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19. 

 

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 

összefüggő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 

értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést is érinti. 

 

A 2020. május 21-én kelt tájékoztató levelem szerint az alábbi ügyben tartom 

szükségesnek döntés meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

A Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás társulási megállapodásának 

elfogadása a Társuláshoz való csatlakozással összefüggésben 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2020. május 29. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 
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Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

A Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulást 2015. január 1-jétől hozta létre a 

Dombóvári Járás 15 községi önkormányzata.  

A Társulás  

a) a területfejlesztési feladatkörén belül 

- folyamatosan kapcsolatot tart a Tolna Megyei Önkormányzattal a fejlesztési 

szükségletek és a bevonandó helyi források feltárása érdekében. 

- együttműködik a Tolna Megyei Önkormányzattal a Társulásban lévő 

települések közigazgatási területére kiterjedve közreműködik a Tolna 

Megyei Integrált Területi Program megvalósításában, illetve települési 

fejlesztési javaslatok előkészítésében, a projektfejlesztési munkában. 

 

b) a vidékfejlesztési feladatkörén belül együttműködve közreműködik a területileg 

illetékes CLLD szervezettel és a Tolna Megyei Önkormányzattal a közösség-

vezérelt helyi fejlesztéseket megalapozó Helyi Integrált Vidékfejlesztési 

Stratégia kidolgozásában, valamint elősegíti az elfogadott stratégia mentén a 

területén megvalósítható fejlesztések előkészítését és megvalósítását. 

 

c) a területfejlesztési, vidékfejlesztési és koordináció feladatainak ellátása körében 

- működési területén a megyei önkormányzattal történő együttműködés 

keretében vizsgálja és értékeli a térség társadalmi, gazdasági és környezeti 

helyzetét, adottságait, 

- elvégzi a hazai decentralizált források felhasználására irányuló települési 

igények koordinálását, javaslatot tesz a megyei önkormányzat számára az 

indokolt és megalapozott támogatások megítélésére, amennyiben erre 

irányuló források megnyílnak a megyei önkormányzatoknál, 

- koordinálja a területfejlesztésben érdekelt szervezetek együttműködését, 

együttműködik az önkormányzatokkal, vállalkozásokkal és a civil 

szervezetekkel, 

- összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és 

társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel 

kapcsolatos elképzeléseit. 

 

d) Egyéb feladatok vonatkozásában: 

- javaslatot tesz, érdek-képviseleti szerepet vállal a területén előforduló vis 

maior helyzetek rendezése érdekében,  

- elősegíti a települések közös feladatainak ellátását a költséghatékonyság, 

eredményesség érdekében. 

 

A Társulás üzletviteli szolgáltatásokat is nyújt, ennek keretében pályázatokat készít az 

önkormányzati, a civil- valamint a vállalkozói szféra részére, ellát 

pályázatmenedzsmenti feladatokat, terveket, elemzéseket és tanulmányokat készít, 

illetve szakmai konferenciákat szervez. A Társulás részt vesz a térségi 

közfoglalkoztatási programok lebonyolításában foglalkoztatóként, illetve 
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együttműködő szervezetként. A fentieken túl a Kapos-menti „Segítő kéz” 

Alapszolgáltató Intézményt is fenntartja, amely a Társulás egyes tagjai számára 

gyermekjóléti szolgáltatást és családsegítést végez, valamint házi segítségnyújtást is 

biztosít. 

 

Az önkormányzati választást követően 2019. október 31-én Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánította, hogy együtt kíván működni a 

Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulásban résztvevő községi 

önkormányzatokkal és ennek érdekében mielőbb a Társulás tagja kíván lenni. Erre 

tekintettel 2019 novemberében a Társulás tagjai elfogadták a Társulási Megállapodás 

azirányú módosítását, amely lehetővé teszi, hogy évközben is a Társulás tagjává válhat 

egy önkormányzat.  

  

Ezt követően 2019. december 20-án hozott döntést a dombóvári képviselő-testület 

arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 89. § (2) bekezdésében foglaltak alapján kérelmezi csatlakozását a Kapos-

menti Terület- és Vidékfejlesztési Társuláshoz 2020. július 1-jével, és kéri a 

Társulásban részt vevő valamennyi települési önkormányzat képviselő-testületének 

hozzájárulását a csatlakozásához. Ezt valamennyi társult tagönkormányzat támogatta, 

így a taggá válás utolsó mozzanataként a társulási megállapodásba is bele kell venni a 

dombóvári önkormányzatot. Egyelőre sem a székhely (Dalmand), sem a 

munkaszervezet (Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal) kapcsán nem lenne 

változás, arra adott esetben az év második felében kerülne sor. 

 

A Társulási Megállapodás IV. Fejezetének 11. pontja rögzíti a Társulás fenntartásával, 

működtetésével kapcsolatosan az egyes tagok pénzügyi hozzájárulásának mértékét, 

teljesítésének módját. Jelenleg az 1.001 – 2.000 fő lakosságszámú településeknek (5 

ilyen község van) az éves tagdíja 300.000,- Ft. A Társulás elnökével egyeztetve az a 

javaslat, hogy ebbe a kategóriába kerüljön besorolásra Dombóvár Város 

Önkormányzata is, így a 2020. év második félévében 150.000,- Ft lenne a tagdíj 

befizetési kötelezettsége (szeptember 15-ig). A jövőre nézve a tagdíjak mértéke pedig 

2021 elején kerülne felülvizsgálatra. 

 

A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amelyet a társult önkormányzatok 

képviselő-testületei által delegált tagok alkotják, a Társulási Tanács minden tagját egy-

egy szavazat illet meg. A taggá válás kapcsán a Tanácsba való delegálásról is 

szükséges rendelkezni. 
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Határozati javaslat 

a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás társulási 

megállapodásának elfogadásáról, tag delegálásáról a Társulás Társulási 

Tanácsába 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi 

döntést hozza:  

 

1. Dombóvár Város Polgármestere Dombóvár Város Önkormányzatának a Kapos-

menti Terület- és Vidékfejlesztési Társuláshoz történő csatlakozásával 

összefüggésben a Társulás 2020. július 1-jétól hatályos társulási megállapodását 

elfogadja. 

 

Dombóvár Város Polgármestere a társulási megállapodást a Képviselő-testület, 

mint a Társulás tagja nevében aláírja. 

 

2. A Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulásban részvétellel összefüggő 

2020. évi tagdíj - 150.000,- Ft – megfizetéséről Dombóvár Város Polgármestere 

gondoskodik. 

 

3. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testületét a Kapos-menti Terület- 

és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsában Pintér Szilárd polgármester, 

akadályoztatása esetén a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester, 

az ő további akadályoztatása esetén pedig a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

elnöke képviseli delegáltként. 

 

Határidő:  1. 2020. június 15. – a megállapodás aláírására 

  2. 2020. szeptember 15. – a 2020. évi tagdíj átutalására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős:  1.: Önkormányzati Iroda 

    2.: Pénzügyi Iroda 

  

                   Pintér Szilárd 

          polgármester 


