
4. 

 

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 2021. február 19-én kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés 

meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

A dombóvári önkormányzat részvételével működő társulásokkal kapcsolatos döntések 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. február 26.  

 

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 



Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

A dombóvári önkormányzat részvételével működő egyes társulásokat illetően az év 

elejétől bekövetkezett változások kapcsán további döntések szükségessége merült fel. 

 

I. A Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulással összefüggő döntések 

 

A munkaszervezeti feladatok ellátása 

 

Dombóvár Város Önkormányzata 2020. július 1-jétől tagja a Kapos-menti Terület- és 

Vidékfejlesztési Társulásnak, a 2021. év első napjától pedig annak székhelye is a 

város, illetve a munkaszervezeti feladatokat a Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal 

helyett immáron a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal (Dombóvári KÖH) 

végzi. Ez utóbbi kapcsán főként a gazdálkodási-munkaügyi feladatok jelentősek, de a 

Hivatal közreműködése a belső ellenőrzésre és az adatvédelmi teendők ellátására is 

kiterjed, amelyeket a Társulás eddig külön megbízásokkal oldott meg. 

 

Alapvetően a Dombóvári KÖH alkalmazásában álló egy fő gazdálkodási ügyintéző 

reszortja a Társulás esetében az államháztartási jogszabályok szerinti pénzügyi-

gazdálkodási, illetve a Társulás foglalkoztatásában állók tekintetében a munkaügyi-

bérszámfejtői feladatok vitele. (Az érintett ügyintéző emellett a Dombóvári KÖH-höz 

tartozó két település, Attala és Csikóstőttős tekintetében is végzi a pénzügyi-

gazdálkodási teendőket.) 

 

A javaslatom az, hogy a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás a 

munkaszervezeti feladatoknak a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal által 

történő ellátásához 2.000.000 Ft összegű hozzájárulást fizessen Dombóvár Város 

Önkormányzata részére. A munkaszervezeti feladatok ellátásához kapcsolódóan – a 

Dombóvári KÖH, Dombóvár Város Önkormányzata és a Társulás között – egy 

háromoldalú megállapodás fogja részletezni feladatellátás kereteit. 

 

I. Határozati javaslat 

a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás munkaszervezeti 

feladatainak ellátásáról 

 

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 a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás 

tekintetében a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal által végzett 

munkaszervezeti feladatok – amely magában foglalja az államháztartási jogszabályok 

szerinti gazdálkodási és a Társulás foglalkoztatásában állók tekintetében a munkaügyi-

bérszámfejtői teendőket, a belső ellenőrzés ellátását, valamint az adatvédelmi 

előírásoknak való megfelelés biztosítását – ellátása éves hozzájárulásának összegét 

2.000.000,-Ft-ban állapítja meg. 

 



A munkaszervezeti feladatok ellátásának részleteiről és a hozzájárulás biztosításáról 

szóló megállapodást Dombóvár Város Polgármestere írja alá. 

 

Határidő: 2021. március 31. – a megállapodás aláírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

A társulási megállapodás módosítása, a 2021. évi tagdíj összege 

 

A társulási megállapodás értelmében a Társulás működési költségeihez a tagok az 

általuk képviselt települések lakosságszámának arányában tagdíjat fizetnek, a tagi 

hozzájárulás mértékét a település lakosságszáma határozza meg. Ez utóbbi 

tekintetében a költségvetési törvényben meghatározott támogatásoknál figyelembe vett 

lakosságszám az irányadó. Ezt a Társulási megállapodás 3. melléklete tartalmazza, 

melyet évente – a tárgyévet megelőző év január 1. napja szerinti állapotnak 

megfelelően – aktualizálni szükséges. 

 

Dombóvár Város Önkormányzata az előző évben a társulási tagdíj kapcsán a 3. 

kategóriába (1.001 fő feletti települések) került besorolásra (így a tagdíj éves mértéke 

300.000 Ft volt, de az évközbeni csatlakozására tekintettel ennek a felét kellett 

megfizetnie). A 2021. évtől bevezetésre kerül egy 4. kör is a 2.001 fő feletti 

lakosságszámra vonatkozóan, ahova csak Dombóvár tartozik a 16 település közül, a 

tagdíj összege pedig ezesetben 480.000 Ft/év. 

 

A tagdíjak így az alábbiak szerint szerepelnek az elfogadásra javasolt társulási 

megállapodásban: 

 

Lakosságszám 

(fő) 

Tagdíj összege 

településenként 

(Ft/év) 

Települések 

száma 

Várható éves tagdíj 

összege 

(Ft) 

1 - 500 120.000.- 4 480.000 

501 - 1.000 240.000.- 6 1.440.000 

1.001 – 2.000 300.000.- 5 1.500.000 

2.001 felett 480.000.- 1 480.000 

Összesen  16 3.900.000 

 

A lakosságszámok változása miatt a megállapodás vonatkozó 3. mellékletét is 

pontosítani szükséges. 
 

 



II. Határozati javaslat 

a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás társulási 

megállapodásának módosításáról és a 2021. évi társulási tagdíjról 

 

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 az alábbi döntést hozza:  

 

1. Dombóvár Város Polgármestere elfogadja a Kapos-menti Terület- és 

Vidékfejlesztési Társulás társulási megállapodásának a tagdíjak és tagdíjfizetés 

alapjául szolgáló lakosságszámok aktualizálására irányuló módosítását és az 

egységes szerkezetű társulási megállapodást. 

 

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 

2021. évi – 480.000,- Ft összegű – tagdíj megfizetéséről Dombóvár Város 

Polgármestere gondoskodik a társulási megállapodásban foglaltak szerint. 

 

Határidő: 2021. március 31. – a megállapodás aláírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

II. A Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulással 

összefüggő döntések 

 

A Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás tagsági köre 

2021. január 1-je óta magában foglalja mind a 16 járási települést, illetőleg ezzel 

összefüggésben a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény is jelentős 

változáson esett át, miután abba beolvadt a Kapos-Menti Terület- és Vidékfejlesztési 

Társulás által fenntartott „Segítő Kéz” Szociális Alapszolgáltató Intézmény, és ennek 

következtében még több feladatot lát el a járásra kiterjedően. 

 

Dombóvár Város Önkormányzata a Társulásban résztvevő más önkormányzatokkal 

együtt pénzügyi hozzájárulást fizet az intézmény működéséhez az állami támogatást és 

a saját bevételeket meghaladó kiadásokra, valamint a Társulás működésével 

kapcsolatban felmerülő költségekre. A Társulás által fenntartott intézmény 

tekintetében továbbra is a székhely szerinti önkormányzat hívhatja le az állami 

támogatásokat, amit továbbutal a Társuláson keresztül az intézménynek, de az 

elszámolási kötelezettség is a városi önkormányzatot terheli. 

 



Az intézményfenntartó társulás munkaszervezeti feladatait a Dombóvári Közös 

Önkormányzati Hivatal látja el. A munkaszervezeti feladatok ellátásáért a Társulás a 

Hivatal részére a mindenkori központi költségvetési törvényben az önkormányzati 

hivatal működésének támogatására megállapított fajlagos összeggel azonos díjat fizet, 

aminek összege a 2021. év egészére nézve 5.475.000,- Ft. 

 

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet állandó díj ellenében látja el a 

Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény gazdálkodási feladatait. A 

megállapított szolgáltatási díj 2016. január 1-jétől nettó 370.000,- Ft/hó volt, a 2021. 

év tekintetében nettó 450.000,- Ft/hó összegre való emelése javasolt a Dombóvári 

ESZI kibővült feladatkörére tekintettel. 

 

III. Határozati javaslat 

a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

munkaszervezeti feladatainak ellátásáról 

 

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 a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során az alábbiakról rendelkezik: 

 

1. Dombóvár Város Polgármestere a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás tekintetében a Dombóvári Közös Önkormányzati 

Hivatal által végzett munkaszervezeti feladatok ellátása éves hozzájárulásának 

összegét 2021. január 1-jétől a központi költségvetési törvényben az 

önkormányzati hivatal működésének támogatására megállapított fajlagos összeggel 

azonos mértékben, azaz 5.475.000,- Ft/év összegben állapítja meg. 

 

A munkaszervezeti feladatok ellátásának részleteiről és a hozzájárulás 

biztosításáról szóló, 2014-ben kötött szerződés helyébe lépő új megállapodást 

Dombóvár Város Polgármestere írja alá. 

 

2. Dombóvár Város Polgármestere egyetért azzal, hogy az államháztartási törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 9. § (5) bekezdés 

a) pontja alapján az irányítása alá tartozó Integrált Önkormányzati Szolgáltató 

Szervezet, és a gazdálkodási szempontból hozzá rendelt Dombóvári Egyesített 

Humán Szolgáltató Intézmény közötti, a gazdasági szervezeti feladatok ellátásáról 

szóló, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó megállapodásban 

foglalt feladatokat az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet nettó 

450.000,- Ft/hó összegű díjazás ellenében lássa el a Dombóvári Egyesített Humán 

Szolgáltató Intézmény tekintetében 2021. január 1-jétől. 

 

3. Dombóvár Város Polgármestere felhatalmazza a Dombóvári Szociális és 

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsába delegált 

képviselőt, hogy kezdeményezze és támogassa a fentiekkel összefüggő döntések 

meghozatalát. 



 

Határidő: 2021. március 31.  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 

 

 

 

 

 

 


