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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-a 
értelmében a helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, 
hogy egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a 
jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására 
jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre. 
 
A dombóvári képviselő-testület jelenleg az alábbi társulásokban vesz részt: 

1. Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

2. Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás  

3. Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás 

4. Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 

5. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

6. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás 
 
A dombóvári képviselő-testület az elmúlt évben csatlakozott a Kaposmenti 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz, azonban végül amellett 
döntöttünk, hogy maradunk a pécsi központú hulladékgazdálkodási rendszer tagjai. A 
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás így végül is nem látott el 
közfeladatot Dombóváron, emiatt a Társulásból való kiválásra teszek javaslatot a jelen 
ülésen egy másik előterjesztésben. A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 
beszámolóját szokásosan a szeptemberi ülésen szokta tárgyalni a képviselő-testület.  
 
A Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás helyzete jelenleg 
meglehetősen problémás, miután abból még a 2016. év végével kiváltak a községi 
önkormányzatok, így lényegében csak Dombóvár Város Önkormányzata a tagja. 
Mivel az önkormányzati törvény szerint a társulás több önkormányzat 
együttműködésének formája, kétséges, hogy egy egyszemélyes önkormányzati társulás 
létezhet-e egyáltalán, de a Társulásnak képviselője (elnök, illetve alelnök) sincs, így 
lehetőség sem érdemi intézkedésre a kivált tagok törzskönyvi nyilvántartásból való 
törlése, és egy esetleges megszüntetés kapcsán. De ez utóbbi sem aggálytalan, mivel a 
KEOP-1.3.0/09-11-2013-0035 számú „Dombóvár és térsége ivóvízminőség javító 
programja” című projekt kapcsán fenntartási kötelezettség áll fenn. Ezen kívül a 
szervezetnek már nem áll rendelkezésére pénzeszköz, így a mulasztásai miatt kiszabott 
bírságok meg nem fizetése miatt komoly tartozása van a Magyar Államkincstár, 
illetőleg a Tolna Megyei Kormányhivatal felé. Emiatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
végrehajtás alá is vonta.  

A Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és az általa 
fenntartott intézmény elmúlt évi tevékenységét külön előterjesztés taglalja.  



 
 
 
A fentiek alapján a jelen előterjesztés a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi 
Társulás, illetve a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás 
2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót foglalja magában, melyek az előterjesztés 
mellékletét képezik. 
 

A „Dombóvár Térségi Szennyvízkezelésének Kiépítése” megnevezésű, KEOP-
1.2.0/2F/09-2010-0018 azonosító számú projekt a két tagból álló Dombóvár Térségi 
Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás beruházásában valósult meg, a Társulás 
működése ehhez kapcsolódik. 
 

A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulást négy település - Dombóvár, 
Szakcs, Várong és Lápafő - alkotja. A társulás vagyonhasznosítási, illetve különböző 
koordinációs feladatokat lát el.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámolók megvitatására és elfogadására. 

 
I. Határozati javaslat 

a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár Térségi 
Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja. 
 

II. Határozati javaslat 
a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi tevékenységéről 

szóló beszámolóról 
  
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár és Környéke 
Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót a melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 
 
 

Szabó Loránd 
polgármester 

 

 



 


