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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény (a 

továbbiakban: Ttv.) 6. § (3) bekezdésére hivatkozással a társulási tanácsban 2010. II. 

félévében végzett tevékenységről az alábbi tájékoztatást adom: 

 

 

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

 

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

mely a Társulásban résztvevő valamennyi önkormányzatnak megküldésre került minősített 

többséggel meghozandó képviselőtestületi jóváhagyás céljából. Az utolsó képviselőtestületi 

döntést követően a módosított Társulási Megállapodás 2010. július 1-jétől hatályos.  

 

A Ttv. 1. § (3) bekezdése értelmében a többcélú kistérségi társulások társulási 

megállapodásait a helyi önkormányzati általános választásokat követő hat hónapon belül felül 

kell vizsgálni. Ennek megtörténte után a képviselőtestületek a jövő évben határozhatnak a 

felülvizsgált társulási megállapodás jóváhagyásáról. 

 

 

1. Közoktatási intézményi és szakszolgálati feladatellátás  

 

A Társulás a közoktatási intézményi és szakszolgálati feladatellátás keretében a települési 

önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények vezetői részére igazgatói 

munkaközösségi értekezleteket tart, melynek során az intézményvezetők tájékoztatást és 

segítséget kapnak feladatellátásukhoz.  

2010. II. félévben 7 alkalommal került sor közoktatási fórum megtartására. A fórumok során 

az érintettek tájékoztatást kaptak többek között a referencia-intézménnyé válás folyamatáról, a 

sajátos nevelési igényű tanulók ellátásában bekövetkező törvényi változásokról, a 

szövegértési kompetenciafejlesztés terén felmerülő feladatokról, a nevelési – oktatási 

intézményeket érintő jogi kérdésekről. A fórumok megtartásához az Apáczai Kiadó nyújtott 

szakmai segítséget.  

 

2. Szociális alapszolgáltatás  

 

A szociális alapszolgáltatás keretében a Társulás a beszámoló időszakában két feladatot látott 

el: a családsegítést és a házi segítségnyújtást.   

 

 

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat – a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 

közreműködésével - 2010. II. félévben két alkalommal, összesen 30 tonna élelmiszert (száraz 

tésztát, cukrot, vaníliás karikát, kukoricapelyhet, csőtésztát, lisztet) osztott szét a kistérség 30 
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településén. Közel 1 000 család részesült az adományban, akik a létminimum közelében élők, 

a kisnyugdíjasok és a hátrányos helyzetű gyermekek közül kerültek ki. 

 

2010 szeptemberétől hatályos jogszabályváltozás szerint az iskoláztatási támogatás 

folyósítását fel kell függeszteni, amennyiben a tanuló 50 igazolatlan órával rendelkezik. A 

szabályozás bevezetésével új feladat hárult a családgondozókra. Mivel a végrehajtás 

megvalósítása a családgondozók, az érintett gyermek lakóhelye szerinti jegyző, valamint az 

iskola szoros együttműködését igényli, az eljárásra rendelkezésre álló határidők és az eljárás 

rendjének értelmezése tárgyában 2010 októberében a kistérség jegyzői, iskolaigazgatói, az 

ifjúságvédelmi referensek, valamint a szolgálat dolgozói részvételével szakmaközi 

tanácskozásra került sor.  

 

A házi segítségnyújtás ellátása a kistérség területén a II. félévben is bővült: további 2 

településen – Gannán és Nagygyimóton - kezdődött meg a házi gondozás. Jelenleg 31 

településen 44 fő házi gondozó dolgozik, az ellátottak száma 392 fő.  

 

A házi gondozók közül 7 fő vett részt a szociális gondozó és ápoló képzést nyújtó 

tanfolyamon, ezzel a Társulás megfelel az előírásnak, mivel a házi segítségnyújtás 

feladatellátás során foglalkoztatott gondozók 50 %-a rendelkezik a jogszabályban 

meghatározott szakképesítéssel.  

   

3. Mozgókönyvtár  

 

A 2010. július 1-jétől hatályos Társulási Megállapodás szerint további 5 település, 

Bakonyszentiván, Dáka, Egyházaskesző, Kemenesszentpéter és Pápateszér csatlakozott a 

mozgókönyvtári feladatellátáshoz, így a Jókai Mór Városi Könyvtár 42 településen működteti 

a mozgókönyvtári feladatellátást.  

 

4. Sportfeladatok ellátása 

 

2008. január 1-jétől – 1 fő főállású és 1 fő részmunkaidős dolgozóval - a Társulás látja el a 

megszűnt Pápa és Környéke Sportigazgatási Társulás által korábban ellátott sportfeladatokat. 

A sportszervezők tevékenységének nagyobb részét a városi és városkörnyéki 

versenyrendszerek működtetése teszi ki.  

 

 Kispályás bajnokság 

 

A kispályás bajnokságban évente 25 - 30 csapat versenyez. 2010-ben 1 község – Nagygyimót 

– kivételével pápai együttesek, baráti társaságok küzdöttek a dobogós helyezésekért. Minden 

év decemberében, 3-4 hétvégén 15 - 25 csapat nevez a városi labdarúgó teremtornára. 

 

 Nagypályás bajnokság 
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A nagypályás labdarúgó bajnokságok szervezését és lebonyolítását a Veszprém Megyei 

Labdarúgó Szövetség megbízásából, annak anyagi támogatásával a Pápa és Környéke 

Versenybizottság végzi. A három osztályban közel 1 000 fő sportol rendszeresen.  

 

 Teke 

 

A teke bajnokságok megrendezésére - 3 férfi és 1 női osztályban - az elmúlt években 46 – 53 

csapat részvételével került sor. 2010-ben összesen 46 csapat nevezett a bajnokságokba. A 

labdarúgás mellett a teke sportág biztosít legtöbb sportolónak rendszeres testedzési 

lehetőséget.  

 

 Asztalitenisz 

 

Az asztalitenisz csapatbajnokságban ez évben 6 férfi csapat vett részt. A bajnokság 

megrendezésére két fordulóban kerül sor, melynek állandó helyszíne a Tarczy Lajos Általános 

Iskola tornaterme. 

 

 Kézilabda 

 

Kézilabdában korábban a férfiak és a nők számára is megrendezésre került a kétfordulós 

bajnokság. Sajnos a férfi csapatok száma oly mértékben lecsökkent, hogy nem lehetett 

részükre versenysorozatot szervezni. A női bajnokságban 2010-ben 4 csapat nevezett. 

Részükre a négy érintett helyszínen tavaszi-őszi rendszerben torna jelleggel kerül sor a 

bajnokságra. A bajnoki versenysorozat mellett ősszel és kora tavasszal egy napos tornák 

bővítik a versenyzési lehetőséget 

 

 Egyéni versenyek 

 

A csapatversenyeken túl a kistérség sport iránt érdeklődő felnőtt polgárainak sakk, atlétika, 

asztalitenisz, teke, tollaslabda sportágakban is lehetősége nyílik az egyéni versenyeken 

történő részvételre. 

 

 Diáksport  

 

Jelentős feladat a diákolimpiai versenyek megrendezése, melyben aktívan részt vesz a 

Diáksport Bizottság is. A Diáksport Bizottság szervezi a versenyeket, a Társulás biztosítja a 

sportesemények lebonyolításához szükséges személyi (versenybíró), tárgyi és technikai 

feltételeket. 12 sportágban (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, sakk, atlétika, asztalitenisz, 

torna, úszás, tollaslabda triatlon, duatlon és játékos sportvetélkedő) kerül sor az alapszintű 

városi, kistérségi bajnokságok megrendezésére.  

Sakk sportágban a résztvevők számának növekedése miatt korcsoportonként külön - külön 

kell megrendezni az összecsapásokat.  

 Megyei és országos rendezvények  
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A városi - körzeti események mellett Pápa biztosította a helyszínt és nagyrészt a személyi 

feltételeket is az elmúlt években a labdarúgás, tollaslabda, sakk torna, triatlon, duatlon 

kosárlabda sportágak megyei döntőjének is.  

Torna, labdarúgás sportágakban rendszeresen került sor országos elődöntő lebonyolítására, a 

tollaslabda országos döntőjének lebonyolítására 2003. óta folyamatosan, ez évben 8. 

alkalommal került sor Pápán.  

 

A tanintézetek sportolói részére a diákolimpia felmenő rendszerein túl sakk, atlétika, úszás, 

labdarúgás sportágakban további versenyek szervezésére is sor kerül. Az alsó tagozatos 

tanulók számára szervezett atlétikai gyermek verseny a megyében egyedülálló. 

 

 Nemzetközi sportrendezvények  

 

A sporttal kapcsolatos feladatok ellátása során kiemelt szerepet játszik a nemzetközi serdülő 

labdarúgó teremtorna, a PÁPA Kupa, valamint a Nemzetközi Játékfesztiválhoz kapcsolódó 

MINI Olimpia megrendezése. Mindkét esemény a partnervárosi kapcsolatokra építve vált 

nemzetközivé. 

A Mini Olimpián általában atlétika, asztalitenisz, kosárlabda, tollaslabda, úszás, sakk, judo és 

tenisz sportágakban versenyezhetnek a résztvevők. A partnervárosokból évente mintegy 100 – 

150 fő sportoló vesz részt az eseményen. A partnervárosok igényének megfelelően sor került 

már labdarúgás, női labdarúgás, kézilabda, kerékpár és birkózás sportágakban is versenyek 

lebonyolítására. 

A hagyományosan január első hétvégéjén megrendezett PÁPA Kupa nemzetközi serdülő 

labdarúgó teremtorna 1992-től vált nemzetközivé. 2010-ben 20. alkalommal 4 nemzet 8 

csapata küzdött a PÁPA Kupáért. A rendezvény érdekessége, hogy Pápa németországi 

partnervárosának, Schwetzingennek a francia partnervárosa, Luneville is többször részt vett 

már a PÁPA Kupán.  

 

 

5. Egyéb  

 

A feladatellátás a társulási megállapodásban vállalt további feladatok - belső ellenőrzés, 

egészségügyi feladat (orvosi ügyelet működtetése), területfejlesztés – tekintetében is 

folyamatosan biztosított.  

 

 

II. A Társulás szervezeti felépítése, személyi döntések  

 

A Társulás szervezeti felépítésében változás nem történt. A Társulási Tanács 2010. II. 

félévben ezidáig 4 ülést tartott, melynek során 38 határozatot hozott, az Elnökség 2 

alkalommal ülésezett és 14 határozatot hozott, a Pénzügyi Bizottság 3 ülést tartott, ahol 8 

határozatot hozott.  
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A 2010. október 3-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását követően a 

Társulási Tanács 2010. október 21-i ülésén dr. Kovács Zoltánt, Pápa város polgármesterét 

választotta elnöknek, valamint döntött a Pénzügyi Bizottság személyi összetételéről is.  
 

A Pénzügyi Bizottság tagjai: Stankovics Ferenc Nóráp község polgármestere 

     Fodor Béla  Adásztevel község polgármestere 

     Kunszt Szabolcs Takácsi község polgármestere 
 

A Társulási Tanács 2010. november 25-i ülésén Varga Jenőt, Nemesszalók község 

polgármesterét választotta elnökhelyettesnek.  
 

Ezen az ülésen került sor az Elnökség tagjainak megválasztására is, az alábbiak szerint: 
 

    Győrffy Balázs Nemesgörzsöny község polgármestere 

    Kékesi István  Csót község polgármestere 

    Varga Péter  Vaszar község polgármestere 

    Vörös Tibor  Ugod község polgármestere 

    Boros Tamás  Magyargencs község polgármestere 

    Szalczer György Pápateszér község polgármestere 

    Vesztergom József Ganna község polgármestere 
 

 

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény szerint a helyi 

védelmi bizottságnak tagja többek között a honvédelmi körzethez tartozó polgármesterek által 

megválasztott polgármester. A Társulási Tanács 2010. november 25-én a Pápa városban 

működő Helyi Védelmi Bizottság tagjának Polczer Sándor polgármesteri tisztségének 

megszűnésére tekintettel Marics Lajost, Nagydém község polgármesterét választotta meg. 

 

A Társulás Munkaszervezetének létszáma 2010. II. félévben 78 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 44 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 II. félévben 493 579 EFt-ra módosult. A Társulás, mint 

intézményfenntartó, valamint az egyes önkormányzatok által intézményfenntartó társulás 

keretében ellátott feladatokhoz az alábbi normatív és kiegészítő normatív állami támogatások 

igénylése történik:  
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- 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 61 838 EFt, 

- mozgókönyvtári feladatok ellátására 39 500 EFt, 

- közoktatási feladatellátásra 148 818 EFt. 

 

 

IV. A Társulás által elnyert pályázatok megvalósítása, pályázatok benyújtása  

 

 Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával a Társulás 2009. április 1-jétől 

2010. december 31-ig 2 fő közfoglalkoztatás szervezőt foglalkoztat. A közfoglalkoztatás 

szervezők a kistérség településein foglalkoztatott közmunkások munkájának 

koordinálásában és ellenőrzésében vettek részt. A 2010. október 4-i iszap-katasztrófát 

követően szervezték a térségből felajánlott adományoknak és a kárelhárításban részt vevő 

személyeknek a helyszínre történő szállítását és koordinálását. Továbbfoglalkoztatásukra 

pályázat ezidáig nem került kiírásra.  

 

 A Társulás sikeres 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 mozgás gazdag életmód 

népszerűsítéséhez. A pályázaton elnyert 50 EFt támogatásból, valamint a Társulás által 

biztosított önrészből a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat júliusban 5 napos 

napközis tábort szervezett a hátrányos helyzetű gyermekek részére. A tábornak 

Bakonytamási település adott helyet.   

 

 A Társulás sikeres pályázatot nyújtott be az Európai Szociális Alap (ESZA) Nemzeti 

Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. által meghirdetett, gyermek és ifjúsági 

táborozási programok megvalósítására is. A pályázaton elnyert 250 EFt támogatásból a 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 20 fő hátrányos helyzetű gyermek részére 

szervezett 5 napos tábort 2010 augusztusában Külsővat településen.    

 

A területfejlesztéssel kapcsolatos feladatellátás keretében az önkormányzatok továbbra is 

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

lehetőségekről. 2010. II. félévben 25 pályázati lehetőség került továbbításra az 

önkormányzatok felé.  

 

Pápa, 2010. december 8. 

 

 Dr. Kovács Zoltán sk. 

 polgármester 


