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Tárgy: Tájékoztató a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 2011. I. félévében végzett 

tevékenységéről 

 

 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 



 

 

Tisztelt Képviselőtestület!  

 

 

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

(a továbbiakban: Ttv.) 6. § (3) bekezdésére hivatkozással a Társulási Tanácsban 2011. I. 

félévében végzett tevékenységről az alábbi tájékoztatást adom:  

 

 

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

 

A Társulási Tanács 2010. december 16-i ülésén döntött a Társulási Megállapodás 

módosításáról, melyet a Társulásban résztvevő valamennyi önkormányzat képviselőtestülete 

elfogadott a Ttv. szerinti minősített többségű döntésével. Az utolsó képviselőtestületi döntést 

követően a módosított Társulási Megállapodás 2011. május 1-jén lépett hatályba.  

 

A jogszabályi változások eredményeképpen a Társulási Tanács 2011. május 5-i ülésén újra 

módosította a társulási megállapodást. Ezen módosítás elfogadása a társulás tagjainak 

képviselőtestületei részéről folyamatban van. 

 

 

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.  

2011. I. félévben 5 alkalommal került sor közoktatási fórum megtartására. A fórumok során 

az érintettek tájékoztatást kaptak többek között az interaktív táblák használatáról, előnyeiről, a 

kompetencia alapú oktatásról, a Nemzeti Tehetségprogramról, a szegregációról, az SNI 

tanulók fejlesztéséről, valamint az iskolai konfliktusok kezeléséről.   

 

 

2. Szociális alapszolgáltatás  
 

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

el: a családsegítést és a házi segítségnyújtást.  

A házi segítségnyújtás ellátása a kistérség területén 2011. I. félévben tovább bővült: jelenleg 

31 településen 47 fő házi gondozó dolgozik, az ellátottak száma 406 fő.  

Az év elején 3 fő házi gondozó kezdte meg a szociális gondozó és ápoló képzést nyújtó 

tanfolyamot. Ezzel a Társulásnál dolgozó házi gondozók 66 %-a felel meg a jogszabályban 

meghatározott szakképzettségnek.   

 

 

3. Mozgókönyvtár  
 

A mozgókönyvtári szolgáltatás 2011. I. félévben is folyamatosan biztosított volt. A Jókai Mór 

Városi Könyvtár 42 településen működteti a 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.  

 

A kispályás labdarúgó bajnokságban évente 20 - 30 csapat versenyez. 2011-ben 22 csapat 

indult, 1 község – Nagygyimót – kivételével pápai együttesek, baráti társaságok küzdenek a 

dobogós helyezésekért.  

 

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 800 fő sportol rendszeresen. A nagypályás 

bajnokságokban 50 csapat vesz részt, 31 felnőtt csapat és 19 tartalék csapat.  

 

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

csapat részvételével került sor. 2011-ben összesen 46 csapat nevezett a bajnokságokba. A 

labdarúgás mellett a teke sportág biztosít legtöbb sportolónak rendszeres testedzési 

lehetőséget.  

 

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.  

 

Kézilabdában korábban a férfiak és a nők számára is kétfordulós bajnokságot rendeztek. 

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

versenysorozatot szervezni. A női bajnokságba 2011-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  

 

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

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

történő részvételre.  

 

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.  

 

A Társulás hagyományosan, minden évben megrendezi a községek nyári sportversenyét, 

mely nagy népszerűségnek örvend. A június 18-i sporteseményen 10 község közel 250 

sportolója vett részt és mérte össze tudását az egyéni sportok közül atlétikában, a csapat 

sportágak közül pedig kézilabdában és labdarúgásban. 

 



  
 
 

 

Megyei és országos sportrendezvények: 

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

feltételeket is az elmúlt években több alkalommal a labdarúgás, tollaslabda, sakk torna, 

triatlon, duatlon kosárlabda sportágak megyei döntőjének is.  

Torna, labdarúgás sportágakban rendszeresen került sor országos elődöntő lebonyolítására.  

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.  

2011 januárjában 21. alkalommal került megrendezésre a Pápa Kupa nemzetközi serdülő 

labdarúgó teremtorna, melynek során 4 nemzet 8 csapata küzdött a kupáért.  

2011 júniusában a Pápai Játékfesztivál egyik programjaként szerepelt az idei évben is a Mini 

Olimpia, melynek során 7 sportágban - atlétika, asztalitenisz, kosárlabda, úszás, sakk, judo és 

tenisz - versenyeztek a résztvevők. A rendezvényen Pápa város 3 partnervárosából – Losonc, 

Kampen, Leinefelde – 143 fő sportoló vett részt, továbbá a város meghívására első 

alkalommal érkezett a versenyre a szlovákiai Hetény települése.   

 

 

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 2011. I. félévben 

3 ülést tartott, melynek során 19 határozatot hozott, az Elnökség szintén 3 alkalommal 

ülésezett és 17 határozatot hozott, a Pénzügyi Bizottság 2 ülést tartott, ahol 6 határozatot 

hozott.  

 

2011. január 3-án dr. Kovács Zoltán elnök lemondott polgármesteri tisztségéről, így ezzel a 

nappal elnöki tisztsége is megszűnt. A Társulási Tanács 2011. március 23-i ülésén a Társulás 

elnökének dr. Áldozó Tamás polgármestert választotta meg.  

 

A Társulás Munkaszervezetének létszáma 2011. I. félévben 80 fő az alábbiak szerint:  

 

- munkaszervezet: 7 fő - ebből 1 fő részmunkaidős  

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

- gyermekjóléti szolgálat: 8 fő  

- területfejlesztés: 2 fő  

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

- házi gondozás: 1 fő vezető gondozónő, 2 fő részmunkaidős adminisztrátor és 47 fő házi 

gondozó  



  
 
 

 

III. A Társulás költségvetése  

 

A Társulási Tanács 2011. január 27-i ülésén a Társulás 2011. évi költségvetését 433 288 EFt 

bevételi és kiadási főösszeggel hagyta jóvá. A Társulás, mint intézményfenntartó által ellátott 

feladatokhoz, valamint az egyes önkormányzatok által intézményfenntartó társulás keretében 

ellátott feladatokhoz az alábbi normatív és kiegészítő normatív állami támogatások igénylése 

történik:   

 

- a többcélú kistérségi társulások általános feladatainak ellátására 32 300 EFt, 

-  belső ellenőrzési feladatok ellátására 11 613 EFt,  

- családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátására 35 816 EFt,  

- házi segítségnyújtás ellátására 70 588 EFt,  

- mozgókönyvtári feladatok ellátására 42 000 EFt,  

- közoktatási feladatellátásra 155 161 EFt.  

 

 

IV. A Társulás által elnyert pályázatok megvalósítása, pályázatok benyújtása  
 

A Társulás sikeres pályázatot nyújtott be a Veszprém Megyei Közgyűlés Humán Erőforrás 

Bizottsága által kiírt pályázatra, mely támogatás hozzásegítette a Társulást a 2011. május 13-

án Mihályházán megtartott II. kistérségi nap lebonyolításához.  

 

A Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz a hátrányos helyzetű gyermekek nyári 

táboroztatásának megvalósítására benyújtott pályázatot elutasították, így a nyári táboroztatás 

saját költségen valósul meg.  

 

A területfejlesztéssel kapcsolatos feladatellátás keretében az önkormányzatok továbbra is 

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

lehetőségekről. A Munkaszervezet 2011. I. félévben 45 pályázati lehetőséget továbbított az 

önkormányzatoknak.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és elfogadni 

szíveskedjen. 

 

 

Pápa, 2011. június 28.   

 

 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 


