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Együttműködési megállapodás 
 
mely létrejött  Dombóvár Város Önkormányzata 
   székhelye: Dombóvár, Szabadság utca 18. 
   képviseli: Pintér Szilárd polgármester 
   (a továbbiakban: Önkormányzat) 
 

és a   Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás  
   székhelye: 7211 Dalmand, Hősök tere 5. 
   képviseli: Récsei Gábor elnök 
   (a továbbiakban: Társulás) 
 
(a továbbiakban együtt: Felek) között az alábbiak szerint: 
 
 
1. Az együttműködés célja 
 
Az Önkormányzat, mint a Dombóvár Járás székhelye, valamint a Társulás, mint a 
székhelyen kívül a Dombóvári Járáshoz tartozó többi községi önkormányzat 
részvételével 2015. január 1-jétől működő szervezet a Dombóvár Járás valamennyi 
településének fejlődése érdekében a jelen megállapodásban rögzítik azokat a 
területeket, ahol kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak, információt osztanak 
meg egymással, illetve egyeztetik és lehetőség szerint összehangolják intézkedéseiket. 
 
A Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat kinyilvánította abbéli szándékát, miszerint 
együtt kíván működni a Társulásban résztvevő községi önkormányzatokkal, egyetért a 
Társulás társulási megállapodásában foglaltakkal, valamint, hogy mielőbb a Társulás 
tagja kíván lenni, és ennek folyományaként kérelmezte a Társuláshoz való 
csatlakozását 2020. július 1-jével.  
 
2. A Felek az együttműködés területeit általános jelleggel az alábbiak szerint 

állapítják meg: 
 

a) Az Önkormányzat mindaddig, amíg a Társulás munkaszervezete nem a 
dombóvári székhellyel működő közös önkormányzati hivatal, a Dombóvári 
Közös Önkormányzati Hivatal útján, egy kijelölt gazdálkodási ügyintéző 
közreműködésével segítséget nyújt a Társulás és az általa fenntartott 
költségvetési szerv gazdálkodási, pénzügyi feladatainak ellátásához a Társulás 
és a munkaszervezete részére, melyhez a Társulás, illetve az általa fenntartott 
költségvetési szerve pénzügyi hozzájárulást biztosít. A Felek a feladatellátás és 
a pénzügyi hozzájárulás részleteiről a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó 
Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatallal, valamint a Társulás által 
fenntartott költségvetési szervvel közösen állapodnak meg. 

b) A Társulás Társulási Tanácsának ülésére a Társulás elnöke meghívja az 
Önkormányzat polgármesterét, lehetőséget biztosít a számára az egyes 
napirendi pontok kapcsán kérdés felvetésére, véleménye kifejtésére, továbbá 
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szükség szerint konzultálnak egymással az ülés napirendjének, illetve az egyes 
napirendi pontok előterjesztéseinek előkészítése során. 

c) A Dombóvár Járás egészét érintő ügyekben igyekeznek közös álláspont 
kialakítására és annak közös képviseletére. 

d) Közösen keresik annak a lehetőségét, hogy a Dombóvári Járáshoz tartozó 
települések minél több területen közös feladatellátást valósítsanak meg. 

e) Kölcsönösen támogatják egymást közfoglalkoztatási programok 
lebonyolításában. 

f) Az Önkormányzat és a Társulásban részt vevő egyes községi önkormányzatok 
közös tulajdonában álló rendezvénysátor üzemeltetését az Önkormányzat a 
Társulásra bízza, amennyiben a többi tulajdonostárs is így jár el. 

g) Az Önkormányzat egyezteti a településfejlesztési céljait a Társulással, amely 
vizsgálja ennek a Társulást alkotó településekre gyakorolt hatását, felméri a 
többi település elképzeléseihez és a megyei fejlesztési tervekhez való 
illeszkedést, a fejlesztési cél megvalósítása érdekében javaslatot tesz a 
megfelelő forrás bevonására. 

h) Az Önkormányzat kikéri a Társulás véleményét a választási ciklusra szóló 
városi gazdasági program elkészítése során. 

 
3. A Felek az együttműködés keretében kiemelten az alábbiak kapcsán tartanak fenn 

szoros és folyamatos kapcsolatot: 
 
a) Az Önkormányzat pénzügyi hozzájárulást biztosít a Társulás részére az általa 

kiadott Kaposmenti Hírlevél című sajtótermék megjelentetéséhez, azzal, hogy a 
Társulás a sajtótermékben Dombóvár civil, kulturális, sport- és közéletével 
kapcsolatos hírekről és eseményekről is tudósít, illetve abban lehetőség szerint 
közzéteszi a Dombóvárral kapcsolatos közérdekű közleményeket, felhívásokat 
és hirdetéseket. A Felek a sajtótermék megjelentetéséhez való hozzájárulással 
kapcsolatban a Társulás tagjaival együtt közösen állapodnak meg külön 
szerződésben. 

b) Az Önkormányzat pénzügyi hozzájárulást biztosít a Társulás részére a Tolnatáj 
Műsorszolgáltató és Televízió Zrt.-vel a „Kaposmenti Magazin” nevű heti 
rendszerességű, a Tolnatáj TV-ben, mint Dombóvárra is kiterjedő körzeti 
lineáris audiovizális (televíziós) médiaszolgáltatásban megjelenő 
magazinműsor elkészítésére és közlésére kötött szerződés szerint a Társulást 
terhelő pénzügyi kötelezettség teljesítéséhez, azzal, hogy a Társulás a 
szerződésben gondoskodik arról, miszerint a szolgáltató a magazinműsorban 
Dombóvárt érintően is tudósít a város életével kapcsolatos aktuális, 
közérdeklődésre számot tartó történésekről. A Felek a magazinműsor 
elkészíttetésének és közlésének finanszírozásával kapcsolatban a Társulás 
tagjaival együtt közösen állapodnak meg külön szerződésben. 

c) Felek mindegyike fokozottan kíván foglalkozni az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodással, az ezzel összefüggő kockázatokkal és azok megelőzésével, 
kezelésével, a társadalmi tudatosság növelésével, a klíma- és energiatudatos 
életmód népszerűsítésével. Ennek kapcsán felek a lehetőségek 
figyelembevételével összehangolják a folyamatban lévő, európai uniós 
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projektjeik (Önkormányzat: ENERGIATUDATOS DOMBÓVÁR - Az 
energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő tematikus programsorozat 
szervezése és lebonyolítása a helyi közösségek bevonásával Dombóváron és 
térségében; Társulás: Tegyünk a jövőnkért! – Klímastratégia kidolgozása és 
szemléletformáló klímakampány Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési 
Társulás településein) megvalósítását, közösen tartanak szemléletformáló 
rendezvényeket, illetve jelentetnek meg kiadványokat, továbbá gondoskodnak a 
projektek eredményeinek fenntarthatóságáról. A Felek végső célja a Dombóvári 
Járás valamennyi településére kiterjedő klímastratégia és közös intézkedési terv 
kialakítása. 
 

4. A jelen együttműködési megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor azt a 
Felek mindegyikének nevében eljáró személy aláírta. 
 

5. A Felek a jelen együttműködési megállapodást határozott időre, arra az időtartamra 
kötik, amíg Dombóvár Város Önkormányzata nem tagja a Társulásnak. Ennélfogva 
a jelen együttműködési megállapodás hatályát veszti azon a napon, amikor 
Dombóvár Város Önkormányzata a Társulás tagjává válik.  
 

6. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
 
Dombóvár, 2020. február … 
 
 

Pintér Szilárd 
polgármester 

Dombóvár Város Önkormányzata 
 
 

 Récsei Gábor 
elnök 

Kapos-menti Terület-és 
Vidékfejlesztési Társulás 

 
 

 
 


