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Tisztelt Képviselőtestület!
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 125/2003. (VI. 24.)
sz. határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a Dombóvári Városszépítő és Városvédő
Egyesület a volt főszolgabírói lakban közérdekű muzeális gyűjteményt és
kiállítóhelyet alapítson.
A testület 2004 februárjában döntött arról is, hogy évente 2.100.000 Ft
támogatást biztosít az Egyesület részére a megállapodásban rögzített alapfeladatok
elvégzésére, melynek felhasználásáról évente köteles elszámolni az önkormányzat
felé.
2008-ban az Egyesület a 302/2007. (XII. 17.) sz. határozat alapján 7.100.000 Ft
támogatásban részesült, hiszen a 2004-ben aláírt megállapodásban meghatározott
feladatokon túl az alábbiakat vállalta fel:
a.
Muzeológus foglalkoztatása
b.
A lakótorony és a vasúti múzeum kiállításainak szakmai
gondozása
c.
Interaktív programok szervezése a helyi iskolák bevonásával
d.
Lehetőség szerint a hét minél több napján a Helytörténeti
Gyűjtemény folyamatos nyitva tartásának biztosítása.
2009-ben az Egyesület a 83/2009. (III.30.) Kt. sz. határozat értelmében
7.595.000 Forint összegű támogatásban részesült a tavalyi évben, melyből kiemelt
programokat (kiállításokat) is lebonyolított amellett, hogy a múzeum működését,
fenntartását és a foglalkoztatottak bérét is biztosította.
A mellékletben olvasható a 2010-es évre vonatkozó egyesületi és múzeumi
programtervezet és költségvetés, melynek elfogadása most kerül napirendre a pontos
városi költségvetés ismeretében.
A megváltozott bér és járulék kifizetés januári tapasztalata azt mutatja, hogy a
megállapodásban a bérköltségre meghatározott 5.000.000 Ft az a 2009. évben 408.000
forint volt a havi bérköltség, mely 2010. január hónapjában 477.666 forintra változott.
A fenti adat figyelembevételével a 2010. évre bérköltségre 5.800.000 Ft bértámogatás
szükséges az Egyesület működéséhez.
A támogatási összeg korábban is megítélt 2.100.000 forintos keretéből a
Helytörténeti Múzeum főépületének közüzemi díjait (víz, villany, gáz), valamint a
telefont, internetet, riasztási távfelügyeletet, könyvelési díjat stb. az Egyesület továbbra
is finanszírozni tudja.
A város a 7/2. helyrajzi szám alatt található, Szepessy u. 1. szám alatti címen
szereplő, korábban gondnoki lakás céljára szolgáló helyiségek használatát 2009. április
15. napjától 2011. március 30-ig iroda céljára átengedte a Dombóvári Városszépítő és
Városvédő Egyesületnek. 2009-ben fenntartási költséget nem biztosított az
önkormányzat. A helyiség azonban költségeket termel, melyeket szintén az
Egyesületnek kell fedeznie. Az Egyesület ennek fenntartására a 2010. évben 300.000
Ft-os támogatást szeretne kapni, melyből a felmerülő közüzemi díjakat, fenntartási és
karbantartási költségeket fedezné.
Az idei évben ismét nagyszabású rendezvények megvalósítását tűzte ki célul az
Egyesület, mely a mellékletben kerül részletezésre.

Az Egyesület a fent felsorolt támogatási összegeken felül további 525.000 Ft-ot
szeretne, melyből a „Dombóvár anno” c. településdokumentáló mozgalomhoz való
csatlakozásra költenének. Ennek lényege, hogy Dombóvár 1987-es állapotát
megjelenítő képsorozat megvásárlásával az év folyamán több városi rendezvényhez
csatlakoznának, ahol ezeket kiállítanák. A programokról az 1. sz. mellékletben
részletesen olvashatnak!
Az Egyesület a 2010. évi civil keret pályázati kiírásának 4.2.b pontja alapján a
civil keretre nem nyújthat be pályázatot, mivel a költségvetésből közvetlenül részesül
támogatásban. A múzeum szakmai irányítása és vezetése mellett alapszabályzata még
5 további tevékenységi kör (helyi értékek védelme; sírkert gondozása; emléktáblák
elhelyezése; építési, bontási stb. javaslattétel, vélemény az Önkormányzat felé, kutatási
munkák) végrehajtását írja elő az Egyesület számára, mely indokolná a civil keretből
való részesülést. A kizáró okok miatt az Egyesület a költségvetésébe be kívánja tenni
ezeket a tételeket (összesen 400.000 Ft), melyeket a 2. sz. melléklet részletez.
A most kért támogatás összesen 9.125.000 Ft-ot tesz ki, melyből a testület a
2010. január 25-ei ülésén az Egyesületnek előlegként már megítélt 650.000 Ft-ot.
A költségvetési rendelettervezetben a gyűjtemény fenntartására az előző évi
összeg inflációval növelt mértéke szerepel, 7.400.000 Ft összegben, melyet a B)
alternatíva tartalmaz támogatásként.
Határozat javaslat
A) alternatíva:
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dombóvári Városszépítő és
Városvédő Egyesületet a 2010. évben összesen 9.125.000 Ft támogatásban részesíti az
alábbi felbontásban:
 5.800.000 Ft – Helytörténeti Múzeum bértámogatására
 2.100.000 Ft – Közüzemi és fenntartási költségekre
 300.000 Ft - Szepessy u. 1. szám alatti helyiség közüzemi és fenntartási
költségeire
 525.000 Ft - „Dombóvár anno” c. település dokumentáló mozgalomhoz
való csatlakozásra
 400.000 Ft – Városi rendezvényeken való részvételre
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert
a megállapodás megkötésére.
B) alternatíva:
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dombóvári Városszépítő és
Városvédő Egyesületet a 2010. évben összesen 8.325.000 Ft támogatásban részesíti az
alábbi felbontásban:
 7.400.000 Ft – Helytörténeti Múzeum fenntartására
 525.000 Ft - „Dombóvár anno” c. település dokumentáló mozgalomhoz
való csatlakozásra
 400.000 Ft – Városi rendezvényeken való részvételre

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert
a megállapodás megkötésére.
Határidő: 2010. március 10.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

Dombóvár, 2010. február 9.
Patay Vilmos
polgármester

Dombóvár Város Önkormányzata
7200 Dombóvár,
Szent István tér 1.

Tárgy:
A Dombóvári Városszépítő és Városvédő
Egyesület 2010. évi pénzügyi támogatása,
valamint a 2010. évi egyesületi és múzeumi
programja.

Tisztelt Patay Vilmos Polgármester Úr!
Mellékelten küldöm Önnek a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület Közgyűlése
által 2010. január 07.-én elfogadott 2010. évi egyesületi és múzeumi programját, valamint a
2010. évi támogatási kérelmünket.
Dombóvár, 2010. február 08.

Tisztelettel:
Kocsis Zoltán
DVVE Elnök

Tisztelt Polgármester Úr!
Dombóvár Város Önkormányzata és a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület
között 2004. március 16-án létrejött és 2008. február 04-én módosított megállapodás
értelmében és a Képviselő-testület 302/2007. (XII.17.) sz. határozata alapján az Egyesületet
7.100.000 Ft támogatásban részesíti, mellyel minden év február 28-ig köteles elszámolni.
A közérdekű szakmai feladat ellátásának céljával az átadott (kapott) összegből, 5.000.000
forint nagyságrendben
az egyesület bérkifizetését tartalmazza az együttműkődési
megállapodás.
A megváltozott bér és járulék kifizetés januári tapasztalata azt mutatja, hogy a
megállapodásban a bérköltségre meghatározott 5.000.000 Ft a bérkeret nem fedi le. A
könyvelőtől kapott anyagok alapján előző évben 408.000 Forintot fizettünk ki havonta
bérekre. Ez a januári hónapban 477.666 forint/hóra változott. A fenti adat figyelembevételével
a 2010. évre bérköltségre 5.800.000 Forint bértámogatást igényelnénk.
A további 2.100.000 forintból a közüzemi díjakat (víz, villany, gáz), valamint a telefon,
Internet, riasztási távfelügyelet, könyvelési díj, stb. kell fizetni.
A fennmaradó összegből kell a technikai eszközök javíttatását, karbantartását,
a
sokszorosítást, postát, utazási költséget, papírt, stb. biztosítanunk.
Kérem a Tisztelt Bizottságokat, hogy a korrekt és szabályos elszámolás végett a 2.100.000
forintos keret a Határozati javaslatban ne csak a közüzemi díjakat, hanem a közüzemi,
karbantartási és fenntartási költségeket együttesen tartalmazza.
A fenti javaslat tenné teljesen törvényessé és szabályossá a Pénzügyi Osztály felé a
számlákkal történő elszámolásunkat.
Ezen összeg 2004. év óta nem változott, ellenben az infláció és a közüzemi díjak jelentősen
megemelkedtek. A 2010. évre a közüzemi, karbantartási és fenntartási költségekre 2.300.000
forintot kérnénk biztosítani.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testület a dombóvári 7/2. helyrajzi szám alatt
található, Szepessy u. 1. szám alatti címen szereplő korábban gondnoki lakás céljára szolgáló
helyiségek használatát 2009. április 15. napjától 2011. március 30-ig iroda céljára átengedte a
Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesületnek. 2009-ben fenntartási költséget nem
biztosított az önkormányzat.
A 2010. évre erre az épületrészre a közüzemi díjak fedezetére 300.000 forint támogatást
kérnénk biztosítani.

Tisztelt Polgármester Úr!
A 2010. évi tervünket nagyban befolyásolja a múzeum területén várhatóan április végén
kezdődő és november végéig tartó külső munkálatok. A terv összeállítása során tájékoztatás
és ismeretanyag hiányában nem tudtuk figyelembe venni az építkezés várható
következményeit, ezért úgy állítottuk össze, hogy esetlegesen külsős helyeken is meg tudjuk
oldani vállalt feladatainkat.
A szakmai feladataink és kiállításaink maradéktalan teljesítésének egy részét támogatásokból
és pályázatokból egyesületünk megoldja.
A 2010. évre a várostörténetet feldolgozó kiállításunkra kérnénk 525.000 forint támogatást.
(részletezve az 1.sz. mellékletben)
A Civil keret pályázati kiírásának 4.2.b pontja értelmében egyesületünk civil keretre nem
nyújthat be pályázatot.
A múzeum szakmai irányítása és vezetése mellett alapszabályzatunk még 5 tevékenységi kör
végrehajtását írja elő egyesületünk számára. Erre támogatást a fent említett kizáró okok miatt
egyesületünk a civil keretből nem kérhet.
A „fehérhímzés jelene és jövője” valamint a „Városszépítők más szemszögből” kiállításunkra,
melyet a civil fesztivál keretében szeretnénk megvalósítani kérnék támogatást a 2. számú
melléklet alapján.
Dombóvár, 2010. február 08.
Tisztelettel:
Kocsis Zoltán
DVVE Elnök

A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület és a Dombóvári
Helytörténeti Múzeum 2010. évi rendezvény- és munkaterve
Január 7 : Évzáró beszámoló és évnyitó terv-egyeztető és véglegesítő Közgyűlés.
január 25. – március 7.: „Mi van a ládikóban?” - Kiállítás a Magyar Gyermekkönyv
Illusztrátorok és a Harlekin Bábszínház anyagából. Interaktív családos és szakmai
programokkal.
február: 85 évvel ezelőtt született Újváry Lajos festőművész. Megemlékezés az
önkormányzat Újváry Termében a február 22-i Képviselő-testületi ülés előtt.
Márciustól – októberig: A temetői sírkert gondozása, bokrok nyírása, újabb sírkeresztek
elhelyezése.
A Kálvária domb előtt pihenőpad elhelyezése a Rutin Kft. támogatásával.
A FELTÁMADUNK felirat visszahelyezése a temető főbejáratánál.
március 12.: II. Országos Horvay Konferencia a Budapesti Történeti Múzeumban
Városi igény szerint március 15.-i ünnepség helyszíneként a Múzeum-kert és a Pátria
Nyomda-szoba rendelkezésre áll.
április

02.:

A

felújított

Kálváriadombon

húsvét

előtt

nagypénteken

körmenet

kezdeményezése plébánosunknál.
április 2. vagy 3.:
A Város Hete keretében Helytörténet Napja; jubileumi közgyűlés, illetve a Védett épületek
Dombóváron című kiállítás.
Forrása: Önkormányzati támogatás. Lásd: 1. sz. melléklet!
áprilistól augusztus végéig kihelyezett programok az épület nyertes pályázati felújítása
idején:
-

április 18.: Műemléki Világnap

-

május 18.: Múzeumi Világnap

-

június 20-21. : Múzeumok Éjszakája

augusztus: A Városi Katolikus Temetőben található Fetter Károly szobrának megtisztítása,
valamint megemlékezés az egyesület által elhelyezett emléktábla 15. éves évfordulójáról.

szeptember 11.: Részvétel a Civil Fesztiválon a fehérhímzéssel és az profi – amatőr
fotókiállításunkkal.
szeptember 10. - október 30.:
Fagylalt történeti kiállítás Gábor Sándor és a MKVM támogatásával.
szeptember 19-22. :
Kulturális Örökség Napjai / A Múzeum Napja
október:
Múzeumok Őszi Fesztiválja
november 1.:
Hagyományos halottak napi megemlékezés a Sírkertben és az Újdombóvári Templomnál.
Megemlékezés Saguly Károly emléktáblájának 15. éve történt elhelyezéséről.
november 13-14.
Múzeumok Őszi Éjszakája
december: Az Ipartestület és a Városszépítő Egyesület által kötött együttműködési
megállapodás értelmében a helyi iparosok történetét bemutató kiállítás sorozat első kiállítása:
A kályha melege - a dombóvári kályhásmesterség; a Spengler-dinasztia.
december:
-

Advent a Múzeumban

-

Évzáró közgyűlés

Az év folyamán márciustól havi rendszerességgel helytörténeti és kistérségi közkincsdélutánok. Dombóvár múltját és helytörténetét ismerő személyekkel beszélgetés, meghívásos
rendszerben. A még élő időskorú nagy tudással, nagy ismeretanyaggal rendelkező személyek
beszámolójának hang-, és video rögzítése a várostörténet, helytörténet megőrzése,
megörökítése érdekében.

1. sz. melléklet

Önkormányzati támogatás kérése várostörténetét feldolgozó
múzeumi munkához
1. Dombóvár anno…
1987-ben a Hazafias Népfront kezdeményezésére Dombóvár is csatlakozott ahhoz az
országos település-dokumentáló mozgalomhoz, amelynek keretében a város összes
lakóépülete megörökítésre került. Szervezője és irányítója Dr. Szőke Sándor volt, a
munkát az akkori Honismereti Szakkör tagjai végezték. Az így keletkezett anyag 35
tekercs filmen kb. 1.200 felvételt tartalmazott és az Új Magyar Központi Levéltárba (ma:
Magyar Országos Levéltár) került. Kutatómunkánk révén az anyag előkerült; a MOL
megkezdte azok másolását és digitalizálását, mely a tőlük kapott vállalás szerint 2010.
március 15-re készülnek el vele.
Dombóváron

lesz

elérhető

annak

A várostörténeti jelentőségű anyag így ismét
muzeális

közgyűjteményében

s

így

annak

felhasználásával különböző kiadványok (album, képeslap, DVD, hangos könyv, diákköri
pályamunkák, szakdolgozatok stb.) és kiállítások készülhetnek.
A másolati munkák összköltsége: 275.000,- Ft

2. Védett épületek Dombóváron
Egyesületünk létrejötte óta kezdeményezi a különböző időszakokban létrejött s különféle
stílust, funkciót betöltő helyi épületek védetté nyilvánítását, gondozásukat és
dokumentálásukat. E jubileumi évben (a várossá nyilvánítás 40. évfordulója) avval
készülünk, hogy értő tagtársaink: Tilinger Sándor, Sebrek Csaba, Glaub Róbert és Németh
Gabriella válogatott fotóinak, az 1. pontban jelzett képek felhasználásával és a múzeum

tárgyaival kiegészítve kiállítást készítsünk a Város Hete alkalmából, majd azt később más
intézményekben is bemutassuk.
Költségvetés:
-

nagyítások

-

keretezés

-

szállítás

-

meghívó, propaganda

Mindösszesen: bruttó 250.000,- Ft
Önkormányzattól igényelt támogatás összesen: 525.000,- Ft

2 sz. melléklet

A támogatás segítségével megvalósítandó nyilvános, közérdeklődésre számot tartó
program, projekt megvalósítása
1. A program, projekt neve: A Fehérhímzés jelene és jövője
A program, projekt rövid leírása:
A szeptemberi Civil Fesztiválon a Városszépítő Egyesület Hímes Kezek csoportja bemutatja
annak a „Hímes kezek reneszánsza a Kapos-mentén” vándorkiállításnak az anyagát, mely egy
éven keresztül nagy elismerés mellett járta az országot, és az NKA ellenőrzésen szakmai
minősítésben kiváló értékelést kapott. Egyik fő célunk az, hogy a csoport tagjai, valamint
bármely amatőr, dombóvári és környékbeli lakosok, felnőttek, gyermekek az általuk készített
anyagot - meghívás sajtón keresztül, hirdetés formájában – bemutathassa a fesztivál
közönségének. A kiállított tárgyakra a közönség szavazhat a helyszínen, és az első három
helyezettet díjazásban részesítenénk. A csoport tagjai a helyszínen hímeznének, melyhez
bárki csatlakozhat. Gyermekeknek és az ott a helyszínen kedvet kapóknak anyagot
biztosítunk. A másik fő célunk, hogy az elkészített és megvásárolt eszközöket, úgy állítsuk
össze, hogy az a továbbiakban, a múzeumban, illetve bármely rendezvényen felhasználható,
illetve kölcsönözhető legyen. Reméljük népes tömeget tudunk vonzani a fesztiválra, melyből
más egyesületek is részesedhetnek. Szeretnénk minél több emberrel megszerettetni a civil
egyesületek munkáját. Bízunk abban, hogy az először idelátogatóknak megtetszik a civil
munka, más megvilágításban látják az általuk kialakított nézeteiket, és csatlakoznak az általuk
megkedvelt egyesülethez.
3. A program, projekt költségvetése:

Tervezett kiadási tételek

Teljes költség
(Ft)

Igényelt
támogatás
(Ft)

Nem
önkormányzati
(saját) forrás
(Ft)

Hordozható tároló ládák készíttetése

120.000-,

100.000-,

20.000-,

Próbababák vásárlása

40.000-,

30.000-,

10.000-,

alapanyag vásárlás

20.000-,

15.000-,

5.000-,

40.000-,

30.000-,

10.000-,

Tájékoztató anyagok készítése
(hímzésminta, szórólap, drukkolás, stb,)

Bemutató paraván készítése
Összesen:

45.000-,

40.000-,

5.000-,

265.000-,

215.000-,

50.000-,

2. Program, projekt neve: Városszépítők más szemszögből!
Program, projekt rövid leírása:
A Városszépítő Egyesületet sokan a múzeummal azonosítják. Szeretnénk bemutatni másik
arcunkat is – 2005-2010-ig képekben – tehetséges tagjaink szabadidőben készített munkáit.
Az egyesület profi és amatőr fotósainak 5 éves munkáit mutatnánk be, mely az egyesület
életét hivatott képekben illusztrálni. A kiállításhoz bármely dombóvári amatőr fotós
csatlakozhat (10 kép/fő) felhívásunkra, teret és lehetőséget adva a bemutatkozásra. A
látogatók által legjobbnak minősített 3 fotó tulajdonosát emléktárggyal jutalmaznánk.
Bemutatkozna Kovalcsik Zoltán amatőr régész a tulajdonát képező alsóhetényi leletekkel.
Ezzel párhuzamosan lehetőséget adnánk hobbi fafaragóknak munkáik bemutatására. Bocz
János fafaragó tagtársunk a helyszínen betekintést nyújtana a fafaragás rejtelmeibe. Ötleteket,
tanácsokat kérhetnek tőle. A fafaragáshoz ( sakk bábú)

kedvet érzők kipróbálhatják a

fafaragás rejtelmeit, az elkészített anyagot hazavihetik. A kiállításhoz szükséges fotókereteket
és paravánokat szeretnénk az augusztus 29-i Magyar Fotográfia Napja, a

Civil Fesztivál és a Pál Napi Vigasságok keretében hasznosítani. Egyesületünk a Pál Napi
Vigasságok keretében ismételten szeretné bemutatni tevékenységét a város lakosságának.
Az elkészült paravánok és képkereteket a múzeum hasznosítaná, időszaki kiállításaihoz. Az
eszközök civil egyesületek részére bármikor díjmentesen használhatóak, kölcsönözhetőek
lennének.

3. A program, projekt költségvetése:

Tervezett kiadási tételek

Teljes költség
(Ft)

Igényelt
támogatás
(Ft)

Nem
önkormányzati
(saját) forrás
(Ft)

Fotókeret kb. 60 db.

60.000-,

50.000-,

10.000-,

30X40, 21X30 passzpartu

10.000-,

-

10.000-,

Paraván 10 darab

105.000-,

85.000-,

20.000-,

Fotók nagyítása

60.000-,

50.000-,

10.000-,

235.000-,

185.000-,

50.000-,

Összesen:

Dombóvár, 2010, január 13.

PH.
……………………………………
Kocsis Zoltán elnök

