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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, melyek 

közül az első négy székhelye van Dombóváron: 

1. Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

2. Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás 

3. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás 

4. Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás 

5. Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 

 

A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás a 2019. év végével jogutód 

nélkül megszüntetésre került, 2020. július 1-jével pedig a dombóvári önkormányzat is 

tagja lett az akkor még dalmandi székhelyű Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési 

Társulásnak (2021. január 1-jétől már ennek is Dombóvárra van bejegyezve a 

székhelye). A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás beszámolója a szeptemberi 

ülésre van tervezve. 

 

I. Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás  

 

A Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás célja a társult 

önkormányzatok – 2020-ban még Dombóvár, Szakcs, Várong és Lápafő - törvényben 

meghatározott kötelező és egyes önként vállalt szociális, illetve gyermekvédelmi 

feladatainak ellátása, önálló intézmény, a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató 

Intézmény fenntartásával. Dombóvár Város Önkormányzata a társulásban való 

részvétellel és annak intézményén keresztül a következő szociális és gyermekjóléti 

feladatairól gondoskodik: 

 

• Kötelező szociális alapellátások: családsegítés, szociális étkeztetés, házi 

segítségnyújtás, idősek és pszichiátriai betegek nappali ellátása, hajléktalan 

személyek nappali ellátása. 

• Önként vállalt szociális ellátások: idősek átmeneti ellátása (időskorúak 

gondozóháza), tanyagondnoki szolgáltatás, pszichiátriai és szenvedélybetegek 

közösségi alapellátása, támogató szolgáltatás. 

• Kötelező gyermekjóléti alapellátás: gyermekjóléti szolgáltatás, család -és 

gyermekjóléti központ. 



• Önként vállalt gyermekjóléti alapellátás: Biztos Kezdet Gyerekház, helyettes 

szülői hálózat, családok átmeneti otthona. 

• A társulás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött 

feladatellátási szerződés keretében a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást is 

biztosít Dombóvár, Kaposszekcső, Kocsola, Kurd, Lápafő, Szakcs, Dalmand, 

Attala, Döbrököz, Gyulaj, Kapospula, Csibrák, Várong, Csikóstőttős, Nak és 

Jágónak településeken. 

 

Dombóvár Város Önkormányzata 2019-ben kötött ellátási szerződést a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Egyesülettel az idősek otthona szociális szolgáltatás nyújtására 2020. 

január 1-jétől 15 évre, mellyel a Szeretetszolgálat átvette a két bentlakásos dombóvári 

szolgáltatási hely – az Arany Sziget Idősek Otthona, illetve a Platán Otthon – 

fenntartását, összesen 110 férőhellyel. Az idősek tartós bentlakásos ellátását így az 

Intézmény már csak Szakcson biztosítja, az újdombóvári Támasz Otthonban átmeneti 

bentlakásos szolgáltatás működik. 

 

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések köre 2020. január 

1-jétől kibővült Attalával és Csikóstőttőssel. A változás miatt a Dombóvári Egyesített 

Humán Szolgáltató Intézmény Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának ellátási 

területét ki kellett bővíteni ezzel a két községgel az elmúlt esztendő első felében. 

 

A Társulási Tanács a társult önkormányzatok képviselő-testületei által egy-egy tagból 

áll, vagyis tavaly még négytagú volt. A Társulási Tanácsban Szakcs, Lápafő és Várong 

községek képviselő-testületének delegáltja egy-egy szavazattal, Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének delegáltja pedig négy szavazattal rendelkezett, 

azonban a veszélyhelyzetek időszakában nem volt lehetőség ülés megtartására.  

 

A tavalyi év is meglehetősen mozgalmas volt a Társulás és az intézménye életében, az 

évnek jelentősen átalakítva és új vezetővel vágott neki a Dombóvári ESZI. Az 

intézményvezető személye az év során változott, 2020. augusztus 1-je óta Kovács 

Gabriella irányítja a szervezetet. A pandémia miatti korlátozások természetesen 

kihatással voltak az Intézmény által nyújtott szolgáltatásokra, emiatt fenntartói 

döntésekre is szükség volt. 

 

A Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásban tagsággal 

nem rendelkező 12 községi önkormányzat 2021. január 1-jével csatlakozott a 

Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társuláshoz annak 

érdekében, hogy a kötelező önkormányzati feladatot képező családsegítést, illetve a 

gyermekjóléti szolgáltatást, valamint a házi segítségnyújtást a Dombóvári Egyesített 

Humán Szolgáltató Intézmény biztosítsa, vagyis járási szinten egy szervezet lássa el 

ezeket a feladatokat. Szervezeti szinten mindez azt jelentette, hogy a Kapos-menti 

Terület- és Vidékfejlesztési Társulás által fenntartott Kapos-menti „Segítő kéz” 

Alapszolgáltató Intézmény 2021. január 1-jével beolvadt a Dombóvári Egyesített 

Humán Szolgáltató Intézménybe, a feladatok pedig a két társulás között átadásra 

kerültek, és a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény ellátási területe 

kibővült a család- és gyermekjóléti szolgáltatás, illetőleg a házi segítségnyújtás 



kapcsán, emellett pedig a szorosabb együttműködés érdekében a Dombóvári Járáshoz 

tartozó 16 településre terjed ki a pszichiátriai betegek, valamint a szenvedélybetegek 

közösségi alapellátása és a támogató szolgáltatás ellátási területe is. 

 

A részletes beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi, amelyhez kapcsolódik a 

Társulás intézményének szakmai jellegű számadása. 

 

I. határozati javaslat 

a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2020. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2021. február 8-án 

kihirdetett veszélyhelyzetben a feladat- és hatáskörét a 307/2021. (VI. 5.) Korm. 

rendelet alapján gyakorolva – a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

        Dr. Németh Tímea  

           alpolgármester 

 



II. Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás 

 

A Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítése című projekt (a továbbiakban: 

KEOP projekt) megvalósítására került létrehozásra a Dombóvár Térségi 

Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás Dombóvár és Attala részéről. A projekt 

lezárása sikeresen megtörtént, fenntartási időszak is véget ért, így a Társulás 

nemsokára megszüntethető. 

 

A Társulási Tanács a két társult tag önkormányzatainak képviselő-testületei által 

delegált tagokból áll. Valamennyi tag két-két képviselő delegálására jogosult, a 

dombóvári képviselő-testület képviseletét 2020. október 31-e óta jómagam, valamint 

Dr. Németh Tímea alpolgármester látja el. 

 

A tavaly évi tevékenységről szóló beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

II. Határozati javaslat 

a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás 2020. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2021. február 8-án 

kihirdetett veszélyhelyzetben a feladat- és hatáskörét a 307/2021. (VI. 5.) Korm. 

rendelet alapján gyakorolva – a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati 

Társulás 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 



III. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás 

 

Dombóvár Város Önkormányzata a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-

javító Társulásnak is tagja, melyben Dombóváron kívül még további tizenkét település 

vett részt, amíg 2017-ben ki nem váltak. A társulás a társult települések 

ivóvízminőségének javítására, illetve a települések közigazgatási területén a lakossági 

vízellátást biztosító nem közüzemi vízbázisok kiváltására jött létre a KEOP-1.3.0/09-

11-2013-0035 számú „Dombóvár és térsége ivóvízminőség javító programja” című 

projekt lebonyolítására. Ennek keretében vízhálózat-bővítés ill. felújítás történt, 

Dombóvárt érintően Mászlony és Szilfás ivóvízellátását biztosító új vízhálózat került 

kiépítésre. A projekt fenntartási kötelezettsége 2021. május 11-ig tartott. 

 

A kiválások miatt 2018. január 1-jétől csak Dombóvár Város Önkormányzata maradt a 

tagja ennek a szervezetnek. Ez az „egyszemélyes társulás” jogilag a Tolna Megyei 

Kormányhivatal álláspontja szerint elfogadható és jogi személyként létezhet. Ezért a 

Társulás működésének helyreállítása érdekében 2019-ben Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete egyedül módosította a társulási megállapodást, 

mégpedig úgy, hogy a Társulás döntéshozó szerve a 3 főből álló Társulási Tanács, 

amely az alapító egyedüli tag képviselő-testülete által delegált 3 tagból áll. Az 

újdonsült Társulási Tanács elnököt és alelnököt is választott, így a Társulás nevében az 

elnök el tudott járni és aláírásokat eszközölni, valamint a hiányzó költségvetések is 

elfogadásra kerültek. A dombóvári delegáltak 2020. október 31-e óta jómagam, Dr. 

Németh Tímea alpolgármester és Futó Péter képviselő. 

 

A 2020. évi tevékenységről szóló beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

III. Határozati javaslat 

a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás 

2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2021. február 8-án 

kihirdetett veszélyhelyzetben a feladat- és hatáskörét a 307/2021. (VI. 5.) Korm. 

rendelet alapján gyakorolva – a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-

javító Társulás 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 



IV. Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás 

 

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 tanulmányok készít, 

illetve szakmai konferenciákat szervez. A Társulás részt vesz a térségi 

közfoglalkoztatási programok lebonyolításában foglalkoztatóként, illetve 

együttműködő szervezetként. A fentieken túl 2020-ban a Kapos-menti „Segítő kéz” 



Alapszolgáltató Intézményt is fenntartotta, amely a Társulás egyes tagjai számára 

gyermekjóléti szolgáltatást és családsegítést végzett, valamint házi segítségnyújtást is 

biztosított. 

 

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 tette, 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, 

és a taggá válás utolsó mozzanataként a társulási megállapodásba is bele kellett venni 

a dombóvári önkormányzatot, amely a 2020. év első felének végén megtörtént, így a 

második félév kezdete óta már a Dombóvári Járás székhelye is részt vesz a Kapos-

menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás munkájában. 

 

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 Társulási Tanácsban a dombóvári önkormányzatot 

polgármesterként képviselem. 

 

A Társulás teljes 2020. évi tevékenységről szóló beszámoló az előterjesztés 

mellékletét képezi. 

 

IV. Határozati javaslat 

a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás 

2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2021. február 8-án 

kihirdetett veszélyhelyzetben a feladat- és hatáskörét a 307/2021. (VI. 5.) Korm. 

rendelet alapján gyakorolva – a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás 

2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 

 



Beszámoló a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

2020. évi tevékenységéről 

 

Dombóvár, Gyulaj és Szakcs települések önkormányzatai 2005-ben hozták létre 

kötelező és önként vállalt szociális feladataik ellátására a Dombóvári Szociális és 

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulást (a továbbiakban: Társulás), amely a 

társulási megállapodás felülvizsgálatát és módosítását követően 2013. július 1-jétől 

jogi személyiségű társulásként működik, a Magyar Államkincstár által vezetett 

törzskönyvi nyilvántartásba bejegyezésre került. Gyulaj Községi Önkormányzat 2015. 

december 31. nappal kivált a Társulásból, 2016. január 1-jével pedig Várong Község 

Önkormányzata és Lápafő Község Önkormányzata csatlakozott hozzá. 

 

A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a 2020. évben 8 ülést tartott 

és 34 határozatot hozott. A 2020. márciusában és novemberében kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

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

alapján a Társulási Tanács hatáskörét az elnök gyakorolta, az elnöki hatáskörgyakorlás 

során 17 esetben kerül sor döntésre. 

 

A 2019. október 13-i önkormányzati választásokat követően Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Társulási Tanácsba Dr. 

Németh Tímea alpolgármestert, akadályoztatása esetére a Humán Bizottság elnökét, 

amennyiben pedig az elnök is akadályoztatva van, akkor az ő akadályoztatása esetére a 

Humán Bizottság elnökhelyettesét delegálja a megbízatásuk fennállásáig. A Társulási 

Tanács alakuló ülésén a Tanács elnökének Dr. Németh Tímeát, alelnökének Récsei 

Gábort, Szakcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének delegáltját választották 

meg. A Társulási Tanács további 2 tagja az elmúlt évekhez hasonlóan Brunner Dezső 

Várong Község Önkormányzata delegáltjaként, illetve Kirtyán Károly Lápafő Község 

Önkormányzata delegáltjaként. 

 

Még 2018-ban született elvi döntés arról, hogy Dombóvár Város Önkormányzata a 

Társulás fenntartói közreműködésével működtetett Dombóvári Egyesített Humán 

Szolgáltató Intézmény Arany Sziget Idősek Otthonában és a Platán Otthonában 

biztosított idősek otthona szociális szolgáltatás (összesen 110 férőhely) ellátását, és a 

két feladatellátási hely fenntartását a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületre 

kívánja bízni ellátási szerződéssel, míg a személyes gondoskodást nyújtó többi önként 

vállalt és kötelező szociális szolgáltatást változatlanul a Társulás és az intézmény útján 

biztosítja.  Dombóvár Város Önkormányzata, a Társulás, illetve a Máltai 

Szeretetszolgálat az átadás-átvételi szándékot közös nyilatkozatban is megerősítette, és 

a három szervezet 2018. decemberében, majd 2019. áprilisában ismételten közösen 

kérte az Emberi Erőforrások Minisztériumától a szociális szolgáltatások területi 

lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe történő befogadás 

szakkérdésében az előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadását és ezáltal a 

befogadáshoz való hozzájárulást a Máltai Szeretetszolgálat tekintetében.  

 



A kérelem pozitív fogadtatásra lelt, október elején érkezett meg a Minisztérium 

állásfoglalása, melyben hozzájárult a befogadáshoz. Végül a 2019. év végén született 

döntés arról, hogy Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ellátási 

szerződést köt az idősek otthona szociális szolgáltatás biztosítására a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Egyesülettel 2020. január 1-től. A szerződéskötésre 2019 

decemberében került sor. 

 

A feladatellátáshoz kapcsolódóan sok fontos döntést kellett meghozni a Társulási 

Tanácsnak is. Többek között módosítani kellett a Dombóvári ESZI alapító okiratát és 

szakmai programját. Meg kellett határozni az új székhelyet (mivel az korábban az 

Arany Sziget Idősek Otthona volt az Arany János tér 2. alatt), ez a Kinizsi utca 37. 

szám alatti JAM Központ lett.  

 

A szociális étkeztetéshez a főzést az Arany Sziget Idősek Otthonának konyhája 

biztosította, illetve a mosodáját is igénybe vette a többi telephely (pl.: Támasz Otthon). 

A feladatok folyamatos ellátása érdekében a Dombóvári ESZI szerződéses 

szolgáltatásként 1 év határozott időtartamra szerződést kötött a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Egyesülettel az ételkészítésre, valamint a mosatásra. Az Intézmény 

érintett feladatellátási helyeire (Népkonyha, Támasz Otthon, Őszikék Szociális 

Alapszolgáltatások Intézménye) az Arany János tér 2. alatti főzőkonyháról kerül 

elszállításra az étel a Dombóvári ESZI járműivel, ami a Támasz Otthon esetében 

hétvégén is fennáll, ez pedig a sofőrök esetében túlmunkát generál. Ebben az 

Intézmény és a Gondviselés Háza Arany Sziget Idősek Otthona törekszik az 

együttműködésre. 

 

Az intézmény vezetését 2015. július 1-jétől Horváthné Gyánó Bernadett látta el. 

Intézményvezető asszonyt a Társulási Tanács öt évre bízta meg a Dombóvári ESZI 

vezetésével, ám kérelmet nyújtott be a közalkalmazotti jogviszonya közös 

megegyezéssel történő megszüntetésére. Kérelmének oka, hogy az Arany Sziget 

Idősek Otthonából és a Platán Otthonból 2020. január 1-jén létrejött Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Arany Sziget Idősek Otthona vezetésére felkérte 

az Egyesület. Az intézményvezető asszony közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött 

utolsó naptári napja 2019. december 31-e volt. A fentiekre tekintettel szükséges volt 

gondoskodni arról, hogy a Dombóvári ESZI vezetése 2020. január 1-jétől biztosított 

legyen, a magasabb vezetői megbízásra a pályázat kiírása megtörtént. A beérkezett 

pályázatok elbírálása után az intézmény vezetésével 5 esztendőre Varga Editet bízta 

meg a Társulási Tanács, aki áthelyezéssel került az intézményhez 2020. január 1-jétől.  

 

Szervezetvezetési problémák miatt a januártól kinevezett vezető magasabb vezetői 

megbízása június végével visszavonásra került, júliusban átmenetileg az 

intézményvezető-helyettes, Budai Mária látta el a vezetői teendőket, és az időközben 

lefolytatott pályáztatás alapján 2020. augusztus 1-jétől 5 évre kapott vezetői megbízást 

Kovács Gabriella, aki a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás 

fenntartásában lévő Kapos-menti „Segítő kéz” Alapszolgáltató Intézményt irányította 

az „átigazolásáig”. A komoly szakmai tapasztalatokkal rendelkező új intézményvezető 

nagy elánnal vetette bele magát a munkába, ami nem volt számára teljesen ismeretlen, 



mivel már korábban is dolgozott a dombóvári szociális és gyermekvédelmi ellátás több 

területen is. 

 

2013. július 1. napjától a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása az állam 

feladata, a Kormány e feladat ellátására a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóságot jelölte ki. Az elmúlt évekhez hasonlóan 2020. január 1-től 2020. 

december 31-ig a Főigazgatósággal kötött megállapodás alapján biztosította a Társulás 

a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézményen keresztül a dombóvári 

járáshoz tartozó településeken a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. A szolgáltatás 

biztosításáért a Főigazgatóság a szerződésben rögzített szolgáltatási díjat fizetett. 

Sajnos az utóbbi négy év vonatkozásában visszafizetési kötelezettség keletkezett, 

miután a ténylegesen teljesített feladatmutató nem érte el a Főigazgatósággal kötött 

megállapodásban vállalt mértéket. 

 

A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézményben korábban működött 

alapszervezete a Magyarországi Munkavállalók, Szociális és Egészségügyi Ágazatban 

Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének, melynek reprezentativitása 2015-ban 

megállapításra is került. Az intézmény és az Alapszervezet között jött létre kollektív 

szerződés (a legutóbbi 2018. augusztus 1-én lépett hatályba), azonban 2018. 

decemberében valamennyi alapszervezeti tag megszüntette tagságát. Az alapszervezet 

megszűnt, ami a kollektív szerződés megszűnését is maga után vonta, amit a 

Szakszervezet elnöke is megerősített. A Társulási Tanács 2019-ban jóváhagyta, hogy a 

Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény a hatályos kollektív szerződés 

megszűnésétől függetlenül továbbra is az abban rögzítettek szerint alkalmazza a - 

mind az alap-, mind a szakosított ellátásban - váltott, illetve a megszakítás nélküli 

munkarendben munkaviszonyban vagy közalkalmazotti dolgozók tekintetében a 

bérpótlékokat (műszakpótlékokat) a következők szerint: 

- a tizennégy és tizennyolc óra közötti időtartam alatt történő munkavégzés 

esetén 20% bérpótlék (délutáni műszakpótlék) jár, 

- a tizennyolc és hat óra közötti időtartam alatt történő munkavégzés esetén 

40% bérpótlék (éjszakai műszakpótlék) jár. 

A Társulási Tanács a várt fenntartóváltás miatt úgy döntött, hogy a bérpótlékok 

mértékét és az annak alapjául szolgáló időszakokat 2019. második félévében 

felülvizsgálja, mivel a leginkább érintett dolgozói kör a két idősek otthonában 

tevékenykedik. A felülvizsgálat végül a 2020. évre tolódott, és a pótlékok kapcsán 

végül az a döntés született, hogy július 1-jétől a vonatkozó törvényi rendelkezések 

szerint kell eljárni az érintett közalkalmazottak tekintetében. 

 

A Társulás pályázatot nyújt be az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a 

Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 

által meghirdetett „A támogató szolgáltatás keretében használandó új vagy használt 

gépjármű vásárlásának, a meglévő gépjárműpark bővítésének, cseréjének támogatása” 

(TAMAUTO2020) című pályázati felhívásra a Társulás fenntartásában működő 

Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény támogató szolgálata részére egy 

gépjármű vásárlására a jelenleg használt kisbusz kiváltása érdekében. A pályázat nem 



járt sikerrel, a 2021-es felhívásra benyújtott támogatási igényt azonban már pozitívan 

bírálták el. 

 

A dombóvári képviselő-testület döntése alapján a Társulás Társulási Tanácsa 

engedélyezte a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézményben a 

veszélyhelyzet idején tevékenykedő közalkalmazottak részére egyszeri 100.000,-Ft/fő 

összegű jutalom kifizetését az intézmény költségvetéséből. 

 

A Társulási Tanács hozzájárult ahhoz, hogy az Erzsébet a Kárpát-medencei 

Gyermekekért Alapítvány megbízásából a Dombóvári ESZI a nyár folyamán két 

turnusban napközis táborozást végezzen, a kötelezettségvállaló a Társulás volt. 

 

A veszélyhelyzet miatt bevezetett korlátozásokra és a COVID-19 megbetegedések 

számának növekedésére tekintettel többször került sor döntéshozatalra azzal a 

kapcsolatban, hogy az Intézmény szüneteltesse, vagy a személyes jelenlétet mellőzve 

nyújtsa egyes ellátásait. 

 

Az év végén több döntésre is szükség volt az intézményétszervezés és feladatbővülés 

kapcsán, az átszervezés részét képezte a Nappali Melegedő és Népkonyha, illetve az 

Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézményének a helycseréje, amelynek hatósági 

jóváhagyása és a tényleges átköltözés a 2021. évre csúszott át. 

 

A beolvadás miatt a Társulás a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás által 

megvalósított, TOP-4.2.1-15-TL1-2016-0004 azonosító számú, „A Kapos-menti 

„Segítő kéz” Alapszolgáltató Intézmény működési feltételeinek javítása” című 

projekttel összefüggésben a Kapos-menti „Segítő kéz” Alapszolgáltató Intézmény 

jogutódlással történő megszüntetésére tekintettel 2021. január 1-jétől – mint a jogutód 

Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény fenntartója – átvállalta a projekt, 

illetve az annak keretében beszerzett eszközök fenntartásával és üzemeltetésével 

összefüggő kötelezettségeket, a vállalt indikátorok teljesítését, valamint átvette a 

kötelezettségek teljesítése érdekében a fenntartási kötelezettséggel érintett eszközök 

tulajdonjogát térítés nélkül. 

 

A Társulás működésével kapcsolatos feladatokat a Dombóvári Közös Önkormányzati 

Hivatal végzi a társulási megállapodásban, valamint a munkaszervezeti feladatok 

ellátására kötött szerződés szerint, a feladatellátásért a mindenkori központi 

költségvetési támogatás fajlagos összegével azonos díjat fizet, amely 2019. évben 

4.580.000,- Ft volt. A Társulás az OTP Bank Nyrt-nél vezetett önálló bankszámlával 

rendelkezik. A Társulás működésével összefüggésben 2020. évben a munkaszervezet 

díja és a bankszámlához kapcsolódó költségek terhelték a Társulást. 

 



Beszámoló a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás 2020. 

évi működéséről 
 

A Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás a „Dombóvár 

Térségi Szennyvízkezelésének Kiépítése” megnevezésű, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-

0018 azonosító számú projekt megvalósítása érdekében jött létre 2010-ben. Az alapítói 

jogokat a Társulást alkotó két önkormányzat – Dombóvár Város Önkormányzata és 

Attala Község Önkormányzat – gyakorolja. 

 

A Társulás 2020-ban kétszer ülésezett, ebből az első márciusban került megtartásra. 

Ezen ülésen a Társulás 2019. évi költségvetési határozatának módosítására került sor a 

Társulás tulajdonát képező, ingyenesen használatba adott szennyvíztisztító járművek 

bérleti díjának áfa összegéhez kapcsolódóan. A másik döntés a Társulás középtávú 

tervét és a 2020. évi költségvetését érintette. A Társulás a 2020. évben 2.830 eFt 

bevétellel tervezett, melyet elsősorban dologi kiadásokra fordított (a gépjármű 

használatba adásból származó áfa befizetését foglalja magában, valamint üzemeltetési 

anyag beszerzés – irodaszer, egyéb dologi kiadások, bankköltség, közjegyzői díj – 

került tervezésre). 

 

A júliusi ülés első témája a 2019. évi zárszámadás elfogadása volt. A Társulás a 

tulajdonában álló járműveket haszonkölcsön szerződés alapján ingyenesen a Dunántúli 

Regionális Vízmű Zrt. használatába adta. A használati jog a DRV Zrt. és Dombóvár 

Város Önkormányzata között létrejött víziközmű-szolgáltatásról szóló üzemeltetési 

szerződés hatályán belül, határozatlan időre szól. A használatba vevő az ingyenes 

használatba adás áfáját (2.144 eFt/év) fizeti meg, a Társulás bevételét ezen összeg tette 

ki, kiadásainak jó részét az áfa befizetése adja. A Társulás ügyeinek rendezése 

érdekében kötött megbízási szerződés az első negyedév után megszűnt, a 

későbbiekben a Társulás kiadásait a havi bankköltség és a közjegyzői költségek tették 

ki. Az előző évi maradványt 538 eFt összegben vette igénybe. A Társulás működési 

bevétele 2.190 eFt, kiadása 2.042 eFt volt. 

 

Még a júniusi ülésen kellett dönteni a Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi 

felhívásáról is, mely a Társulási Tanács működésére és mulasztására vonatkozott. A 

Kormányhivatal nehezményezte, hogy a Társulási Tanács 2019-ben „csak” három 

ülést tarott a hat helyett, ami által működésbeli jogszabálysértést valósított meg, 

valamint az ülésekről készült jegyzőkönyvek is késedelmesen kerültek megküldésre a 

részükre. A Tanács a törvényességi felhívásban foglaltakat megtárgyalta és elfogadta, 

így még a nyár folyamán megérkezett az értesítés a törvényességi felügyeleti eljárás 

lezárásáról. 

 

 



 

 

Beszámoló a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás 

2020. évi működéséről 

 

A Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás a társult 

települések ivóvíz minőségének javítására, illetve a települések közigazgatási területén 

a lakossági vízellátást biztosító nem közüzemi vízbázisok kiváltására jött létre a 

KEOP-1.3.0/09-11-2013-0035 számú „Dombóvár és térsége ivóvízminőség javító 

programja” című projekt lebonyolítása érdekében. 

 

A kezdetben 13 társult önkormányzat közül – Dombóvár Város Önkormányzatának 

kivételével – 2017. december 31-ével 12 kivált. Az ebből fakadó probléma – miszerint 

a Társulás működésképtelen lett – orvoslása érdekében még 2019-ben módosításra 

került a társulási megállapodás, így a Társulás 2020-ban is már csak egy taggal 

működött. A Társulási Tanács tagjai: Dr. Németh Tímea alpolgármester, Futó Péter 

képviselő, valamint jómagam. Mindannyian Dombóvár Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének delegáltjai vagyunk, hiszen az új társulási megállapodás erről 

rendelkezik. 

 

A 2020. évben két ülés tartására került sor, egy márciusban és egy júliusban. A 

márciusi ülésen a 2019. évi költségvetési határozat kisebb mértékű módosításáról, 

valamint a Társulás középtávú tervének és a 2020. évi költségvetésében 20.000 eFt 

bevételi és kiadási főösszegének elfogadásáról kellett dönteni.  Ezen túlmenően a 

Társulási Tanács döntött arról is, hogy a Társulás mulasztásai miatt a Magyar 

Államkincstár által a Társulásra, illetve Dombóvár Város Önkormányzatára kiszabott 

bírságok elengedése iránt kérelmet nyújtsak be az Államkincstár felé. Bár a kérelem 

benyújtásra került, azonban sajnos nem járt pozitív eredménnyel. 

 

A 2020 júliusában megtartott társulási tanácsi ülés napirendjén már jóval több téma 

szerepet, ugyanis a 2016-2018. évi adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása miatt a 

Magyar Államkincstár ismétlődő jelleggel bírságolta a Tárulást, így 17.505.869,- Ft 

összegű felhalmozott kötelezettsége keletkezett. Mivel a Társulás döntéshozatali 

helyzete korábban rendeződött, így a 2015-2019. évi zárszámadásokat el tudta fogadni. 

Még ezen az ülésen került jóváhagyásra a 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési 

jelentés, mely az az évi költségvetés tervezésének ellenőrzéséről szólt. Az ellenőrzés 

során az apróbb hiányosságokon kívül minden rendben találtatott. Döntés született 

arról is, hogy az elnök kezdeményezzen egyeztetéseket a korábban a Társulás tagjai 

közé tartozó önkormányzatokkal a Társulás fenntartási kötelezettségére vonatkozóan, 

majd ennek eredményeként az együttműködési megállapodás tervezetét terjessze a 

Társulási Tanács elé. A koronavírus-járvány miatt kialakult pandémia miatt nem 

sikerült érdemben egyeztetni az illetékes önkormányzatok képviselőivel, így erre még 

idén sort kell keríteni. 

 

 



Beszámoló a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás 2020. évi 

működéséről 

A Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás 2014. december 17-én tartotta 

alakuló ülését, ahol a Társulási Tanács az 1/2014. (XII. 17.) Tanácsi Határozatban 

elfogadta a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás Társulási 

Megállapodását. A Megállapodásban rögzítésre került - a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénnyel szinkronban -, hogy a 

Társulási Tanács tagjai évente legalább egy alkalommal beszámolnak képviselő-

testületeiknek, a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről.  

 

I. A Társulás feladat ellátása: 

 

A Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás 2015. január 1-jén alakult meg a 

Dombóvári járás 15 vidéki önkormányzatának jóváhagyó határozatával, azzal a céllal, 

hogy a térség összehangolt fejlesztése érdekében együttműködjenek, a térségi szinten 

biztosítható közszolgáltatások minőségi és költség-hatékony működtetésének 

feltételeit megteremtsék, valamint, hogy a területfejlesztés és a vidékfejlesztés 

területén hatalmas lehetőségeket kínáló 2014-2020 közötti fejlesztési időszak 

forrásainak lehívásában közreműködjenek. 

 

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. 

Valamennyi társult tagönkormányzat támogatta, hogy Dombóvár Város 

Önkormányzata 2020. július 1. napjával csatlakozzon a Társuláshoz. 

A hatályos (2020. évre vonatkozóan) Társulási Megállapodás II. Fejezete a Kapos-

menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás feladatait a következőképpen határozza 

meg:  

1. Terület- és vidékfejlesztési feladatok: 

 

a) A területfejlesztési feladatkörén belül, különösen ellátja: 

- 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) Vidékfejlesztési feladatkörén belül, különösen ellátja: 

- együttműködve a területileg illetékes CLLD szervezettel és a Tolna Megyei 

Önkormányzattal a közösségvezérelt helyi fejlesztéseket megalapozó Helyi 

Integrált Vidékfejlesztési Stratégia kidolgozásában közreműködik, valamint 

elősegíti az elfogadott stratégia mentén, a területén megvalósítható 

fejlesztések előkészítését és megvalósítását. 

 



c) 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. 

 

2. Egyéb feladatok vonatkozásában: 

a) javaslatot tesz, érdekképviseleti szerepet vállal a területén előforduló vis maior 

helyzetek rendezése érdekében,  

b) elősegíti a települések közös feladatainak ellátását a költséghatékonyság, 

eredményesség érdekében. 

 

3. Egyéb üzletviteli szolgáltatás:  

a) pályázat készítése önkormányzati, civil- valamint vállalkozói szféra részére, 

b) pályázat menedzsmenti feladatok ellátása, 

c) tervek, elemzések, tanulmányok készítése, 

d) szakmai konferenciák szervezése. 

 

4. A Társulás a térségi közfoglalkoztatási programok lebonyolításában 

foglalkoztatóként, illetve együttműködő szervezetként is rész vesz. 

 

5.  Gyermekjóléti szolgáltatások és családsegítés a Társulás fenntartásában lévő 

Kapos-menti „Segítő kéz” Alapszolgáltató Intézmény által: Attala, Csibrák, 

Csikóstőttős, Dalmand, Döbrököz, Gyulaj, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső, 

Kocsola, Kurd és Nak községekben. Házi segítségnyújtás a Társulás 

fenntartásában lévő Kapos-menti „Segítő kéz” Alapszolgáltató Intézmény által: 

Attala, Csibrák, Csikóstőttős, Dalmand, Döbrököz, Jágónak, Kapospula, 

Kaposszekcső, Kocsola, Kurd és Nak községekben. 

 

Attala Község Önkormányzata és Csikóstőttős Község Önkormányzata a Dombóvári 

Közös Önkormányzati Hivatalhoz csatlakozott 2020. január 1. napjával, ennek 

következtében a Társulás fenntartásában lévő Kapos-menti „Segítő kéz” 

Alapszolgáltató Intézmény ellátási területét módosítani kellett: a Családsegítő és 

gyermekjóléti szolgáltatás ellátási területéből törlésre kerültek Attala és Csikóstőttős 

települések.   

 

 



Pályázati tevékenység 

 

Szervezetünk folyamatosan figyelemmel kísérte az adott időszak pályázati kiírásait, a 

Társulás feladatai közül kiemelkedő szerepet kapott a pályázatfigyelés és a pályázat 

készítés. 

 

2020. évben 49 db pályázatot készített és nyújtott be Irodánk, az igényelt támogatási 

összeg összesen 778.315.110 Ft volt, a megítélt támogatás: 161.115.509 Ft. A Társulás 

által benyújtott pályázatok részletezése az előterjesztés 1. számú mellékletében 

található.  

A nem kevés számú pályázat elkészítése mellett mégis az mondható el, hogy 2020-ban 

a Társulás fő tevékenysége a nyertes pályázatok projekt menedzsmenti feladatainak 

ellátása volt. 

Szervezetünk pályázati tevékenysége elsősorban a tag önkormányzataink igényeire 

fókuszál, azonban készítünk pályázatot a civil szervezetek és a vállalkozói szféra 

részére is. A kérelmek pályázatot benyújtó szerinti megoszlását az alábbiakban 

részletezzük: 

 

Támogatási kérelmek pályázatot benyújtó szerinti 

megoszlása 

Mennyiség 

(db) 

Arány 

(%) 

civil szervezet által benyújtott pályázat 9 18,4 

egyház által benyújtott pályázat 1 2,0 

Társulás által benyújtott pályázat 6 12,2 

önkormányzat által benyújtott pályázat 33 67,4 

Összesen: 49 100 % 

 

Kapos-menti „Segítő Kéz” Alapszolgáltató Intézmény 

 

A Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa döntött arról, 

hogy az egyes szociális- és gyermekjóléti feladatok ellátására a Társulási 

Megállapodás III. fejezet 15.e. pontjában foglalt jogkörében eljárva Kapos-menti 

„Segítő Kéz” Alapszolgáltató Intézmény elnevezéssel új intézményt hoz létre. Az 

Intézmény 2016 januárjában kezdte meg munkáját, a tervezetteknek megfelelően.   

 

A Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás által fenntartott Kapos-menti 

„Segítő kéz” Alapszolgáltató Intézmény jogutódlással megszüntetésre került 2020. 

december 31. napjával, és beolvadt a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató 

Intézménybe. 

 

A Kapos-menti „Segítő kéz” Alapszolgáltató Intézmény jogutódja, a Dombóvári 

Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény. 

 

 

 

 



 

 

II. A Társulás kapcsolatai, az együttműködés értékelése 

 

Helyi önkormányzatokkal 

 

A Társulás 2020-ban is szoros és jó kapcsolatot tartott fenn a járás területén működő 

helyi önkormányzatokkal. A Kapos-menti Társulás öt alkalommal tartott társulási 

ülést, melyen szorosan a Társulás feladatkörébe tartozó ügyeken túl olyan kérdések is 

napirendre kerültek, melyekben a térség települési önkormányzatainak együttes 

fellépése szükséges. 

A Társulás munkáját a Pénzügyi és a Humán Bizottság segítette.  

 

Magyarország Kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 

megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek 

elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá 

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

bekezdése értelmében – analógiát alkalmazva – a társulási tanács hatáskörébe tartozó 

döntéseket a társulási tanács elnöke hozhatta, hozhatja meg. A kihirdetett 

veszélyhelyzet miatt a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás Társulási 

Tanácsa, valamint a Társulási Tanács bizottságai nem tarthattak ülést. 2020. évben 11 

elnöki döntés született. 

 

A területfejlesztés intézményeivel 

 

A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény rendelkezik többek között a 

területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 

(továbbiakban: Tftv.) módosításáról, melynek értelmében 2012. január 1-től 

megszűntek a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési tanácsok.  

A megszűnt regionális és megyei területfejlesztési tanácsok jogutódjai a területileg 

érintett megyei önkormányzatok lettek. A Tolna Megyei Önkormányzattal a Társulás 

jó kapcsolatot ápol: a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai több 

alkalommal tartottak tájékoztatást a társulási tanács tagjainak részére, a 2014-2020-as 

európai uniós tervezési és költségvetési időszak tervdokumentumaival, pályázataival 

kapcsolatban. A Hivatal vezetői, a Közgyűlés elnöke a Társulási Tanács üléseinek 

állandó meghívottai. 

A Kapos-menti Társulás kapcsolatot tart a Széchenyi Programiroda munkatársaival és 

a Tolnai Hármas Összefogás Vidékfejlesztési Szövetség munkatársaival is. 2015. 

őszétől a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulásnak és a Tolnai Hármas 

Összefogás Vidékfejlesztési Szövetségnek közös munkaszervezete működik 

Csikóstőttősön. A szervezet fő feladata a forrásszerzés a Bonyhádi és a Dombóvári 

járás települései, vállalkozói és civil szervezetei részére.  



 

A térségben működő állami szervekkel 

 

2020. évben is szoros kapcsolatot építettünk ki a Tolna Megyei Kormányhivatal 

Dombóvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával. Rendszeres kapcsolatban 

vagyunk a megyei Kormányhivatallal és a Magyar Államkincstár megyei 

kirendeltségével is.  

A Társulás 2020-ban is (támogatási időszak: 2020. április 01.- 2020. október 31., 

valamint 2020. november 01. – 2021. február 28.) pályázott a Tolna Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Dombóvári Kirendeltségéhez a hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatás támogatására: 1 fő takarítónő foglalkoztatásához 

igényeltünk támogatást. Éves szinten közel egy millió Ft támogatásban részesült a 

Társulás.  

 

Képzések bonyolítása 

A Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás Együttműködési Megállapodást 

kötött a Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatalával, 

közfoglalkoztatási feladatok ellátása ügyében. Ennek keretében szerveződtek az alábbi 

képzések: 

- 2020.06.10. – 2020.07.14. közötti időtartamban „Személy- és vagyonőr” 

megnevezésű képzés, 9 fővel. 

- 2020.10.13. - 2020.12.28. közötti időtartamban „Élelmiszer-, vegyi áru eladó” 

megnevezésű képzés, 18 fővel. 

- 2020. november19. - 2021. március 19. közötti időtartamban „Tisztítás-

technológiai szakmunkás” megnevezésű képzés, 17 fővel. 

 

Társadalmi és szakmai szervezetekkel 

 

A Társulásnak egyik felvállalt és jó eredménnyel működő feladata a térség civil 

szervezeteinek összefogása, érdekképviselete. A civilek sokszor fordultak/fordulnak 

hozzánk szakmai kérdésekkel. 2020-ban néhány pályázat pénzügyi elszámolását 

vállalta a Társulás.  

 

Gazdasági szervezetekkel 

 

A Társulás vállalkozói pályázatok készítését is vállalta/vállalja, a kistérség gazdasági 

szervezetei és gazdálkodói mindig bizalommal fordulhatnak hozzánk. Folyamatosan 

figyelemmel kísérjük a vállalkozói pályázatokat is. Az érdeklődőknek pályázati 

tájékoztatást tartunk. 2020. évben vállalkozóknak nem készítettünk pályázatot, de 

sikeresen számoltuk el 3 mikro-vállalkozás LEADER programra benyújtott pályázatát. 

 

 



III. A Kapos-menti Társulás 2020. évi gazdálkodása: 

 

Bevételek 

A Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás 2020. évre tervezett összes 

bevétele: 117.205.901 Ft, mely 2020. december 31-i teljesítése: 122.507.558 Ft.  

 

Kiadások 

A Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás 2020. évre tervezett kiadása: 

117.205.901 Ft, mely 2020. december 31-i teljesítése: 110.335.073 Ft.  

 

A Társulás 2020-ban hitelt nem vett fel.  

 



 

A Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás által készített pályázatok 2020. évben   

 

Pályázó szervezet Benyújtás helye Pályázat címe Igényelt támogatás (Ft) 
Elnyert támogatás 

(Ft) 

2020 

Csibrák Község 

Önkormányzata 

MFP-HOR/2020   Orvosi rendelők 

fejlesztése 

Csibrák orvosi rendelő fejlesztése 
28.834.524 nem nyert 

Gyulaj Községi 

Önkormányzat 

MFP-HOR/2020   Orvosi rendelők 

fejlesztése 

Gyulaj orvosi rendelő fejlesztése 
29.675.349 29.675.347 

Kapospula 

Község 

Önkormányzata 

MFP-HOR/2020   Orvosi rendelők 

fejlesztése 

Kapospula orvosi rendelő 

fűtéskorszerűsítés 7.643.888 7.643.888 

Kurd Község 

Önkormányzata 

MFP-HOR/2020   Orvosi rendelők 

fejlesztése 

Kurd orvosi rendelő költöztetése, 

fejlesztése 83.966.847 nem nyert 

Lápafő Község 

Önkormányzata 

MFP-HOR/2020   Orvosi rendelők 

fejlesztése 

Lápafő orvosi rendelő bővítése, 

fejlesztése 29.954.003 nem nyert 

Dalmand Község 

Önkormányzata 

MFP ÖTU/2020 Útfelújítás Dalmand községben 
29.809.263 nem nyert 

Dalmand Község 

Önkormányzata 

MFP BJA/2020 Járdafelújítás Dalmand községben 
4.972.105 4.972.105 

Kocsola Község 

Önkormányzata 
MFP ÖTU/2020 Útfelújítás Kocsola községben 29.194.634 nem nyert 

Kocsola Község 

Önkormányzata 
MFP BJA/2020 Járdafelújítás Kocsola községben 4.975.563 4.975.563 



 

Pályázó szervezet Benyújtás helye Pályázat címe Igényelt támogatás (Ft) 
Elnyert támogatás 

(Ft) 
     

Kurd Község 

Önkormányzata 
MFP ÖTU/2020 Útfelújítás Kurd községben 20.899.987 nem nyert 

Gyulaj Községi 

Önkormányzat 
MFP ÖTU/2020 Útfelújítás Gyulaj községben 29.278.994 nem nyert 

Nak Község 

Önkormányzata 
MFP-KTF/2020 

Közösségi együttműködés erősítése a 

közösségi tér fejlesztésével Nakon 
20.930.653 nem nyert 

Kapos-menti 

Terület- és 

Vidékfejlesztési 

Társulás 

Tolna Megyei Kormányhivatal 

Dombóvári Járási Hivatal 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

Borbás Lászlóné foglalkoztatása 

2020.04.01. – 2020.10.31. 
558.586 558.586 

Kapospula 

Község 

Önkormányzata 

MFP-KKE/2020 
Közterület karbantartó eszközök 

beszerzése Kapospula községben 
14.999.716 nem nyert 

Gyulaj Községi 

Önkormányzat 
MFP-KTF/2020 Közösségi élet indítás Gyulajon 29.999.999 nem nyert 

Dalmand Község 

Önkormányzata 
MFP-KKE/2020 

Közterület karbantartó eszközök 

beszerzése Dalmand községben 
14.878.304 nem nyert 

Dalmand Község 

Önkormányzata 
MFP-KTF/2020 

Közösségi kikapcsolódást biztosító hely 

kialakítása Dalmandon 
29.998.854 nem nyert 

Kocsola Község 

Önkormányzata 
MFP-KTF/2020 

Kocsola Pajtaszínház – közösségi tér 

építése 
32.217.454 nem nyert 

Kurd Község 

Önkormányzata 
MFP-KKE/2020 

Közterület karbantartási eszközök 

beszerzése Kurd községben 
14.999.462 nem nyert 



 

Pályázó szervezet Benyújtás helye Pályázat címe Igényelt támogatás (Ft) 
Elnyert támogatás 

(Ft) 

Csibrák Község 

Önkormányzata 
MFP-KKE/2020 

Közterület karbantartási eszközök 

beszerzése Csibrák községben 
14.795.881 nem nyert 

Lápafő Község 

Önkormányzata 
MFP-KKE/2020 

Közterület karbantartási eszközök 

beszerzése Lápafő községben 
14.665.401 nem nyert 

Attala Község 

Önkormányzata 
MFP-OJF/2020 Játszótér létesítése Attala községben 4.867.558 4.867.507 

Kapos-menti 

Terület- és 

Vidékfejlesztési 

Társulás 

Tolna Megyei Kormányhivatal 

Dombóvári Járási Hivatal 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

9 fő vagyonőr képzése 

2020.06.10. – 2020.07.14. 
891.027 891.027 

Kocsola Község 

Önkormányzata 
MFP –OJF/2020 

Játékra fel! – Óvodai játszóudvar 

felújítása 
4.999.999 4.999.998 

Dalmand Község 

Önkormányzata 
MFP-OJF/2020 

Dalmand Közterületi játszótér felújítása, 

bővítése 
4.817.161 4.817.161 

Nak Község 

Önkormányzata 

BM - Kötelező önkormányzati feladatot 

ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 

Nak Községi Óvoda tetőszerkezetének 

felújítása 16.108.219 16.108.219 

Kapos-menti 

Terület- és 

Vidékfejlesztési 

Társulás 

Tolna Megyei Kormányhivatal 

Dombóvári Járási Hivatal 

TOP-5.1.1-15 

Foglalkoztatás (6+3 – Varga Rebeka) 1.484.730 1.478.839 

Dalmand Község 

Önkormányzata 
MFP-TFB/2020 

Tanya- és falugondnoki buszok 

beszerzése 
14.936.400 nem nyert 

Várongért 

Egyesület 
FCA-KP-1-2020/2 

MFP – Falusi Civil Alap, Civil 

szervezetek gépjármű beszerzési 
4.998.696 nem nyert 



támogatása 

Pályázó szervezet Benyújtás helye Pályázat címe Igényelt támogatás (Ft) 
Elnyert támogatás 

(Ft) 

Német-Magyar 

Kulturális 

Egyesület 

FCA-KP-1-2020/4 

MFP – Falusi Civil Alap, Civil 

szervezetek programszervezési 

támogatása 

977.780 nem nyert 

Csikóstőttősi 

Faluszépítő és 

Horgász Egyesület 

FCA-KP-1-2020/2 

MFP – Falusi Civil Alap, Civil 

szervezetek gépjármű beszerzési 

támogatása 

4.999.277 4.999.277 

Kaposszekcső-

Csikóstőttős 

Közös 

Sportegyesület 

FCA-KP-1-2020/1 

MFP – Falusi Civil Alap, 

Civilszervezetek ingatlan beruházási, 

felújítási támogatása 

5.983.774 5.983.774 

Kapospulai 

Faluszépítő 

Egyesület 

FCA-KP-1-2020/2 
MFP – Falusi Civil Alap, Gépjármű 

beszerzési támogatás 
3.893.336 3.893.336 

Attala Község 

Önkormányzata 
MFP-FVT/2020 MFP – Temetői infrastruktúra fejlesztése 4.972.375 nem nyert 

Attala Község 

Önkormányzata 
MFP-FHF/2020 MFP – Faluházak felújítása 29.999.999 nem nyert 

Kapospula Község 

Önkormányzata 
MFP-FVT/2020 

MFP – Temetői infrastruktúra fejlesztése 

– Ravatalozó felújítása 
16.672.483 nem nyert 

Várong Község 

Önkormányzata 
MFP-FVT/2020 MFP – Temetői infrastruktúra fejlesztése 4.854.862 nem nyert 

Csibrák Község 

Önkormányzata 
MFP-FHF/2020 

Polgármesteri hivatal épületének 

felújítása és korszerűsítése 
29.999.420 nem nyert 



Dalmand Község 

Önkormányzata 
MFP-FHF/2020 

Polgármesteri hivatal épületének 

felújítása és korszerűsítése 
44.968.037 nem nyert 

Pályázó szervezet Benyújtás helye Pályázat címe Igényelt támogatás (Ft) 
Elnyert támogatás 

(Ft) 

Kocsola Község 

Önkormányzata 
MFP-OEF/2020 Óvodaépület felújítása - Kocsola 39.657.462 39.657.462 

Dalmand Község 

Önkormányzata 
MFP-FVT/2020 

Dalmandi ravatalozó korszerűsítése és 

kegyeleti hűtő beszerzése 
24.265.038 nem nyert 

Dombóvári 

Városszépítő és 

Városvédő 

Közhasznú 

Egyesület 

Könyvkiadás Helytörténeti kiadvány 650.000 nem nyert 

Kapos-menti 

Terület- és 

Vidékfejlesztési 

Társulás 

Tolna Megyei Kormányhivatal 

Dombóvári Járási Hivatal 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

Borbás Lászlóné  

(2020.11.01.-2021.02.28.) 
316.256 316.256 

Kapos-menti 

Terület- és 

Vidékfejlesztési 

Társulás 

Tolna Megyei Kormányhivatal 

Dombóvári Járási Hivatal 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

Élelmiszer-, vegyi áru eladó (18 fő, 

2020.10.13.-2020.12.28.) 
3.994.874 3.962.574 

Német-Magyar 

Kulturális 

Egyesület 

Csikóstőttős 

NCIV-KP-1-2021/1-000196 
Német-Magyar Kulturális Egyesület 

működésének támogatása 
400.000 300.000 



Szent Vendel 

Plébánia Attala 
EEÖR-KP-1-2021/1-001047 

A Kapospulai Romai Katolikus Templom 

állagmegóvását szolgáló felújítása 
15.000.000 15.000.000 

Pályázó szervezet Benyújtás helye Pályázat címe Igényelt támogatás (Ft) 
Elnyert támogatás 

(Ft) 

Kapos-menti 

Terület- és 

Vidékfejlesztési 

Társulás 

Tolna Megyei Kormányhivatal 

Dombóvári Járási Hivatal 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

Takarító képzés  

2020. november19.- 2021. március 19. 
5.343.090 5.314.590 

Dombóvári 

Városszépítő és 

Városvédő 

Egyesület 

NEA 2021 Közösségi Környezet 

Kollégium 

Helyi civil szervezetek egyszerűsített 

támogatása 
300.000 300.000 

Csikóstőttős 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

NTAP-KP-2021 

Nemzetiségi táborok 2021 évi 

költségvetési támogatása 

Nemzetiségi táborok 2021 évi 

költségvetési támogatása 
713.790 400.000 

ÖSSZESEN 778.315.110 161.115.509 

   
  

 

 


