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HATÁROZATOK

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2005. május 2-i és 30-i ülésén elfo-
gadott határozatai:

170/2005. (V.2.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  támogatja  a  Dom-
bóváriak a Dombóvári Munkanélkülie-
kért Jóléti Szolgálat Alapítvány Tolna 
Megyei  Munkaügyi  Központhoz  be-
nyújtandó  pályázatát,  melyhez 
668.140,-Ft önerőt biztosít. 

Határidő: 2005. május 15. 
Felelős: polgármester

171/2005. (V.2.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a „fogyatékossággal 
élők  új  típusú,  támogatott  lakása” 
(Dombóvár,  Népköztársaság  útja  1.) 
szakmai  program  megvalósítására  a 
Dombóvári  Jóléti  Szolgáltató Kht-val, 
valamint  a  Dombóvári  Város-és  La-
kásgazdálkodási Kht-val kötendő meg-
állapodásokat elfogadja , felhatalmazza 
a polgármestert a megállapodások alá-
írására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester

172/2005. (V.2.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a Mentőállomás ki-
alakítására készült tanulmánytervet el-
fogadja. 
A  Képviselőtestület  megbízza  a  Pol-
gármestert az érintett területek megvá-
sárlásának előkészítésével. 

Határidő: 2005. augusztus 30.
Felelős: polgármester

173/2005. (V.2.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  hozzájárul  ahhoz, 
hogy az  516.  számú Ipari  Szakképző 
Iskola  és  Kollégium  a  Bikali  Állami 
Gazdasággal  szemben  fennálló  7.270 
eFt tőke és járulékai összegű követelé-
sét  500 eFt-os  vételáron értékesítse  a 
CESSIO Követeléskezelő Rt-nek.

Felhatalmazza  az intézmény vezetőjét 
a szükséges megállapodások megköté-
sére. 

Határidő: 2005. május 16. 
Felelős: intézmény vezetője

174/2005. (V.2.) Kt. sz. határozatot zárt  
ülésen hozta a Képviselőtestület

175/2005. (V.30.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatá-
nak  Képviselőtestülete  a  polgármester 
jelentését  a  267/2004.(XI.15.),  4/2005.
(I.24.), 28/2005.(I.24.), 54/2005.(II.28.), 
59/2005.(II.28.),  74/2005.(III.30.), 
77/2005.(III.30.),  79/2005.(III.30.),  91-
98,  100-102/2005.(III.30.),  106/2005.
(III.30.),  107/2005.(III.30.),  109/2005.
(III.30.),  111/2005.  (III.30.),  116/2005.
(III.30.),  123/2005.(III.30.),  125-
128/2005.(IV.18.),  131/2005.(IV.25.), 
132/2005.(IV.25.),  133/2005.  (IV.25.), 
135/2005.(IV.25.),  136/2005.(IV.25.), 
137/2005.(IV.25.),  138/2005.  (IV.25.), 
139/2005.(IV.25.),  142/2005.(IV.25.) 
143/2005.(IV.25.),  144/2005.  (IV.25.), 
145/2005.(IV.25.),  146/2005.(IV.25.), 
147/2005.(IV.25.),  148/2005.  (IV.25.), 
149/2005.(IV.25.),  150/2005.(IV.25.), 
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151/2005.(IV.25.),  155/2005.  (IV.25.), 
158/2005.(IV.25.),  159/2005.(IV.25.), 
160/2005.(IV.25.),  161/2005.  (IV.25.), 
162/2005.(IV.25.),  170/2005.(V.2.), 
171/2005.(V.2.),  173/2005.(V.2.), 
174/2005.(V.2.) sz. lejárt határidejű ha-
tározat végrehajtásáról, beszámolóját az 
átruházott hatáskörben tett intézkedések-
ről, tájékoztatóját a két ülés közötti fon-
tosabb eseményekről elfogadja. 

2. A  képviselőtestület  a  267/2004.
(XI.15.)  sz.  határozatát  hatályon  kívül 
helyezi.

3. A  képviselőtestület  az  57/2005.
(II.28.),  a  152/2005.(IV.25.),  a 
156/2005.(IV.25.)  sz.  határozat  végre-
hajtási határidejét  2005. május 31-ig,  a 
165/2005.(IV.25.)  sz.  határozat  végre-
hajtási  határidejét  2005.  július  10-ig 
meghosszabbítja. 

176/2005. (V.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  rendőrkapitány  be-
számolóját Dombóvár és a kistérség bűn-
ügyi-közbiztonsági helyzetéről elfogadja. 

177/2005. (V.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a Polgárőrség Önvédel-
mi  Egyesület  2004.  évi  tevékenységéről 
szóló beszámolót elfogadja. 

178/2005. (V.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  DKHG  Dombóvári 
Környezet-  és Hulladékgazdálkodási  Kft. 
elnevezését 
ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- 

és Hulladékgazdálkodási
Korlátolt Felelősségű Társaság

rövidítve: ÖKO-DOMBÓ Kft. elnevezés-
re módosítja.

Felhatalmazza a polgármestert  a társaság 
módosított alapító okiratának aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

179/2005. (V.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  jóváhagyja  a  „Fészek-
rakó” program keretein  belül  LBT-2005-
LA-8 kódszámmal meghirdetett lakbér-tá-
mogatási rendszer pályázati felhívását.
Legalább  tíz  jelentkező  esetén  felkéri  a 
Polgármestert a pályázati  kiírás alapján a 
pályázat benyújtására.

Határidő: 2005.július 31.
Felelős: Polgármester

180/2005. (V.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  támogatja  a  „Kapasz-
kodó”  Szociális  és  Gyermekjóléti  Alap-
szolgáltató  Központ  Igazságügyi  Minisz-
térium Országos Bűnmegelőzési Bizottsá-
gához  benyújtandó  pályázatát  „Bűnmeg-
előzéssel összefüggő feladatok ellátására”. 
Dombóvár Város Önkormányzata biztosít-
ja a pályázat önerejét , 556.000,-Ft-ot. 

Határidő:  2005.  június  13.  –  a  pályázat 
benyújtására
Felelős: polgármester

181/2005. (V.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a 139/2005.(IV.25) Kt. 
sz. határozatából törli a TRFC pályázatok-
ra vonatkozó 1. és 2. pontot, ugyanakkor 
eredeti tartalommal tekinti érvényesnek a 
Belvárosi  Iskola  I.  sz.  telephelye  (volt 
Molnár  György  Ált.  Iskola)  nyílászárói-
nak  részleges  cseréjével  kapcsolatos 
91/2005. (III.30.) számú határozatban,  és 
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a JAM „U” alakú épület É-NY-i szárnyá-
nak  felújításával  kapcsolatos  92/2005. 
(III.30.) számú határozatban foglalt dönté-
sét. 

Határidő: 2005. május 31. 
Felelős: polgármester

182/2005. (V.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Képviselő testülete úgy 
határozott,  hogy a  Dél-Dunántúli  Regio-
nális Fejlesztési Tanács által meghirdetett 
Települési  önkormányzati  szilárd  bur-
kolatú belterületi közutak burkolat-fel-
újítása támogatás  elnyerésére  pályázatot 
nyújt be.

A felújítás megvalósulási helye:  Erzsébet 
utca a Petőfi utca és a Rákóczi utca közöt-
ti szakaszon.

Helyrajzi szám(ok): 329/2.

A  fejlesztés  tervezett  összköltsége 
19.358.400,-  Ft,  a  támogatási  igény 
9.679.200,-  Ft  és  a  saját  forrás  összege 
9.679.200,- Ft az adott éves bontásban:

2005. évi beruházási költség 
19.358.400,-  Ft,

ebből támogatási igény 9.679.200,- Ft

     saját forrás 9.679.200,- Ft

     egyéb helyi hozzájárulás _________Ft

2006. évi beruházási költség       -          Ft,

A Képviselőtestület a 2005. évi saját for-
rás összegét  a 2005. évi költségvetéséről 
szóló  11/2005.  (III.  1.)  önkormányzati 
rendeletében,  míg  a  következő  évre  eső 
saját forrást az adott évi költségvetésének 
terhére biztosítja.

A Képviselőtestület  felhatalmazza  a  pol-
gármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: 2005. május 31.
Felelős: polgármester

183/2005. (V.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  6  hektáros  terület 
hasznosítására kiírt ötletpályázatra beérke-
zett 2 pályaművet 50-50 ezer forinttal ju-
talmazza. 

Határidő: 2005. június 30.
Felelős: polgármester

184/2005. (V.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  elfogadja  a  Szent  Lu-
kács Egészségügyi  Kht. 2004. évi mérle-
gét és 2005. évi tervét. 

185/2005. (V.30.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  dönt  a  szelektív- 
és  zöldhulladék  gyűjtésére  irányuló 
szolgál-tatásra vonatkozó, Kbt. 299§ 
(1) bekezdés b) pontja szerinti  egy-
szerű közbeszer-zési eljárás megindí-
tásáról. 

2. Jóváhagyja az alábbi személyi össze-
tételű bíráló bizottságot az eljárásban 
való közreműködésre: 
Pécsi József, a Gazdasági és Város-

fejlesztési Bizottság elnöke
dr.Radochayné dr.Molnár Zsuzsanna 

aljegyző
Reichert  Gyula  városüzemeltetési 

irodavezető
Kovács Gyula pénzügyi irodavezető
Dávid Gyula városgondnok

Határidő: 2005. június 30. – az ajánlatté-
teli felhívások megküldésére
Felelős: polgármester

186/2005. (V.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a szőlőhegyi hulladék-
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elhelyező sziget  létesítéséhez  2.300.000,-
Ft-ot biztosít a költségvetés terhére. 

Egyben megbízza a Polgármestert a szük-
séges terület megvásárlására, a telekalakí-
tás lebonyolítására, az árajánlatok bekéré-
sére és a kivitelezési szerződés megköté-
sére. 

Határidő: 2005. szeptember 30. 
Felelős: polgármester 

187/2005. (V.30.) Kt. sz. határozat

1) Dombóvár  Város  Önkormányzata 
egyetért azzal a kezdeményezéssel, hogy a 
dombóvári  kistérség 15 településével kö-
zösen alapított  Dombóvár  Városi  és  Vá-
roskörnyéki  Önkormányzatok  Területfej-
lesztési Társulása jogutódlással megszűn-
jön.
2) A Területfejlesztési Társulás által ellá-
tott  feladatokat  más  módon,  hatékonyab-
ban kívánja működtetni. A Területfejlesz-
tési  Társulás  jogutódjául  a  Dombóvár  és 
Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulást 
jelöli meg.
3) Dombóvár  Város  Önkormányzata  el-
fogadja a Dombóvár Városi és Városkör-
nyéki  Önkormányzatok  Területfejlesztési 
Társulása  megszüntetéséről  szóló  meg-
szüntető okiratot a melléklet szerint.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

188/2005. (V.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  elfogadja a Dombóvár 
és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társu-
lással  kötött  társulási  megállapodást  a 
melléklet szerint a módosításokkal egysé-
ges szerkezetben.
A Képviselőtestület  felhatalmazza  a  pol-
gármestert a megállapodás aláírására. 

Határidő: 2005. június 15.

Felelős: Polgármester

189/2005. (V.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete mint a Kapos Inno-
vációs Transzferközpont Kht tulajdono-
sa tudomással bír arról, hogy a Kht tar-
tós  hitelkapcsolatban  áll  a  CIB  Kö-
zép-Európai  Nemzetközi  Bank  Rt-vel, 
amely alapján a Kht-t 75.000 eFt össze-
gű, 10 éves lejáratú beruházási hitel és 
járulékai,  és  a  Gazdasági  Versenyké-
pesség Operatív Programban elnyert tá-
mogatás  megelőlegezésére  144,5.eFt 
összegű rövidlejáratú forgóeszköz hitel 
terhelheti a jövőben.
Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete feltétlenül és vissza-
vonhatatlanul  kötelezettséget  vállal  a 
Dombóvári  Ipari  Parkban  az  552/8 
helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingat-
lan és az azon felépülő 1842 m2 területű 
szerelőcsarnok  bérletére  a  hitelszerző-
dés lejáratáig, legkésőbb 2016. február 
28-ig.
Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete hozzájárul a hitel és 
járulékának  fedezetére  a  lejárati  idő-
pontokra kiállított idegen váltó kibocsá-
tásához intézvényezettként.
Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete abban az esetben já-
rul  hozzá  a  hitel  futamidejére  a  CIB 
Bank Rt-nél  20.000 eFt  összegű betét 
hitel  óvadékaként  történő  elhelyezésé-
hez, amennyiben
a) az ingatlanra második helyen jelzá-

logjog kerül bejegyzésre Dombóvár 
Város Önkormányzata javára, és

b) 20.000  eFt  összegű  betét  évenkénti 
10%-ának, azaz 2.000 eFt-nak a kivál-
tására a  Kapos ITK Kht. a következő 
10 évre kötelezettséget vállal,

c) a Kapos ITK Kht. külön megállapodás-
ban kötelezettséget vállal arra, hogy az 
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inkubátorcsarnokban kialakuló új mun-
kahelyek 75%-át dombóvári munkavál-
lalóknak ajánlják fel. 

Dombóvár Város Önkormányzatának Kép-
viselőtestülete felhatalmazza a Polgármes-
tert a szükséges megállapodások megköté-
sére, nyilatkozatok megadására.

Határidő:  2005. május 31.
Felelős: Polgármester

190/2005. (V.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a város helyi közút-
jaira  vonatkozóan  a  Közlekedéstudo-
mányi Egyesület által készített forgal-
mi  rend  felülvizsgálati  anyagot  elfo-
gadja. Kifejezi szándékát, hogy az Ön-
kormányzat az abban megfogalmazott 
feladatokat anyagi lehetőségétől függő-
en öt év alatt megvalósítja.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Polgármester

191/2005. (V.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  város  területén 
fekvő  parkolók  rendszeres  takarításá-
val megbízza a Dombóvári Környezet-
védelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.-
t nettó 2,96 Ft/m2 egységáron.
A  képviselőtestület  felhatalmazza  a 
Polgármestert  a  szerződés megkötésé-
re.

Határidő: 2005.  június  30.
Felelős: polgármester

192/2005. (V.30.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormány-
zatának Képviselőtestülete elhatározza 
a mellékletben szereplő táblák cseréjét, 
újak kihelyezését, 2005. évben történő 
munkavégzéssel.  Megbízza a Dombó-
vári- Város és Lakásgazdálkodási Kht.-
t, a táblák beszerzésével és kihelyezé-
sével. A képviselőtestület a  munkála-
tokra 2.500.077,- Ft-ot biztosít.
Határidő: 2005. augusztus 31. (a táb-
lák kihelyezésére)
Felelős: Polgármester
2. Dombóvár  Város  Önkormány-
zatának Képviselőtestülete elhatározza 
a belvárosban található mintegy 65 db 
utcanévtábla  cseréjét,  újak  kihelyezé-
sét. Megbízza a Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási Kht.-t  a táblák be-
szerzésével és kihelyezésével. A mun-
kálatokra  9.800,-  Ft  /  tábla  összeget 
biztosít.
Határidő: 2005. augusztus 31. (a táb-
lák kihelyezésére)
Felelős: Polgármester

193/2005. (V.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a lakbérek jelenlegi 
állapotáról szóló beszámolót elfogadja.
Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete megbízza a Dombó-
vári Város- és Lakásgazdálkodási Kht.-
t a még fennálló lakbér- és bérlemény 
hátralékok minél teljesebb körű behaj-
tására.  A  behajtások  sorrendjét  a  ta-
pasztalatok  és  a  szakmai  vélemények 
szerint a Dombóvári Város- és Lakás-
gazdálkodási  Kht.  maga  határozza 
meg.

Határidő: 2005.  december  31.  (a  be-
számolóra)
Felelős: polgármester 
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194/2005. (V.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  Cerbona  Rt.  által 
megvásárlásra felajánlott Dombóvár, Kór-
ház utca 4/b. szám, 2947/4 hrsz., valamint 
a Kórház utca 4/a. szám, 2947/6 hrsz. alat-
ti ingatlanokért bruttó 30 millió Forint vé-
telárat ajánl fel, a vételár részletekben tör-
ténő  kiegyenlítése mellett.

Amennyiben a Cerbona Rt. a fenti vételi 
ajánlatot elutasítja, az önkormányzat véte-
li szándékától véglegesen eláll. 

Felhatalmazza a polgármestert az adásvé-
teli szerződés megkötésére, egyben a rész-
letfizetés ütemezésének kialakí-tására.

Határidő: 2005. július 30.
Felelős: Polgármester 

195/2005. (V.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete az Arany J. téri orvosi 
rendelő átalakítására bruttó 7.100.000,-Ft-
ot biztosít a költségvetés terhére. 
Egyben megbízza a Polgármestert az épí-
tési engedély beszerzésére, árajánlatok be-
kérésére és a kivitelezési  szerződés meg-
kötésére.

Határidő: 2005. október 31.
Felelős: polgármester

196/2005. (V.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a volt fűtőműves terü-
letre  tervezett  játszótér  kivitelezésére 
2005.  évben  3.000.000,-Ft-ot  biztosít  a 
költségvetés terhére. 
Felhatalmazza a Polgármestert  az áraján-
latok bekérésére és a kivitelezési  szerző-
dések megkötésére.

Határidő: 2005. október 31. 

Felelős: polgármester

197/2005. (V.30.) Kt. sz. határozat

1.) Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  engedélyezi  az 
Apáczai  Csere  János  Szakközépiskola 
és Kollégiumban 2005. szeptemberétől 
nappali  rendszerű  szakiskolai  nevelés, 
oktatás  keretében  az  alapműveltségi 
vizsgára épülő  villamosgép- és készü-
lékszerelő  szakma (OKJ  szám:  33 
5222 03) indítását. Megbízza az intéz-
mény vezetőjét, hogy a képzésre pótbe-
íratást hirdessen meg.

Határidő: 2005. június 30.
Felelős:  Polgármester

         Intézményvezető

2.) Dombóvár  Város  Önkormányzata  az 
Apáczai  Csere  János  Szakközépiskola 
és Kollégium nevét Apáczai Csere Já-
nos  Szakközépiskola,  Szakiskola  és 
Kollégium-ra módosítja.

Határidő: 2005. július 1. 
Felelős: Polgármester

3.) Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  Apáczai  Csere 
János  Szakközépiskola,  Szakiskola  és 
Kollégium alapító okiratát  a melléklet 
szerint  elfogadja,.  Ezzel  egyidejűleg 
hatályát veszti az Apáczai Csere János 
Szakközépiskola  és  Kollégium alapító 
okirata.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert, hogy az alapító okiratot 
aláírja, és azt az illetékes hatóságok ré-
szére megküldje.

Határidő: 2005. július 1.
Felelős: Polgármester

4.) Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Feladatellátási, 
Intézményhálózat-működtetési  és  fej-
lesztési tervének 44. oldal, III. 2. pont 
címét az alábbiak szerint módosítja:



Dombóvári Közlöny                                            -  8  -                                             I. évfolyam 7. szám  

Szakközépiskolai és szakiskolai oktatás: 
Apáczai Csere János Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium
A 2.1. pont kiegészül az alábbi francia 
bekezdéssel:
- 10. évfolyam utáni OKJ-s szakképzé-
si évfolyamon a 2005/06. tanévtől fel-
menő rendszerben egy osztály

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
módosításról  szóló határozatot  az ille-
tékes hatóságoknak megküldje.

Határidő: 2005. július 1. 
Felelős:    Polgármester

5.) Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  engedélyezi  az 
Apáczai Csere János Szakközépiskola, 
Szakiskola  és  Kollégiumban  2006. 
szeptemberétől  érettségi  utáni  OKJ 
képzés  keretében a  közlekedés-üzem-
viteli,  szállítmányozási  technikus 
szakma  indítását  azzal  a  feltétellel, 
hogy ezzel a jelenlegi tanulócsoportok 
számát nem növeli meg.

Határidő: 2005. július 1. 
Felelős:  Polgármester

         Intézményvezető

6.) Dombóvár  Város  Önkormányzatá-
nak  Képviselő-testülete  megbízza  a 
polgármestert,  hogy  az  intézményát-
szervezést a területileg illetékes OKÉV 
által  kijelölt  szakértővel  véleményez-
tesse, és azt az illetékes hatóságok ré-
szére megküldje.

Határidő: 2005. augusztus 31. 
Felelős: Polgármester

7.) Dombóvár  Város  Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete felkéri az Apá-
czai  Csere  János  Szakközépiskola, 
Szakiskola  és  Kollégium  igazgatóját, 
hogy az intézmény módosított pedagó-
giai programját és helyi tantervét 2005. 
augusztus 15. napjáig a fenntartó részé-
re küldje meg.

Határidő: 2005. augusztus 15.
Felelős: Polgármester

         Intézményvezető

198/2005. (V.30.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  fontosnak  tartja  a 
gyermekek és diákok rendszeres test-
mozgását, ezért felhívja a figyelmet a 
közoktatási törvény 48. § (2) bekezdé-
sében  előírt  heti  kötelező  testnevelés 
órák maradéktalan megtartására és an-
nak ellenőrzésére.

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  mindennapos 
testnevelés megszervezésének elősegí-
tése érdekében a következő döntéseket 
hozza:

a) A 2005/2006-os tanévtől kezdve min-
den önkormányzati  fenntartású általá-
nos iskola felső tagozatán, valamint a 
középiskolák  nappali  tagozatos  évfo-
lyamain  tanulócsoportonként  heti 
plusz fél óra fedezetet biztosít- mely-
nek várható éves költsége városi szin-
ten 6.100.000 Ft.- a szervezett keretek 
között folyó kötelező testmozgás meg-
szerve-zéséhez, ami így tanulócsopor-
tonként heti 3 kötelező testnevelés órát 
eredményez.

b) A sportszeretetre  nevelés  céljából  ja-
vasolja,  hogy  a  tanulócsoportonként 
rendelkezésre  álló  heti  3.  testnevelés 
órában  az  iskolák  a  játékos  testmoz-
gást, s ne a tanterv feladatainak elmé-
lyítését szorgalmazzák.

c) Felhatalmazza  az  iskolák  igazgatóit, 
hogy a helyi szokások és sajátosságok 
figyelembe  vételével  dolgozzák  ki  a 
tanulócsoportonként  rendelkezésre  ál-
ló,  a diákok számára kötelező heti  3. 
testnevelés óra felhasználásának mód-
ját.

d) Javasolja az önkormányzati  fenntartá-
sú oktatási intézmények igazgatóinak, 
hogy  a  kiemelt  munkavégzésért  járó 
keresetkiegészítés  alapján rendelkezé-
sükre  álló  normatívából  a  testnevelő 
tanárok motiválása érdekében a pénz-
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keret  felosztásának  feltételrend-szeré-
be iktassanak be olyan pontot,  amely 
alapján  lehetőség  nyílna  azon  testne-
velő tanárok munkájának a kiemelt el-
ismerésére,  akik  olyan  tömegsport 
foglalkozásokat  szerveznek,  amelyek 
nagy tömegben és rendszeresen vonz-
zák a diákokat.

Határidő: 2005. szeptember 1.
Felelős: a) pont esetében polgármester

b), c), d) pontok esetében intézmény-
vezetők

3. Dombóvár  Város  Önkormányzata  a 
gyógytestnevelésre  szoruló  diákok 
számára  évfolyamonként  kötelezően 
heti  3  gyógytestnevelés  órát  biztosít, 
délutáni időszakban.

Határidő: 2005. szeptember 1.
Felelős: intézményvezetők

199/2005. (V.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2005. évi költségve-
tési  rendelet  II./3.10.  pontjában  szereplő 
szakmai és informatikai fejlesztési felada-
tok megvalósítására  fordítható kötött  fel-
használású normatíva terhére a Közoktatá-
si  Intézményfenntartó  Társulás  tagintéz-
ményei részére az alábbi összegek kifize-
tését engedélyezi:

Általános  Iskola  és 
Óvoda,  Dal-
mand

385.667.- Ft

Általános  Iskola  és 
Óvoda, Nak

113. 533.- Ft

Alsótagozatos  Álta-
lános Iskola, At-
tala

63. 267.- Ft

Napköziotthonos 
Óvoda, Attala

59. 800.- Ft

200/2005. (V.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete elfogadja, hogy a dom-
bóvári  kistérség  települései  támogatják  a 
Gunarasi Nyári Ifjúsági Tábor felújítására 
benyújtott pályázatot. Várong, Szakcs, Lá-

pafő, Csikóstöttös és Nak vállalják a meg-
állapodás alapján, a tábor működési költ-
ségeinek  időarányos  fizetését.  Cserébe  5 
évig  bérleti  díj  fizetése  nélkül  vehetik 
igénybe a Gunarasi Nyári Ifjúsági Tábort. 

Határidő: 2005. június. 30.
Felelős:     Polgármester

201/2005. (V.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzata a dom-
bóvári gyermekek nyári táborozásának tá-
mogatására elkülönített előirányzatot a kö-
vetkezőképpen osztja fel:

Szent Orsolya Iskolaköz-
pont

252. 000,-

Metodista Egyház 90. 000,- 
Római  Katolikus  Egy-
házközség

150. 000,- 

„Tolna megye természeti 
értékeiért” Alapítvány

75. 000,- 

Belvárosi Általános Isko-
la és Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény

75. 000,-

696.  sz.  Wesley  János 
Cserkészcsapat

66. 000,- 

József Attila ÁMK 
(alsó tagozatos tanulók)

216. 000,- 

József Attila ÁMK 
(felső tagozatos tanulók)

186. 000,- 

József Attila ÁMK  
(német tábor)

90. 000 ,-

Cigány  Kisebbségi  Ön-
kormányzat

100.000,-

Jóléti Szolgáltató Kht. 60.000,-
Összesen:                                1.360.000 Ft

Határidő: 2005. június 15.
Felelős: polgármester

202/2005. (V.30.) Kt. sz. határozat

1.) Dombóvár Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete támogatja, hogy a 
Kapos Gyermeknéptánc Együttes tovább-
ra is civil szervezetként, a Kapos Alapít-
vány keretei között működjön tovább. 
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Felkéri Nyári Évát, az együttes vezetőjét, 
hogy  elsődlegesen  szakmai  szempontok 
figyelembe vételével  dolgozza ki a  tánc-
csoport fejlesztésének lehetőségeit,  és te-
gyen javaslatot az Alapítvány felé további 
szakemberek személyére, megbízással tör-
ténő foglalkoztatásukra.

2.) Dombóvár Város Önkormányzatá-
nak  Képviselő-testülete  a  Kapos  Gyer-
mektáncegyüttes  színvonalas  működésé-
hez a költségvetéséből támogatást biztosít, 
melynek összege 2005. évben 500.000 Ft. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tá-
mogatásról szóló szerződést írja alá.
Az együttes  a  támogatást  működési  célú 
kiadásokra használhatja fel, a 2005. évi tá-
mogatás  felhasználásáról  a  Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi Irodája felé 2006. január 
31-ig köteles elszámolni.

Határidő:  Szerződéskötésre  2005.  június 
15.
Felelős: Polgármester

3.) Dombóvár Város Önkormányzata fel-
kéri a Kapos Alapítvány Kuratóriumának 
elnökét,  hogy  a  gyermektánccsoport  fej-
lesztésében  közreműködő  szakemberek 
díjazásáról  a  humán  ügyekért  felelős  al-
polgármesterrel egyeztessen. 

203/2005. (V.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  megbízza  a  Polgár-
mestert,  hogy a  Szabados és  Társai  Kft-
vel készíttesse el a Városháza előtti térre 
és a Városháza épületére elhelyezendő ha-
rangjáték látványterveit, és azokat terjesz-
sze döntésre a képviselőtestület elé. 
Határidő: 2005. június 30.
Felelős:     Polgármester

204/2005. (V.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete az Ady utcai szökőkút 
vízgépészeti  munkálatainak  elvégzésére 

bruttó  2.437.844,-Ft-ot  biztosít.  Felhatal-
mazza a polgármestert a kivitelezési szer-
ződés megkötésére.

Határidő: 2005. június 03. 
Felelős: polgármester 

205/2005. (V.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  Rendőrség  előtti  tér 
rendezésére bruttó 2.730.000,-Ft-ot bizto-
sít a költségvetés terhére. 
Egyben megbízza a polgármestert a kivi-
telezési szerződés megkötésére. 

Határidő: 2005. június 30.
Felelős: polgármester 

206/2005. (V.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  döntést  hoz  Varga 
Gábor  szobrászművész  „Álmodozók” 
című alkotásának  a  Szabadság  u.  16. 
szám  alatti  Helytörténeti  Gyűjtemény 
kertjébe  történő elhelyezéséről,  annak 
felújítását követően.
Felhatalmazza a Polgármestert a szük-
séges intézkedések megtételére.
Határidő: 2005. október 31. – a felújított 
szobor áthelyezésére
Felelős: Polgármester 

207/2005. (V.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a trianoni diktátum 85. 
évfordulója alkalmából engedélyezi a Tri-
anon  Társaság  Dombóvári  Tagozatának 
„TRIANON 1920-2005.” feliratú emlékkő 
elhelyezését és emlékfa ültetését a Gárdo-
nyi téren az országzászló volt helyén.
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A pontos  helyszín  a  főépítésszel  történő 
egyeztetés után kerül kijelölésre. 

Határidő: azonnal - kiértesítésre
Felelős:     Polgármester

208/2005. (V.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  megbízza  a  Tolna 
Megyei  Közútkezelő  Kht-t  hogy  évi 
két  alkalommal a  61.  fkl.  út  Kocsola 
felől a Dombóvár táblától – Dombóvár 
vége tábláig,  a 611.  fkl  út  Szőlőhegy 
bejárótól – Dombóvár tábláig, a 6532 
út  Dombóvár  táblától  –  Gunaras 
agyagbánya bejáratáig 8,40 Ft/m2 +Áfa 
áron az Önkormányzat költségén a ka-
szálást végezze el.
Felhatalmazza a Polgármestert az árra vo-
natkozóan további tárgyalások folytatásá-
ra, valamint a szerződés megkötésére.

Határidő:  2005.  május  30.  szerződéskö-
tésre
Felelős:     Polgármester

209/2005. (V.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  Kapos  Koppány-
völgyi  Vízitársulat  Kis-Konda  patak 
iszapolási  munkáinak  3.273.650 
Ft+Áfa árajánlatát   elfogadja.
A zsilip áthelyezésére benyújtott árajánla-
tok közül  az I.  számú verziót  támogatja, 
1.600.000 Ft+Áfa összegben.

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződé-
sek megkötésére.    

Határidő: 2005.június 15. -  szerződéskö-
tésre
Felelős:     Polgármester

210/2005. (V.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  lekvárgyári  U alakú 
csarnokban kialakítandó bokszterem és vi-
zesblokk kivitelezésére bruttó 7.200.000,-
Ft-ot biztosít a költségvetés terhére. 
Egyben megbízza a Polgármestert a kivi-
telezési szerződés megkötésére.
Határidő: 2005. június 30.
Felelős: polgármester

211/2005. (V.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  Szigeterdő  felújítási 
programtervében  foglalt  irányelvek  sze-
rinti  munkák  kivitelezésére  2005.  évben 
5.000.000,-Ft-ot  biztosít  a  költségvetés 
terhére. 
Felhatalmazza a Polgármestert  az áraján-
latok bekérésére és a kivitelezési  szerző-
dések megkötésére.
Határidő: 2005. október 31.
Felelős: polgármester

212/2005. (V.30.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  dönt a szilárd bur-
kolatú belterületi közutak burkolat fel-
újítására  vonatkozó  (építési 
beruházás),  Kbt.  299. § (1) bekezdés 
a) pontja szerinti egyszerű közbeszer-
zési eljárás megindításáról.

2. Jóváhagyja a z alábbi személyi össze-
tételű  bíráló bizottságot  az eljárásban 
való közreműködésre:

Pécsi József a Gazdasági és Városfejlesz-
tési Bizottság elnöke

Sebrek Csaba építészmérnök
dr.Radochayné  dr.Molnár  Zsuzsanna  al-

jegyző
Reichert Gyula városüzemeltetési irodave-

zető
Kovács Gyula pénzügyi irodavezető

Határidő: 2005. június10. – az ajánlatté-
teli felhívás elküldésére

Felelős: polgármester
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213/2005. (V.30.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatá-
nak Képviselőtestülete dönt a követ-
kező  szolgáltatásokra  irányuló,  Kbt. 
299.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti 
egyszerű  közbeszerzési  eljárások 
megindításáról:

I. „A Perekaci árok hulladékmentesíté-
sével a környezettisztaság helyreállí-
tása”  és  „Hulladékminimalizálás 
Dombóvár közterületein” egy eljárás 
keretében.

II. Dombóvár  „zöldbeborításával”  a 
por-  és  zajterhelés  csökkentésének 
elérése,  őshonos  fafajok  telepítésé-
vel.

2. Jóváhagyja az alábbi személyi ösz-
szetételű bíráló bizottságot az eljárás-
ban való közreműködésre:
Pécsi József,  a Gazdasági és Város-
fejlesztési  Bizottság  elnöke
dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsan-
na  aljegyző
Reichert  Gyula  városüzemeltetési 
irodavezető
Kovács  Gyula  pénzügyi  irodavezető
Dávid Gyula városgondnok
Határidő: 2005. június 30. – 

az ajánlattételi felhívások 
elküldésére

Felelős: Polgármester 

214/2005. (V.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  „Dombóvári  Kistér-
ség Pusztai Vízellátási Társulása” elneve-
zésű céltársulás létrehozásával egyetért, az 
erről  szóló mellékelt  megállapodást  elfo-
gadja. 
A céltársulás létrehozásához a következő 
pénzügyi forrást biztosítja: 
Induló vagyonként: 554.000,-Ft 

Működéshez szükséges feltételek biztosí-
tásához: 20.000,-Ft/év
Felhatalmazza  a  Képviselőtestület  a  pol-
gármestert  az érintett  önkormányzatokkal 
történő tárgyalásra és a határozat mellék-
letét képező megállapodás megkötésére. 

Határidő: 2005. június 30. 
Felelős: polgármester

215/2005. (V.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a Gyermekvédelmi  te-
vékenység 2004. évi  átfogó értékeléséről 
szóló beszámolót elfogadja. 

216/2005. (V.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  Szociális  Lakásalap 
Közalapítvány, a Dombóvári Fiatal Értel-
miségért  Közalapítvány  és  a  Hamulyák 
Közalapítvány tevékenységéről szóló tájé-
koztatót elfogadja. 

217/2005. (V.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a települési szilárd hul-
ladékkal  kapcsolatos  helyi  közszolgálta-
tásról szóló 34/2002. (XII.12.) sz. önkor-
mányzati  rendelet  végrehajtásáról  szóló 
tájékoztatót elfogadja.

218/2005. (V.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy 
az önkormányzat a Dombóváriak a Dom-
bóvári Munkanélküliekért Jóléti Szolgálat 
Alapítvány Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálatától az általa használt eszközöket 
és  bérlőkijelölési  jogokat  megvásárolja 
8.358. E Ft összeghatárig.
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Felhatalmazza a Polgármestert az adásvé-
teli szerződések megkötésére. 

Határidő: 2005. május 31. 
Felelős: polgármester

219/2005. (V.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  nem  emel  kifogást  a 
Tolna  Megyei  Önkormányzat  idegenfor-
galmi, turisztikai feladatait ellátó, költség-
vetési  intézményként  működő Turisztikai 
Iroda megszüntetése ellen. 

Határidő: 2005. június 10. -  a határozat 
megküldésére

Felelős: polgármester

220/2005. (V.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a polgármester tájékoz-
tatóját  a  Dombóvár  Városi  és  Városkör-
nyéki  Önkormányzatok  Területfejlesztési 
Társulásánál folytatott pénzügyi vizsgálat-
ról elfogadja. 

A  Képviselőtestület  221-224/2005. 
(V.30.)  számú  határozatait  zárt  ülésen 
hozta

_____________________________________________________________

RENDELETEK

A Képviselőtestület 2005. május 30-i ülésén elfogadott rendeletei:

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2005. (VI.8.)  rendelete
az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 11/2005.(III.1.) rendelet módosítá-

sáról

1.§

A rendelet 2. §-a az alábbiak szerint módosul:
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és a Kisebbségi Önkormány-
zatok együttes 2005. évi költségvetésének 

bevételi és kiadási főösszegét:          6.534.290 ezer Ft-ban

ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt          2.341.607 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást          2.353.511 ezer Ft-ban

ebből:
- a beruházások összegét                      1.226.569 ezer Ft-ban
- a felújítások összegét  913.671 ezer Ft-ban
- az intézményi felhalmozások összegét    44.421 ezer Ft-ban

a működési célú bevételt          4.192.683 ezer Ft-ban
a működési célú kiadásokat                      4.179.779 ezer Ft-ban
a költségvetés létszámkeretét átlaglétszámaként                        1038,7 főben

záró létszámaként                  989 főben
állapítja meg, 
a hitelfelvétel összegét  279.930 ezer Ft-ban
- ebből felhalmozási célú hitelfelvételt  120.000 ezer Ft-ban



Dombóvári Közlöny                                           -  14  -                                            I. évfolyam 7. szám  

a hitel törlesztés összegét    47.698 ezer Ft-ban
- ebből a felhalmozási célú hitel törlesztés                46.353 ezer Ft-ban
határozza meg.

2.§

(1) A Képviselő-testület  a 2 §-ban megállapított  bevételi  főösszeg részletezését az 1.sz. 
melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a 2 §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését a 2. sz. mel-
léklet szerint hagyja jóvá.

3.§

(1) A 3§ (5) bekezdése helyébe a következő bekezdés kerül:
„(5) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 133.642 eFt összegben határozza  
meg.”

4.§
A rendelet 9. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Dombóvár – Gunaras városrészben az útépítési hozzájárulás az érintett ingatlanok  
esetében a fejlesztés költségének 15 %-a. Egyoldalas beépítettségű utak esetében a bekerü-
lési költség felét alapul véve lehetséges a 15 %-os útépítési hozzájárulás megállapítása.
Az ingatlanonkénti hozzájárulás összegének, fizetés határidejének megállapítására a Kép-
viselő-testület felhatalmazza a Polgármestert.”

5. § 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
Dombóvár, 2005. május 30.

Szabó Loránd Frellerné dr. Kovács Anna
polgármester  címzetes főjegyző

1. sz. melléklet

Önkormányzat költségvetésének 2005. évi bevételei

eFt eFt
Cím Alcím Cím neve Eredeti Módosított 

előirányzat előirányzat
101 Egyesített Szoc. Intézmény

I. 1. Intézményi működési bevétel 70 000 70 000

101. cím összesen: 70 000 70 000

102 Belvárosi Általános Iskola
I. 1. Intézményi működési bevétel 9 000 9 000

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök
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1. Működési célra átvett pénzeszközök 960

2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök 699

102. cím összesen: 9 000 10 659

103 József Attila  ÁMK
I. 1. Intézményi működési bevétel

1.1 József A ÁMK 14 500 14 500

1.2 Ált. Isk. és Óvoda Dalmand 11 839 11 839

1.3 Ált. Isk. és Óvoda Nak 627 627

1.4 Ált. Isk. és Óvoda Attala 674 674

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök

1. Működési célra átvett pénzeszközök 1 082 1 082

összesen: 28 722 28 722

103 cím összesen: 28 722 28 722

104 Illyés Gy. Gimnázium
I. 1. Intézményi működési bevétel 23 000 23 000

VII. 1. Pénzmaradvány 2 221 2 221

104. cím összesen: 25 221 25 221

105 Apáczai Cs. J. Szakközépiskola
I. 1. Intézményi működési bevétel 32 500 32 500

VII. 1. Pénzmaradvány 16 900 16 900

105. cím összesen: 49 400 49 400

106 516. sz. Ipari Szakképző Intézet
I. 1. Intézményi működési bevétel 70 000 70 000

VII. 1. Pénzmaradvány 10 230 10 230

106. cím összesen: 80 230 80 230

107 Integrált Önk. Szolg. Szervezet
I. 1. Intézményi működési bevétel

1.1 Óvodák 25 000 25 000

1.2 Városi Könyvtár 3 500 3 500

1.3 Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti

      Alapszolgáltató Központ 800 800

Intézményi működési bevétel összesen: 29 300 29 300
107. cím összesen: 29 300 29 300

108 Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság
I. 1. Intézményi működési bevétel 767 767

IV. Átvett pénzeszköz
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1.1 Alulfinanszírozás 11 366 11 366

VII. Pénzmaradvány 40 40

108. cím összesen: 12 173 12 173

109 Területfejlesztési Társulás
I. 1. Intézményi működési bevétel 3 811 3 811

IV . Véglegesen átvett pénzeszközök

1.1 Munkaügyi Központtól 5 300 5 300

1.2 Pályázatok alapján 6 000 6 000

1.2 Önkormányzatoktól 5 901 5 901

Működési célú pénzátvétel összesen: 17 201 17 201
109. cím összesen: 21 012 21 012

110 Német Kisebbségi Önkormányzat
I. 1. Intézményi működési bevétel 30 30

IV. 1. Működési célú pénzátvétel

1.1 Önkormányzati támogatás 3 500 3 500

1.2 Állami támogatás 714 714

1.3 Munkaügyi Központ 345 345

Működési célú pénzátvétel összesen: 4 559 4 559
VII. Pénzmaradvány 69 69

110. cím összesen: 4 658 4 658

111 Cigány Kisebbségi Önkormányzat
I. Intézményi működési bevétel 20 20

IV. 1. Működési célú pénzátvétel

1.1 Önkormányzati támogatás 3 500 3 500

1.2 Állami támogatás 714 714

1.3 Munkaügyi központtól 2 000 2 000

Működési célú pénzátvétel összesen: 6 214 6 214
VII. Pénzmaradvány 1 803 1 803

111. cím összesen: 8 037 8 037

112 ROMA Kistérségi Társulás
VII Pénzmaradvány 48 48

112. cím összesen: 48 48

113 Polgármesteri Hivatal
I. 1.Intézményi saját bevétel

1.1 Polgármesteri Hivatal működési 40 000 40 000

1.2 Intézményi gázfűtés miatt 50 000 50 000

1.3 Kamat 3 000 3 000
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1.4 Ifjúsági és diákönkormányzat bevételei 100 100

Intézményi saját bevétel összesen: 93 100 93 100

2. Önkormányzati sajátos működési bevételek

2.1 Helyi adók

2.1.1 Kommunális adó 46 000 46 000

2.1.2 Építményadó 16 000 16 000

2.1.3 Idegenforgalmi adó 5 000 5 000

2.1.4 Iparűzési adó 290 000 290 000

összesen: 357 000 357 000
2.2 Átengedett központi adók

2.2.1 Személyi jövedelemadó 680 052 680 052

2.2.2 Gépjárműadó 80 000 80 000

2.2.3 Egyéb központi adók 3 500 3 500

összesen: 763 552 763 552
2.3 Egyéb sajátos bevételek

2.3.1 Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás 7 000 7 000

2.3.2 Egyéb bevételek 20 000 20 000

összesen: 27 000 27 000
Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: 1 147 552 1 147 552

I. cím összesen: 1 240 652 1 240 652

II. Önkormányzat költségvetési támogatása

1. Normatív támogatás 1 905 895 1 921 273

2. Központosított előirányzatok

2.1 Kisebbségi önkormányzat támogatása 1 428 1 428

2.2 Kiegészítő támogatás bérkiadásokhoz 17 928 17 928

összesen: 19 356 19 356

3. Normatív kötött támogatás

3.1.1 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 6 465 6 575

3.1.2 Pedagógus felk. kétszintű érettségiztetéshez 7 970 1 970

3.4 Tűzoltók támogatása 239 357 239 357

3.5 Lakossági folyékony hulladék ártalmatl. 1 050 1 050

3.7 Szociális továbbképzés 1 242 1 242

3.10 Szakmai fejlesztési feladatok 23 751 23 889

3.11 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 69 300 69 300

3.12 Időskorúak járadéka 1 143 1 143

3.13 Rendszeres szociális segély 34 200 34 200

3.14. Közcélú foglalkoztatás támogatása 16 103 16 103

3.15 Ápolási díj 28 300 28 300
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3.16 Lakásfenntartási támogatás 19 800 19 800

3.17 Adósságkezelés 3 150 3 150

összesen: 451 831 446 079

4. Fejlesztési célú támogatások

4.1 Területi kiegyenlítést szolgáló tám.

4.1.1 Belvárosi szennyvízcsatorna 200 200

4.1.2 Molnár György u. csapadék elvezetés 6 500 6 500

4.1.3 Városi táblarendszer 2 400 2 400

4.1.4 JAM Görkorcsolya pálya 5 000 5 000

4.1.5 Földvár 1 224 1 224

4.1.6 Koronás Udvarház pince 4 461 4 461

4.1.7 Zrínyi melegítőkonyha 12 000 12 000

4.1.8 Önk. fogl. Eszközbeszerzés 2 754 2 754

4.1.9 Fűtőmű területének rekonstrukciója 3 082 3 082

4.1.10 Kórház utcai járda és út felújítás 4 492 4 492

összesen: 42 113 42 113
4.2 Céljellegű decentralizált támogatás

4.2.1. Polgármesteri Hivatal modernizáció 8 227 8 227

4.2.2. Szivárvány Óvoda tetőfelújítás 938 938

összesen: 9 165 9 165
4.3 Címzett támogatás

4.3.2 Kórház "B" szárny rekonstrukciója 550 160 550 160

összesen: 550 160 550 160
4.4 Céltámogatás

4.5.1 Kertvárosi szennyvíz csatorna építés 100 710 100 710

5. Működésképtelen Önkormányzat

5.1 ÖNHIKI 20 000

 II. cím összesen: 3 079 230 3 108 856

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés 200 000 353 192

2. Önkormányzati vagyon bérbeadás 7 000 7 000

III. cím összesen: 207 000 360 192

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök

1. Működési célú pénzeszköz  átvétel

1.1 Pénzeszk. átv. államháztartáson belül

1.1.1 Önkormányzatoktól társulásokra 16 700 16 700

1.1.2 József A ÁMK működésére

1.1.2.1 Dalmandi Önkormányzat 35 977 35 977

1.1.2.2 Naki Önkormányzat 9 204 9 204
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1.1.2.3 Attalai Önkormányzat 7 221 7 221

1.1.2 Mezőőri támogatás 1 200 1 200

1.1.3 OEP-től védőnőkre 22 868 22 868

1.1.4 Iskolatej támogatás 8 700 8 700

1.1.5. Intézményi túlfinanszírozás visszatérítés 13 155 13 655

1.1.6. Út az esélyhez program 31 357 31 357

1.1.7.KÖVICE támogatás

1.1.7.1. Perekaci árok hulladékmentesítése 1 980 1 980

1.1.7.2. Fafajok telepítése 5 000 5 000

1.1.7.3. Elhagyott hulladék begyűjtése 1 000 1 000

1.1.8. GYISM Regionális konferencia támogatás 850 850

1.1.9. 2004. évi adóerőképesség számítás miatt 4 526

1.1.10. Munkaügyi Központtól 416

1.2 Pénzátvétel államháztartások kívül

1.2.1 Energia Központ 780

összesen: 155 212 161 434
2. Felhalmozási célú pénzátvétel

2.1. Pénzeszk. átv. államháztartáson belül

2.1.1. Fecskeház építésére 28 080 28 080

2.1.2. Ökológiai folyosó Konda patak 2 363 2 363

2.1.3. Cigányság élethelyzetének javítása 1 500 1 500

2.1.4. TRFC támogatások

2.1.4.1. Farkas Attila Uszoda vízvisszaforgató 36 920 36 920

2.1.4.2.Gunarasi utak felújítása 20 200 20 200

2.1.5.KÖVICE támogatás 

2.1.5.1. Kertvárosi szennyvízhálózat építés 11 000 11 000

2.1.6. ROP támogatások

2.1.6.1.Fogd kezénél, ki elmarad Erzsébet Ó. 80 740 80 740

2.1.6.2.Városrehabilitációs akció 495 000 495 000

2.1.6.3. József Attila infrastrukt. fejl. 113 916 113 916

2.1.7. BM önerő támogatás

2.1.7.1.Fogd kezénél Erzsébet Óvoda felújítás 2 550 2 550

2.1.7.2.Városrehabilitációs akció 33 000 33 000

2.1.7.3.József Attila infrastruktúrális fejl. 3 600 3 600

2.1.8. GYISM Balatonfenyves tábor 10 000 10 000

összesen: 838 869 838 869
2.2 Pénzeszk. átv. államháztartáson kívül

2.2.2 Szent Lukács Egészségügyi Kht. rekonstr. 15 150 15 150

2.2.6 Lakosságtól szennyvízhálózatra kertváros 64 545 64 545

2.2.7 Lakosságtól szennyvízhálózatra belváros 4 650 4 650

2.2.8 Parkoló megváltás 3 000 3 000

2.2.9 Vízműtől tanuszodára 10 979 10 979
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2.2.10 Lakosságtól Gunarasi utakra 8 800 8 800

összesen: 107 124 107 124

IV. cím összesen: 1 101 205 1 107 427

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése

1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

1.1 Ipari Park és Logisztikai Központ 6 000 6 000

1.2 Jóléti Alpítv. Családs. Szolg. 1 500 1 500

1.3 Kapos ITK. 4 500

összesen: 7 500 12 000
2. Hosszú lejáratú kölcsönök viszatérülése 6 000 6 000

V. cím összesen: 13 500 18 000

VI. Hitelek

1. Működési hitel 159 930 159 930

2. Beruházási hitel 120 000 120 000

VI. cím összesen: 279 930 279 930

VII. Pénzmaradvány 80 000 79 773

113. cím összesen: 6 001 517 6 194 830

Mindösszesen: 6 339 318

2. sz. melléklet
Önkormányzat költségvetésének

2005. évi  kiadásai
eFt eFt

Cím Alcím Cím neve Eredeti Módosított
előirányzat előirányzat

101 Egyesített Szociális Intézmény
I. Személyi juttatások előir. 137 350 137 350

II. Munkaadót terh. járulék előir. 47 320 47 320

III. Dologi előirányzat 67 000 74 485

101. cím összesen: 251 670 259 155

102 Belvárosi Ált. Iskola
I. Személyi juttatások előír. 266 000 266 000

II. Munkaadót terh. járulék előir. 86 300 86 300

III. Dologi előirányzat 53 360 54 322

IV.  Ellátottak juttatásai 5 922 5 922

V. Felhalmozási kiadás 3 118

102. cím összesen: 411 582 415 662
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103 József Attila ÁMK
I. Személyi juttatások előir. 253 492 253 492

II. Munkaadót terh. járulék előir. 81 876 81 876

III. Dologi előirányzat 68 881 69 616

IV. Ellátottak juttatásai 3 752 3 752

V. Felhalmozási kiadás 1 630

103. cím összesen: 408 001 410 366

104 Illyés Gy. Gimnázium
I. Személyi juttatások előir. 157 700 157 700

II. Munkaadót terh. járulék előir. 50 200 50 200

III. Dologi előirányzat 48 000 45 456

IV. Ellátottak jutatásai 3 126 3 126

V. Felhalmozási kiadás 

1. Eszközbeszerzés 2 221 3 864

2. Labdafogó háló 500

104. cím összesen: 261 247 260 846

105 Apáczai Cs. J. Szakközépiskola
I. Személyi juttatások előir. 186 800 186 800

II. Munkaadót terh. járulék előir. 64 850 64 850

III. Dologi előirányzat 77 500 76 296

V. Felhalmozási kiadás 16 900 19 260

105. cím összesen: 346 050 347 206

106 516. sz. Ipari Szakképző Intézet
I. Személyi juttatások előir. 263 000 263 000

II. Munkaadót terh. járulék előir. 87 000 87 000

III. Dologi előirányzat 96 735 92 350

IV. Ellátottak pénzbeni juttatása 3 800 3 800

V. Felhalmozási kiadás Gép, berendezés 10 230 12 030

106. cím összesen: 460 765 458 180

107 Integrált Önk. Szolg. Szervezet
I. Személyi juttatások előir. 198 764 198 764

II. Munkaadót terh. járulék előir. 64 637 64 637

III. Dologi kiadás 77 000 83 067

V. Felhalmozási kiadás 5 089

107. cím összesen: 340 401 351 557

108 Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság
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I. Személyi juttatások előir. 168 819 168 819

II. Munkaadót terh. járulék előir. 54 616 54 616

III. Dologi előirányzat 28 095 28 095

108. cím összesen: 251 530 251 530

109 Területfejlesztési Társulás
I. Személyi juttatások előir. 14 300 14 300

II. Munkaadót terh. járulék előir. 4 879 4 879

III. Dologi előirányzat 5 967 5 967

109. cím összesen: 25 146 25 146

110 Német Kisebbségi Önkormányzat
I. Személyi juttatások előir. 1 351 1 351

II. Munkaadót terhelő járulék előir. 403 403

III. Dologi kiadások 1 904 1 904

VII. Működésre átadott pénzeszköz 900 900

V. Felhalmozási kiadás 100 100

110. cím összesen: 4 658 4 658

111 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
I. Személyi juttatások előir. 2 062 2 062

II.  Munkaadót terhelő járulék előir. 650 650

III. Dologi kiadások 5 325 5 325

111. cím összesen: 8 037 8 037

112 ROMA Kistérségi Társulás
III. Dologi kiadások 48 48

112. cím összesen: 48 48

113 Polgármesteri Hivatal

I. Személyi juttatás előirányzata
1. Hivatal 268 185 268 601

2. Város és községgazdálkodás 2 179 2 179

3. Út az új esélyhez program 45 365 45 365

4. Diákönkormányzat nyári munka 2 000

I. cím összesen: 315 729 318 145

II. Munkaadót terh. járulék
1. Hivatal 75 890 75 890

2. Város és községgazdálkodás 750 750

3. Út az új esélyhez program 16 946 16 946

4. Segélyeket terhelő járulékok 6 500 6 500
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II. cím összesen: 100 086 100 086

III. Dologi kiadások
1. Polgármesteri Hivatal 100 000 100 000

2. Polgármesteri keret, testvérvárosok 5 000 4 900

3. Televíziós műsorkészítés 11 750 11 750

4. Intézményi vagyonbiztosítás 2 400 2 400

5. Foglalkoztatáseü. szolg. 3 000 3 000

6. Intézményi gáz 50 000 50 000

7. Szerződéses járat szolgáltatás 200 200

8. Városi kulturális ünnepségek 5 000 4 900

9. Gyermek és ifjúsági önkormányzat 2 000 2 000

10. Város és községgazdálkodás 15 000 15 000

11. Helyi utak fenntartása 20 000 20 000

12. Belvízvédelem, települési vízellátás 14 000 14 000

13. Ingatlanok üzemeltetése 15 000 22 717

14. Köztisztaság, parkfenntartás

14.1. Hulladékgyűjtés kezelés 50 000 50 000

14.2. Utak szennyeződés mentesítése 20 000 20 000

14.3. Parkfenntartás 65 000 65 000

15. Temetőfenntartás 7 000 7 000

16. Közvilágítás 45 000 45 000

17. Egészséges városok programok 1 000 1 000

18. Általános iskolások étkeztetése 33 500 33 500

19. Katasztrófa védelem 1 300 1 300

20. Környezet és természetvéd. feladatok 14 000 26 000

21. Szerződéses szociális ellátások

21.1 Bölcsőde 12 000 12 000

21.2 Gyermekjóléti szolgáltatás 904 904

21.3 Családsegítő szolgáltatás 929 929

21.4 Családok és gyermekek átmeneti otthona 125 125

21.6 Népkonyha 41 41

21.7 Tanyagondnoki szolgáltatás 167 167

21.8. Rehabilitációs foglalkoztatás 4 000 4 000

21.9 Közhasznú foglalkoztatás 8 500 8 500

21.10 Közcélú foglalkoztatás 16 103 16 103

21.11  Lakóotthon üzemeltetés 1 000 1 000

21.12 Krízistámogatás 42 42

21.13. Adósságkezelés 125 125

21.14. Hajléktalan ellátás 125 125

22. Uszodabérlet 500 500

23. Kamatfizetés
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23.1 Beruházási hitel után 22 000 22 000

23.2 Működési hitel után 10 000 10 000

23.3 Közvilágítás korszerűsítése 14 687 14 687

24. Interpellációs keret 5 000 4 950

25. Út az új esélyhez program 23 138 23 138

26. 2004. évi normatíva visszafizetés 16 651

III. cím összesen: 599 536 635 654

V. Felhalmozási kiadás
1. Fecskeház építése 36 750 36 750

2. Kórház rekonstrukció 577 478 577 478

3. Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés 7 000 7 000

4. Földvár rekonstrukció 1 530 1 530

5. Városi táblák 3 000 3 000

6. Polgármesteri Hivatal modernizáció 2004. 5 590 5 590

7.Önk. fogl. eszközbeszerzés 3 443 3 443

8. Zrínyi melegítő konyha 1 122 1 122

9. Területvásárlás Ipari Park KHT-tól 6 000 6 000

10. Gyenis A u. 16. épületvásárlás 4 000 4 000

11. Hulladékudvar létesítés 46 826 46 826

12. Kertvárosi szennyvízcsatorna építés 251 774 251 774

13. Támasz Otthon bővítésére ingatlan 14 200 14 200

14.Gyár utcai kisállomás vásárlás 18 750 18 750

15. Szociális taxi vásárlás 2 605 0

16. Ivanich u. közmű kiváltás 3 000 3 000

17. Minőségirányítási rendszer 2 375 2 375

18. Gunaras alaptőke emelés 7 000 47 000

19. Dombóvári Környezet- és Hulladék-

      gazdálkodási Kft. jegyzett tőke 30 000 30 000

20. Arany János tér kisajátítás 11 000 11 500

21. Teleki u. ingatlan vásárlás 4 250 4 250

22. Csapadékvíz elvezetés kiépítése 5 375 5 375

23. LIDL kerékpárút közvilágítás 1 450 1 450

24. Út az esélyhez program tárgyi eszköz 1 034 1 034

25.Gunarasi utak aszfaltozása 44 000 44 000

26. Erzsébet utca közművesítés 5 000 5 000

27. Juhász Gyula utca közművesítés 7 000 7 000

28. Belvárosi szennyvízcsatorna építés 26 069 26 069

29. Radnóti u. közmű építés 3 625

30. Családsegítő eszköz vásárlás 3 438

31. Arany J. u. 8. szennyvízcsatorna vásárlás 1 300

32. Lakásgazdálkodási Kht. törzstőke emelés 4 000
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33. Sportpálya kialakítás 2 500

34. Kerítés DFC sporttelep 713

35. Bordás A. u. 25. épület vásárlás 1 100

36. Ingatlan vásárlás (Zöldért) 517

37. Szavazórendszer 3 000

38. Fényújság víztoronyra 1 500

39. Közvilágítás bővítés 3 500

40. Könyvtár internet helyiség kialakítás 3 860

41. Művelődési Ház mozi kialakítás 24 000

42. Polgármesteri Hivatal modernizáció 2005. 8 000

V. cím összesen: 1 127 621 1 226 569

VI. Felújítások
1. Molnár Gy. u. csapadék csatorna 9 286 9 286

2. Molnár György u. parkoló felújítás 1 502 1 502

3. Balatonfenyvesi tábor felújítása 13 350 13 350

4. Zrínyi Ilona Általános Iskola rekonstrukció 10 000 10 000

5. Játszótér felújítás 600 600

6. Akadálymentesítés 2 000 2 000

7. Farkas Attila Uszoda vízvisszaforgató 54 896 54 896

8. Koronás Udvarház pince 1 826 1 826

9. Szivárvány Óvoda tető 3 600 3 600

10. Fűtőmű rekonstrukció 3 852 3 852

11. Kórház utcai járda, út 6 143 6 143

12. Erzsébet Óvoda felújítás 84 990 84 990

13. Városrehabilitáció 550 000 550 000

14. József Attila ÁMK felújítás 119 916 119 916

15. Újdombóvár Közösségi Ház 210

16. Művelődési Ház kisterem 11 300

17. Gunarasi járdák, Kernen tér felújítás 16 000

18. Belvárosi Iskola nyílászáró csere 10 000

19. Kinizsi u. 37. bokszterem 10 000

20. Szociális Otthon bejárat burkolat 1 800

21. Szociális Otthon kapu felújítás 800

22. Szociális Otthon gazd. bejárat aszfaltozás 1 600

VI. cím összesen: 861 961 913 671

VII. Működésre átadott pénzeszköz
1. Államháztartáson belül

1.1 Kisebbségi önkormányzatok támogatására 8 428 8 428

1.2 Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság 1 000 1 000

1.3 Többcélú társulás működésére 4 133 4 133
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Összesen: 13 561 13 561
2. Államháztartáson kívül

2.1 Művelődési Ház Kht. 30 000 30 000

2.2 "Hospital" Alapítvány 1 033 1 033

2.3 Gunaras Rt. idegenforgalmi adó 15 000 0

2.4 Civil szervezetek támogatása 3 000 3 000

2.5 Sportegyesületek 20 000 21 140

2.6 Római Kat. Plébánia temetőfenntartás 300 300

2.7 Viziközmű Társulat támogatás 3 500 3 500

2.8 Fiatal Értelmiségért Alapítvány 2 200 2 200

2.9 Szoc. Lakásalap Alapítvány 1 000 1 000

2.10 Védett épületek 1 500 1 500

2.11 Polgárőrség 1 500 1 500

2.12 Pályafenntartás 5 000 5 000

2.13. Református Egyház Óvoda fenntartás 6 420 6 420

2.14 Kapos Innovációs Kht. 12 000 12 000

2.15 Várossz. és Városv. Egyesület Múzeális gy. 2 100 2 100

2.16 Táboroztatás támogatására 1 200 1 200

2.17 Iskola egészségügyi feladat 370 370

2.18 Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 100 100

2.19 Sipos Gyula ösztöndíj rendszer 500 500

2.20 Jóléti Kht Út az esélyhez program 355 355

2.21 Jóléti Alapítvány Út az esélyhez program 485 485

2.22 Kapos gyermektánccsoport 200

2.23 Jóléti Alapítvány foglalkoztatási pályázat 2 000

Összesen: 107 563 95 903

3. Önk. által folyósított ellátások 

3.1 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 77 000 77 000

3.2 Időskorúak járadéka 1 270 1 270

3.4 Rendsz. szoc. segélyben részesülő aktívok 35 500 35 500

3.5 Rendszeres szoc. segély 2 500 2 500

3.6 Ápolási díj 37 000 37 000

3.7 Átmeneti segély 5 000 5 000

3.8 Lakásfenntartási támogatás 22 000 22 000

3.9 Beiskolázási segély 1 000 1 000

3.10 Rendkívüli gyermekvéd. támogatás 1 000 1 000

3.11 Temetési segély 2 500 2 500

3.12 Köztemetés 500 500

3.13 Gazdálkodást segítő támogatás 300 300

3.14 Közgyógyellátás 3 000 3 000

3.15 Iskolatej akció 18 900 18 900
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3.16 Adósságkezelés 3 500 3 500

3.17 Lakbértámogatás 1 500 1 500

3.18 Helyijáratú közlekedésre támogatás 12 000 12 000

Összesen: 224 470 224 470

VII. cím összesen: 345 594 333 934

VIII. Felhalmozásra átadott pénzeszközök
2. Államháztartáson kívül

2.1 Panelprogram 15 000 15 000

VIII. cím összesen: 15 000 15 000

IX. Adott kölcsönök

1.Működési célra

1.1 Szociális kölcsön 1 000 1 000

1.2 Kapos ITK tagi kölcsön 4 500

2. Felhalmozási célra

2.1 Fiatalok lakáshoz jutása 4 000 4 000

2.2 Köztisztviselők lakásép. kölcsön 4 000 4 000

2.3 Közalkalmazotti lakásépítési kölcsön 4 000 4 000

IX. cím összesen: 13 000 17 500

X. Céltartalék
1. Iparűzési adó 10%-a 29 000 29 000

2. Pályázati saját forrás 30 000 0

2.1 Céltámogatás kórházi gép-műszer 16 175

2.2 Helyi közlekedés támogatása 4 000

2.3 Belvárosi Ált. Iskola nyílászáró csere 1 250

2.4 JAM csarnok épület felújítása 1 250

2.5 Újdombóvári Közösségi Ház II. ütem 1 875

2.6 Szigeterdő lakótorony III. ütem 2 250

2.7 Tanácsköztársaság 1-3-5 épület parkoló 870

2.8 Gunaras Tó utca csapadékvízelvezetés 6 188

2.9 Rákóczi u. gyalogátkelőhely 900

2.10 Belvárosi Isk. hőközpont korszerűsítése 2 940

2.11 Gunarasi Tábor felújítása 3 503

2.12 Móra F. Ált. Iskola korszerűsítés 3 000

2.13 Polg. Hivatal informatikai korszerűsítés 750

3. Államháztartási tartalék 28 707 28 707

4. Szakmai és informatikai fejlesztés 23 751 12 484

5. Közalkalmazotti juttatásokra 9 000 9 000

6. Normatív támogatás visszafizetés 14 000 0
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7.Térségi integrált szakképző központ 9 500 9 500

X. cím összesen: 143 958 133 642

XI. Hiteltörlesztés
1. Beruházási hitelek 33 820 33 820

2. Közvilágítás korszerűsítése 9 600 9 600

3. Folyószámla hitel 1 345 1 345

4. Kistérségi szennyvízelhelyezési program 2 933 2 933

XI. cím összesen: 47 698 47 698
113. cím összesen: 3 570 183 3 741 899

Mindösszesen: 6 339 318 6 534 290

2.c melléklet
József Attila ÁMK kiemelt kiadás előirányzatai

103. cím részletezése e Ft

Személyi
juttatás

Munkaadót
terhelő j.

Dologi
kiadás

Ellátottak
juttatásai

Felhalm.
kiadás Kiadás összesen

József A. ÁMK. 163 700 53 000 37 255 2 826 1 630 258 411
Általános Isk. és Óvoda Dal-
mand 59 194 18 821 21 289 667  99 971

Általános Isk. és Óvoda Nak 15 331 4 906 5 618 127  25 982

Általános Isk. és Óvoda Attala 15 267 5149 5 454 132  26 002

Összesen: 253 492 81 876
69 

616 3 752 1 630 410 366

2.b melléklet
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet kiemelt előirányzata

107. cím részletezése e Ft

 
Személyi jutta-

tás
Munkaadót 
terhelő j.

Dologi ki-
adás

Felhalm. 
kiadás

Kiadás össze-
sen

Kapaszkodó 42 266 13 800 16 000 2 605 74 671

Szivárvány Óvoda 93 000 30 000 17 000 2 484 142 484

Városi Könyvtár 16 598 5 437 11 000 0 33 035

Integrált Ö. Sz. Szervezet 46 900 15 400 39 067 0 101 367

Összesen: 198 764 64 637 83 067 5 089 351 557

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2005.(VI.8.) rendelete

a szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003.(VIII.26.) rendelet módosításáról

1.§
(1)  A rendelet 3.§ (1) bekezdésének c.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
    „ c.) tanyagondnoki szolgálat”
(2)  A rendelet 3.§ (1) bekezdésének e.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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 „e.)  támogató szolgálat és szociális taxi szolgáltatás”
(3)  A rendelet 3.§ (1) bekezdése kiegészül az alábbi, új  f.) ponttal:
           „ f.)  közösségi pszichiátriai ellátás.”

2.§
A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
    „(1) Az étkeztetés és a Népkonyhán történő ellátás az Egyesített Szociális Intézmény  

szervezésében valósul meg.”

3.§
(1) A rendelet 6.§ (1) bekezdésének utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
       „A tanyagondnoki szolgálat működtetését a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti  

Alapszolgáltató Központ végzi.” 
(2) A rendelet 6.§ (6) bekezdésének utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A szolgáltatás iránti igények teljesítéséről a „Kapaszkodó” Szociális és   Gyermekjóléti  

Alapszolgáltató Központ vezetője dönt.” 

4.§ 
A rendelet 7.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  A családsegítő szolgáltatást a „Kapaszkodó” Szociális és   Gyermekjóléti Alap-
szolgáltató Központ végzi.”

5.§
(1)  A rendelet 7/A. § címe helyébe az alábbi cím lép:
              „Támogató szolgálat és szociális taxi szolgáltatás”
(2) A rendelet 7/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat a támogató szolgáltatást az Szt. 65/C. §-ában meghatározottak  
szerint a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ ál-
tal működtetett Támogató Szolgálat útján biztosítja.”

(3) A rendelet 7/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8)  A jogosultság legfeljebb egy évre állapítható meg, mely korlátlan számú igény-

bevételre jogosít.”

6.§
A rendelet kiegészül az alábbi 7/B. §-sal:

„Közösségi pszichiátriai ellátás
7/B.§

(1)  Az önkormányzat a közösségi pszichiátriai ellátást  a „Kapaszkodó” Szociális és  
Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ útján - a Szt. 65/A. § alapján - látja el. 

(2) A közösségi pszichiátriai ellátás célja a pszichiátriai betegek lakókörnyezetükben  
történő gondozása, továbbá gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítése.

(3)  Az ellátás térítésmentes.”

7.§
A rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A hajléktalanok ellátását a Nappali Melegedőben az Egyesített Szociális Intézmény  
végzi.”

8.§
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A rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
   „(3)  A hajléktalan személyek átmeneti elhelyezése az Egyesített Szociális Intézmény ál-

tal működtetett Éjjeli Menedékhelyen történik.”

9.§
(1)  A rendelet 1. sz. mellékletének I. A) b.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b.) Népkonyhai ellátás
                    - Dombóvár Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény
                       Dombóvár, Arany J. tér 2.”
(2)  A rendelet 1. sz. mellékletének I. C)  pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
   „C) Családsegítés
                   - „Kapaszkodó” Szociális és   Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ 
                       Dombóvár, Szabadság u. 6-8.”
(3)  A rendelet 1. sz. mellékletének I. Alapellátások része a következő, új rendelkezéssel 

egészül ki: 
„D) Támogató szolgálat és szociális taxi szolgáltatás

                  - „Kapaszkodó” Szociális és   Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ 
                       Dombóvár, Szabadság u. 6-8.
          E) Közösségi pszichiátriai ellátás
                  - „Kapaszkodó” Szociális és   Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ 
                       Dombóvár, Szabadság u. 6-8.”
(4)  A rendelet 1. sz. mellékletének II. A)  b.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

  „b.) Hajléktalanok nappali melegedője
                    - Dombóvár Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény
                       Dombóvár, Arany J. tér 2.”

10.§
A rendelet 2. sz. melléklete az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

„Kapaszkodó” Szociális és   Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ által működtetett  
támogató szolgáltatás és szociális taxi szolgáltatás intézményi térítési díjai:
Szállító szolgálatért:

- minden megkezdett km-re számítva 50 Ft/km;
- rendszeres igénybevétel esetén – minimum 15 nap/hó – a térítési díjból 50% 

kedvezmény adható. 
      Személyi segítésért: 

- a gondozási  díj  350 Ft/óra.  Felszámítandó  minimális  gondozási  idő:  30  
perc.

          A személyi térítési díj nem haladhatja meg a gondozott jövedelmének 20 %-át.”

Záró rendelkezések
11.§

(1) A rendelet 6.§-ának címében és szövegében a „falugondnoki szolgálat”  megnevezés 
helyébe „tanyagondnoki szolgálat” megnevezés lép. 

(2)  E rendelet hatálybalépéskor a 6. § (4) bekezdése hatályát veszti.
(3)  Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2005. június 1. napjától 

kell alkalmazni.
Dombóvár, 2005. május 30.

Szabó Loránd Frellerné dr.Kovács Anna
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polgármester      címzetes főjegyző
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

38/2005. (VI. 8.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 34/2003.
(X.29.) rendelet módosításáról

1.§
(1)  A rendelet 8.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1)   A gyermekjóléti  szolgáltatást  az  önkormányzat  a  „Kapaszkodó” Szociális  és  
Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ által biztosítja.

(2) A rendelet 8.§ (2) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:  
„A  kérelmet előterjeszteni, illetve jelzést megtenni közvetlenül a „Kapaszkodó” Szociális  

és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központnál lehet.”

2.§
(1)  A rendelet 11.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A tábor szervezésével és működtetésével kapcsolatos feladatokat a Gyermek és  
Ifjúsági Önkormányzat látja el.

(2)  A rendelet 11.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
         (4) Az igénybevételre irányuló kérelmeket a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzatnál  

lehet benyújtani.

3.§
A rendelet 13.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § A gyermekek átmeneti gondozását az önkormányzat a Gyvt. 45-41.§-ai szerint  
a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ útján biz-
tosítja.
Az átmeneti gondozás formái:

- helyettes szülői ellátás
- Családok Átmeneti Otthona”

4.§
A rendelet 1.sz. mellékletének szövegében a „Jóléti Szolgálat Alapítvány Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálata Dombóvár, Szabadság u. 8.” illetve  a „ Családok és Gyermekek 
Átmeneti Otthona” szövegrész helyébe a következő lép:

„Kapaszkodó” Szociális  és Gyermekjóléti  Alapszolgáltató  Központ  Dombó-
vár, Szabadság u. 6-8. illetve Családok Átmeneti Otthona

5.§
A rendelet 2.sz. mellékletének szövegében a „ Családok és Gyermekek Átmeneti Otthona” 
szövegrész  helyébe a következő lép:

„Családok Átmeneti Otthona”

6.§
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2005. június 1. napjától kell 
alkalmazni.

Dombóvár, 2005. május 30.

Szabó Loránd Frellerné dr.Kovács Anna
polgármester címzetes főjegyző
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2005. (VI.8.) rendelete a zajt okozó tevékenységek engedélyezéséről

Dombóvár Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény 16. §-ában biztosított jogkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed Dombóvár Város közigazgatási területén minden termé-

szetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki az e 
rendeletben foglalt tevékenységet végzi.

(2) E rendeletben meghatározottak szerint üzemeltethető rendszeresen vagy alkalom-
szerűen, szabad vagy zárt térben elhelyezett hangsugárzó berendezés, így különö-
sen:  

- kulturális, szabadtéri színpadi, térzene, vidámpark és egyéb szabadtéri előadás, 
nyílt színi rendezvényen, művelődési házban, zenekari próbateremben alkalma-
zott hangsugárzó berendezéseire;

- zenés  vagy  táncos  szórakozóhely,  vendéglátó-ipari  egység  és  kerthelyiség 
hangsugározó berendezéseire (televízió, rádió, zenegép, stb.);

- üdülő, üdülőtábor, kemping, sport-létesítményekben alkalmazott hangsugárzó 
berendezések üzemben tartására, továbbá

- a kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységeknek a külső környezetre zajt sugár-
zó berendezéseire.

(3) Tilos a város területén  
- 22 órától reggel 7 óráig, vasárnap és ünnepnapokon reggel 8 óráig, pénteken, 

szombaton, vasárnap és ünnepnapot megelőző napon 23 órától a szabadban, 
nyitott ajtajú vagy ablakú helyiségben a csendet hangos énekléssel, zenéléssel, 
vagy más módon zavarni. 

- olyan tevékenység végzése, amely mások üdülését, pihenését, nyugalmát bár-
milyen módon zavarja. 

- hirdetési reklámcélú, figyelemfelkeltésre, tájékoztatásra szolgáló szöveg sugár-
zása.

Kivéve:
- a közérdekből, kárelhárítási, katasztrófavédelmi céllal törtnő hangosító beren-

dezés alkalmazása figyelemfelkeltésre, tájékoztatásra.

2. §
(1) Rendszeres vagy alkalmi kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport-, vagy kö-

zösségi  hangosítást  igénylő,  illetőleg  a  környezetre  történő  zajkibocsátással  járó 
rendezvény hatósági engedély alapján tartható.

(2) A vendéglátó egységek, szórakozóhelyek, és egyéb létesítmények szabadtéri ze-
ne- és egyéb műsorjel-szolgáltatása hétfőtől csütörtökig 22 óráig, pénteken, szom-
baton, vasárnap,  ünnepnapokon és az ünnepnapot megelőző napon 23 óráig engedé-
lyezhető.

(3) A rendezvény teljes időtartama alatt biztosítani kell, hogy a zaj-, és rezgésterhe-
lési határértékek megállapításáról szóló 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rende-
letben meghatározott zajterhelési határértékeket ne lépjék túl. 
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(4) A rendelet hatálya alá tartozó bármely hangsugárzó berendezés csak abban az 
esetben és oly módon működtethető,  ahogy azt zajvédelmi szempontból  engedé-
lyezték.

(5) Az engedélyezés során figyelembe kell venni az érintett területrészen lévő más 
hangsugárzó berendezések zajkibocsátását is, és ezek együttes zaja sem haladhatja 
meg az engedélyezett értékeket.

3. §
A polgármester – a helyi körülmények figyelembevételével – engedélyezheti a a 2. § (2) 
bekezdésben meghatározott időtartamtól, illetőleg a 2. § (3) bekezdésben meghatározott ér-
tékektől való eltérést. 

4. §
(1) A tartósan, rendszeresen, illetőleg az alkalmi rendezvényen működtetett hang-

sugárzó berendezés üzemeltetése iránti kérelmet a létesítmény, eszköz tulajdonosa, 
kezelője, üzemeltetője, vendéglátó-ipari egységek vonatkozásában a működési en-
gedély jogosultja köteles a tervezett üzemeltetés megkezdése előtt legalább 5 mun-
kanappal korábban benyújtani. 

(2) Az engedély iránti kérelmet az e célra rendszeresített – 1. számú mellékletben 
meghatározott – formanyomtatványon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálati Irodájában.  

(3) A rendszeresen üzemeltetett hangsugárzó berendezés üzemeltetője köteles a ké-
relemhez műszeres mérés alapján készült zajmérési jegyzőkönyvet csatolni, mely 
igazolja, hogy a megjelölt helyen a működés során a zajkibocsátás engedélyezett ér-
téke megtartható, illetőleg annak betartására milyen műszaki vagy más feltételek 
teljesítése esetén van lehetőség. 

(4) A tartósan, illetőleg a rendszeresen működtetett hangsugárzó berendezés üze-
meltetője minden év április 30-áig, illetőleg az idényjelleggel nyitva tartó vendéglá-
tó-ipari  egységek  üzemeltetésének  megkezdése  előtt  köteles  nyilatkozni,  hogy a 
hangsugárzó  berendezés  üzemeltetési  körülményeiben,  műszaki  paramétereiben 
változás nem történt, és a zajkibocsátási határértéket betartja, illetőleg az engedé-
lyezett határérték megtartható. 

(5) A zajsugárzó berendezések működtetésének engedélyét Dombóvár Város Jegy-
zője hatósági határozattal adja ki. 

(6) A Jegyző jogosult a határozatban foglalt előírások teljesítésének ellenőrzésére. 

5. §
(1) Azzal szemben, aki hangsugárzó berendezést nyilvános helyen, az ahhoz szük-

séges engedély nélkül üzemeltett, illetőleg, aki az engedélyező határozatban foglalt 
előírásokat nem teljesíti a külön jogszabályban meghatározott végrehajtási intézke-
dés kezdeményezhető, és az esetlegesen szükségessé váló mérés költségeinek fize-
tésére is kötelezhető. 

(2) Ha a hangsugárzó berendezést ismételten az engedélyben foglaltaktól eltérően 
üzemeltetik, vagy a rendszeresen üzemeltetett berendezések esetében az üzemeltető 
nem tesz eleget a 4. § (4) bekezdésében meghatározott nyilatkozattételi kötelezett-
ségének az engedélyt az eljáró hatóság visszavonja. 

(3) Aki a rendeletben foglalt – magasabb szintű szabálysértési jogszabályban nem 
szankcionált – szabályokat megszegi 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

6. §
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(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a zajt okozó te-
vékenységek engedélyezéséről szóló 28/2003. (VIII.26.) rendelet hatályát veszti. 

(2) A rendeletben foglalt előírásokat a már meglévő és működő létesítmények és 
berendezések esetében is alkalmazni kell. 

Dombóvár, 2005. május 30.

Szabó Loránd    Frellerné Dr. Kovács Anna
polgármester címzetes főjegyző

1.számú melléklet

KÉRELEM
A zajt okozó tevékenységek engedélyezéséről szóló 39/2005. (VI.8.) rendelet alapján 

hangsugárzó berendezés üzemeltetéséhez

I. Az üzemeltető adati
1. Üzemeltető  neve: 

………………………………………………………………………

2. Üzemeltető  székhelye: 
………………………………………………………………….

3. Üzemeltető  elérhetősége  (telefon): 
……………………………………………………..

4. Hangsugárzó  berendezés  tulajdonosa1:  …………………………..
…………………….

5. Vendéglátó-ipari egység esetén

- működési engedély jogosultja: …………………………………………………...

- működési engedély száma: …………………………………………………….... 

II. A berendezés adati
1. Hangsugárzó berendezés típusa, fajtája2: 

………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
……………………. 

2. A gyártó szerint maximális teljesítménye: ……………………………………………..

III. Üzemeltetés ideje
1. A berendezés üzemeltetésének időpontja, időtartama: 
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………….
…….

1 Amennyiben eltér az üzemeltetőtől
2
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Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy 

- a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 8/2002. (III.22.) KöM-EüM 
együttes rendeletben meghatározott zajterhelési határértéket betartom, valamint

- az üzemeltetés során a zaj- és rezgésvédelemről szóló 12/1983. (V.12.) MT rendelet 2. 
§ (3 ) bekezdésében meghatározott, emberek nyugalmát jelentős mértékben zavaró  ve-
szélyes mértékű zajt nem keltek.

Kelt: ……………………………………..

…………………………
     aláírás, bélyegző 

Csatolandó dokumentumok: 
- a hangsugárzó berendezés műszaki paramétereit tartalmazó dokumentumok
- a tevékenység végzésére való jogosultságot igazoló irat (vállalkozói igazolvány
- rendszeresen működtetett berendezés esetén zajmérési jegyzőkönyv

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
40/2005. (VI.8.) rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 25/2001.

(VI.28.) rendelet módosításáról

1. § 
A rendelet 7. §-a az alábbi új (7) bekezdéssel egészül ki: 
„(7) Hantos temetkezési sírhelyek esetében a talaj felszínével azonos szintig járda építhe-
tő.”

2. §
A rendelet 2005. június 10.  napján lép hatályba. 
Dombóvár, 2005. május 30.

Szabó Loránd Frellerné dr. Kovács Anna
polgármester       címzetes főjegyző

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
41/2005.(VI.8.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször mó-

dosított 31/2002.(XI.29.) rendelet módosításáról

1. § 
A rendelet 2. § (9) bekezdésének a) pontja (A város nemzetközi kapcsolatai) kiegészül az 
alábbival:

„(9) a) – a svédországi Höganäs”

2. §
A rendelet 8. §-a kiegészül egy új (5) bekezdéssel, ezzel a soron következő bekezdések 
számozása eggyel nő. 
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„(5) Amennyiben az adott napirendhez tanácskozási joggal meghívott önkormányzati in-
tézmény, valamint a részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság  
vezetője vagy megbízottja az ülésen nem jelenik meg – a képviselőtestület ellenkező dönté-
se hiányában – a napirend tárgyalását el kell napolni.” 

3. § 
A rendelet kiegészül az alábbi 19/A §-sal.

„19/A §
Felvilágosítás kérés (interpelláció)

(1) A  települési  képviselő  a  képviselőtestület  ülésén  a  polgármestertől  
(alpolgármestertől), a jegyzőtől, a bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvi-
lágosítást kérhet, amelyre az ülésen - vagy legkésőbb 15 napon belül írásban - érdemi  
választ kell adni. (Ötv. 19. § (2) bek.)

(2) A felvilágosítás kérés valamely probléma felvetése és kifejtése, amellyel a képviselő  
arra kér választ, az miként szüntethető meg, illetőleg valamilyen mulasztásra, helyte-
len gyakorlatra hívja fel a figyelmet, vagy valamely panasz orvoslását kéri. 

(3) Felvilágosítás kérésre a napirend lezárását követően csak „rendes” ülésen van lehe-
tőség

(4) Az írásbeli választ minden képviselőnek a soron következő ülésig meg kell küldeni. 
(5) A felvilágosítás kérést legkésőbb az ülés előtt 5 nappal a polgármesterhez kell benyúj-

tani. 
(6) A polgármester a képviselőtestületnek bejelenti a felvilágosítást kérő képviselőket. Is-

merteti a felvilágosítás kérés tartalmát, amennyiben kérdésére a felvilágosítást kérő  
képviselő ezt a jogát átengedi. Ha a képviselő az ismertetés jogát fenntartja, 3 perc-
ben előadhatja interpellációjának tartalmát. 

(7) Ha a felvilágosítást kérő képviselő nincs jelen, a felvilágosítás kérést elnapoltnak kell  
tekinteni. 

(8) A felvilágosítás kérésre adott válasz elfogadásáról a felvilágosítást kérő nyilatkozik.  
Amennyiben válasza nemleges,  a  képviselőtestület  vita  nélkül,  egyszerű többséggel  
dönt. 

(9) Amennyiben a képviselőtestület sem fogadta el a választ, a polgármester vizsgálat cél-
jából kiadja az illetékes bizottságnak. 

(10) A 15 napon belül, írásban adott válasz elfogadásáról a képviselő a soron következő  
ülésen nyilatkozik. 

(11) A felvilágosítás kérésben feltárt probléma kivizsgálásába a felvilágosítást kérő képvi-
selőt be kell vonni. 

(12) Amennyiben a választ a felvilágosítást kérő nem fogadja el, de a képviselőtestület el-
fogadja, ugyanabban az ügyben tárgy évben felvilágosítást kérni nem lehet. 

(13) Zárt ülésen tárgyalt napirendet, vagy személyiségi jogokat, üzleti érdeket érintő felvi-
lágosítás kérésre a válasz kizárólag írásban adható meg.

(14) A felvilágosítás kérésekről a jegyző rendszeres és folyamatos nyilvántartást vezet.” 

4. §
A rendelet kiegészül a következő 19/B §-sal:

„19/B §
Kérdés

(1) Kérdés az önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési és előkészí-
tési jellegű felvetés vagy tudakozódás. 
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(2) Kérdéseket a „rendes” ülés kezdetéig kell a polgármesterhez írásban benyújtani, aki  
az ülésen bejelenti a  beterjesztett kérdéseket. 

(3) A kérdésekre egyebekben a 19/A § (1), (3), (4), (7), (13), (14) bekezdés  szabályait kell  
alkalmazni. „

5. §
(1) Jelen rendelet  hatályba lépésével a 19. § (3) bekezdésének a) és b) pontja hatályát 

veszti. 
(2) A rendelet 2005. június 10. napján lép hatályba. 
Dombóvár, 2005. május 30.

Szabó Loránd Frellerné dr. Kovács Anna
 polgármester       címzetes főjegyző

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2005. (VI.8.) rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intéz-
ményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény (az alábbiakban közoktatási törvény) 102. § (2) bekezdés b) pontjában, a 
117. § (4) bekezdésében, valamint 124. § (21) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás 
alapján a térítési és tandíjakról az alábbi rendeletet alkotja. 

A rendelet hatálya
1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Dombóvár város fenntartásában működő 
a) óvodákra
b) általános iskolákra
c) ÁMK-ra
d) alapfokú művészetoktatási intézményre
e) gimnáziumra
f) szakközépiskolára
g) szakiskolára
h) kollégiumokra
i) az a)-h) pontban felsorolt intézmények szolgáltatásait igénybevevőkre

Általános rendelkezések
2. §

(1) A rendeletben található törvényi hivatkozások részletezését e rendelet mellékle-
te tartalmazza.

Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások
3. §

(1) Ingyenes valamennyi a közoktatási törvény 114.§-ában meghatározott szolgálta-
tás, ezen túlmenően a közoktatási törvény 53.§ (2) bekezdésében foglalt tanórán 
kívüli foglalkozás az 52.§ (7.) bekezdésben meghatározott időkereten belül.

(2) A fenntartó által jóváhagyott helyi pedagógiai programban, valamint az intézmények 
alapító okiratában szereplő ingyenes szolgáltatások.
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A térítési és tandíjfizetési kötelezettség
4. §

(1) Térítési díjat kell fizetni a közoktatási törvény 115.§-ában, tandíjat a 116.§-ában 
felsorolt szolgáltatások esetén.

(2) Térítési díjat kell továbbá fizetni azon tanórán kívüli szolgáltatásokért, melyeket az in-
tézmény a közoktatási törvény 52.§ (7) bekezdésében meghatározott időkereten felül 
felvesz.

(3) A gyermek, a tanuló a nevelési-oktatási intézményekben igénybe vett étkezésért téríté-
si díjat köteles fizetni.

A térítési- és tandíjfizetési kötelezettség mértéke
5. §

(1) A fizetendő tandíj és térítési díj mértékének meghatározásakor a szakmai fel-
adatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát 
kell alapul venni. Ennek százalékos mértékét a közoktatási törvény 117.§-a ha-
tározza meg.

(2) Térítési  díjként az  (1)  bekezdésben  meghatározott  költséghányadnak  maxi-
mum
a) 25 %-a fizetendő a közoktatási törvény 115.§ (1) bekezdés b) pontjában felsorolt, 

valamint e rendelet 4.§ (2) bekezdésében meghatározott szolgáltatásokra
b) 10 %-a fizetendő a közoktatási törvény 115. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt 

esetekben az alapfokú művészetoktatási intézményekben 18 éven aluli tanulók ese-
tében

c) 30 %-a fizetendő a közoktatási törvény 115. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt 
esetekben az alapfokú művészetoktatási intézményekben 18 éven felüli, de 22 éven 
aluli tanulóknál

d) Az alapfokú művészetoktatási intézmény tulajdonát képező hangszerek használatá-
ért hangszerhasználati díjat kell fizetni. A hangszerhasználati díj éves összege nem 
haladhatja meg a szakmai feladatra tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy 
tanulóra jutó hányadának 5 %-át.

e) 40 %-a fizetendő esti, levelező képzés igénybevételekor a felnőttoktatásban 
a 11. évfolyamtól kezdődően a gimnáziumban és a szakközépiskolában, va-
lamint  a  szakközépiskolában vagy szakiskolában első  szakképesítés  meg-
szerzésekor a szakképzési évfolyamon

f) 50 %-a fizetendő nappali tagozaton és felnőttoktatásban egyaránt gimnázi-
umban és a szakközépiskolában a 11. évfolyamtól kezdődően, továbbá szak-
középiskolában vagy szakiskolában a szakképzési  évfolyamon tanulmányi 
követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal törté-
nő megismétlésekor

(3) Az intézményi étkeztetés igénybevételéért fizetendő térítési díj mértékét a gyer-
mekvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati. rendelet szabályozza.

(4) A tandíj tanévenként nem haladhatja meg a szakmai feladatra – a tanévkezdés-
kor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát a közoktatásról szóló 
törvény 116.§-ában meghatározottak szerint.

(5)  Tandíjért igénybe vehető szolgáltatások
a) Nappali oktatás munkarendje szerint, valamint felnőttoktatás keretében a má-

sodik és további szakképesítésre való felkészülés.
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b) Alapfokú művészetoktatásban a közoktatási törvény 115. §-ban meghatáro-
zottakat meghaladó tanórai foglalkozás, továbbá a tankötelezettség megszű-
nése után annak, aki nem áll tanulói jogviszonyban, illetve a huszonkettedik 
életév elérésétől a teljes alapszolgáltatás.

c) Nappali tagozaton és felnőttoktatásban egyaránt gimnáziumban és a szakkö-
zépiskolában  a  11.  évfolyamtól  kezdődően,  továbbá  szakközépiskolában 
vagy szakiskolában a  szakképzési  évfolyamon tanulmányi  követelmények 
nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő 
megismétlése.

d) A tanulói  jogviszony megszűnése után megkezdett  alapműveltségi vizsga, 
érettségi vizsga és szakmai vizsga – beleértve a javító és pótló vizsgát is -, 
továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett 
vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga.

e) Minden egyéb, a törvényben és e rendeletben nem szabályozott, a pedagógiai 
programhoz, a helyi tantervhez szorosan nem kapcsolódó nevelés és oktatás, 
a fenntartó által engedélyezett, az intézmény vezetőjének saját hatáskörében 
szabályozott intézményi többletszolgáltatás.

(6) A szülői szervezet és a diákönkormányzat együttes döntésével meghatározhatja azt a 
legmagasabb összeget, amelyet a nevelési-oktatási intézmény által szervezett, de nem 
a közvetlen tantervi oktató munkát érintő nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó 
program megvalósításánál nem lehet túllépni.

A térítési- és tandíj csökkentésének és mentességének lehetőségei
6. §

(1) Hátrányos helyzetű tanulóktól térítési díj nem szedhető.
(2) A második szakképesítés megszerzése a hátrányos helyzetű tanulók részére ingyenes, 

tőlük tandíj nem szedhető.
(3) Sajátos nevelési igényű tanulók esetében az oktatásban való részvétel és a kollégiumi 

ellátás minden esetben ingyenes.
(4) A térítési és tandíj összegét a szociális helyzettől függően csökkenteni lehet.
(5) A csökkentett térítési díj  az alapfokú művészetoktatási intézményben nem lehet keve-

sebb egy tanítási évben, mint a feladatellátáshoz biztosított alap normatív hozzájárulás 
zeneművészeti ág esetén 10, más művészeti ág esetén 20 százaléka azoknál a tanulók-
nál, akik 2005/2006. tanévben kezdik meg a tanulmányokat az első előképző, vagy az 
első alapfokú évfolyamon, majd ezt követően a belépő új évfolyamokra felvett tanu-
lóknál. E rendelkezés a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókra nem al-
kalmazható, tőlük térítési díj nem szedhető.

(6) A közoktatási törvény 117. § (3) bekezdés alapján a tandíjat a tanulmányi ered-
ménytől függően csökkenteni kell.

− A tanuló munkáját ösztönző, elismerő díjcsökkentés mértékéről az iskola neve-
lőtestülete dönt a közoktatási törvénynek és e rendeletnek megfelelően.

− A tanulmányi eredmény alapján történő díjcsökkentés szabályait az intézmény 
Szervezeti  és  Működési  Szabályzata  mellékletében  kell  meghatározni,  figye-
lembe véve a diákönkormányzat és az iskolaszék véleményét is.

(7) Felnőttoktatásban a  tizenegyedik  évfolyamtól  gimnáziumban és szakközépiskolában 
az érettségire történő felkészítés során az intézmény igazgatója térítésmentességet ad-
hat abban az esetben, ha az nem igényel költségvetési többlettámogatást.
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(8) A tandíj és térítési díj mérséklése semmilyen esetben nem járhat költségvetési többlet-
támogatási igénnyel.

A térítési- és tandíj megállapítása, befizetésének módja
7. §

(1) A térítési díj- és a tandíj összegét az intézmény vezetője állapítja meg.
(2) Az egy tanulóra jutó költséghányad kiszámításához az intézményi össztanulólétszámot 

kell figyelembe venni.
(3) A térítési és tandíj mértékének meghatározásánál minden esetben csak a szakfeladatra 

jutó működési kiadások összege vehető figyelembe. Nyereség, beruházási és felújítási 
jellegű kiadások a tanulóra nem háríthatók át.

(4) A térítési díjat és a tandíjat havi, vagy félévi részletekben kell fizetni.
(5) Az intézmény vezetője a térítési díj és a tandíj megállapításával, befizetésével kapcso-

latos adatokról tanulónként nyilvántartást vezet. A térítési- és a tandíj megállapításá-
val, befizetésével kapcsolatos intézményi szintű szabályozásról az intézmény Szerve-
zeti és Működési Szabályzatában kell gondoskodni.

(6) Az intézményvezető egyéni kérelem benyújtása után, indokolt esetben engedélyezheti 
a térítési díj és a tandíj részletekben történő befizetését, vagy halasztását. A halasztás 
azonban nem haladhatja meg az adott tanév végét.

(7) A szociális helyzetre való hivatkozással benyújtott térítési- és tandíjfizetési kötelezett-
ség mérsékléséről az igazgató dönt.

(8) A szociális helyzet alapján adható kedvezményre való jogosultságot a fizetésre kötele-
zett személynek igazolnia kell.

(9) Az intézmény vezetője a fizetendő térítési és tandíj összegéről határozatban értesíti a 
díj fizetésére kötelezettet, megjelölve a határozatba a gyermek, a tanuló által igénybe 
vett szolgáltatás térítési díjának, illetve tandíjának alapösszegét, a szociális helyzet és a 
tanulmányi  eredmény  alapján  figyelembe  vett  kedvezmények  mértékét,  a  befizetés 
módját és határidejét, a jogorvoslat lehetőségét és módját.

(10)A fizetendő térítési díj és tandíj összegéről szóló határozat ellen- a közoktatási törvény 
83. §-a által meghatározott módon- felülbírálati kérelem, illetve törvényességi kérelem 
nyújtható be.

A befizetett tandíj és térítési díj felhasználása
8. §

(1) A térítési- és tandíj befizetésének módjáról az intézmény házirendjében kell 
rendelkezni.

(2) A tandíj és térítési díj nyereséget nem tartalmazhat. Ide nem értendő a vállalkozás 
alapján végzett szolgáltatás.

(3) A befolyó tandíj és térítési díj magába foglalja a közreműködők személyi juttatását és 
annak közterheit, valamint a tevékenységgel kapcsolatos dologi kiadásokat. A térítési 
és tandíj összege az intézményi költségvetésben tervezendő.

Vegyes és értelmező rendelkezések
9. §

(1) Szakmai feladatra jutó kiadások: az adott feladatra elszámolható működési célú ki-
adások feladattal arányos része.

(2) Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: akit családi körülményei, szociális helyzete mi-
att a jegyző védelmébe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást 
folyósítanak; ezen belül halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akinek 
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a  törvényes  felügyeletét  ellátó  szülője  legfeljebb  az  iskola  nyolcadik  évfolyamán 
folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, feltéve, hogy a szülő a gyermek, tanuló 
után rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult, továbbá az a gyermek, az a ta-
nuló, akit tartós nevelésbe vettek.

(3) Sajátos nevelés igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és reha-
bilitációs bizottság szakvéleménye alapján 

a) testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordu-
lása esetén halmozottan fogyatékos;

b) b) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és sú-
lyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyper-
kinetikus vagy kóros aktivitászavar);

(4) Második  és  további  szakképesítés:  minden olyan  államilag  elismert  szakképesítés, 
amely munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosít, és már 
meglévő- államilag elismert – szakképesítés birtokában szerzik meg. Figyelmen kívül 
kell hagyni azt az államilag elismert szakképesítést, amelyet iskolarendszeren kívüli 
oktatásba szereztek. Nem számít második szakképesítésnek a meglévő szakképesítés-
sel  betölthető  magasabb  színvonalon való  ellátását  biztosító  képzésben szerezhető 
szakképesítés.

10. §
(1) A térítési és tandíj összege évenként változhat a költségek változása miatt. Ezért 

a díjak összegét minden tanévet megelőzően az intézményvezetők megállapít-
ják, és az új tanévre vonatkozó határozatukról a fenntartót augusztus 1-ig tájé-
koztatják.

(2) Az intézmény igazgatója az intézménybe felvétel iránt érdeklődő tanulókat, a 
gyermekek, tanulók szüleit köteles tájékoztatni az intézményben térítési és tan-
díjért igénybe vehető szolgáltatásokról, a térítési és tandíjak várható alapössze-
géről, a tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális helyzet alapján adha-
tó kedvezményekről, a térítési és tandíj befizetésének szabályairól.

(3) A hátrányos helyzetet igazoló hiteles dokumentumot az intézmény köteles a do-
kumentumok nyilvántartásának szabályai szerint megőrizni.

(4) A közoktatási törvény 110. § (1)-(2) bekezdés hatálya alá nem tartozó nem ma-
gyar állampolgárok a magyar állampolgárokkal azonos feltételek mellett vehe-
tik igénybe a nevelési-oktatási intézmények szolgáltatásait.

11. §
Ez  a  rendelet  kihirdetése  napján  lép  hatályba,  és  egyidejűleg  hatályát  veszti  a 
43/2004. (VII.5.) rendelettel módosított 20/2003. (VIII.26.) rendelet.
Dombóvár, 2005. május 30.

Szabó Loránd sk. Frellerné dr. Kovács Anna
   polgármester címzetes főjegyző

MELLÉKLET
Tanítási, képzési idő, tanórán kívüli foglalkozások

1993. évi LXXIX. törvény 52. § (7), 53. §
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52. § 
 (7) Az iskola a tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai 

foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, konzultáció, speciá-
lis, illetve kiegészítő ismeretek átadása céljából (a továbbiakban: nem kötelező tanórai fog-
lalkozás). Ha az igazgató a fenntartó egyetértésével nagyobb időkeretet nem állapít meg, a 
nem kötelező tanórai foglalkozások heti időkerete - osztályonként - a (3)-(5) bekezdésben 
az évfolyamra meghatározott heti kötelező tanórai foglalkozások

a) az első-negyedik évfolyamon tíz,
b) az ötödik-hatodik évfolyamon huszonöt,
c) a hetedik-nyolcadik évfolyamon harminc,
d) a kilencedik-tizedik évfolyamon negyvenöt,
e) a tizenegyedik-tizenharmadik évfolyamon hatvan,
f) a szakképzési évfolyamon öt

százaléka. Ha az összevont osztályban az egyes évfolyamokra a (3) bekezdés eltérő mérté-
kű heti kötelező tanórai foglalkozást állapít meg, a nem kötelező tanórai foglalkozás heti 
időkeretét a magasabb évfolyamra megállapított heti kötelező tanórai foglalkozás mértéke 
alapján kell meghatározni. A heti időkeret az egyes évfolyamok, osztályok, tanítási év köz-
ben a tanítási hetek között átcsoportosítható. Az iskola a nem kötelező tanórai foglalkozá-
sok megtartásához rendelkezésre álló időkeretet a tanórán kívüli foglalkozások megtartásá-
hoz és - beleértve a szakmai előkészítő és szakmai alapozó oktatást is - osztálybontáshoz is 
igénybe veheti. Az e bekezdésben meghatározott időkeretből az iskolában igénybe vehető 
osztályonként heti egy óra az osztály közösségi programjának és a tanulókkal való egyéni 
törődés feladatainak megoldásához.

53. § (1) Az iskola - a tanórai foglalkozások mellett - a tanulók érdeklődése, igényei sze-
rint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez.

(2) Tanórán kívüli foglalkozás
a) a napközis és tanulószobai foglalkozás;
b) a szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport [a továbbiakban a 

b) pont alattiak együtt: diákkör];
c) az iskolai sportkör;
d) a tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, házi bajnokságok, iskolák közötti verse-

nyek, bajnokságok, diáknap;
e) az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem való-

sítható osztály- vagy csoportfoglalkozás, így különösen a tanulmányi kirándulás, környeze-
ti nevelés, a kulturális, illetőleg sportrendezvény.

(3) Az iskola köteles - a szülő igénye alapján - a felügyeletre szoruló tanuló részére a ti-
zedik évfolyam befejezéséig, gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő iskolá-
ban valamennyi évfolyamon napközis, illetve tanulószobai foglalkozást szervezni.

(4) A napközis, illetve a tanulószobai foglalkozásokat olyan módon kell megszervezni, 
hogy a szülők igényei szerint eleget tudjon tenni az iskolai felkészítéssel és a gyermek nap-
közbeni ellátásával összefüggő feladatoknak. A napközis, illetve a tanulószobai foglalko-
zások megszervezéséhez az első négy évfolyamon napi négy és fél óra, az ötödik-nyolca-
dik évfolyamon és a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő iskola valamennyi 
többi évfolyamán napi három óra, a kilencedik-tizedik évfolyamon napi két óra áll rendel-
kezésre, mely időkeretet indokolt esetben meg kell növelni a gyermek napközbeni ellátásá-
val összefüggő feladatokhoz szükséges idővel. A heti időkeretet a kialakított napközis, il-
letve tanulószobai csoportokra kell meghatározni. A heti időkeret az egyes évfolyamok, 
csoportok, tanítási év közben a tanítási hetek között átcsoportosítható.
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(5) Az alapfokú művészetoktatási intézmények tekintetében az (1)-(4) bekezdésben fog-
laltakat nem kell alkalmazni. Az alapfokú művészetoktatási intézményben tanórán kívüli 
foglalkozás is szervezhető.

(6) Az iskolában működő iskolai könyvtárnak lehetővé kell tennie, hogy szolgáltatásait a 
tanulók és a pedagógusok minden tanítási napon igénybe tudják venni.

(7) A kollégium a kollégiumba felvett és az externátusi elhelyezésben részesülő tanulók 
részére felzárkóztató, tehetségkibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő foglalko-
zásokat, továbbá a szabadidő eltöltését szolgáló a (2) bekezdés b) és d) pontjában felsorolt 
foglalkozásokat és a tanulóval való egyéni törődést biztosító foglalkozásokat szervez. A 
kollégiumi felkészítő foglalkozások szervezéséhez rendelkezésre álló időkeret nem lehet 
kevesebb - kollégiumi csoportonként - heti tizennégy óránál, a többi kollégiumi foglalko-
zásra rendelkezésre álló időkeret pedig - kollégiumi csoportonként - heti tíz óránál. A heti 
időkeret a kollégiumi feladatok, az egyes tanulócsoportok, tanítási év közben a tanítási he-
tek között átcsoportosítható. A kollégiumi foglalkozásokat csoportos és egyéni foglalkozás 
keretében lehet megszervezni. Az egyéni foglalkozások szervezésénél az e törvény 52. §-a 
(11) bekezdésének b) pontjában és (12) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell.

(8) A kollégiumban biztosítani kell a pedagógiai felügyeletet azoknak a tanulóknak, akik 
nem tartózkodnak az iskolában, illetve nem vesznek részt kollégiumi foglalkozáson. A kol-
légium munkarendjét úgy kell meghatározni, hogy a tanuló elhatározása szerint rendszere-
sen hazalátogathasson. A hazautazás tanítási évben - beleértve az évközi szünetek idejét is 
- nem lehet kötelező.

(9) Az összefüggő, a napi három órát meghaladó napközis, tanulószobai és a kollégiumi 
foglalkozások között, iskolaotthonos nevelés és oktatás esetén minden olyan délutáni taní-
tási időszakban, amelyben nincs testnevelési óra biztosítani kell a tanuló életkorához és fej-
lettségéhez igazodó játékos, egészségfejlesztő testmozgást. A játékos testmozgást, ha az 
időjárási viszonyok megengedik, szabadban kell megszervezni. A játékos testmozgás ideje 
legalább napi negyvenöt perc.

Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások
1993. évi LXXIX. törvény 114. §

114. § (1) A helyi önkormányzatok és az állami szervek által fenntartott nevelési-oktatási 
intézményekben,  továbbá  a  helyi  önkormányzati  feladatellátás  keretében  ingyenesen 
igénybe vehető szolgáltatások:

a) az óvodában
- az óvodai foglalkozások [24. § (1) bekezdés] szükség esetén logopédiai, dyslexia-meg-

előző foglalkozás, a sajátos nevelési igényű gyermeknek napi két óra felzárkóztató foglal-
kozás,

- a gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete,
- az óvoda létesítményeinek, eszközeinek használata az ingyenes szolgáltatások igénybe-

vételéhez;
b)  az általános  iskolában,  illetve  az általános műveltséget  megalapozó évfolyamokon 

minden esetben, továbbá - a 115-116. §-ban meghatározott kivétellel - a szakiskolában és a 
középiskolában

- a tanórai foglalkozások [52. § (3)-(11) bekezdés];
- a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban az első szakképesítésre való felké-

szülés, valamint ennek keretében és - a 27. § (8) és (10) bekezdésében meghatározott eset-
ben - a felzárkóztató oktatásban, illetve a munkába álláshoz, életkezdéshez szükséges is-
meretek átadásakor a gyakorlati képzéshez biztosított munkaruha, egyéni védőfelszerelés 
(védőruha) és tisztálkodási eszköz;
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- az első-tizedik évfolyamon az évfolyamismétlés, a tizenegy-tizenharmadik évfolyamon 
és a szakképzési évfolyamon első alkalommal évfolyamismétlés, továbbá második és to-
vábbi alkalommal az évfolyamismétlés abban az esetben, ha arra nem azért van szükség, 
mert a tanuló a tanulmányi követelményeket nem teljesítette;

- az 52. § (7) bekezdésében meghatározott időkeret terhére szervezett tanórán kívüli fog-
lalkozás, beleértve a tanulmányi és szakmai versenyeket, diáknapokat, az énekkart, kórust, 
a pedagógiai programban szereplő más művészeti  tevékenységet,  az iskolai  sportkört,  a 
mindennapos testedzést, a házibajnokságot, az iskolák közötti versenyt, bajnokságokat is;

- a tanítás kezdete előtti, az étkezés ideje alatti felügyelet, továbbá a tizedik évfolyam vé-
géig a napközis és tanulószobai foglalkozás;

- a felvételi vizsga, az osztályozó vizsga, a köztes vizsga, a különbözeti vizsga, a javító-
vizsga, a szakmai alkalmassági vizsga, pályaalkalmassági vizsgálat;

- a tanulói jogviszony fennállása alatt az alapműveltségi vizsga, az érettségi vizsga, az el-
ső szakmai vizsga; valamint a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett vizsga esetén 
a pótlóvizsga és első alkalommal a javítóvizsga; 

- az iskolai létesítményeknek (könyvtár, laboratórium, számítástechnikai központ, sport- 
és szabadidő létesítmények), eszközeinek használata az ingyenes szolgáltatások igénybevé-
teléhez;

c) kollégiumban a b) pontban meghatározott oktatásban való részvétel esetén
- a kollégiumi foglalkozások [53. § (7) bekezdés];
- a lakhatási feltételek - jogszabályban meghatározott szakmai normatíváinak megfelelő - 

biztosítása;
- a folyamatos pedagógiai és a rendszeres egészségügyi felügyelet;
- a kollégium létesítményeinek, eszközeinek (könyvtár, laboratórium, számítástechnikai 

központ, sport- és szabadidős létesítmények stb.) használata az ingyenes szolgáltatások, a 
lakhatás igénybevételekor;

- sajátos nevelési igényű tanuló esetén az állapotának megfelelő teljes ellátás.
(2) A sajátos nevelési igényű tanuló esetén az oktatásban való részvétel és a kollégiumi 

ellátás minden esetben ingyenes. A hátrányos helyzetű tanuló részére ingyenes a második 
szakképzettség megszerzése.

(3) Ingyenes a fejlesztő felkészítés [30. § (6) bekezdés], a pedagógiai szakszolgálatok 
(34. §) igénybevétele.
(4) Az ingyenes szolgáltatások körében a nevelési program, a pedagógiai program végre-
hajtásához kapcsolódó, a mindenki számára előírt tananyag megismerését, feldolgozását, a 
mindennapi testedzést szolgáló, intézményen kívüli kulturális, művészeti, sport- vagy más 
foglalkozást, kirándulást, erdei iskolát a nevelési-oktatási intézmény költségvetésének ter-
hére lehet megszervezni. Az iskolaszék - annak hiányában az iskolai szülői szervezet (kö-
zösség) és az iskolai  diákönkormányzat  -  meghatározhatja  azt  a legmagasabb összeget, 
amelyet a nevelési-oktatási intézmény által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe 
tartozó program megvalósításánál nem lehet túllépni

A térítési díjfizetési kötelezettség
1993. évi LXXIX. törvény 115. §

115. § (1) A helyi önkormányzatok és az állami szervek által fenntartott nevelési-oktatási 
intézményekben, továbbá a helyi önkormányzati feladatellátás keretében térítési díj ellené-
ben igénybe vehető szolgáltatások:

a)
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b) a 114. §-ban fel nem sorolt, tanórán kívüli foglalkozások, az iskolai oktatás tizenegye-
dik évfolyamától és az iskolai szakképzési évfolyamon a napközis foglalkozás és a tanuló-
szoba;

c) az alapfokú művészetoktatási intézményben
-  heti  hat  tanórai  foglalkozás  a  főtárgy gyakorlatának  és  elméletének  elsajátításához, 

évenkénti egy meghallgatás (vizsga, művészeti alapvizsga, művészeti záróvizsga) és egy 
művészi előadás, egy alkalommal - tanulmányi eredmények nem teljesítése miatt - az évfo-
lyam megismétlése, egy művészeti képzésben való részvétel esetén,

- az iskola létesítményeinek, felszereléseinek igénybevétele, használata e szolgáltatások 
körében;

d) a - nappali oktatás munkarendje szerint szervezett oktatás kivételével - felnőttoktatás-
ban a tizenegyedik évfolyamtól a gimnáziumban és a szakközépiskolában, valamint a szak-
középiskolában vagy szakiskolában első szakképesítés megszerzésekor a szakképzési évfo-
lyamon a 114. § (1) bekezdésének b)-c) pontjában felsoroltak.

e) gimnáziumban, szakközépiskolában a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően, továbbá 
szakközépiskolában, szakiskolában a szakképzési évfolyamon tanulmányi követelmények 
nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor a 114. § 
(1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározottak;

f)
(2) Az (1) bekezdés e) pontjában foglaltakat a felnőttoktatásban részt vevők tekintetében 

is alkalmazni kell.
(3) A gyermek, tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért jogsza-

bályban meghatározottak szerint térítési díjat fizet. 

Tandíj fizetési kötelezettség
1993. évi LXXIX. törvény 116 §

116. § (1) A helyi önkormányzatok és az állami szervek által fenntartott nevelési-oktatási 
intézményekben,  továbbá  a  helyi  önkormányzati  feladatellátás  keretében  tandíjért 
igénybe vehető szolgáltatások:

a) alapfokú művészetoktatásban a 115. §-ban meghatározottakat meghaladó tanórai fog-
lalkozás,  továbbá a tankötelezettség megszűnése után annak, aki nem áll  tanulói  jogvi-
szonyban, illetve a huszonkettedik életév elérésétől minden tanórai foglalkozás;

b) a 114-115. §-ban meghatározott kivétellel szakképesítés megszerzésekor a 114. § (1) 
bekezdésének b)-c) pontjában felsoroltak;

c) az óvodában, az iskolában, a kollégiumban a nevelési, illetőleg a pedagógiai program-
hoz, a helyi tantervhez (alaptevékenységhez) nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint 
az ezzel összefüggő más szolgáltatás;

d) gimnáziumban, szakközépiskolában a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően, továbbá a 
szakközépiskolában vagy a szakiskolában a szakképzési évfolyamon tanulmányi követel-
mények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megis-
métlésekor a 114. § (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározottak;

e)  a tanulói  jogviszony megszűnése  után megkezdett  alapműveltségi  vizsga,  érettségi 
vizsga és szakmai vizsga - beleértve a javító- és pótlóvizsgát is -, továbbá a tanulói jogvi-
szony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett vizsga esetén a második vagy további 
javítóvizsga.

(2) Az (1) bekezdés d)-e) pontjában foglaltakat a felnőttoktatásban részt vevők tekinteté-
ben is alkalmazni kell.

A térítési díj és a tandíj mértéke
1993. évi LXXIX. törvény 117. §
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117. § (1) A térítési díj tanévenként, a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor számított - 
folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának

a)  tizenöt-huszonöt  százaléka  a  115.  §  (1)  bekezdésének  b)  pontjában meghatározott 
esetben;

b) öt-tíz százaléka a 115. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott esetben, tizen-
nyolc éven aluli tanulóknál;

c) tizenöt-harminc százaléka a 115. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott eset-
ben, tizennyolc éven felüli, de huszonkettő éven aluli tanulóknál;

d) húsz-negyven százaléka a 115. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott eset-
ben;

e) huszonöt-ötven százaléka a 115. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott eset-
ben.

(2) A térítési díjat - a fenntartó által meghatározottak szerint - a tanulmányi eredménytől 
függően csökkenteni kell, azonban - az (1) bekezdés a) pontja kivételével - nem lehet keve-
sebb egy tanítási évben, mint a feladatellátáshoz biztosított alap normatív hozzájárulás ze-
neművészeti ág esetén tíz, más művészeti ág esetén húsz százaléka. E rendelkezés a hátrá-
nyos helyzetű tanulók tekintetében nem alkalmazható, tőlük térítési díj nem szedhető.

(3) A tandíj tanévenként nem haladhatja meg a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor szá-
mított - folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A tandíjat - a vállalkozás alapján folyó 
nevelés, oktatás kivételével - a tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell.

(4) A fenntartó határozza meg azokat a szabályokat - a vállalkozás alapján folyó nevelés, 
oktatás, illetve az ezzel összefüggő más szolgáltatás kivételével -, amelyek alapján az óvo-
da vezetője, az iskola igazgatója, a kollégium vezetője dönt a 114. §-ban meghatározotta-
kon kívüli további ingyenes ellátásról, a térítési díj és a tandíj összegéről, a tanulmányi 
eredmények alapján járó és a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről és a befi-
zetés módjáról.

(5) Az alapító okirat szerint vállalkozás alapján folyó nevelés és oktatás, illetve az ezzel 
összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos tandíjról, a kedvezményekről,  és a 
befizetés módjáról az óvoda vezetője, az iskola igazgatója, illetve a kollégium vezetője 
dönt.

Nem magyar állampolgárok magyarországi tankötelezettségére 
vonatkozó rendelkezés

1993. évi LXXIX. törvény 110. § (1)-(2)

110. § (1) A nem magyar állampolgár akkor tanköteles Magyarországon, ha a magyar 
jogszabályok szerint menedékjogot kérő, menekült, menedékes, bevándorolt, letelepedett, 
humanitárius tartózkodási engedéllyel rendelkező kísérő nélküli kiskorú, illetve szülőjével 
együtt tartózkodási engedéllyel vagy humanitárius tartózkodási engedéllyel rendelkező kis-
korú. A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél iga-
zolni kell.

(2) Ha a Magyar Köztársaság területén való tartózkodás ideje
a) az egy évet nem haladja meg, a szülő kérésére,
b) az egy évet meghaladja, e törvény erejénél fogva válik a gyermek tankötelessé. Az a) 

pontban foglaltakat a tartózkodási vízummal rendelkezők esetében is alkalmazni kell.
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	b) A sportszeretetre nevelés céljából javasolja, hogy a tanulócsoportonként rendelkezésre álló heti 3. testnevelés órában az iskolák a játékos testmozgást, s ne a tanterv feladatainak elmélyítését szorgalmazzák.
		b), c), d) pontok esetében intézményvezetők
	Felelős: intézményvezetők
	Határidő: 2005. május 30. szerződéskötésre
	Szabó Loránd						Frellerné dr. Kovács Anna
	KÉRELEM
	I. Az üzemeltető adati

	II. A berendezés adati
	III. Üzemeltetés ideje
	A rendelet hatálya
	A rendelet hatálya kiterjed a Dombóvár város fenntartásában működő 
	A térítési és tandíjfizetési kötelezettség
	A térítési- és tandíjfizetési kötelezettség mértéke
	A térítési- és tandíj csökkentésének és mentességének lehetőségei

	A térítési- és tandíj megállapítása, befizetésének módja
	Vegyes és értelmező rendelkezések


	Tanítási, képzési idő, tanórán kívüli foglalkozások
	52. § 
	 (7) Az iskola a tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, konzultáció, speciális, illetve kiegészítő ismeretek átadása céljából (a továbbiakban: nem kötelező tanórai foglalkozás). Ha az igazgató a fenntartó egyetértésével nagyobb időkeretet nem állapít meg, a nem kötelező tanórai foglalkozások heti időkerete - osztályonként - a (3)-(5) bekezdésben az évfolyamra meghatározott heti kötelező tanórai foglalkozások
	a) az első-negyedik évfolyamon tíz,
	b) az ötödik-hatodik évfolyamon huszonöt,
	c) a hetedik-nyolcadik évfolyamon harminc,
	d) a kilencedik-tizedik évfolyamon negyvenöt,
	e) a tizenegyedik-tizenharmadik évfolyamon hatvan,
	f) a szakképzési évfolyamon öt
	53. § (1) Az iskola - a tanórai foglalkozások mellett - a tanulók érdeklődése, igényei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez.
	(2) Tanórán kívüli foglalkozás
	a) a napközis és tanulószobai foglalkozás;
	b) a szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport [a továbbiakban a b) pont alattiak együtt: diákkör];
	c) az iskolai sportkör;
	d) a tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, házi bajnokságok, iskolák közötti versenyek, bajnokságok, diáknap;
	e) az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás, így különösen a tanulmányi kirándulás, környezeti nevelés, a kulturális, illetőleg sportrendezvény.
	(3) Az iskola köteles - a szülő igénye alapján - a felügyeletre szoruló tanuló részére a tizedik évfolyam befejezéséig, gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő iskolában valamennyi évfolyamon napközis, illetve tanulószobai foglalkozást szervezni.
	(4) A napközis, illetve a tanulószobai foglalkozásokat olyan módon kell megszervezni, hogy a szülők igényei szerint eleget tudjon tenni az iskolai felkészítéssel és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatoknak. A napközis, illetve a tanulószobai foglalkozások megszervezéséhez az első négy évfolyamon napi négy és fél óra, az ötödik-nyolcadik évfolyamon és a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő iskola valamennyi többi évfolyamán napi három óra, a kilencedik-tizedik évfolyamon napi két óra áll rendelkezésre, mely időkeretet indokolt esetben meg kell növelni a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz szükséges idővel. A heti időkeretet a kialakított napközis, illetve tanulószobai csoportokra kell meghatározni. A heti időkeret az egyes évfolyamok, csoportok, tanítási év közben a tanítási hetek között átcsoportosítható.
	(5) Az alapfokú művészetoktatási intézmények tekintetében az (1)-(4) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni. Az alapfokú művészetoktatási intézményben tanórán kívüli foglalkozás is szervezhető.
	(6) Az iskolában működő iskolai könyvtárnak lehetővé kell tennie, hogy szolgáltatásait a tanulók és a pedagógusok minden tanítási napon igénybe tudják venni.
	(7) A kollégium a kollégiumba felvett és az externátusi elhelyezésben részesülő tanulók részére felzárkóztató, tehetségkibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő foglalkozásokat, továbbá a szabadidő eltöltését szolgáló a (2) bekezdés b) és d) pontjában felsorolt foglalkozásokat és a tanulóval való egyéni törődést biztosító foglalkozásokat szervez. A kollégiumi felkészítő foglalkozások szervezéséhez rendelkezésre álló időkeret nem lehet kevesebb - kollégiumi csoportonként - heti tizennégy óránál, a többi kollégiumi foglalkozásra rendelkezésre álló időkeret pedig - kollégiumi csoportonként - heti tíz óránál. A heti időkeret a kollégiumi feladatok, az egyes tanulócsoportok, tanítási év közben a tanítási hetek között átcsoportosítható. A kollégiumi foglalkozásokat csoportos és egyéni foglalkozás keretében lehet megszervezni. Az egyéni foglalkozások szervezésénél az e törvény 52. §-a (11) bekezdésének b) pontjában és (12) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell.
	(8) A kollégiumban biztosítani kell a pedagógiai felügyeletet azoknak a tanulóknak, akik nem tartózkodnak az iskolában, illetve nem vesznek részt kollégiumi foglalkozáson. A kollégium munkarendjét úgy kell meghatározni, hogy a tanuló elhatározása szerint rendszeresen hazalátogathasson. A hazautazás tanítási évben - beleértve az évközi szünetek idejét is - nem lehet kötelező.
	(9) Az összefüggő, a napi három órát meghaladó napközis, tanulószobai és a kollégiumi foglalkozások között, iskolaotthonos nevelés és oktatás esetén minden olyan délutáni tanítási időszakban, amelyben nincs testnevelési óra biztosítani kell a tanuló életkorához és fejlettségéhez igazodó játékos, egészségfejlesztő testmozgást. A játékos testmozgást, ha az időjárási viszonyok megengedik, szabadban kell megszervezni. A játékos testmozgás ideje legalább napi negyvenöt perc.
	Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások
	114. § (1) A helyi önkormányzatok és az állami szervek által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben, továbbá a helyi önkormányzati feladatellátás keretében ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások:
	a) az óvodában
	- az óvodai foglalkozások [24. § (1) bekezdés] szükség esetén logopédiai, dyslexia-megelőző foglalkozás, a sajátos nevelési igényű gyermeknek napi két óra felzárkóztató foglalkozás,
	- a gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete,
	- az óvoda létesítményeinek, eszközeinek használata az ingyenes szolgáltatások igénybevételéhez;
	b) az általános iskolában, illetve az általános műveltséget megalapozó évfolyamokon minden esetben, továbbá - a 115-116. §-ban meghatározott kivétellel - a szakiskolában és a középiskolában
	- a tanórai foglalkozások [52. § (3)-(11) bekezdés];
	- a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban az első szakképesítésre való felkészülés, valamint ennek keretében és - a 27. § (8) és (10) bekezdésében meghatározott esetben - a felzárkóztató oktatásban, illetve a munkába álláshoz, életkezdéshez szükséges ismeretek átadásakor a gyakorlati képzéshez biztosított munkaruha, egyéni védőfelszerelés (védőruha) és tisztálkodási eszköz;
	- az első-tizedik évfolyamon az évfolyamismétlés, a tizenegy-tizenharmadik évfolyamon és a szakképzési évfolyamon első alkalommal évfolyamismétlés, továbbá második és további alkalommal az évfolyamismétlés abban az esetben, ha arra nem azért van szükség, mert a tanuló a tanulmányi követelményeket nem teljesítette;
	- az 52. § (7) bekezdésében meghatározott időkeret terhére szervezett tanórán kívüli foglalkozás, beleértve a tanulmányi és szakmai versenyeket, diáknapokat, az énekkart, kórust, a pedagógiai programban szereplő más művészeti tevékenységet, az iskolai sportkört, a mindennapos testedzést, a házibajnokságot, az iskolák közötti versenyt, bajnokságokat is;
	- a tanítás kezdete előtti, az étkezés ideje alatti felügyelet, továbbá a tizedik évfolyam végéig a napközis és tanulószobai foglalkozás;
	- a felvételi vizsga, az osztályozó vizsga, a köztes vizsga, a különbözeti vizsga, a javítóvizsga, a szakmai alkalmassági vizsga, pályaalkalmassági vizsgálat;
	- a tanulói jogviszony fennállása alatt az alapműveltségi vizsga, az érettségi vizsga, az első szakmai vizsga; valamint a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett vizsga esetén a pótlóvizsga és első alkalommal a javítóvizsga; 
	- az iskolai létesítményeknek (könyvtár, laboratórium, számítástechnikai központ, sport- és szabadidő létesítmények), eszközeinek használata az ingyenes szolgáltatások igénybevételéhez;
	c) kollégiumban a b) pontban meghatározott oktatásban való részvétel esetén
	- a kollégiumi foglalkozások [53. § (7) bekezdés];
	- a lakhatási feltételek - jogszabályban meghatározott szakmai normatíváinak megfelelő - biztosítása;
	- a folyamatos pedagógiai és a rendszeres egészségügyi felügyelet;
	- a kollégium létesítményeinek, eszközeinek (könyvtár, laboratórium, számítástechnikai központ, sport- és szabadidős létesítmények stb.) használata az ingyenes szolgáltatások, a lakhatás igénybevételekor;
	- sajátos nevelési igényű tanuló esetén az állapotának megfelelő teljes ellátás.
	(2) A sajátos nevelési igényű tanuló esetén az oktatásban való részvétel és a kollégiumi ellátás minden esetben ingyenes. A hátrányos helyzetű tanuló részére ingyenes a második szakképzettség megszerzése.
	(3) Ingyenes a fejlesztő felkészítés [30. § (6) bekezdés], a pedagógiai szakszolgálatok (34. §) igénybevétele.
	A térítési díjfizetési kötelezettség

	115. § (1) A helyi önkormányzatok és az állami szervek által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben, továbbá a helyi önkormányzati feladatellátás keretében térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:
	a)
	b) a 114. §-ban fel nem sorolt, tanórán kívüli foglalkozások, az iskolai oktatás tizenegyedik évfolyamától és az iskolai szakképzési évfolyamon a napközis foglalkozás és a tanulószoba;
	c) az alapfokú művészetoktatási intézményben
	- heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához, évenkénti egy meghallgatás (vizsga, művészeti alapvizsga, művészeti záróvizsga) és egy művészi előadás, egy alkalommal - tanulmányi eredmények nem teljesítése miatt - az évfolyam megismétlése, egy művészeti képzésben való részvétel esetén,
	- az iskola létesítményeinek, felszereléseinek igénybevétele, használata e szolgáltatások körében;
	d) a - nappali oktatás munkarendje szerint szervezett oktatás kivételével - felnőttoktatásban a tizenegyedik évfolyamtól a gimnáziumban és a szakközépiskolában, valamint a szakközépiskolában vagy szakiskolában első szakképesítés megszerzésekor a szakképzési évfolyamon a 114. § (1) bekezdésének b)-c) pontjában felsoroltak.
	e) gimnáziumban, szakközépiskolában a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően, továbbá szakközépiskolában, szakiskolában a szakképzési évfolyamon tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor a 114. § (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározottak;
	f)
	(2) Az (1) bekezdés e) pontjában foglaltakat a felnőttoktatásban részt vevők tekintetében is alkalmazni kell.
	(3) A gyermek, tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért jogszabályban meghatározottak szerint térítési díjat fizet. 
	Tandíj fizetési kötelezettség
	116. § (1) A helyi önkormányzatok és az állami szervek által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben, továbbá a helyi önkormányzati feladatellátás keretében tandíjért igénybe vehető szolgáltatások:
	a) alapfokú művészetoktatásban a 115. §-ban meghatározottakat meghaladó tanórai foglalkozás, továbbá a tankötelezettség megszűnése után annak, aki nem áll tanulói jogviszonyban, illetve a huszonkettedik életév elérésétől minden tanórai foglalkozás;
	b) a 114-115. §-ban meghatározott kivétellel szakképesítés megszerzésekor a 114. § (1) bekezdésének b)-c) pontjában felsoroltak;
	c) az óvodában, az iskolában, a kollégiumban a nevelési, illetőleg a pedagógiai programhoz, a helyi tantervhez (alaptevékenységhez) nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás;
	d) gimnáziumban, szakközépiskolában a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően, továbbá a szakközépiskolában vagy a szakiskolában a szakképzési évfolyamon tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlésekor a 114. § (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározottak;
	e) a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett alapműveltségi vizsga, érettségi vizsga és szakmai vizsga - beleértve a javító- és pótlóvizsgát is -, továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga.
	(2) Az (1) bekezdés d)-e) pontjában foglaltakat a felnőttoktatásban részt vevők tekintetében is alkalmazni kell.
	117. § (1) A térítési díj tanévenként, a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor számított - folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának
	a) tizenöt-huszonöt százaléka a 115. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott esetben;
	b) öt-tíz százaléka a 115. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott esetben, tizennyolc éven aluli tanulóknál;
	c) tizenöt-harminc százaléka a 115. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott esetben, tizennyolc éven felüli, de huszonkettő éven aluli tanulóknál;
	d) húsz-negyven százaléka a 115. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott esetben;
	e) huszonöt-ötven százaléka a 115. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott esetben.
	(2) A térítési díjat - a fenntartó által meghatározottak szerint - a tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell, azonban - az (1) bekezdés a) pontja kivételével - nem lehet kevesebb egy tanítási évben, mint a feladatellátáshoz biztosított alap normatív hozzájárulás zeneművészeti ág esetén tíz, más művészeti ág esetén húsz százaléka. E rendelkezés a hátrányos helyzetű tanulók tekintetében nem alkalmazható, tőlük térítési díj nem szedhető.
	(3) A tandíj tanévenként nem haladhatja meg a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor számított - folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A tandíjat - a vállalkozás alapján folyó nevelés, oktatás kivételével - a tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell.
	(4) A fenntartó határozza meg azokat a szabályokat - a vállalkozás alapján folyó nevelés, oktatás, illetve az ezzel összefüggő más szolgáltatás kivételével -, amelyek alapján az óvoda vezetője, az iskola igazgatója, a kollégium vezetője dönt a 114. §-ban meghatározottakon kívüli további ingyenes ellátásról, a térítési díj és a tandíj összegéről, a tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről és a befizetés módjáról.
	(5) Az alapító okirat szerint vállalkozás alapján folyó nevelés és oktatás, illetve az ezzel összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos tandíjról, a kedvezményekről, és a befizetés módjáról az óvoda vezetője, az iskola igazgatója, illetve a kollégium vezetője dönt.
	110. § (1) A nem magyar állampolgár akkor tanköteles Magyarországon, ha a magyar jogszabályok szerint menedékjogot kérő, menekült, menedékes, bevándorolt, letelepedett, humanitárius tartózkodási engedéllyel rendelkező kísérő nélküli kiskorú, illetve szülőjével együtt tartózkodási engedéllyel vagy humanitárius tartózkodási engedéllyel rendelkező kiskorú. A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.
	(2) Ha a Magyar Köztársaság területén való tartózkodás ideje
	a) az egy évet nem haladja meg, a szülő kérésére,
	b) az egy évet meghaladja, e törvény erejénél fogva válik a gyermek tankötelessé. Az a) pontban foglaltakat a tartózkodási vízummal rendelkezők esetében is alkalmazni kell.

