
 

Társulások 

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 

- Székhelye: 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1. 
- Működési területe: a tag települési önkormányzatok közigazgatási területe 
- Jogállása: jogi személyiséggel rendelkező társulás, önálló gazdálkodási jogkörrel, 
melynek pénzügyi-gazdasági feladatait a Sellyei KÖH látja el. 
- A Társulás célja és feladata:  
A kistérségben működő települési önkormányzatok a Társulást a kistérség 
területének összehangolt fejlesztésére (különösen: fejlesztési tervek, programok, 
pályázatok készítésére, megvalósítására); térségi közszolgáltatások biztosítására, 
fejlesztésére, szervezésére, intézmények fenntartására, valamint a településfejlesztés 
összehangolására hozzák létre. A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-
testületei a közös céloknak megfelelő hatékony és eredményes tevékenység 
érdekében társulási megállapodásban rögzített eljárásban és módon szervezik és 
oldják meg, hangolják össze a települési önkormányzatok alábbi feladatait, 
(hatásköreit):  

 területfejlesztés, 
 egészségügyi- és szociális ellátás, 
 család-, gyermek- és ifjúságvédelem, 
 alapfokú oktatás-nevelés, 
 közművelődés és sport, 
 szolgáltatás-szervezési feladatok, 
 település- és területrendezés, 
 műemlékvédelem, helyi építészeti védelem, 
 természet- és környezetvédelem, hulladékkezelés 
 katasztrófavédelem, 
 közlekedés, 
 vízgazdálkodás, 
 településüzemeltetési feladatok 

 
A Társulás a fenti feladatokat a megvalósíthatóságtól függően fokozatos bevezetéssel végzi. 
A Társulás működésének alapcéljaként rögzíti, hogy a teljességre törekszik, s e célnak rendeli 
alá a birtokában lévő erőforrásokat. 
 
A Társulás feladatellátása során szakmai és komplex program előkészítő, javaslattevő, 
programmenedzselő, koordináló, döntést hozó, a döntések végrehajtását figyelemmel kísérő 
és végrehajtó tevékenységet folytat. E feladatok tekintetében a Társulás a kistérségre 
összehangolt és szervezett feladatellátás érdekében térségi egybevont adatbázist működtet. 
Az adatbázissal szemben támasztott követelmény, hogy alkalmas legyen a térségi, ágazati 
tervek, projektek elkészítésére és biztosítsa a megalapozott elemzés feltételeit. A Társulás a 
jelen megállapodásban meghatározottak szerint intézményeket tart fenn. 
 
 
 
 
 
 
 
 



A Társuláshoz tartozó települések (tagönkormányzatok): 
 

1. Adorjás 

2. Baranyahidvég 

3. Besence 

4. Bogádmindszent 

5. Bogdása 

6. Csányoszró 

7. Drávafok 

8. Drávaiványi 

9. Drávakeresztúr 

10. Drávasztára 

11. Felsőszentmárton 

12. Gilvánfa 

13. Hegyszentmárton 

14. Hirics 

15. Kákics 

16. Kemse 

17. Kisasszonyfa 

18. Kisszentmárton 

19. Kórós 

20. Lúzsok 

21. Magyarmecske 

22. Magyartelek 

23. Markóc 

24. Marócsa 

25. Nagycsány 

26. Okorág 

27. Ózdfalu 

28. Páprád 

29. Piskó 

30. Sámod 

31. Sellye 

32. Sósvertike 

33. Vajszló 

34. Vejti 

35. Zaláta

 

A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás által fenntartott intézmények: 

 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 

Székhely: 7960 Sellye, Mátyás király u. 62. 

Telefon: 73/480-682 

Intézményvezető: Szekeresné Spang Lívia 

 

Ormánsági Tücsök Óvoda - Sellyei, Csányoszrói, Magyarmecskei és Gilvánfai feladat 

ellátási helyekkel 

Székhely: 7960 Sellye, Széchenyi u. 1. 

Telefon: 73/480-277 

Intézményvezető: Vargáné Gál Erika 

 

Sellyei Református Társegyházközség Bárányka Keresztyén Családi Napközi 

Székhely: 7960 Sellye, Mátyás k. u. 53. 

Telefon: 

 

Vajszlói Aprófalva Óvoda – Vajszlói és Bogádmindszenti feladat ellátási helyekkel 

Székhely: 7838 Vajszló, Iskola u. 3. 

Telefon: 73/485-139 

Intézményvezető: Bónis Erzsébet 

 

 

 



 Sellyei Kistérségi Ivóvíz-minőség Javító Önkormányzati Társulás 

Első forduló 

 

KEOP 7.1.3.0/09-2011-0018 „A Baranya megyei Sellye térségének Ivóvízminőség-javító 

Programja” 

 

Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2011 júniusában pályázatot 

nyújtott be a település illetve a sellyei kistérség szennyvízhálózatának fejlesztésére. A projekt 

kivitelezése a településeket földrajzi elhelyezkedésük alapján öt fő csoportra oszthatóak. A 

projekt kivitelezése három fő részre oszthatóak. Először a projekt keretein belül a vízművek 

építésre illetve fejlesztésre és kicserélésére kerülnek. A második fő elem a vízkezelési 

technológia fejlesztése a pályázatban résztvevő településeken. A harmadik fő elem a 

szükséges ivóvízhálózat cserélése illetve a kutak, víztározók felújítása. 

 

A fejlesztés egy kétfordulós pályázati konstrukció keretében kerül támogatásra. 2008 

júliusában, első körben döntés született a pályázat támogatásáról, mely alapján városunk 

előkészítő tevékenységek végrehajtására nettó 54 751 500 Ft-ot nyert. A 9 662 030 Ft 

önkormányzati önerővel együtt összesen nettó 64 661 850 Ft összköltségű projekt 

tartalmazza a projekt teljes előkészítésének költségeit. Az önkormányzat közbeszerzések 

útján külső szakértők bevonásával elkészíti a beruházáshoz szükséges terveket, beszerzi a 

megvalósításhoz szükséges engedélyeket. A projekthez kapcsolódó közbeszerzési és a 

projektmenedzsment költségek is a támogatásból kerülnek finanszírozásra. Az előkészítés 

során kidolgozásra kerül a megvalósítandó beruházás Előzetes Vizsgálati Dokumentációja a 

Részletes Megvalósíthatósági Tanulmánya a kiviteli tervek és engedélyek elkészítése, 

beszerzése. A tanulmány a második fordulós bírálat egyik legfontosabb eleme, melynek 

gazdaságossági elemzésekkel kell alátámasztania a kistérség vízműrendszerenék teljes 

átalakítását és technológiai fejlesztését. 

 

Az első forduló zárásához szükséges minden terv, engedély, dokumentáció elkészült, így 

2013. szeptember 30-án beadásra került, majd hiánypótlást követően befogadásra került a 

projekt második fordulós pályázata. A pályázat pozitív bírálatát követően kerülhetett sor a 

Támogatási Szerződés megkötésére. 

 

A projekt Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás közreműködésével 

valósul meg, amely 2010. 02. 25-én a lett a Cégbíróságon bejegyezve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt előrehaladás: 

Útvonalterv 

Projekt Előrehaladási Jelentések: 1PEJ, 2PEJ, 3PEJ HP, 4PEJMIR, 

Támogatási Szerződések és annak módosítása: Támogatási szerződés ivóvíz Sellye, TSZ 1. sz.. 

módosítása ivóvíz Sellye, TSZ 2. SZ. módosítás, TSZ 3. sz. módosítás, 

 

Megkötött szerződések:  

 Aqua Construct Zrt.Tervezői szerződés,  

 BFH Europa Kft.megbízási szerződés(RMT elkészítése),  

 SZÁMÍT Kft. vállalkozási szerződés,  

 MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. projektmenedzsment szerződés, 

 MSB szerződés, tájékoztatás nyílvánosság felé, 

 Prim-Met Kft.: Megbízási szerződés kiegészítő tervezői feladatokra és ennek 

módosítása. 

 

Kapcsolatok 

Társulati iroda Iroda címe: 7960 Sellye, Dózsa György utca 1. 

Ügyfélfogadás: hétfő-péntek: 08:00-12:00 illetve szerda: 13:00-15:00 

Telefon: 73/580-900/13 

e-mail: palyazat@sellye.hu 

 

Társulat elnöke: Nagy Attila 

Pályázati ügyintéző: Schán Éva 

 

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sellye.hu/core/f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6/files/dokumentumok/skviz/utvonalterv_1f_aktualizalt_uj_sellye.xls
http://sellye.hu/core/f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6/files/dokumentumok/skviz/1pej.pdf
http://sellye.hu/core/f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6/files/dokumentumok/skviz/2pej.pdf
http://sellye.hu/core/f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6/files/dokumentumok/skviz/3pejhp.pdf
http://sellye.hu/core/f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6/files/dokumentumok/skvz/4pejemir.pdf
http://sellye.hu/core/f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6/files/dokumentumok/skviz/tszivovzsellye.pdf
http://sellye.hu/core/f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6/files/dokumentumok/skviz/tsz1szmodostasaivovzsellye.pdf
http://sellye.hu/core/f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6/files/dokumentumok/skviz/tsz1szmodostasaivovzsellye.pdf
http://sellye.hu/core/f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6/files/dokumentumok/skvz/sellyeivovzkeop71300920110018tsz2szmodostsa.pdf
http://sellye.hu/core/f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6/files/dokumentumok/skvz/sellyeivovzkeop71300920110018tsz3szmmdostsa.pdf
http://sellye.hu/core/f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6/files/dokumentumok/skviz/tervezoszerzodesaquaconstruct.pdf
http://sellye.hu/core/f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6/files/dokumentumok/skviz/bfhmegbzasszerzodes.pdf
http://sellye.hu/core/f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6/files/dokumentumok/skviz/szerzodesszamit.pdf
http://sellye.hu/core/f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6/files/dokumentumok/skviz/msbszerzodesjo.pdf
http://sellye.hu/core/f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6/files/dokumentumok/skviz/szerzodesmsb.pdf
http://sellye.hu/core/f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6/files/dokumentumok/skvz/megbzsiszerzdskiegsztotervezesifeladatokprimmetkft.pdf
http://sellye.hu/core/f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6/files/dokumentumok/skvz/prmimetkftmegbzasiszerzodesmodostasa20140318.pdf


Együttműködések: 

 

- a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó megállapodás (Drávaiványi, Kákics, 

Marócsa, Okorág, Sósvertike, Drávafok, Bogdása és Markóc önkormányzataival közösen),  

- Sellye Város önkormányzati intézmények és intézményi ellátások (szolgáltatások) közös 

finanszírozása, igénybevétel esetén, megállapodás alapján, 

- esetenként meghatározott közös feladatok ellátása végett együttes testületi ülések. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


