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Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. 
törvény (továbbiakban: Ttv.) 6. § (3) bekezdésére hivatkozással a Társulási Tanácsban 
2012. II. félévben végzett tevékenységről az alábbi tájékoztatást adom:  
  
I. Társulási Megállapodást érintő módosítások, a Társulás által ellátott feladatok  
 
A Társulási Tanács utolsó alkalommal 2012. szeptember 13-i ülésén döntött a társulási 
megállapodás módosításáról, mely módosítás megküldésre került valamennyi települési 
önkormányzat részére jóváhagyás végett. A képviselőtestületi döntések folyamatban 
vannak, a megállapodás módosítása még nem lépett hatályba.  
 

1. Közoktatási intézményi és szakszolgálati feladatellátás  
 

A Társulás a közoktatási intézményi és szakszolgálati feladatellátás keretében a kistérség 
közoktatási intézményvezetői részére igazgatói munkaközösségi értekezleteket tart. 2012. 
évben 10 alkalommal került sor közoktatási fórum megtartására, melyek során az 
intézményvezetők tájékoztatást és segítséget kaptak a közoktatást érintő jogszabályi 
változásokról, a közoktatás várható átszervezéséről, valamint pályázati lehetőségekről.    
 

2. Szociális alapszolgáltatás  
 

A szociális alapszolgáltatás ellátásában a beszámoló időszakában változás nem történt, a 
Társulás továbbra is a családsegítést és a házi segítségnyújtást biztosította a 
feladatellátáshoz csatlakozott települések vonatkozásában.   
 
A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat – a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 
közreműködésével - 2012. II. félévben 21 tonna élelmiszert (száraz tészta, kakaós ital, liszt 
és vaníliás karika) osztott szét a kistérség 29 településén. Közel 1 000 család részesült az 
adományban, akik a létminimum közelében élők és a kisnyugdíjasok közül kerültek ki. 
 
A házi segítségnyújtást a kistérségben 418 fő gondozott vette igénybe, a feladatot 48 házi 
gondozó látta el.  
 

3. Mozgókönyvtár  
 

A mozgókönyvtári szolgáltatás a Jókai Mór Városi Könyvtárral kötött megállapodás 
alapján 2012. II. félévben is folyamatosan biztosított volt a feladatellátáshoz csatlakozott 
42 településén.   



 
 

4. Területfejlesztés 
 
A Belügyminisztérium kezdeményezésére, a „Parlagfű elleni védekezés országos 
közfoglalkoztatási program” keretében 2012. május 7 – augusztus 5. között 54 fő 
munkanélküli 8 órás foglalkoztatása valósult meg a kistérségben. Pápán 3 fő vett részt a 
foglalkoztatásban.  
 

5. Sportfeladatok ellátása  
 

A sporttal kapcsolatos feladatokat 1 fő főállású és 1 fő részmunkaidős dolgozó látta el.  
 
A kispályás labdarúgó bajnokságban 22 csapat indult. A Veszprém Megyei Labdarúgó 
Szövetség megbízásából a nagypályás labdarúgó bajnokságok szervezését és lebonyolítását 
is ellátja a Társulás, amelyben 29 felnőtt és 14 tartalék csapat, közel 650 sportoló vesz 
részt.  
 
A teke bajnokságokba - 4 férfi és 1 női osztályban - összesen 46 csapat nevezett. A 
labdarúgás mellett továbbra is a teke biztosít legtöbb sportolónak rendszeres testedzési 
lehetőséget.  
 
Az asztalitenisz csapatbajnokságban ez évben 4 férfi csapat vett részt. A bajnokság 
megrendezésére két fordulóban kerül sor, melynek állandó helyszíne a Tarczy Lajos 
Általános Iskola tornaterme.  
 
Kézilabdában továbbra sincs férfi csapat, a női bajnokságba 4 csapat nevezett. A csapatok 
kérésére a korábbi tavaszi – őszi fordulós rendszeren túl télen is sor kerül bajnokság 
megtartására.   
 
A csapatversenyeken kívül a kistérség sport iránt érdeklődő felnőtt polgárainak sakk, 
atlétika, asztalitenisz, tenisz, triatlon, teke, tollaslabda sportágakban is lehetősége nyílik az 
egyéni versenyeken történő részvételre. Csapatsportágakban a bajnoki 
versenyrendszereken túl, az év minden szakában kupa rendszerű megmérettetési 
lehetőségek állnak a sportolni vágyók rendelkezésére, pl. Ősz kupák, Téli kupák stb. 
 
A diákolimpiai versenyeket a Diáksport Bizottság a Társulással közösen szervezi. A 
szervezés jelentős részét a Diáksport Bizottság látja el, a sportesemények lebonyolításához 
szükséges személyi (versenybíró), tárgyi és technikai feltételeket a Társulás biztosítja. 12 
sportágban (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, sakk, atlétika, asztalitenisz, torna, úszás, 
tollaslabda triatlon, duatlon és játékos sportvetélkedő) kerül sor az alapszintű városi, 
kistérségi bajnokságok megrendezésére.  
 
Nagy népszerűségnek örvend az évente megrendezésre kerülő községek nyári 
sportversenye. A június 9-i sporteseményen 11 község közel 250 sportolója vett részt és 
mérte össze tudását az egyéni sportok közül atlétikában, a csapat sportágak közül pedig 
kézilabdában és labdarúgásban.  
 
 



 
 
A sportprogramok színes választékából említésre méltó a 2012. szeptemberében 
megtartott II. Pápai Nagy Sportágválasztó rendezvény, ahol a két nap során 35 
sportegyesület mutatkozott be, és edzői jelenlét mellett lehetőség nyílt 30 sportágak 
helyszínen történő kipróbálására. A rendezvénynek közel háromezer látogatója volt.   
 
 
Megyei, országos, valamint nemzetközi sportrendezvények 

 
A városi - körzeti események mellett Pápa biztosította a helyszínt és nagyrészt a személyi 
feltételeket is az elmúlt években rendszeresen a labdarúgás, tollaslabda, torna, triatlon, 
duatlon, sportágak megyei döntőjének is. Torna, labdarúgás sportágakban több 
alkalommal 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.  
 
A város és a kistérség sportéletének szerves részét képezik azok a nemzetközi 
sportesemények, melyek a testvérvárosi kapcsolatokra épülnek. Ezek közül a Pápai 
Játékfesztivál keretében megrendezésre kerülő Miniolimpia és a Pápa Kupa Labdarúgó 
Teremtorna a két legnagyobb rendezvény. Természetesen fiataljaink is szívesen vesznek 
részt a partnervárosok hasonló versenyein, rendszeresen utaznak a külföldi meghívásokra. 
2012. évben sportolóink ezideig Losoncon, Casalecchio di Renoban és Leinefeldében 
vettek részt sportversenyeket.  
 
Hagyományteremtő céllal 2012-ben két új nagyszabású sportrendezvény indult útjára 
Pápán, melyekben a Társulás szervező szerepet töltött be: a „Spring Fun Run” 
jótékonysági futás és a „Mozdulj Pápa!” szabadidősport rendezvények. Mindkét 
rendezvény sikeres volt, sok résztvevő vonzott.  
 

6. Egyéb  
 

A feladatellátás a társulási megállapodásban vállalt további feladatok - belső ellenőrzés, 
egészségügyi feladat (orvosi ügyelet működtetése) – tekintetében is folyamatosan 
biztosított.  

 
II. Társulás szervezeti felépítése 
 
A Társulás szervezeti felépítésében változás nem történt. A Társulási Tanács 2012. II. 
félévben 2 ülést tartott, az Elnökség szintén 2 alkalommal ülésezett, a Pénzügyi Bizottság 
2 ülést tartott.  
A Társulás Munkaszervezetének létszáma 2012. II. félévben az alábbiak szerint alakult:  
- munkaszervezet: 6 fő - ebből 1 fő részmunkaidős  
- családsegítő szolgálat: 3 fő  
- gyermekjóléti szolgálat: 7 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 50 fő házi 
gondozó  
 



 
 
III. Társulás költségvetése  
 
A Társulás 2012. évi költségvetését a Társulási Tanács 2012. február 3-i ülésén 772 315 
EFt főösszeggel hagyta jóvá, mely az év során jelentkezett módosítások eredményeképpen 
795 830 EFt-ra változott. 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 23 400 EFt,  
- belső ellenőrzési feladatok ellátására 8 406 EFt,  
- családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátására 35 312 EFt,  
- házi segítségnyújtás ellátására 82 580 EFt,  
- mozgókönyvtári feladatok ellátására 33 600 EFt,  
- közoktatási feladatellátásra 160 503 EFt.  
 
IV. Társulás 2013. évi működése 
 
2013. január 1-jén hatályát veszti a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 
társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény. Ezt követően a társulásokra a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény (Mötv.) IV. fejezete vonatkozik.  
  
A kistérségi társulásokról szóló törvény hatályon kívül helyezésével nem szűnik meg a 
többcélú társulás, hanem a szabad társulás alkotmányos alapelve alapján, a Mötv. 
rendelkezései szerint, a jelenlegi társulási megállapodás és szervezeti- és működési 
szabályzat szerint működhetnek tovább. A társulást nem kell átalakítani, a társulási 
megállapodás módosítására van szükség oly módon, hogy az ne legyen ellentétes a Mötv. 
IV. fejezetével. Erre a módosításra 2013. július 1-ig szóló határidőt ad a törvényalkotó.  
 
A társulás elnöksége 2, a társulási tanács 1 alkalommal tárgyalta a 2013. évi működést, 
melynek eredményeképpen a települések azon szándékukat fejezték ki, hogy a társulást a 
jelenlegi formában továbbműködtetik 2013-ben is.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és elfogadni 
szíveskedjen. 
 
Pápa, 2012. december 6. 
 
 
 Dr. Áldozó Tamás sk. 
 polgármester 
 


