011.
EMVA
186/2011.
(XII.22.)
MVH
Közlemény
EMVA
186/2011.
(XII.22.)
MVH
Közlemény
4/2012 BM

4/2012 BM

Jágónak Község 4/2012 BM
Önkormányzata
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

Szakcs Község
Önkormányzata

4/2012 BM

4/2012 BM
Dalmand
Község
Önkormányzata
Kocsola Község 4/2012 BM

„Álmodtunk egy öregkort,
csodásat és szépet.....
a Csikóstőttősi Nyugdíjas
Klub színházlátogatása
Külterületi közcélú
mezőgazdasági út felújítása
Attala - Szentivánpusztán

Külterületi közcélú
mezőgazdasági utak
felújítása KapospulaAlsóhetényben

150.000 Ft

-

8.622.224 Ft

8.622.224 Ft

7.894.752 Ft

-

„Közbiztonság növelését
szolgáló fejlesztések
megvalósítása”

225.000 Ft

225.000 Ft

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

226.775 Ft

226.000 Ft

225.000 Ft

225.000 Ft

227.005 Ft

227.000 Ft

226.290 Ft

226.000 Ft

204.358 Ft

204.000 Ft

225.000 Ft

225.000 Ft

225.665 Ft

225.000 Ft

1.440.976 Ft

1.440.000 Ft

225.000 Ft

225.000 Ft

225.000 Ft

225.000 Ft

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

Nak Község
Önkormányzata

5/2012. (III.1.)
BM

Várong Község
Önkormányzata

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

Városi
Könyvtár
Dombóvár

TÁMOP –
3.2.4.A-11/1

Dombóvár és
Környéke
Többcélú
Kistérségi
Társulás

TÁMOP –
3.2.4.A-11/1

ESZI

TIOP-3.4.2-

4/2012 BM

4/2012 BM

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

5/2012. (III.1.)
BM

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 könyvtáraiban
A papírszínháztól a
MANDA-pontig –
kompetenciafejlesztő
programok és
szolgáltatások a dombóvári
kistérség könyvtáraiban
Menedék a fedél

225.000 Ft

225.000 Ft

200.000 Ft

200.000 Ft

225.000 Ft

225.000 Ft

2.719.800 Ft

2.719.800 Ft

1.694.200 Ft

1.694.200 Ft

1.507.205 Ft

1.507.205 Ft

2.400.000 Ft

2.400.000 Ft

3.300.000 Ft

3.300.000 Ft

2.397.633 Ft

2.397.633 Ft

14.492.000 Ft

bírálat alatt

17.320.616 Ft

bírálat alatt

111.411.892

-

11/1
TIOP-3.4.211/1
Vidékfejleszté
si
Minisztérium
2012. évi Zöld
Forrás

ESZI
Hét Patak
Gyöngye
Natúrpark
Egyesület

Összesen

nélkülieknek
Minőséget idős korban
Hét Patak Gyöngye
Natúrpark ökoturisztikai
kincseit és szolgáltatásait
bemutató kiadvány
készítése

Ft
87.788.630 Ft

bírálat alatt

400.000

bírálat alatt

266.516.475
Ft

27.030.516
Ft

Összesen hat 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

