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Tájékoztató a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás  
2017. évi tevékenységéről 

 
A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2004. június 29-én alakult a 
dombóvári kistérség 16 települési önkormányzatának jóváhagyó határozatával.  
2016. januárjától már csak Várong, Lápafő, Szakcs és Dombóvár településekre terjed 
ki a társulási együttműködés.  
 
A Társulás működése 
 
2016. januárjától a társulási megállapodás alapján a társulási tanács munkaszervezeti 
feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése) a Dombóvári Közös 
Önkormányzati Hivatal munkaszervezete látja el díjazás nélkül, elnökként pedig 
jómagam járok el.  
 
A Társulási Tanács 2017. évben összesen 14 határozatot hozott. Döntött többek között 
a Társulás előző évi költségvetésének módosításáról, a zárszámadás elfogadásáról, 
2016. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról, a 2017. évi költségvetés 
elfogadásáról, 2017. évben az „Év Kistérségi Rendőre” díjjal elismert személyről. 
  
A rendezvénysátor üzemeltetési szabályzata alapján a társult önkormányzatok a 
kistérségi rendezvénysátor üzemeltetésével, használatának, igénybevételének 
koordinálásával a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulást bízták meg. 
A rendezvénysátor funkciója, hogy helyet adjon a kistérség kulturális, turisztikai és 
önkormányzati rendezvényeinek. A rendezvénysátort minden évben, több alkalommal 
igénylik a tagönkormányzatok.  
 
A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás a rendőrnap alkalmából adja 
át az „Év Kistérségi Rendőre” díjat. Az elismerésben az a rendőr részesülhet, aki 
Dombóváron és a városkörnyéki önkormányzatok területén sokat tesz a 
bűnmegelőzésért, aki tevékenységével nagyban hozzájárul a kistérség 
közbiztonságához. A Társulás Tanácsa a városi rendőrkapitány javaslata alapján dönt a 
díj odaítélésről. A Dombóvári Rendőrkapitányság vezetője Sipos Bálint r. 
főtörzsőrmester kitüntetésére tett javaslatot 2017-ben, melyet a Társulási Tanács 
elfogadott.   
 
A Társulás összetétele és feladatköre az elmúlt években jelentősen megváltozott, a 
táborokat már nem üzemelteti, az iskolabusz is kikerült a társulástól, a működésére 
központi támogatás nem igényelhető. Korábban a Társulásé volt egy Renault Trafic 
8+1 személyes kisbusz, mely Dombóvár Város Önkormányzatának tulajdonába került. 
 
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (felperes) a Dombóvár és Környéke 
Többcélú Kistérségi Társulás (alperes) ellen keresetet terjesztett elő és felkérte a 
Járásbíróságot, hogy kötelezze a Társulást 12.744.156,- Ft és annak 2016. szeptember 



1-től a kifizetés napjáig számított mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő 
késedelmi kamata megfizetésére a nevelési tanácsadói feladat ellátására 2008., 2009. 
évre fizetendő hozzájárulás hátraléka miatt.   
A tartozással kapcsolatban a Társulás többször kapott egyenlegközlő levelet. Naszvadi 
Balázs, mint a Társulás képviselője írásban elismerte a követelést, ennek ellenére a 
Társulás nem fizetett. A Társulás a teljes követelést vitatta 2017. március 14-én 
feljelentést tettem, hiszen a Társulás akkori munkaszervezet vezetői hatáskör 
hiányában olyan döntéseket, anyagi tartozás elismeréseket írtak alá, mely nem 
egyeztethető össze a felelős gazdálkodással, illetőleg az idegen vagyon kezelésére 
vonatkozó jogszabályi előírásokkal és elvárásokkal. Az eljárást a Paksi 
Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya folytatta jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen 
kezelés bűntettének gyanúja miatt. A rendőrség a nyomozás során több alkalommal 
megkereséssel élt a Társulás felé, a rendelkezésünkre álló dokumentumokat átadtuk a 
nyomozó hatóság részére. A rendőrség a nyomozás megszüntetéséről döntött, a 
cselekmény elévülése miatt.  
 
A Társulás Tagjainak polgármesterei több alkalommal szakmai egyeztetőt tartottak, 
ahol a települések vezetői tapasztalataikat osztották meg egymással. Ezen egyeztetők 
folyományaként a társulási együttműködésben lévő települések – Szakcs, Lápafő 
Várong és Dombóvár – Döbrököz Község Önkormányzatával karöltve pályázatot 
nyújtottak be, EFOP -1.5.3-16 és EFOP-3.9.2-16 kódszámú pályázati felhíváson.  
Dombóvár Város Önkormányzata 249,87 millió Ft és 249,82 millió Ft 100%-os 
támogatást nyert humán szolgáltatások és kapacitások fejlesztésére.  
A humán szolgáltatások fejlesztésének célja a minőségi közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférés javítása, melynek során szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző 
programok valósulnak meg. A projekt részeként a helyi kisközösségek 
társadalomszervező szerepének javítása és a kultúrák közötti párbeszéd erősítése a cél. 
A települési önkormányzatok által fenntartott humán közszolgáltatásokban dolgozó 
szakemberek képzése, továbbképzése történik, különös tekintettel a hátrányos helyzetű 
emberek minőségi közszolgáltatásokhoz hozzáférésének érdekében.  
A települések vezetőinek egyeztetése és a tapasztalatcsere során igény fogalmazódott 
meg egy olyan hely kialakítására, ahol a községek a saját maguk által megtermelt 
terményeiket értékesíteni tudják. Lápafő község polgármesterének gondolata alapján 
merült fel a helyi termelői piac, ismertebb nevén a Start Pláza megvalósítása, mely 
Dombóváron a Városháza épülete előtt kapott helyet.  
A Start Pláza 2017 nyarán nyitotta meg kapuit, azóta rendszeresen biztosítva a 
községeknek és helyi termelőknek portékáik értékesítését. A friss zöldségen, 
gyümölcsön kívül beszerezhetők helyi termelők által készített egyéb termékek – 
gyümölcslé, méz terményfélék – is.  
 
A Társulás gazdálkodása 
 
A Társulás gazdálkodása a fentiekből adódóan visszafogott, bevételei elsősorban a tagi 
hozzájárulásból származnak. A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi költségvetése 
teljesítésének bevételi főösszegét 1.626 ezer forintban, kiadási főösszegét 1.567 ezer 
forintban állapította meg az elfogadott zárszámadásban az alábbiak szerint: 



A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 
2017. évi BEVÉTELEI forrásonként 

Bevételek 
Teljesítés 

2016.12.31. 
eFt 

Eredeti 
előirányzat 

eFt 

Módosított 
előirányzat 

eFt 

Teljesítés 
2017.12.31. 

eFt 

I. 
Működési célú támogatások államháztartáson 
belülről 380 800 750 750 

  
Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről 380 800 750 750 

II. M űködési bevételek 5 407 0 877 876 
  Szolgáltatások ellenértéke 294 0 693 695 
  Közvetített szolgáltatások ellenértéke 2 161 0 182 180 
  Tulajdonosi bevétel 500 0 0 0 
  Kamatbevétel 2 0 2 1 
  Egyéb működési bevételek 2 450 0 0 0 

III.  Felhalmozási bevételek 1 729 0 0 0 
  Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1 729 0 0 0 

Költségvetési bevételek összesen 7 516 800 1 627 1 626 
IV.  Maradvány igénybevétele 820 1 041 0 0 

  Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 820 61 0 0 

Finanszírozási bevételek összesen 820 1 041 0 0 
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen 8 336 1 841 1 627 1 626 

 

A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 
2017. évi KIADÁSAI jogcímenként 

Bevételek 
Teljesítés 

2016.12.31. 
eFt 

Eredeti 
előirányzat 

eFt 

Módosított 
előirányzat 

eFt 

Teljesítés 
2017.12.31. 

eFt 

I. M űködési költségvetési kiadások 8 336 861 1 627 1 567 
  Személyi juttatások 972 570 660 660 

  Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó 6 125 262 261 
  Dologi kiadások 3 147 166 400 396 
  Egyéb működési célú kiadások 4 211 0 305 250 

II. Felhalmozási költségvetési kiadások 0 0 0 0 
  Beruházások 0 0 0 0 

Költségvetési kiadások összesen 8 336 861 1 627 1 567 
III.  Belföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 0 
Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen 8 336 861 1 627 1 567 

 


