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Tisztelt Képviselő-testület!
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
Társulás tevékenységéről a Munkaszervezet ezért évente két alkalommal szakmai
beszámolót készít, melyet a tag települések polgármesterei elfogadásra beterjesztenek
a képviselő-testületek elé.
A beszámoló a többcélú társulásokról szóló jogszabály, és a területfejlesztési törvény
által alkalmazott szempontrendszer szerint készül, melyet a Társulásnak a
Nemzetgazdasági Minisztériumnak is kötelezettsége megküldeni.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár és Környéke
Többcélú Kistérségi Társulás 2011. II. félévi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Szabó Loránd
polgármester
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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 hatályos Társulási Megállapodás által rögzített feladatok az első féléves
szakmai beszámolóban részletesen ismertettük, így jelen beszámolóban a 2011.
második félévét érintő feladatellátás változásairól számolunk.
Jelentős változás történt a második félévben a Társulás által fenntartott
„Reménység” Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola feladatellátásában. A Társulási
Tanács döntése alapján 2011. szeptember 1-től az intézmény látja el a Dombóvári
kistérség területén a pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a logopédiát és a
gyógytestnevelést.
A Társulási Megállapodás által meghatározott feladatok tekintetében a másik
jelentős változás a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátása a Dombóvári kistérség
területén. A Tanács döntése alapján a korábbi koordináló, felügyeletet gyakorló és
beszámoltató szerepkör helyett a teljes feladatellátás kistérségi biztosítása a
Társuláshoz került. (A 16 települési önkormányzat a feladatot 2012. január 1-től adja
át a Társulásnak.)

I.2. A TÁRSULÁS KIEMELT FELADATA A KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁS

A Társulás Tanácsa 2004. decemberi ülésén döntött arról, hogy kiemelt
feladatának a közoktatási feladatellátást tekinti. A tanács döntését az indokolta,
hogy a kistérségben az egyre csökkenő gyermeklétszám mellett a normatív
támogatáson felül magas önkormányzati hozzájárulással, működnek, működtek a
közoktatási intézmények, a hatékony szervezet-átalakítási javaslatok kidolgozását, az
önkormányzatoknak való folyamatos segítségnyújtást a Társulás legfontosabb
feladatának tekinti. A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás – különösen a nehezen
megközelíthető kistelepüléseken – csak részben volt megoldott. Indok volt még, hogy
a közoktatási célú támogatások (normatívák) képviselik a Társulás forrásain belül a
legmagasabb arányt.
A közoktatási feladatellátás keretében 2011. évben a Dombóvár és Környéke
Többcélú Kistérségi Társulás az önkormányzatok és intézményfenntartó társulások
segítését, tanácskozások, munkaközösségi összejövetelek megszervezését végezte. A
legfontosabb feladata a költségvetési törvény 8. számú melléklete szerinti kiegészítő
normatívák leigénylése és továbbítása az intézmény fenntartók számára.
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A legjelentősebb új közoktatási feladat a Társulás Munkaszervezete és a
„Reménység” Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola, mint intézmény számára 2011.
szeptember 1-ig a pedagógiai szakszolgálati feladatok (logopédia, gyógytestnevelés)
ellátásának saját intézményen belüli megszervezése volt.

I.3. A TÁRSULÁS KAPCSOLATAI, AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉRTÉKELÉSE

Helyi önkormányzatokkal
A Társulás 2011-ban 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 területfejlesztés megyei és regionális intézményeivel
A Társulás tagja a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácsnak és a Megyei
Kistérségi Fórumnak. A Kistérségi Fórumon és a tanácsülésen a Társulás elnöke
képviseli a dombóvári településeket. Patay Vilmos a Dombóvári kistérség
országgyűlési képviselője részt vesz a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
munkájában és képviseli térségünk érdekeit.
A Többcélú Társulás Munkaszervezete kapcsolatot tart a helyi vidékfejlesztési
iroda vezetőjével, munkatársaival.

A térségben működő állami szervekkel
2011-ben is szoros kapcsolatot építettünk ki a munkaügyi központtal és annak
helyi
kirendeltségével.
Rendszeres
kapcsolatban
vagyunk
a
megyei
Kormányhivatallal és a Magyar Államkincstár megyei kirendeltségével.

Társadalmi és szakmai szervezetekkel
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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

Gazdasági szervezetekkel
A Társulás a kistérségben működő vállalkozásokat fórumok, szervezésével,
tanácsadással segíti. A Társulás a 2011 második félévében egy vállalkozói fórumot
szervezett.
A Társulás munkaszervezete vállalkozói pályázatok készítését is vállalja, a
kistérség gazdasági szervezetei és gazdálkodói mindig bizalommal fordulhatnak
hozzánk. A vállalkozói iroda Mikrohitel és Széchenyi Hitelkártya-tanácsadással is
foglalkozik.

I.4. A KISTÉRSÉG TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI
HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK
ÖSSZEFOGLALÁSA

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. Az év második felében többen megkeresték a Munkaszervezetet, hogy
segítsük elkészíteni a fiatal gazda pályázatukat, üzleti tervüket. A szakmai
egyeztetések miatt a pályázat kiírása a jövő évre tolódik, de a leendő pályázókkal
felvettük a kapcsolatot és az üzleti tervek elkészítését megkezdtük.

II. A TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2011. ÉVI MÁSODIK FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSA

II.1. BEVÉTELEK
A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évre tervezett
összes bevétele a várakozásoknak megfelelően alakultak. Az év második felében
időarányosan le tudtuk igényelni a „Reménység” Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola
által felvállalt többletfeladathoz (pedagógiai szakszolgálat) kapcsolódó normatívákat
(alapnormatíva és kiegészítő normatívák).
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II.2. KIADÁSOK
A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évre tervezett
kiadása a költségvetési határozattal összhangban időarányosan alakultak. Mindössze a
dologi kiadások fősoron belül az Adók, díjak, illetve az ÁFA sor lett alultervezve, de
ezt a 2011. évi költségvetési határozat módosításakor korrigáltuk.
A Társulás 2011-ben hitelt nem vett fel. A Dombóvár és Környéke Többcélú
Kistérségi Társulás gazdálkodása stabil, bár a költségvetési határozatban elkülönített
4,5 milliós tartalékot csaknem teljes egészében felhasználtuk.
III. A MUNKASZERVEZET 2011. ÉVI MÁSODIK FÉLÉVES 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 2011-ben az első félévében 10 főállású közalkalmazottat
foglalkoztatott, akik közül 2 fő gyermeknevelés címen tartósan távollevő dolgozónk
volt, így összesen 8 aktív közalkalmazott dolgozója volt a Társulásnak.
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 2011.július 1-től az év végéig 4 társulási ülésen 46 határozat született és a 3
Kistérségi Fejlesztési Tanácsülésen 4 határozatot hozott a Dombóvári Kistérségi
Fejlesztési Tanács.

IV. A Dombóvári Tourinform Iroda 2011. évi második féléves működése:
A városközpontban működő irodánk egész évben nyitva volt és a már korábban
(előző évben) is megszokott szolgáltatásokat biztosította. Az iroda bevételei és
kiadásai az előző évhez viszonyítva hasonlóan alakultak. Ennél sokkal szembetűnőbb
a különbség a szezonális Tourinform iroda 2010 és 2011 évi működése között. A
beruházás 2010. július közepére készült el, így a tavalyi évben az iroda beüzemelése, a
turisták számára a nyújtott szolgáltatások megismertetése volt a cél. Az idei évben már
egyértelműen a bevételek növelése és a turisták által igényelt szolgáltatások
(hiányszolgáltatások) biztosítása volt a cél. A teljes szezon alatt (júniustólszeptemberig) az előző évi árbevételünket megdupláztuk, ami nagyon jó eredménynek
számít, különösen azért, mert a gazdasági válság negatív hatásai a turizmusban és
érezhetőek.
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Gunarasi szezonális Tourinform Iroda
bruttó bevételei

év / hónap
Szezonális Gunarasi Tourinform Iroda bruttó bevételei
2010.
2011.

június
0 Ft
65.577 Ft

július
74.280 Ft
218.407 Ft

augusztus
158.270 Ft
187.407 Ft

szeptember
46.965 Ft
84.066 Ft

Összesen
279.515 Ft
555.477 Ft

Az iroda bevételei:
Értékesítés:
* Könyvek.
* Térképek,
* Képeslapok,
* Ajándéktárgyak,
* Kézműves tárgyak,
* Bélyeg,
* Újság, magazinok.
Bérlés:
* Kerékpár,
* Nordic walking bot.
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V. A „Reménység” Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola 2011. évi első féléves
működése:
Az intézmény új feladatként a Társulási Tanács döntése értelmében 2011. szeptember
1-től ellátja a Dombóvári kistérség területén a pedagógiai szakszolgálati feladatok
közül a logopédiát és a gyógytestnevelést. A feladat ellátásra való felkészülést és az
ezzel kapcsolatos intézkedések végrehajtását a Munkaszervezet és az intézmény
vezetője és dolgozói elvégezték. A feladatellátás 2011. szeptember 1.től folyamatos. A
többi tevékenységét az intézmény az előző évihez hasonlóan magas színvonalon látta
el.

Rövid tájékoztatás a 2011. július – december közötti időszak szakmai munkájáról
Július 8-án került aláírásra a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a Dombóvár
és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás között a területfejlesztési
intézményrendszeri feladatok támogatása jogcímcsoport alapján a 2011. évi működési
támogatásra előirányzott 1.000.000 Ft-ról szóló támogatási szerződés.
Július 14-én a Dombóvári Rendőrkapitányságon került megrendezésre a Kistérségi
Bűnmegelőzési Kerekasztal ülése. A napirendi pontok között szerepelt: a kistérség
bűnügyi és közbiztonsági helyzetének értékelése, a Kistérségi bűnmegelőzési
Kerekasztal együttműködési megállapodásának aktualizálása, valamint a működésre
vonatkozó ügyrend elfogadása.
Július 26-án a Társulás elnöksége ülést tartott, melynek fő napirendi pontja a Társulás
munkaszervezeténél gazdasági vezetői feladatok jövőbeni ellátása.
„A szociális földprogramok működtetésének támogatására” kiírt pályázatra a
munkaszervezet a települések megbízásából Kocsola, Dalmand, Döbrököz, Gyulaj,
Kurd, Nak községeknek készítette el, illetve segített elkészíteni a pályázatot, melynek
maximális támogatási összege 4.000.000 Ft.
Döbrököz Község önkormányzata pályázatot nyújtott be a 7/2011.(III.9.) BM rendelet
„az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított
előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről”, 1 § (1) b)
pontja alapján, az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésének, felújításának
támogatására „Döbröközi tornacsarnok felújítása „ címmel. A beruházás összes
költsége 23.813.728 Ft, melyhez 20.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást
igényelt. A pályázatot a Társulás munkaszervezete készítette el. A 2011. augusztus 9-i
döntés alapján Döbrököz Község Önkormányzata 18.000.000 Ft támogatásban
részesült (az 5 támogatott Tolna megyei projekt közül a legmagasabb összeget nyerte
el).
Augusztus 4-i határidővel benyújtotta a Társulás a 2011. évi központi normatív
támogatások pótigénylését-lemondását.
Augusztus 25-én az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató szervezésében került
megrendezésre a hagyományos Megyei tanévnyitó konferencia. A szakmai
rendezvényen Szabóné Rambala Gabriella oktatási referens vett részt.
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A munkaszervezet elkészítette és benyújtotta Csikóstőttős község „Nyúl-unk a
munkáért program” című pályázatát.
Tolna megyében a Dombóvári és a Tamási kistérség került kiválasztásra, ahol
központi közfoglalkoztatást érintő mintaprojektek kerülnek elindításra. 2011.
augusztus 22-én Dombóváron, a Polgármesteri Hivatalban került sor a 2011. évben
indítható közfoglalkoztatási mintaprojektekről szóló egyeztető értekezletre. A fórumon
a munkaszervezet is képviseltette magát, a közmunka projekttervek elkészítéséhez a
munkaszervezet is segítséget nyújtott.
Szeptember 27-en került benyújtásra Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
Szociális Főosztályára a „Reménység” Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola 2012. évre
vállalt szociális foglalkoztatás feladatmutató igénylése munka rehabilitációs és
fejlesztő felkészítő foglalkoztatásra.
2011. szeptember 20-an zárt a Gunarasban működő szezonális Tourinform Iroda. Az
iroda a Gunaras Resort Spa Hotel mellett kialakított parkolóban került elhelyezésre.
Az áthelyezés egyik fő indoka, hogy az új négy csillagos Szálloda mellett kialakításra
került volna egy új bejárat a fürdő területére, melyben a szezonális Tourinform Iroda
szerepet kapott volna. Az új helyszínen az iroda nagyobb forgalmat bonyolított le,
ezáltal a többi fizetős szolgáltatásból is nagyobb bevételre tett szert.
Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alaphoz a Test és a lélek összhangja
Csikóstőttősön címmel benyújtott pályázattal több, mint 8,8 millió forint vissza nem
térítendő támogatásban részesült az önkormányzat.
Szeptember 30-an került megrendezésre Gunarasban a Camping Étteremben és a
strandfürdőben az Őszi Nyugdíjas fesztivál, melyen a kistérség nyugdíjasai nagy
számban vettek részt. A rendezvényen a Társulást és annak Munkaszervezetét Szabóné
Rambala Gabriella képviselte.
Szeptember 26-án rendkívüli Pénzügyi Bizottsági ülés keretében tárgyaltak a KEF
„Kábítószerügyi Egyeztető Fórum” pályázatainak benyújtását. A bizottság tagjai úgy
döntöttek, hogy megfelelő ellenőrzés mellett támogatják a KEF pályázatok
benyújtását.
Szeptember 17-en a Völgység-Hegyhát Takarék, valamint a Dombóvár és Környéke
Többcélú Kistérségi Társulás Vállalkozói fórumot szervezett. A napirendek között
szerepelt a vállalkozások finanszírozásának aktuális kérdései, a foglalkoztatás
szabályai az idénymunka tükrében, a számlázás szabályai, valamint a pénzügyileg nem
rendezett beszerzésekre jutó általános forgalmi adó utólagos visszaigénylésének
szabályai.
Október 20-án a Döbröközi Általános Iskolában a kistérség igazgatói munkaközössége
tartott ülést, melyet a munkaszervezet oktatási referense szervezett meg.
A munkaszervezet által készített – A szociális földprogramok működtetésének
Támogatására a dombóvári kistérségból benyújtott pályázatok közül Gyulaj, Kocsola,
Döbrököz, Nak és Kurd községe kedvező elbírálásban részesült.
A munkaszervezet által készített további pályázatok:
Döbrököz Községi Sportegyesület Látvány-csapatsport támogatása
Kaposszekcső-Csikóstőttős Sportegyesület Látvány-csapatsport támogatása
Nagymányoki Sportegyesület Látvány-csapatsport támogatása
Szakcsi Tsz. Sportegyesület Látvány-csapatsport támogatása
Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesület Látvány-csapatsport támogatása
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Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület Szepessy-dalok
állománygyarapítás
Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás KEF pályázatok:
Koordináció tevékenység támogatása,
A Dombóvári kistérségben egészségfejlesztésre és megelőzésre irányuló pályázat,
A Dombóvári kistérségben szenvedélybetegek felépülési folyamatára, a kábítószerprobléma kezelésére és a problémás droghasználókat ellátó intézményrendszer
fejlesztésére irányuló pályázat.
A Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága a szociális foglalkoztatás
engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló Korm. rendelet
alapján helyszíni ellenőrzést végeztek a Társulásnál a „Reménység” Napközi Otthon
és Fejlesztő Iskola vonatkozásában. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal által kötött
SZF-SZ-033/0-201. számú és az azt módosító SZF-SZ-033/1-201. számú
finanszírozási szerződés alapján 2010. évben igénybevett támogatás elszámolásának
helyszíni ellenőrzéséről készült jegyzőkönyvet megküldték a munkaszervezetnek. Az
intézményvezető és a munkaszervezet vezető a jegyzőkönyvben foglalt
megállapításokkal kapcsolatban észrevételt tett, melyet megküldtünk a MÁK-nak. Az
ellenőrzésről készült végleges megállapításokról a munkaszervezet tájékoztatja majd a
Társulási Tanácsot.
November 9-én nyújtotta be a Munkaszervezet a Magyar Államkincstár részére a
2012. évi normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal kapcsolatos igényét a
kistérség közoktatási és szociális intézményei részére.
November 14-18-i héten számos rendezvénnyel, kiállítással ünnepelte a „Reménység”
Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola fennállásának 10. évfordulóját.
November 17-én került megrendezésre a Szociális Munka Napja keretében a „10 év az
úton..” című programsorozat, melyen a „Reménység” Napközi Otthon és Fejlesztő
Iskola 10 éves fennállása volt a rendezvény központi témája. A színvonalas
programsorozat keretében szakmai konferencián vehettek részt a szociális
intézmények munkatársai. A Társulás elnöke adta át a „Kistérség Szociális
Fejlesztéséért” díjat, melyet Rieger Erika vehetett át 10 éves példamutató munkájáért,
melyet a „Reménység” Napközi Otthon intézmény-vezetőjeként tett a kistérségben élő
fogyatékos fiatalok életének méltóbbá tételéért.
Szabóné Rambala Gabriella oktatási referens vett részt a TÁMOP.5.1.3- 09/2-20100018 azonosító számú „KÖZ-TÉR-HÁLÓ” a családokért című projekt Alsómocsolád
községben tartott tájékoztatóján. A kistérségből Döbrököz község vesz részt a
projektben.
November14-15-én Országos Tourinform Találkozó helyszíne volt Gárdony. A
konferencián szó esett a Tourinform irodák eredményeiről, az új minősítési rendszer
bevezetéséről, az új névhasználati kézikönyv elfogadásáról, bemutatkoztak a Velence
környéki Tourinform irodák. A találkozón Jankóné Leibing Rita irodavezető vett részt.
Dombóvár Város Polgármesterei Hivatala belső ellenőrzési csoportja a november 18től pénzügyi ellenőrzést folytat a Társulásnál. Az ellenőrzés tárgya: 2010. évi
költségvetés.
November 22-én Dalmandon gyűltek össze a kistérségi nyugdíjas szervezetek vezetői,
ahol értékelték ebben az évben végzett feladataikat, programjaikat. A megbeszélésen a
Munkaszervezet részéről Szabóné Rambala Gabriella vett részt.
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November 15-e volt a LEADER pályázatok benyújtásának határideje. A
munkaszervezet a kistérség települései részére 25 pályázatot készített az alábbi
megosztásban:
Térfigyelő rendszer kiépítése Kaposszekcső, Nak Nagykónyi központokkal
Kisértékű technikai és tradicionális eszközök: Gyulaji Erdőkörüli Alapítvány,
Gyulajért Alapítvány, Kapospula Községért Alapítvány, Dalmandért
Közalapítvány
Rendezvény: Attala Község Önkormányzata, Csikóstőttős Község
Önkormányzata, Csikóstőttős Német-Magyar Kulturális Egyesület, Kapospula
Község Önkormányzata, Civilek Kocsoláért Alapítvány, Kurd Község
Önkormányzata
Faluszépítés: Csibrák Község Önkormányzata Gyulajért Alapítvány, Kurd
Község Önkormányzata, Civilek Kocsoláért Alapítvány, Dalmandért
Közalapítvány, Csikóstőttős Német-Magyar Kulturális Alapítvány, Attala
Község Önkormányzata
Képzés: Csikóstőttős Német-Magyar KLulturális Alapítvány
Vállalkozói: Remler Csapó Kft,
Természetes személyként: Rácz Róbert
Csikóstőttős Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Magyarországi
Falumegújítási díj 2011. – A test és lélek összhangja Csikóstőttősön
címmel. A pályázat, melyet a munkaszervezet készített, az első fordulóban nyert.
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