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 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 
 8500 PÁPA, Fő utca 12. 
 Tel.: 89/324-585 
 Fax.: 89/515-083 
 E-mail: polgarmester@papa.hu 

 
 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény   6. § 

(3) bekezdésére hivatkozással a társulási tanácsban 2010. I. félévében végzett tevékenységről az 

alábbi tájékoztatást adom: 

 

 

I. A Társulás által ellátott feladatok, a Társulási Megállapodást érintő módosítások 

 

A Társulási Tanács 2010. január 21-i ülésén döntött a Társulási Megállapodás módosításáról. A 

módosítás során a Megállapodásban az egyes feladat-ellátások során történt változások kerültek 

átvezetésre. A Társulási Tanács által jóváhagyott módosítás valamennyi önkormányzat részére 

megküldésre került azzal, hogy a módosítás az egyes önkormányzatok képviselőtestületeinek 

minősített többségű döntésével válik hatályossá. Pápa Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete 36/2010. (III.04.) határozatával hagyta jóvá a megállapodás módosítását. 

 

 

Közoktatási intézményi és szakszolgálati feladatellátás 

 

A Társulás a települési önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények vezetői részére 

igazgatói munkaközösségi értekezleteket tart, melynek során az intézményvezetők segítséget 

kapnak a közoktatást érintő aktuális feladatokkal, a jogszabályi változásokkal, valamint a 

közoktatási intézmények részére kiírt pályázatokkal kapcsolatban. A Közép-dunántúli Regionális 

Pedagógiai Intézet és a Közép-dunántúli Regionális Esélyegyenlőségi Iroda közreműködésével 

2010. I. félévben 6 alkalommal került sor közoktatási fórum megtartására. 

 

 

Szociális alapszolgáltatás 

 

A szociális alapszolgáltatás keretében a Társulás 2009. december 31-ig 3 szociális feladatot látott 

el: házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a családsegítést.  

2010. január 1-jétől megváltozott a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozási rendje, a 

korábbi normatív állami támogatás helyett pályázati úton kerül sor a feladat finanszírozására. 

Mivel a pályázat alapján a korábbiakban kihelyezett készülékek mindössze 10 %-ának 

működésére nyújtott volna fedezetet a támogatás, a feladatellátás megszűntetésre került.   

 

A házi segítségnyújtás ellátása a kistérség területén folyamatosan bővül, 2010. I. félévben 

további négy településen – Bakonyszentiván, Kup, Marcalgergelyi és Nemesgörzsöny - 

kezdődött meg a házi gondozás. Ezzel jelenleg 29 településen 39 fő házi gondozó dolgozik. 

 

 

Mozgókönyvtár 

 

A Társulási Megállapodás 2010. januári módosítása szerint további 5 település, 

Bakonyszentiván, Dáka, Egyházaskesző, Kemenesszentpéter és Pápateszér csatlakozott a 
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mozgókönyvtári feladatellátáshoz, így a Jókai Mór Városi Könyvtár 42 településen működtetheti 

a mozgókönyvtári feladatellátást. 

Egyéb 

 

A feladatellátás a társulási megállapodásban vállalt további feladatok - gyermekjóléti 

szolgáltatás, belső ellenőrzés, egészségügyi feladat (orvosi ügyelet működtetése), 

területfejlesztés, sport – tekintetében is folyamatosan biztosított. 

 

 

II. A Társulás szervezeti felépítése 

 

A Társulás szervezeti felépítésében változás nem történt. A Társulási Tanács 2010. I. félévben 

ezidáig 3 ülést tartott, melyen 20 határozatot hozott, az Elnökség szintén 3 alkalommal ülésezett 

és 20 határozatot hozott, a Pénzügyi Bizottság 3 ülést tartott, ahol 4 határozatot hozott. 

 

A Társulás Munkaszervezetének létszáma 2010. I. félévben 73 fő az alábbiak szerint: 

- munkaszervezet: 8 fő - ebből 2 fő részmunkaidős 

- családsegítő szolgálat: 5 fő – ebből 2 fő OFA pályázat alapján foglalkozatott 

- gyermekjóléti szolgálat: 7 fő 

- területfejlesztés: 3 fő – ebből 2 fő pályázat alapján foglalkoztatott közfoglalkoztatás 

szervező 

- orvosi ügyelet: 4 – 4 fő asszisztens és gépkocsivezető - ebből 1 – 1 fő részmunkaidős 

- házi gondozás: 1 fő vezető gondozónő, 2 fő részmunkaidős adminisztrátor és 39 fő házi 

gondozó 

 

 

III. A Társulás költségvetése 

 

A Társulási Tanács a Társulás 2010. évi költségvetését 434 065 EFt bevételi és kiadási 

főösszeggel hagyta jóvá, mely az I. félévben 484 626 EFt -ra módosult. A Társulás, mint 

intézményfenntartó által ellátott feladatokhoz, az egyes önkormányzatok által 

intézményfenntartó társulás keretében, valamint külön megállapodás alapján történő 

feladatellátáshoz az alábbi normatív és kiegészítő normatív állami támogatások igénylése 

történik: 

 

- a többcélú kistérségi társulások általános feladatainak ellátására 32 300 EFt 

- belső ellenőrzési feladatok ellátására 11 929 EFt,  

- családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátására 36 194 EFt,  

- házi segítségnyújtás ellátására 39 414 EFt,  

- mozgókönyvtári feladatok ellátására 37 000 EFt 

- közoktatási feladatellátásra 151 655 EFt. 

 

 

IV. A Társulás által elnyert pályázatok megvalósítása, pályázatok benyújtása 

 

 A Társulás 2010 januárjában sikeres pályázatot nyújtott be a Szociális és Munkaügyi 

Minisztérium által meghirdetett „Téli-tavaszi közmunkaprogram” megvalósítására, 

melynek során 40 fő január 15 – június 15. között, napi 8 órás foglalkoztatása valósult meg.  

2010 februárjában újabb pályázatot írt ki a Szociális és Munkaügyi Minisztérium         „Téli 

– tavaszi közmunkaprogram kiegészítése” címmel, mellyel újabb 52 fő napi 8 órás 

foglalkoztatását valósítottuk meg március 1 – június 15. között. A közmunka programok 

megvalósításához a Minisztérium összesen 40 600 EFt támogatást biztosított.   
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Pápa városban a pályázat első szakaszában 5 fő, a kiegészítő pályázat alapján további 8 fő 

került foglalkoztatásra, akik tevékenységüket a Városgondnokság vezetőinek irányításával 

látták el. Városunk a dolgozók munkabér-támogatásán felül közel 440 eFt hozzájárulást 

kapott a közmunkaprogram keretében történő foglalkoztatás eszközigényének biztosításához. 

 

 A Társulás sikeres pályázatot nyújtott be az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által 

kiírt, a 2009. április 1 – 2010. március 31. között alkalmazásban állt közfoglalkoztatás 

szervezők továbbfoglalkoztatásának támogatására. A továbbfoglalkoztatás 2010. április 1 – 

december 31. között valósul meg, melyhez a Társulás 2 000 EFt támogatást nyert.  

 

 A Társulás 7 349 EFt támogatásban részesült a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési 

Tanács által a területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok (TEKI) 

pályázaton, melyből a kistérség valamennyi települése részére információs tábla került 

beszerzésre.  

 

 Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt „Új tudás – Műveltséget Mindenkinek” 

című pályázat keretében a Társulás 890 EFt támogatást nyert, mely támogatásból 2010. 

március 28-án került sor az „I. Kistérségi Nap” megtartására.  

 

 A Társulás pályázatot nyújtott be a Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács 

megbízásából az Európai Szociális Alap (ESZA) Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi 

Szolgáltató Kht. által meghirdetett, gyermek és ifjúsági táborozási programok 

megvalósítására. Sikeres pályázat esetén a 400 EFt támogatásból 20 - 25 fő, a Családsegítő 

és Gyermekjóléti Szolgálat gondozásában lévő, hátrányos és halmozottan hátrányos gyermek 

nyári táboroztatására lesz lehetőség. 

 

 A Társulás pályázatot nyújtott be a Veszprém Megyei Közgyűlés Oktatási, Ifjúsági és Sport 

Bizottsága által kiírt, gyermek- és ifjúsági táborokra és helyben megvalósuló programokra, 

amelyek foglalkozásaikkal biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését, hozzájárulnak az 

egészséges életmód hirdetéséhez, valamint a mozgásgazdag életmód népszerűsítéséhez. 

Sikeres pályázat esetén a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói napközis 

tábort szerveznek az ellátási területükhöz tartozó települések egyikén.  

 

 

A területfejlesztéssel kapcsolatos feladatellátás keretében az önkormányzatok továbbra is 

folyamatos tájékoztatást kapnak az aktuális megyei, regionális, valamint az országos pályázati 

lehetőségekről. A Munkaszervezet 2010. I. félévben 49 pályázati lehetőségről adott tájékoztatást. 

 

 

Pápa, 2010. július 2. 

 

 

 Dr. Kovács Zoltán s.k. 

 polgármester 


