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HATÁROZATOK

A Képviselőtestület 2007. augusztus 27-i zárt ülésén hozott, 214/2007. (VIII. 27.) számú 
határozata: (A Képviselőtestület a határozatot közbeszerzési eljárásban hozta meg, az 
eredményhirdetésre  2007.  szeptember  4-én  került  sor,  ezért  a  határozat  a  2007. 
augusztus 30-án megjelent 11. számban nem került közlésre.)

214  /2007. (VIII. 27.) Kt. sz. határozat  

Dombóvár  Város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  a  helyi  önkormányzati  televíziós 
műsorszolgáltatás 48 hónapon keresztül történő teljesítésére KÉ-10644/2007 számú ajánlati 
felhívással  indult,  Kbt.  VI.  fejezete  szerinti  nyílt  közbeszerzési  eljárás  nyerteseként  –  a 
163/2007.(VI.18.) képviselőtestületi határozattal jóváhagyott bíráló bizottság javaslata alapján 
–  a  Kbt.  57.§  (2)  bekezdés  b)  pontja  szerinti  összességében  legelőnyösebb  ajánlat 
kiválasztására  irányuló  elbírálással,  az  ajánlati  felhívás  IV.2.1.)  pontjában  szereplő 
részszempontok és súlyszámok, illetve VI.8.3.1) és VI.8.3.2.) pontjaiban megadott értékelési 
módszer alkalmazásával legmagasabb pontszámot [1000] elért 

DOMBÓVÁR TV Műsorszolgáltató és Televízió Kft-t
(7200 Dombóvár, Jókai u. 9.)

hirdeti ki.

Határidő:  2007. szeptember 05. – az eredményhirdetésre
       2007. szeptember 14. – a szerződéskötésre

Felelős:      Szabó Loránd polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Településfejlesztési Iroda

Dombóvár  Város  Önkormányzata  Képviselőtestületének  a  2007.  szeptember  17-i 
rendkívüli és 2007. október 1-jei rendkívüli ülésén elfogadott határozatai:

216  /2007. (IX. 17.) Kt. sz. határozat  

1.)  Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Belvárosi 
Általános  Iskola  és  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény 
zeneművészeti és táncművészeti szakán 
a  szakmai  minősítés  második 
szakaszának lefolytatását megrendeli.
Megbízza  az  Alpolgármestert,  hogy  a 
minősítési eljárás második szakaszához 
szükséges intézkedéseket tegye meg.

2.)  Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  2008.  szeptember 
1.  napjától  engedélyezi  a  Belvárosi 
Általános  Iskola  és  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézményben  a 

színjáték tanszak indítását. A tanszakra 
felvehető  tanulók  létszámát  40  főben 
határozza meg.
Felkéri  a  Polgármestert,  hogy  az  új 
tanszak személyi és tárgyi feltételeinek 
megteremtéséről  2008.  április  30-ig  a 
testületnek  számoljon  be,  és  az 
Alapítványi  és  Magániskolák 
Egyesületét a változásról értesítse.
Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a 
színjáték tanszakra a beiratkozást 2008. 
március hónapban bonyolítsa le.

Határidő: 
Minősítési  eljárás  2.  szakaszának 
megrendelésére: 2007. szeptember 25.
    - Felelős: Krauss Péter alpolgármester
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Beszámoló  a  feltételek  megteremtéséről: 
2008. április 30.
   - Felelős: Szabó Loránd polgármester
Beiratkozás lebonyolítására: 2008. március 
30.
   - Felelős: Intézményvezető
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

217  /2007. (IX. 17.) Kt. sz. határozat  

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt 
be  a  Magyar  Köztársaság  2007.  évi 
költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. 
törvény 17.  §  (1)  bekezdése  és  6.  számú 
melléklet 1. pontja alapján az önhibájukon 
kívül  hátrányos  pénzügyi  helyzetben lévő 
települési  önkormányzatok  támogatásának 
II. ütemére. Felhatalmazza a Polgármestert 
a pályázat benyújtására.

Határidő: 2007. szeptember 30.
Felelős:     Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Pénzügyi  és 
Költségvetési Iroda

218  /2007. (IX. 17.) Kt. sz. határozat  

A  Magyar  Köztársaság  2007.  évi 
költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. 
törvény  5.  számú  melléklete  9.  pontja 
alapján Dombóvár Város Önkormányzata a 
helyi  önkormányzatok  létszámcsökkentési 
döntéseivel  kapcsolatos  egyszeri 
költségvetési  támogatás  igénylésére 
pályázatot  nyújt  be  a  létszámleépítésből 
adódó  többletkiadások  támogatására  a 
határozat  mellékletében  részletezett 
megszűnt álláshelyekre.
A  képviselő-testület  nyilatkozik  arra 
vonatkozóan,  hogy  az  önkormányzat 
költségvetési  szerveinél  a  meglévő  üres 
álláshelyeken,  az  előreláthatólag 
megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett 
új  álláshelyeken,  illetve  szervezeti 
változás,  feladatátadás  következtében  az 
önkormányzat  fenntartói  körén  kívüli 
munkáltatónál  a  létszámcsökkentéssel 
érintett  álláshelyen  foglalkoztatottak  - 
munkaviszonyban  töltött  ideje 

folyamatosságának megszakítása  nélküli  - 
foglalkoztatására nincs lehetőség.
A  képviselő-testület  kötelezettséget  vállal 
arra  vonatkozóan,  hogy  a  megszüntetett 
álláshelyeket  5  évig  nem  állítja  vissza, 
kivéve,  ha  jogszabályból  adódóan  a 
kötelezően  ellátandó  többletfeladatok  ezt 
indokolttá teszik.
Felkéri  a  képviselő-testület  a 
polgármestert,  hogy  a  4/2007.  (II.20.) 
ÖTM  rendelet  előírásai  szerint  a 
létszámcsökkentési  pályázatot  2007. 
október 1. napjáig a Magyar Államkincstár 
Dél-dunántúli  Regionális  Igazgatóságához 
nyújtsa be.
A  képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  pályázattal  kapcsolatos 
nyilatkozatok megtételére.

Határidő: 2007. október 1.
Felelős:     Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Pénzügyi  és 
Költségvetési Iroda



Az intézményi szintű létszám, az összesített létszám és a pályázattal érintett létszám bemutatása
 Engedélyezett álláshelyek száma    

 

2006. dec. 20.
(létszámcsökkentés 

előtt)

2007. jan. 1.
(1. 

létszámcsökkentés 
után)

2007. aug. 30.
(2. 

létszámcsökkentés 
után) Változás összesen

Pályázattal 
érintett
létszám

 átlag (fő) záró (fő)  átlag (fő) záró (fő)  átlag (fő) záró (fő)    
Egyesített Szociális Intézmény      
    Dombóvár 94 94 94 94 94 94 0 0  
    Szakcs 11 11 11 11 11 11 0 0  
    Gyulaj 8 8 8 8 8 8 0 0  

Belvárosi  Általános  Iskola  és  Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény  127,5 125  117,5 111  117,5 111  -10 -14  6
József Attila Általános Művelődési Központ  81,5 81,5  78 73  78 73  -3,5 -8,5  6
           Tagiskolák: Dalmand  34 31,5  23,5 23  23,5 23  -10,5 -8,5  2
                               Nak  8 7,5  7,5 7,5  7,5 7,5  -0,5 0  1
                               Attala  9 8,5  7,5 7,5  7,5 7,5  -1,5 -1  1
Illyés Gy. Gimnázium  79,5 80,5  75,5 73,5  74,5 69,5  -5 -11  3
Apáczai Csere János Szakközépiskola  101,5 99,5  93,5 91,5  93,5 91,5  -8 -8  1
516. sz. Ipari Szakképző Intézet  156,5 163  152 144,5  152,5 145  -4 -18  2
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 62 62 62 62 62 62 0 0  

Integrált  Önkormányzati  Szolgáltató
Szervezet 30 30 29 29 29 29 -1 -1  
    Szivárvány Óvoda  47 47  45 44  45 44  -2 -3  2

    "Kapaszkodó"  Szociális  és  Gyermekjóléti
Alapszolgáltató Közp. 38,5 41 41 41 41 41 2,5 0  
    Városi Könyvtár 8 8 8 8 8 8 0 0  
Polgármesteri Hivatal 101 97 97 100 95 97 -6 0  
    Egy nyelvet beszélünk HEFOP program 0 0 1 1 1 1 1 1  
    Német Kisebbségi Önkormányzat 0 0 1 1 1 1 1 1  
    Cigány Kisebbségi Önkormányzat 0 0 1 1 1 1  
Összesített létszám 997,0 995,0  952,0 930,5  950,5 925,0 -46,5 -70,0 24
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219  /2007. (IX. 17.) Kt. sz. határozat  

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  csatlakozik  a  Bursa 
Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat  2008.  évi  fordulójához 
és a 2008. évi költségvetésében e célra 2,2 
millió Ft-ot elkülönít.
Dombóvár  Város  Képviselőtestülete 
megbízza  a  „Dombóvár  Fiatal 
Értelmiségéért”  Közalapítványt  a pályázat 
lebonyolításával  és  a  pályázatok 
elbírálásával.

A  Képviselőtestület  felhatalmazza  a 
Polgármestert a szükséges dokumentumok 
aláírására.

Határidő: 2007. október 1.
Felelős:    Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Polgármesteri 
Kabinet

220  /2007. (IX. 17.) Kt. sz. határozat  

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  „Egy  nyelvet 
beszélünk!”- a foglalkoztatási  és szociális 
szervezetek  együttműködési 
modellprogramja  Dombóváron”  című 
projekt  támogatási  szerződésében  vállalt 
kötelezettségeinek  teljesítésére  a  42  fő 
próbafoglalkozatására 

1. a  Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási  Közhasznú 
Társaságnak  18  fő 
foglalkoztatására 1.591.380,- Ft, 

2.  a  TAGE  Kft-nek  6  fő 
foglalkoztatására 530.460,- Ft,

3. a  BATÉP  Kft-nek  4  fő 
foglalkoztatására 353.640- Ft,

4.  a Vecsési És Társa Kft-nek 1 fő 
foglalkoztatására 88.410,- Ft,

5. a  KÓRÉ és  Társa  Kft-nek  1  fő 
foglalkoztatására 88.410,- Ft,

6. a  KÉKACÉL-93 Kft-nek  1  fő  t 
foglalkoztatására 88.410,- Ft,

7. a  Dombóvári  Roma  Közhasznú 
Alapítványnak  1  fő 
foglalkoztatására 88.410,- Ft,

8. a Dombóvári  Cigány Kisebbségi 
Önkormányzatnak  1  fő 
foglalkoztatására  88.410,-  Ft 
támogatást,

9. az  Egyesített  Szociális 
Intézménynek  7  fő 
foglalkoztatására 618.870,- Ft, 

10. a  Polgármesteri  Hivatalnak  2 fő 
foglalkoztatására  176.820,-  Ft 
összegű finanszírozást biztosít.

A Képviselő-testület felhatalmazza 
-  a  Polgármestert  a  megállapodások 
megkötésére,
-  a  Humán  Bizottságot,  hogy  a 
próbafoglalkoztatásra  biztosított 
4.000.000,-Ft-ból  fel  nem  használt 
összeg,  valamint  a  fenti  szervezetek 
által  a  részükre  biztosított 
finanszírozásból  fel  nem  használt 
összegek  felhasználásáról,  és 
foglalkoztatottak számáról döntsön.

Határidő: 2007. október 15.
Felelős:     Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Pénzügyi  és 
Költségvetési Iroda
Kiss Béla projektmenedzser 

221  /2007. (IX. 17.) Kt. sz. határozat  

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 199/2007. (VIII. 27.) 
sz.  Kt.  határozata  1.  pontjában  a 
Szivárvány  Óvoda  és  Bölcsőde 
fenntartására  létrejött  társulást  Dombóvár 
Város  és  Döbrököz  Község  Közoktatási 
Intézményfenntartó  Társulásra  módosítja 
Kapospula  Község  Önkormányzatának  a 
megállapodást elutasító döntése miatt.
A Szivárvány Óvoda és  Bölcsőde alapító 
okiratából  és  az  Intézményfenntartó 
Társulás  társulási  megállapodásból  a 
Kapospula Község Önkormányzatával és a 
Kapospulai  Napsugár  Tagóvodával 
összefüggő  rendelkezéseket  törli,  és  a 
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melléklet  szerint  elfogadja a módosítással 
egybeszerkesztett  alapító  okiratot  és 
társulási megállapodást.

Felkéri  a  Polgármestert,  hogy  az  alapító 
okiratot  és  a  társulási  megállapodást 

aláírja,  és  az  illetékes  hatóságok  részére 
megküldje.

Határidő: 2007. szeptember 25.
Felelős:     Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

SZIVÁRVÁNY ÓVODA és BÖLCSŐDE
mint Dombóvár Város és Döbrököz Község Közoktatási Intézményfenntartó 

Társulásának intézménye

ALAPÍTÓ OKIRATA

Dombóvár  Város  Önkormányzatának  és  Döbrököz Község Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  az  államháztartásról  szóló,  továbbá  a  közoktatásról  szóló  törvényekben  foglaltak 
alapján a dombóvári székhelyű Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát a következők 
szerint határozza meg:

1.) Az intézmény neve és címe:
- Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

7200 Dombóvár, Zrínyi u. 10. 
Intézmény OM azonosítója: 036111
Törzsszáma: 418629000

 Székhely intézmény: 
6 csoporttal – 180 férőhellyel
7200 Dombóvár, Zrínyi utca 10.

Intézményegységei:

- Erzsébet Óvodai Intézményegység
4 csoporttal, 110 férőhellyel
7200 Dombóvár, Petőfi u. 27.

- Bezerédj Amália Óvodai Intézményegység
4 csoporttal, 120 férőhellyel
7200 Dombóvár, Bezerédj u. 33.

- Bölcsődei Intézményegység
5 csoporttal, 50 férőhellyel
7200 Dombóvár, Kórház u. 35.

Tagóvodái:

- Szőlőhegyi Tagóvoda
1 csoporttal, 30 férőhellyel
7200 Dombóvár, Gárdonyi u. 14.

- Döbröközi Tagóvoda
3 csoporttal, 75 férőhellyel
7228 Döbrököz, Ifjúság utca 6.
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2.) Az intézmény típusa:  18  óvodai  és  5  bölcsődei  gyermekcsoporttal  működő közös 
igazgatású közoktatási intézmény.

3.) Felvehető maximális gyermeklétszám:
Óvodában 515 fő
Bölcsődében 50 fő

4.) Az intézmény alaptevékenysége:

80111-5 Óvodai nevelés

80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés

55241-1 Munkahelyi vendéglátás

75176-8 Intézményi vagyon működtetése

75177-9 Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás

80521-2 Pedagógiai szakszolgálat

85321-1 Bölcsődei ellátás

Az alaptevékenységén belül:

- Az óvoda feladata biztosítani 3 éves kortól a tanköteleskor kezdetéig a gyermekek 
nevelését,  és 5  éves kortól  kötelező  felvételt  biztosít  a működési  körzetében élő 
gyermekek számára.

- Ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat.

- Az óvoda különböző szolgáltatást nyújt a gyermekek tehetséggondozása terén.

- Az  óvoda  pedagógiai  munkáját  helyi  nevelési  programja  szerint  végzi.  Az 
intézményegységek pedagógiai programja az intézmény nevelési programján belül, 
sajátos, csak az intézményegységre jellemző sajátosságokkal rendelkezik.

- Integrált  nevelés  keretében  szükség  esetén  biztosítja  a  többi  gyermekkel  együtt 
nevelhető  sajátos  nevelési  igényű  gyermekek  óvodai  nevelését,  valamint  a 
beilleszkedési-, a magatartási nehézséggel küzdő, a hátrányos helyzetű gyermekek 
óvodai fejlesztő felkészítését. 

- Az Erzsébet Óvodai Intézményegységben biztosítja a német kisebbségi kétnyelvű 
nevelést,  a  magyar  nyelvi  cigány  kulturális  nevelést  és  a  fejlesztő  felkészítés 
lehetőségét. 

5.) Az óvoda fenntartója:
Dombóvár  Város,  és  Döbrököz  Községek  Közoktatási  Intézményfenntartó 
Társulása
Székhelye: 7200 Dombóvár, Szent István tér 1. 
A Társulás tagjai:

Gesztor: Dombóvár Város Önkormányzata 7200 Dombóvár, Szent István tér 1.
Tag: Döbrököz Község Önkormányzata 7228 Döbrököz, Páhy utca 45.
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6.) Az intézmény felügyeleti szerve:
Dombóvár Város Önkormányzata
7200 Dombóvár, Szent István tér 1.

7.) Az óvodavezetőt  Dombóvár  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  bízza  meg 
nyilvános  pályázati  eljárás  útján.  Az  intézményvezetői  megbízáshoz  a  társult 
önkormányzat képviselőtestületének véleménye szükséges.

A tagintézmények (intézményegységek) vezetőinek a megbízásához az érintett települési 
önkormányzat  képviselőtestületének  egyetértése  szükséges.  A  megbízással  kapcsolatos 
munkáltatói jogokat a székhely intézmény igazgatója gyakorolja.

8.) Működési területe: Dombóvár város és a társult település közigazgatási területe.

9.) Az óvoda az előirányzatok feletti  rendelkezési jogosultság szempontjából  részjogkörrel 
rendelkező, a gazdálkodás módjára tekintettel részben önállóan gazdálkodó költségvetési 
szerv. Gazdálkodási feladatait az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet látja el. 

10.) A  feladatok  ellátásához  az  óvodának  rendelkezésre  állnak  az  alábbi  önkormányzati 
vagyont képező ingatlanok, telephelyek:

Székhely: Szivárvány Óvoda
7200 Dombóvár, Zrínyi u. 10.
Helyrajzi száma: 485
Területe: 3843 m2

Szőlőhegyi Tagóvoda, 
7200 Dombóvár, Gárdonyi u. 14.
Helyrajzi száma: 6304
Területe: 5035 m2

Erzsébet Óvodai Intézményegység, 
7200 Dombóvár, Petőfi u. 27.
Helyrajzi száma: 637/1;637/2 
Területe: 504 m2;  1745 m2

Bezerédj Amália Óvodai Intézményegység,
7200 Dombóvár, Bezerédj u. 33. 
Helyrajzi szám: 1078
Területe: 3233 m2 

Bölcsődei Intézményegység,
7200 Dombóvár, Kórház u. 35.
Helyrajzi szám: 2894/2
Területe: 4085 m2 

Döbröközi Tagóvoda
7228 Döbrököz, Ifjúság utca 6.
Helyrajzi szám: 532/14.
Területe: 3200 m2
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11.) A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár közigazgatási területén található épületei 
és berendezései,  felszerelési  tárgyai  Dombóvár Város Önkormányzatának kizárólagos 
tulajdonát képezik. A tagintézmény épületei és a bennük lévő berendezési és felszerelési 
tárgyak  a  társult  önkormányzat  tulajdonát  képezik.  Ezekre  az  ingatlanokra  és 
vagyontárgyakra  a  társulás  többi  tagja  tulajdoni  igényt  nem  támaszt.  A 
Képviselőtestületek  a  térítésmentes  használati  jogot  a  közigazgatási  területükön  lévő 
tagintézmények további működéséhez változatlanul biztosítják.

A Társulás időtartama alatt szerzett vagyon és vagyonszaporulat szintén a tagintézményt 
illeti,  amennyiben azt az illetékességi területén működő önkormányzat biztosította. A 
pályázati támogatással elnyert vagyon vagy vagyonszaporulat a támogató rendelkezése 
szerint illeti meg az intézményeket.
A  feladatok  ellátásához  rendelkezésre  állnak  az  intézményben  leltár  szerint 
nyilvántartott eszközök.
Az ingó vagyon tekintetében a helyi  önkormányzatok rendeletei  az irányadóak azzal, 
hogy  a  rendelkezéseket  megelőzően  a  székhely  intézmény  igazgatója  egyeztet  a 
tagintézmények vezetőivel.

12.) A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:

Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg 
biztosítékként felhasználni.

13.) Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

14.) Az intézmény az Államháztartási törvény rendelkezései és a vonatkozó kormányrendelet 
alapján  szolgáltató,  alaptevékenységet  kiegészítő  és  kisegítő  jellegű  tevékenységet 
folytathat, amelyet az alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak 
részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, nem nyereség 
szerzés  céljából  végez.  E  tevékenységből  származó  bevételnek  fedeznie  kell  a 
tevékenységet terhelő összes kiadást – beleértve az üzemeltetési,  fenntartási kiadások 
tevékenységre jutó arányos hányadát is.

15.) Az intézmény a közoktatási törvényben foglaltak alapján önálló jogi személy.

16.) Az intézmény képviseletére jogosult: 
A fenntartó által kinevezett intézményvezető képviseli az intézményt.

Dombóvár, 2007. szeptember 17.

Szabó Loránd dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna 
polgármester jegyző

Az Alapító Okiratot Döbrököz Község Önkormányzata      számú határozatával fogadta el.

Szili Lajosné Dr. Markó Gábor
polgármester jegyző
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Megállapodás
Oktatási-nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról

A Megállapodás  2.)  pontjában  részletesen  megjelölt  önkormányzati  képviselő-testületek  a 
„Helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. Törvény 43.§ és a „Helyi önkormányzatok 
társulásáról  és  együttműködéséről”  szóló  1997.  évi  CXXXV.  Törvény  8.  §-  ban  foglalt 
rendelkezések alapján az Ötv. 9. § (4) bekezdésében meghatározott óvodai nevelési feladataik 
megvalósítására oktatási-nevelési intézményeik közös fenntartásában állapodnak meg 2007. 
augusztus 31-i hatállyal határozatlan időtartamra.

1.) A társulás neve, székhelye, működési területe:  

Dombóvár Város és Döbrököz Község Közoktatási Intézményfenntartó Társulása

Székhelye: Dombóvár, Zrínyi utca 10.
Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe.

2.) A társulás tagjainak neve, székhelye:  
- Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Székhely: 7200 Dombóvár, Szent István tér 1.
- Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Székhely: 7228 Döbrököz, Páhy utca 45.

3.) A társulás által közösen fenntartott intézmény és tagintézmények neve, címe:  
(Tv. 8.§ (4) c)

Székhely intézmény: 

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
7200 Dombóvár, Zrínyi utca 10.

Intézményegységei:
- Erzsébet Óvodai Intézményegység

7200. Dombóvár, Petőfi utca 27.
- Bezerédj Amália Óvodai Intézményegység

7200. Dombóvár, Bezerédj utca 33.
- Bölcsődei Intézményegység

7200 Dombóvár, Kórház utca 35.

Tagintézményei: 
- Szőlőhegyi Tagóvoda

7200. Dombóvár, Gárdonyi Géza utca 6.
- Döbröközi Tagóvoda

7228 Döbrököz, Ifjúság utca 6.

4.) A Társulás jogállása:  

4.1. A társulási megállapodás határozatlan időtartamra szól. (tv. 8.§ (4).
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4.2. A társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik. Az intézmények fenntartásával 
kapcsolatos egyes feladat és hatáskörök gyakorlása a következők szerint történik:

Az  intézményvezetői  jogkört  a  Szivárvány  Óvoda  vezetője  gyakorolja,  akinek 
intézményvezetői  megbízásához  a  társult  önkormányzat  képviselőtestületének  véleménye 
szükséges.  Az  intézményvezető  megbízásával  kapcsolatos  hatásköröket  Dombóvár  Város 
Önkormányzatának képviselőtestülete gyakorolja. 

A  tagintézmények  (intézményegységek)  vezetőinek  a  megbízásához  az  érintett  települési 
önkormányzat  képviselőtestületének  egyetértése  szükséges.  A  megbízással  kapcsolatos 
munkáltatói jogokat az Intézményvezető gyakorolja.

4.3. A tagintézmények és intézményegységek jogállását érintő döntésekhez be kell szerezni az 
óvodák illetékességi területén működő képviselőtestületek egyetértését.

4.4.  Az  intézményfenntartó  társulás  költségvetése  Dombóvár  Város  Képviselőtestületének 
költségvetésébe  épül  be.  A  társulásban  részt  vevő  képviselőtestületek  a  költségvetést 
előzetesen  véleményezik,  egyidejűleg  saját  költségvetési  rendeletükben  meghatározzák  a 
közigazgatási  területükön  működő  tagintézmények  számára  biztosított  költségvetési 
támogatást. 

4.5 A társulásban résztvevő képviselőtestületek mindegyikének minősített többséggel hozott 
döntése szükséges 

- a megállapodás jóváhagyásához, 
- a megállapodás módosításához, 
- a megállapodás megszüntetéséhez
- a társuláshoz történő csatlakozásról való hozzájáruláshoz
- a tárulási megállapodás év közbeni felmondásához.

4.6. Az érintett település polgármestere évente 1 alkalommal tájékoztatja képviselő-testületét 
a társulás működéséről. (Tv. 6.§ (4))

5.) A társulás célja, feladatai (Tv.8.§ ):  
- A  társult  települések  közigazgatási  területén  lakó  óvodáskorú  gyermekeknek  a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározott óvodai nevelésének 
biztosítása.

- A közoktatási intézmények közös fenntartásával a nevelési-oktatási intézményekben a 
munkaerő  kihasználtság  jobbá  váljon,  az  egy  gyermekre  eső  fajlagos  költségek 
csökkenjenek.

6.) Tevékenységi köre  :  

6.1. A társult önkormányzatok közigazgatási,  ellátási területén a Közoktatásról szóló 1993. 
évi  LXXIX.  törvényben  meghatározottak  alapján  az  óvodai  nevelési  feladatok 
megvalósítására terjed ki a 3. pontba foglalt tagintézményekkel működő Szivárvány Óvoda és 
Bölcsőde közös fenntartásával.

6.2. A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde tevékenységi körei:
- óvodai nevelés
- sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
- óvodai intézményi étkeztetés
- bölcsődei ellátás
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7.) A társulás vagyona:

7.1 A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár közigazgatási területén található épületei és 
berendezési,  felszerelési  tárgyai  Dombóvár  Város  Önkormányzata  kizárólagos  tulajdonát 
képezik. A községi tagintézmény épületei és a bennük lévő berendezési és felszerelési tárgyak 
a társult önkormányzat tulajdonát képezik. Ezekre a ingatlanokra és vagyontárgyakra társulás 
többi tagja tulajdoni igényt  nem támaszt.  A Képviselő-testületek a térítésmentes használati 
jogot  a  közigazgatási  területükön  lévő tagintézmények  további  működéséhez  változatlanul 
biztosítják.

7.2. A Társulás időtartama alatt szerzett vagyon és vagyonszaporulat szintén a tagintézményt 
illeti,  amennyiben  azt  az  illetékességi  területén  működő  önkormányzat  biztosította.  A 
pályázati támogatással elnyert vagyon vagy vagyonszaporulat a támogató rendelkezése szerint 
illeti meg az intézményeket.

7.4.  A  társuló  önkormányzatok  a  közoktatási  feladat-megvalósítás  magas  színvonalának 
biztosítása érdekében:

- oktatási-nevelési eszközökkel
- berendezési tárgyakkal
- karbantartási munkálatok végzésével
- meghatározott Ft összegű eszközbeszerzésre fordítandó pénzeszközzel

költségvetésének  függvényében  lehetőségeikhez  mérten  járulnak  hozzá  az  intézmény 
működéséhez.

7.5. A Társulás működésének, az intézmények közös fenntartásának fedezeteként szolgál a 
mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott normatív állami hozzájárulás, s 
az egyéb kiegészítő közoktatási hozzájárulások.

7.6.  A társult  önkormányzatok az intézmények  működéséhez  szükséges  további  költségek 
fedezetét  az  igénybe  vett  tanulói,  ill.  gyermeklétszám  arányában  saját  költségvetési 
rendeleteikben biztosítják, melyet havi bontásban az intézményfenntartó számlájára utalnak 
át.

7.7.  A  társult  intézményekre  jutó  irányítási  és  közvetett  költségek  fedezetére  Döbrököz 
Község  Önkormányzata  az  illetékességi  területén  működő  tagintézmény  gyermeklétszáma 
alapján járó normatív hozzájárulás 5 %-ának megfelelő arányú hozzájárulást ad át Dombóvár 
Város Önkormányzata számára.

7.8.  A  Szivárvány  Óvoda  és  Bölcsőde  az  előirányzatok  feletti  rendelkezési  jogosultság 
szempontjából részjogkörrel rendelkező, a gazdálkodás módjára tekintettel részben önállóan 
gazdálkodó  költségvetési  szerv,  amely  alatt  a  tagintézmények  gazdálkodása  is  értendő. 
Gazdálkodási feladatait az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet látja el.

8.) A Társulás ellenőrzésének rendje (Tv 8.§(4) g)

8.1  A  Dél-dunántúli  Regionális  Közigazgatási  Hivatal  vezetője  törvényességi  ellenőrzés 
jogkörében vizsgálja, hogy a társulás szervezete, működése, döntéshozatali eljárása megfelel-
e a jogszabályoknak (Tv. 20.§(2)
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8.2  A  társulásban  részt  vevő  önkormányzatok  képviselő-testületei  évente  1  alkalommal 
igényelhetik az intézmény vezetőjének beszámolóját az intézményben folyó munkáról.

9.) A  nevelési-oktatási  intézmény  vezetőjét  érintő  vezetői  megbízás,  felmentés,  vezetői 
megbízás  visszavonása,  az  összeférhetetlenség  megállapítása,  fegyelmi  eljárás 
megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása munkáltatói jogok – a 4.2. pontjában foglaltak 
figyelembe  vételével  -  Dombóvár  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testületét,  az 
egyéb munkáltatói jogok tekintetében Dombóvár Város Polgármesterét illetik meg. (Tv. 
8.§ (4)i)

10.) A társulási megállapodás felmondásának szabályai (Tv. 8.§ f)

A társulási  megállapodás  csak a nevelési  év végével  mondható  fel.  A felmondásról  szóló 
testületi döntést a nevelési év végét megelőző év december 31-ig kell a megállapodó felekkel 
közölni. (Tv. 4.§(2)

A  társulás  felmondása  miatt  óvodai  elhelyezés  nem  szüntethető  meg,  ezért  a  társulás 
felmondása után külön megállapodásban kell rögzíteni a továbbra is a társulásban fenntartott, 
de  lakóhely  szerint  már  nem  kötelező  felvételt  biztosító  intézménybe  járó  gyermekek 
ellátásának feltételeit.

A társulás megszűnését követően 30 napon belül Dombóvár Város Önkormányzata köteles 
elszámolni a költségvetési hozzájárulás felhasználásáról. (Tv. 8.§ (4) f)

11.) A  társult  képviselő-testületek  egybehangzóan  kijelentik,  hogy  a  megállapodásból 
származó,  továbbá  az  intézmények  fenntartása  során  keletkezett  vitás  kérdéseiket 
tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni, a bíróságon keresetindítási lehetőséggel 
kizárólag annak eredménytelensége esetén élnek.

12.) Jelen megállapodás 2007. augusztus 31. napjával lép hatályba.

13.) Ezen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a PTK szerint kell eljárni.

Záradék:

A megállapodást a Képviselő-testületek jóváhagyólag elfogadták. A megállapodás mellékletét 
képezik a társult önkormányzatok e tárgyban hozott elfogadó határozatai.
A társulási  megállapodást  annak elolvasása után,  tartalmának megértése  után a képviselő-
testületek  nevében  eljáró  polgármesterek  –  mint  az  önkormányzati  akarattal  teljességgel 
megegyezőt – saját kezűleg aláírták.

Kelt, Dombóvár, 2007. 
Döbrököz, 2007.

................................................... ..........................................
  Dombóvár Város   Döbrököz Község
Önkormányzatának. Önkormányzatának

Polgármestere Polgármestere



Dombóvári Közlöny                                   -   14   -                                III. évfolyam 12. szám  

222  /2007. (IX.17.) Kt. sz. határozat  

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  megbízza  a 
Városgazdálkodási  Bizottságot,  hogy 
Dombóvár  Város  Önkormányzata 
intézményeinek  takarítása  és 
portaszolgálata,  udvarosi  feladatainak, 
valamint  karbantartási  feladatainak 
vállalkozásba  adásával  kapcsolatban 
vizsgálja  felül  az  intézmények  által 
megadott, évente elvégzendő feladatokat és 
az  Investment  Kft.  által  korábban 
elkészített  ajánlati  dokumentáció  műszaki 
tartalmának  módosítására  tegyen 
javaslatot.  A  Képviselőtestület  ennek 
ismeretében  dönt  majd  a  közbeszerzési 
eljárás újbóli megindításáról.

Határidő: 2007. október 31.
Felelős:    Városgazdálkodási Bizottság
Végrehajtásért  felelős:  Pénzügyi  és 
Költségvetési Iroda

223/2007. (X. 1.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dombóvár  város 
kerékpárút-hálózatának fejlesztéséről szóló 
tájékoztatót  elfogadja  és  szükségesnek 
tarja ütemterv készítését az abban foglaltak 
megvalósítására.

Határidő: 2007. november 30.
Felelős:     Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
és Településfejlesztési Iroda

224/2007. (X. 1.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  döntést  hoz  a 

dombóvári  orvosi  rendelők  használatáért 
megállapított  bérleti  díjazás  bevezetéséről 
az alábbiak szerint:

- Szabadság utca 2. :

- Dr.  Alacsony  Mária  gyermekorvos 
90 458.- Ft/hó

- Dr.  Fábián  Zsuzsa  fogszakorvos 
48 916.-Ft/hó  /megosztva  Dr.  Jolsvai 
Tamással/

- Dr.  Keller  Margit  fogszakorvos
60 833.- Ft/hó

- Dr.  Jolsvai  Tamás  fogszakorvos 
48 916.-Ft/hó  /megosztva  Dr.  Fábián 
Zsuzsával/

- Dr.  Smátrola  Gábor  fogszakorvos
51 075.- Ft/hó

- Dr.  Jóházi  Erika  háziorvos  85 464.-
Ft/hó  /megosztva  Dr.  Fenyő 
Katalinnal/

- Dr.  Fenyő  Katalin  háziorvos
85 464.-Ft/hó  /megosztva  Dr.  Jóházi 
Erikával/

- Hóvirág utca 1.:

- Dr.  Radochay  Imre  háziorvos
77 770.- Ft/hó

- Dr.  Boros  Katalin  háziorvos
77 770.- Ft/hó

- Dr.  Sárdi  Margit  gyermekorvos
87 870.- Ft/hó

- III. utca 35. sz. :

- Dr.  Dr.  Szabó  Attila  fogszakorvos 
63 521.- Ft/hó

- Dr.  Nagy  Miklós  háziorvos
72 373.- Ft/hó

- Dr.  Haszonics  József  háziorvos
72 409.- Ft/hó

- Gáborné  Dr.  Belt  Éva  gyermekorvos
75 160.- Ft/hó

- Népköztársaság 56. sz. 

- Dr. Siposné  Szántó Mónika
138 481.-Ft/hó
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- Népköztársaság 5. sz. : 

- Dr.  Keller  Tamás  gyermekorvos
63 110.- Ft/hó

- Bajcsy Zs. u. 5.sz.

- Dr.  Pucsli  Erzsébet  háziorvos
121 901.- Ft/hó

A fenti bérleti díj fizetése abban az esetben 
áll fenn, amennyiben az érintett háziorvos 
önkéntesen  csatlakozik  az  önkormányzat 
által  létrehozandó  pénzügyi  alaphoz.  A 
képviselőtestület  minimum  5  orvos 
részvételével  támogatja  az  alapellátást 
végző  orvosi  rendelők  támogatását 
szolgáló  pénzügyi  alap  létrehozását.  A 
koncepció  részleteinek  kidolgozásával, 
valamint  az  érintett  orvosokkal  a 
megbízási/feladatátvállalási 
szerződésmódosítások  előkészítésével 
megbízza a Polgármestert.

Határidő: 2007. december 31.
Felelős:     Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
és Településfejlesztési Iroda

225/2007. (X. 1.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város 
Önkormányzatának 
képviselőtestülete  elfogadja 
Dombóvár  arculati  elemeire 
vonatkozó mellékelt pályázati kiírást. 

A  beérkezett  pályázatok 
véleményezésére  a  következő 
személyeket kéri fel:

Szabó Loránd polgármester
Katatics Zsuzsanna képzőművész
Dr. Berta Otília Többcélú  Társulás 

munkaszervezet 
vezetője

Bakarecz Attila   vállalkozó
Molnár Árpád városi főépítész

A képviselőtestület  a  legjobb ötletet 
benyújtókat  tárgyjutalomban 
részesíti,  melyre  40  eFt  összeget 
biztosít. 

Megbízza a polgármestert a pályázat 
helyi  médiában  való 
megjelentetésére.

2. Dombóvár  Város 
Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  támogatja,  hogy 
nem  hivatalos  megjelenés  esetén 
városnévként  „Dombóvár 
fürdőváros” elnevezés szerepeljen. 

Határidő: 2007.  október  10.  –  pályázat 
megjelentetésére
Felelős:     Polgármester
Végrehajtásért felelős: Testületi Csoport

Változtassuk meg együtt Dombóvárt!
VÁROSMARKETING ÖTLETPÁLYÁZAT

1. Dombóvár emblémája (logo): 
Olyan új szellemű,  de a város hagyományain  alapuló,  sajtóanyagokon színesben és 
fekete-fehérben  is  jól  használható  logo  tervezését  várjuk,  amely  segíti  Dombóvár 
azonosítását,  tolmácsolja  legfontosabb  értékeit  és  felhívja  a   látogatók  figyelmét  a 
település egyediségére. 

2. Dombóvár szlogenje: 
Olyan  egyszerű,  de  szellemes,  akár  idegen  nyelvre  is  könnyen  lefordítható  rövid 
jelmondat  megfogalmazását  várjuk,  amely  kiemeli  a  város  egyedi  adottságait,  a 
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sajtóban  és  egyéb  alkalmakkor  könnyen  használható,  a  látogatók  figyelmét 
megragadja. 

Pályázatok beadásának határideje: 2007. november 1. 16 óra

Pályázatok leadásának helye: Polgármesteri Hivatal Testületi Csoport (I. emelet, 6. számú 
ajtó)

Pályázat  beadásának  módja:  Zárt  borítékban,  jeligével,  a  borítékon  „városmarketing 
ötletpályázat” megjelöléssel.  
A logora és szlogenre együtt, illetve külön-külön is lehet pályázatot benyújtani.

Pályázatok elbírálása: A képviselőtestület 2007. decemberi ülésén

A nyertes pályázók tárgyjutalomban részesülnek.

A nyertes pályázatokat a képviselőtestület kiállításon kívánja bemutatni. 

(További kérdéseivel keresse: Babati Gabriellát a 74/564-530 telefonszámon) 

226/2007. (X. 1.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  beterjesztett 
befektetési,  hasznosítási 
ingatlantájékoztatót elfogadja. 

227/2007. (X. 1.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  Dombóvár, 
Vörösmarty utca 48. sz. alatt lévő ingatlan 
279/2006.  (XII.  14.)  számú  határozatban 
meghatározott vételárát az újbóli, pályázat 
útján  történő  értékesítéshez  bruttó 
6.336.000.- Ft –ra csökkenti.

Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges 
eljárások lefolytatására.

Határidő: 2007. október 31.
Felelős:     Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
és Településfejlesztési Iroda

228/2007. (X. 1.) Kt. sz. határozat

A  Képviselőtestület  a  Szivárvány  Óvoda 
tanmedencéje vízgépészeti munkáinak és a 

medence  burkolásának  elvégzésére 
6.830.000.-Ft+20%  áfa  összegben 
megbízza  a  Dombóvár  és  Környéke  Víz- 
és Csatornamű Kft.-t.
A képviselőtestület a fenti összeget a 2008. 
évi  költségvetés  terhére,  negyedéves 
bontásban,  egyenlő  részletekben  egyenlíti 
ki. 
A  képviselőtestület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  megbízási  szerződés 
megkötésére. 

Határidő: 
2007. október 10. – szerződéskötésre
2008. január 30. – munkálatok elvégzésére
Felelős:     Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
és Településfejlesztési Iroda

229/2007. (X. 1.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  együttműködési 
megállapodást  köt  a  Dombóvári 
Szennyvízelvezetési  Agglomerációban 
részt  vevő  Szabadi,  Csoma,  Attala, 
települések  önkormányzataival  az  érintett 
települések  szennyvízkezelésének 
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megoldására, ennek érdekében a Környezet 
és  Energia  Operatív  Program  keretében 
pályázat  benyújtására.  Amennyiben  az 
előzetes  számítások  Döbrököz  részvételét 
indokolják,  a  Képviselőtestület  Döbrököz 
Község  Önkormányzatával  is  megköti  az 
együttműködési megállapodást. 

A  képviselőtestület  felhatalmazza  a 
Polgármestert  a  fenti  együttműködési 
megállapodás megkötésére.

Dombóvár  Város  Önkormányzata  a 
beruházás  lebonyolítása  során  vállalja  a 
gesztor  szerepét  az  érdekelt 
önkormányzatok egyetértésével.

Határidő: 2007. október 10.
Felelős:     Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
és Településfejlesztési Iroda

230/2007. (X. 1.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  „szennyvíz-elvezetés 
és –tisztítás” KEOP-2007-1.2.0 kétfordulós 
pályázat  első  fordulójában  benyújtandó 
pályázati  dokumentáció  elkészítésével 
megbízza a Magyar Pályázatkészítő Irodát 
(1139  Budapest,  Pap  Károly  u.  4-6.) 
7.990.000.-Ft+áfa, bruttó 9.588.000 Ft díj 
ellenében.
A  képviselőtestület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  megbízási  szerződés 
megkötésére. 

Határidő: 2007. október 10.
Felelős:     Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
és Településfejlesztés Iroda 

231/2007. (X. 1.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  talajterhelési  díjról 
szóló tájékoztatót elfogadja.

232/2007. (X. 1.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  Dombóvár,  Bezerédj 
u.  2/b.  szám,  1296 hrsz.  alatti  ingatlanon 
lévő  épületet  a  Zeneiskola  számára  jelöli 
ki.  Az  épület  átalakítását  pályázati 
forrásból valósítja meg. 

A  képviselőtestület  az  Integrált 
Önkormányzati  Szolgáltató  Szervezet 
számára  későbbi  határozattal  biztosít 
helyszínt,  addig  a  jelenlegi  helyén 
működik. 

A Képviselőtestület a Zeneiskola jelenlegi, 
Szabadság  u.  14.  szám  alatti  épületének 
sorsáról a későbbiekben hoz döntést.

Határidő:  2008.  január  30.:  helyszín 
biztosítása  az  Integrált  Önkormányzati 
Szolgáltató Szervezet számára.
Felelős:       Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
és Településfejlesztési Iroda

233/2007. (X. 1.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  tulajdonában  lévő 
88.700  eFt  Gunaras  Gyógyfürdő  és 
Idegenforgalmi  Zrt.  részvényt  nyílt 
pályázaton legalább névértéken értékesíti.

Felhatalmazza a Polgármestert  a pályázati 
felhívás  összeállítására  és 
megjelentetésére.

Határidő:  2007. október 31. – a pályázat 
megjelentetésére
Felelős:     Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Pénzügyi  és 
Költségvetési Iroda

234/2007. (X. 1.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  6.480.000 CHF értékű 
zártkörű  kötvényt  bocsát  ki  az  alábbi 
feltételekkel:

- Futamidő: 20 év
- Türelmi idő: 4 év
- Visszaváltás  évente  egy 
alkalommal, egyenlő részletekben
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- Féléves  kamatperiódus, 
kamatfizetés minden év március 31-én 
és szeptember 30-án.

A Képviselő-testület felhatalmazza
 a  Polgármestert,  hogy  a 
kötvénykibocsátáshoz  kapcsolódó 
pályázati eljárást megindítsa,
 a  Pénzügyi  Bizottságot  a 
legkedvezőbb  feltételeket  biztosító 
pénzintézet kiválasztásra,
 a  Polgármestert  a 
kötvénykibocsátással  kapcsolatos 
szerződések megkötésére.

A Képviselő-testület a kötvény kibocsátás 
megvalósulása  esetén  a  kötvény 
kibocsátásából  befolyt  összeg 
felhasználásának  felügyeletére  független 
bizottságot fog létrehozni.

Határidő:  2007. október 15. – a pályázat 
kiírására
Felelős:     Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Pénzügyi  és 
Költségvetési Iroda

235/2007. (X. 1.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkéri a Dombóvár és 
Környéke Víz– és Csatornamű Kft-t, hogy 
az  „Általános  területi  talajmechanikai 
szakvélemény és  altalaj  eredetű  épületkár 
vizsgálatok  [Pécs,  2007.  augusztus  15. 
Balázs  Mérnöki  Iroda  Bt.]”  szakértői 
véleményben  megfogalmazott  „13. 
Szükséges tennivalók” fejezet 

- egyes pontjaiban felsorolt teendőket 
közműkezelői  szempontból  vizsgálja 
meg,
- a  megfelelő  pontokhoz árajánlattal 
ellátott  megvalósítási  javaslatot 
készítsen,  a  felmerülő,  lehetséges 
költségeket részletezze.

A  „Szükséges  tennivalók”  fejezetben 
felsorolt pontok teljesíthetősége érdekében 
felhatalmazza a polgármestert a Dombóvár 
és Környéke Víz– és Csatornamű Kft-vel 
történő  egyeztetésre,  az  egyezetés  során 

elkészült  megoldási  javaslat  ismételt 
képviselő-testület elé terjesztésére.

Határidő: 2007. december 31.
Felelős:    Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
és Településfejlesztési Iroda

236/2007. (X. 1.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  pályázatot  nyújt  be  az 
Országos  Katasztrófavédelmi 
Főigazgatósághoz  a  hivatásos 
önkormányzati  tűzoltóság 
szerállományának,  technikai  eszközeinek 
amortizációs cseréjére, korszerűsítésére.
A  pályázathoz  szükséges  20%  önerőt, 
várhatóan  1.750.000,-Ft-ot  saját  forrásból 
biztosítja.
Vállalja, hogy a pályázat alapján elnyert és 
átvett  eszközöket  készenlétben  az  általa 
fenntartott  tűzoltóság  kezelésében  tartja. 
Bármely okból történő elidegenítés esetén 
a pályázott  eszköz 5 éves koráig az OKF 
elővásárlási  jogát  biztosítja  a  további 
tűzoltósági használat érdekében.
A visszavásárlási ár maximuma a befizetett 
önrész.
A  pályázat  alapján  elnyert  eszközökre 
olyan mértékű biztosítást köt, mellyel azok 
esetleges pótlását biztosítani tudja.
Vállalja  a  fejlesztés  érdekében  az  átvett 
eszközök  üzemeltetéséhez  szükséges 
összes  személyi  és  tárgyi  költség 
biztosítását.
A  Képviselőtestület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  fenti  nyilatkozatok 
aláírására.

Határidő: 2007. október 31.
Felelős:     Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Dombóvár  Város 
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága

237/2007. (X. 1.) Kt. sz. határozat



Dombóvári Közlöny                                   -   19   -                                III. évfolyam 12. szám  

1.) Polgármesteri Hivatal 
Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  elhatározza  a 
Polgármesteri  Hivatal  Szent  István  tér  1. 
szám,  1061/5  hrsz.  alatti  épületének 
pályázat  útján  történő  komplex 
akadálymentesítését.
A  pályázathoz  szükséges  minimális, 
3.529.412,-Ft összeget a Képviselőtestület 
biztosítja,  mely  összeg  a  11746043  – 
15415819  számú  bankszámlán 
rendelkezésre áll. 

2.) Illyés Gyula Gimnázium
Dombóvár  Város  Képviselőtestülete 
elhatározza  az  Illyés  Gyula  Gimnázium 
Dombóvár,  Bajcsy-Zsilinszky u.  2.  szám, 
1289 hrsz. alatti épületének pályázat útján 
történő komplex akadálymentesítését. 
A  pályázathoz  szükséges  3.529.412,-  Ft 
önerőt a Képviselőtestület biztosítja, mely 
összeg  a  11746043  –  15415819  számú 
bankszámlán rendelkezésre áll. 

Határidő:  2007. november 16.: pályázat 
benyújtására.

        2008.  december  31.: 
kivitelezési munkák elvégzésére.
Felelős:      Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
és Településfejlesztési Iroda

238/2007. (X. 1.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  döntést  hoz  az 
újdombóvári és a Hetényi úti köztemetők 5 
éves  üzemeltetésére  szóló  meghívásos 
pályázat  indításáról.  A  pályázati  felhívás 
jóváhagyását  a  Polgármesterre  és  Tóth 
Attila  képviselőre  bízza.  A  beérkezett 
pályázatok elbírálására  a  képviselőtestület 
a  Városgazdálkodási  Bizottságot  bízza 
meg.

Határidő:  2007. október 15. – a pályázati 
felhívás feladására
Felelős:    Polgármester

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
és Településfejlesztési Iroda

239/2007. (X. 1.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  516.  sz  Ipari 
Szakképző  Iskola  és  Kollégium  alapító 
okiratát a következők szerint módosítja:

1.) Az alapító okirat 2. pontja Telephelyei 
bekezdése az alábbiakkal bővül:

- Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

2.) Az alapító  okirat  9.  pont  a  feladatok 
ellátásához  az  iskolának  rendelkezésre 
állnak  a  következő  ingatlanok,  az 
alábbival bővül:

-  Dombóvár,  Bajcsy-Zsilinszky  u.  2. 
(Melegítő konyha és kiszolgáló helyiségei)

Helyrajzi száma: 1290 
Területe: 3496 m2

Határidő: 2007. október 15.
Felelős:     Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

240/2007. (X. 1.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  az  Egyesített  Szociális 
Intézmény  alapító  okiratát  az  alábbiak 
szerint módosítja:
Az alapító okirat (9) c) pontja „Idősek 10 
férőhelyes  átmeneti  elhelyezését  biztosító 
gondozóház”  sora  helyébe  a  következő 
rendelkezés  lép:  „tartós  bentlakást  nyújtó 
idősek otthona”.

Az alapító  okirat  (9) d) pontja  „Szociális 
információs  szolgáltatás”  és 
„Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás” sora 
hatályát veszti.

Az alapító okirat (10) b) pontja első sora az 
alábbira  módosul:  „Idősek  ápolását, 
gondozását,  tartós  bentlakást  biztosít  21 
férőhelyen,  amelyből  8  férőhely 
emeltszintű”.
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Az  alapító  okirat  (11)  pontja  helyébe  a 
következő rendelkezés lép: 
(11) Ellátási terület
A  Dombóvári  kistérség 
önkormányzatainak közigazgatási  területe, 
a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás 
tekintetében  Dombóvár  város, 
Kapospula,Kaposszekcső,  Szakcs,  Attala, 
Várong, Kurd,  Csibrák,  Lápafő Dalmand, 
Döbrököz,  Kocsola,  Gyulaj  községek 
közigazgatási területei.
A gyulaji illetve a szakcsi Idősek Otthona 
ellátási  területe:  a  dombóvári  kistérség 
önkormányzatainak közigazgatási  területe, 
idősek  ápolása,  gondozása,  tartós 
bentlakása tekintetében a kistérségen kívüli 
települések  területe  is  (a  dombóvári 
kistérség  önkormányzatainak  területén 
lakóhellyel  rendelkező  várakozó 
hiányában).

Határidő: 2007. október 15.
Felelős:     Polgármester
Végrehajtásért felelős: Testületi Csoport

241/2007. (X. 1.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  támogatja  a 
Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási  Kht.-nál  a 
közhasznú  foglalkoztatást,  melyhez 
417.345,- Ft önerőt biztosít.

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  támogatja  a 
Dombóvári  Roma  Közhasznú 
Alapítványnál  a  közhasznú 
foglalkoztatást,  melyhez  432.000,-  Ft 
önerőt biztosít.

Határidő:  2007.  október  2.  (támogatási 
szerződés megkötésére)
Felelős:     Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Pénzügyi  és 
Költségvetési Iroda

242/2007. (X. 1.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dombóváriak  a 
Dombóvári  Munkanélküliekért”  Jóléti 
Szolgálat Alapítványnak a 2003. április 25-
én  kelt  megállapodás  alapján  fennálló 
1.500  eFt  összegű  kölcsöntartozását 
elengedi, amennyiben az alapítvány a JTR-
245  forgalmi  rendszámú,  FORD 
TRANZIT  gépjárművet  térítésmentesen  a 
28413/2004-0016.  számú  támogatási 
szerződésben  vállalt  működtetési  idő 
lejárta  után  a  „Kapaszkodó”  Szociális  és 
Gyermekjóléti  Alapszolgáltató  Központ 
tulajdonába adja.

Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges 
megállapodások megkötésére.

Határidő: 2007.  október  31.  – 
megállapodás megkötésére
Felelős:     Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Pénzügyi  és 
Költségvetési Iroda

243/2007. (X. 1.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a Szabadság u. 8.  alatt 
található  ingatlan  karbantartása  tárgyú 
napirendet  a  következő  ülésére  elnapolja 
azzal,  hogy  az  ülésig  az  épület  fizikai 
akadálymentesítésére történjen ajánlatkérés 
az IMOBAU KFt.-től.

Határidő: következő testületi ülés
Felelős:     Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
és Településfejlesztési Iroda

244/2007. (X. 1.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testület  a  Dombóvár,  Erzsébet 
utca 29. 637/3 hrsz-ú ingatlanon tervezett 
parkoló  kialakítására,  valamint  kerítés 
építésére  a  Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási  Kht.  árajánlatát 
elfogadva bruttó 1.785.286,- Ft -ot biztosít.

Felhatalmazza  a  Polgármestert  a 
vállalkozási szerződés megkötésére.
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Határidő: 2007. október 31.
Felelős:     Polgármester
Végrehajtásért felelős: 
Városüzemeltetési-  és  Településfejlesztési 
Iroda

245/2007. (X. 1.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete elfogadja az Erzsébet u. 
29.  szám  alatti  ingatlan  hasznosításának 
módosított  koncepcióját.  Megbízza  a 
Polgármestert  az  Erzsébet  u.  31.  szám 
alatti  ingatlan  megvásárlásának 
előkészítésével, melyben a végső döntést a 
Képviselőtestület hozza meg.

Megbízza  továbbá  a  Polgármestert  az  új 
koncepció szerinti tervek elkészíttetésével, 
az ingatlan megvásárlása után. 

A korábbi, 207/2007. (VIII. 27.) Kt. számú 
határozatát  a  Képviselőtestület 
visszavonja. 

Határidő: 
2007.  december  31.:  ingatlan 
megvásárlása.
2008. február 28.: telekösszevonási eljárás 
lebonyolítása.
2008.  március  30.:  koncepciótervek 
elkészíttetése.
Felelős:     Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
és Településfejlesztési Iroda

246/2007. (X. 1.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete az Önkormányzat 2007. 
évi  módosított  közbeszerzési  tervét 
elfogadja.  A  nyilvánosság  folyamatos 
biztosítása  érdekében  elrendeli,  hogy  a 
www.dombovar.hu honlapra kerüljön fel.

Határidő:  2007.  október  10.  –  a  terv 
nyilvánosságra hozatalára
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
és Településfejlesztési Iroda

DOMBÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2007. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖZBESZERZÉSI TERVE

I. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA: ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS

So
rs

zá
m

Megnevezés
Beszerzés 
várható 

nettó értéke
(eFt)

Eljárás várható
fajtája

Eljárás 
tervezett 

kezdési ideje

1. Illyés  Gyula  Gimnázium  férfi 
vizesblokk felújítása

22.000 Egyszerű eljárás
[Kbt. 299.§ (1) 

b)]

június

2. Panel  épületek  energiatakarékos 
felújítása 

190.668 Kbt. VI. fejezete 
szerinti 

(nemzeti) nyílt 
eljárás

szeptember

II. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA: SZOLGÁLTATÁS

So
rs

zá
m

Megnevezés
Beszerzés 
várható 

nettó értéke
(eFt)

Eljárás várható
fajtája

Eljárás 
tervezett 

kezdési ideje

http://www.dombovar.hu/
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1. Helyi  önkormányzati  televíziós 
műsorszolgáltatás teljesítése 48 hónapra

46.500 Kbt. VI. fejezete 
szerinti (nemzeti) 

nyílt eljárás

július

2. Parkfenntartási  és  síkosságmentesítési 
szolgáltatás  ellátása  Dombóvár  város 
közterületein 72 hónapra

119.054 Kbt. IV. fejezete 
szerinti 

(közösségi) 
egyszerűsített

eljárás

október

3. Panel Plusz hitel felvétele 14.275 Kbt. 299.§ (1) 
bekezdés a) pont 
szerinti egyszerű 

eljárás

június

4. Intézményi takarítás, karbantartás 53.000 Kbt. VI. fejezete 
szerinti 

(nemzeti) nyílt 
eljárás

október

III. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA: ÁRUBESZERZÉS

So
rs

zá
m

Megnevezés
Beszerzés 
várható 

nettó értéke
(eFt)

Eljárás várható
fajtája

Eljárás 
tervezett 

kezdési ideje

1. A  dombóvári  Szent  Lukács 
Egészségügyi  Kht.  céltámogatással 
finanszírozott  orvostechnikai  eszközök 
szállítása,  üzembe  helyezésének  és 
kezelésének betanítása

32.750 Kbt. VI. fejezete 
szerinti (nemzeti) 

nyílt eljárás

február

Megjegyzés: A közbeszerzési terv a 2007. évben indított közbeszerzési eljárásokat tartalmazza.

247/2007. (X. 1.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város 
Önkormányzatának 
Képviselőtestülete döntést hoz 6 éves 
időtartamú  parkfenntartási 
szolgáltatásra  vonatkozó,  Kbt.  IV. 
fejezete  szerinti  egyszerűsített 
közbeszerzési eljárás megindításáról. 

Az  ajánlati  felhívás  jóváhagyását  a 
Polgármesterre  bízza,  aki  a  2. 
pontban jóváhagyott  bíráló bizottság 
véleményét  kikéri  annak  feladása 
előtt.

2. Jóváhagyja  az  alábbi  személyi 
összetételű  bíráló  bizottságot  az 
eljárásban való közreműködésre:

Molnár Árpád városi főépítész
Szakács Barnabás okl. tájépítész 
mérnök
dr. Radochayné dr. Molnár 
Zsuzsanna jegyző
Reichert Gyula városüzemeltetési 
irodavezető
Kovács Gyula pénzügyi irodavezető
Kokics Tibor, Virágos Magyarország 
verseny zsűrielnöke

Határidő:  2007. október 15. – az ajánlati 
felhívás feladására
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Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
és Településfejlesztési Iroda

248/2007. (X. 1.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 
2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi 
CLIII. tv. 21. számú mellékletében a Dél-
Dunántúli  Régió  részére  biztosított 
keretből  a  Dél-Dunántúli  Regionális 
Fejlesztési  Tanács  2006.  05.  31.  napján 
hozott  2006-06-04-006-01.  azonosító 
számú döntése alapján a „Dombóvári Szent 
Lukács  Egészségügyi  Kht.  Egészségügyi 
gép-műszer  beszerzése”  elnevezésű 
beruházás  megvalósítására  jóváhagyott 
céltámogatás  összegének  2007.  évi 
üteméből  3.764.488,-  Ft  összegű 
céltámogatásról  a  beruházás  alacsonyabb 
költsége miatt lemond.

Felhatalmazza a Polgármestert  a lemondó 
nyilatkozat megküldésére.

Határidő: 2007. október 31.
Felelős:     Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Pénzügyi  és 
Költségvetési Iroda

249/2007. (X. 1.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testülete  a  61-es  főúttól 
nyugatra  eső  barnamezős  területek 

revitalizációja  kapcsán  a  pályázathoz 
szükséges tervdokumentációk elkészítésére 
az  ÚT-TERV Bt.  (7100 Szekszárd,  Jókai 
utca  10.)  által  benyújtott  árajánlatot 
elfogadva a 2007. évben bruttó 1.000.000,- 
Ft-ot, a 2008. évben bruttó 2.768.000,- Ft-
ot,  összesen  bruttó  3.768.000,-  Ft  -ot 
biztosít.

Felhatalmazza  a  Polgármestert  arra,  hogy 
az  ÚT-TERV  Bt-vel  (7100  Szekszárd, 
Jókai  utca  10.)  a  vállalkozási  szerződést 
megkösse.

Határidő: 2007. október 31.
Felelős:    Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
és Településfejlesztési Iroda

250/2007. (X. 1.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  Mecsek-Dráva 
Önkormányzati  Társulás  2006.  évi 
tevékenységéről,  pénzügyi-gazdasági 
helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja. 

251/2007. (X. 1.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a Dombóvár és térsége 
munkaerő-piaci  helyzetéről  szóló 
tájékoztatót elfogadja. 

A  Képviselőtestület  a  252/2007.  (X.  1.) 
számú  határozatát  zárt  ülésen,  egyedi 
ügyben eljárva hozta meg.
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________________________________________

RENDELETEK

A Képviselő-testület 2007. október 1-jei rendkívüli ülésén elfogadott rendeletei:

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2007.(X. 1.) rendelete 

Dombóvár Város kiemelt emlékhelyeiről

Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján, Magyarország egyes 
kiemelkedő  történelmi  eseményeit  megörökítő  emlékművei  tiszteletére,  a  Horvay  János 
szobrászművész  által  készített  Kossuth-szoborcsoport  budapesti  Kossuth  térén  való 
felállításának 80. évfordulója alkalmából a következő rendeletét alkotja: 

1. §

E  rendelet  hatálya  Dombóvár  Város  Közigazgatási  területén  lévő,  a  2.  §-ban  kiemelt 
emlékhellyé nyilvánított emlékművekre terjed ki.

2. §

(1)  Dombóvár  Város  Önkormányzata  a  város  közterületein  található,  kiemelkedő történeti 
jelentőségű  alábbi  műemléki  alkotásokat  kiemelt  emlékhellyé  (a  továbbiakban:  kiemelt 
emlékhely) nyilvánítja:

- A Szigeterdőben található Kossuth-szoborcsoport.
- Az Aradi Vértanúk emlékműve az Arany János téren.
- A Világháborús emlékmű (Hősök szobra) a Szabadság u. 18. előtt
- Az 1956-os emlékmű az 56-os forradalom terén.
- A Trianon emlékmű a Gárdonyi téren.

(2) A kiemelt emlékhellyé nyilvánítás célja, hogy elsősorban ezek a helyek szolgáljanak az 
állami és nemzeti ünnepek, emléknapok, valamint Dombóvár város történeti és egyéb ünnepei 
megemlékezései, rendezvényei, jelentős kulturális eseményei megrendezésének helyszínéül.

3. §

(1) A kiemelt emlékhelynél csak az emlékhely történetiségéhez méltó, kellő ünnepélyességű 
rendezvény, megemlékezés tartható. 

(2)  A  kiemelt  emlékhelyet  „Dombóvár  Város  Kiemelt  Emlékhelye”  feliratú  táblával  kell 
megjelölni.

(3) A  kiemelt  emlékhely  fellobogózására  az  önkormányzat  szervezeti  és  működési 
szabályairól szóló rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

(4) A kiemelt emlékhely méltó rendben tartatásáról a polgármester köteles gondoskodni.
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4. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dombóvár, 2007. október 1.

Szabó Loránd sk. Dr.  Radochayné  dr.  Molnár  Zsuzsanna  sk.
   polgármester           jegyző

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2007. (X. 1.) rendelete

a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 31/2002. (XI.29.) rendelet módosításáról

A helyi  önkormányzatokról  szóló 1990.  évi LXV. törvény 18.  §  (1)  bekezdésében 
kapott  felhatalmazás  alapján  Dombóvár  Város  Önkormányzata  a  szervezeti  és 
működési  szabályzatáról  szóló  31/2002  (XI.29.)  rendeletét  az  alábbiak  szerint 
módosítja. 

1. §

A rendelet a következő 30/A §-szal egészül ki:

„30/A §

(1) A Hivatal köztisztviselőire érvényes munkaidő a következő:
Általános munkaidő:

Hétfőtől – csütörtökig                8 órától  -  16.30 óráig
Péntek                                         8 órától  -  14.00 óráig.

Az  általánostól  eltérő  munkaidő  vonatkozik  a  Közigazgatási  Iroda  Okmányirodai 
egységére, mely a következő: 

Hétfő – kedd – csütörtök 8 órától  -  16.00 óráig  
Szerda 8 órától  -  18.00 óráig
Péntek 8 órától  -  14.00 óráig.

(2) Az ügyfélfogadás rendje:
Az Közigazgatási Iroda ügyfélfogadási rendje:
- hétfő 8.00 – 16.00
- kedd 8.00 – 16.00
- szerda 8.00 – 16.00
- csütörtök 8.00 – 12.00  
- péntek 8.00 – 12.00

Az anyakönyvi igazgatás ügyfélfogadási rendje:
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- hétfőtől szerdáig : 8,00 – 16,00
- csütörtök-péntek: 8,00 – 12,00
Az Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
- hétfő 8.00 – 16.00
- kedd 8.00 – 16.00
- szerda 8.00 – 18.00
- csütörtök 8.00 – 12.00  
- péntek 8.00 – 12.00

Az Ügyfélszolgálat ügyfélfogadási rendje: 
- hétfő 8.00 – 16.00
- kedd 8.00 – 16.00
- szerda 8.00 – 18.00
- csütörtök szünnap
- péntek 8.00 – 12.00

A Fő u. 43. szám alatti kirendeltségen az ügyfélszolgálat:
- csütörtök: 8,00 – 16,00 óráig fogad

A Kinizsi u. 37. szám alatti kirendeltségen az ügyfélszolgálat
- csütörtök: 8.00 – 16,00 óráig fogad

A Városi Gyámhivatal ügyfélfogadási ideje: 
- hétfő és szerda 8.00-16.00 óráig”

2.§

A rendelet  a  kihirdetése  napján  lép  hatályba,  ezzel  egyidejűleg  a  szervezeti  és  működési 
szabályzatról szóló 31/2002 (XI.9.) rendelet 30. § (4) bekezdése, 39.§ (2) bekezdésének „4. 
sz.  melléklet:  a  Polgármesteri  Hivatal  ügyrendje  és  munkarendje”  sora  valamint  a  4.  sz. 
melléklete hatályát veszti.

Dombóvár, 2007. október 1. 

Szabó Loránd sk. Dr.  Radochayné  dr.  Molnár  Zsuzsanna  sk.
   polgármester           jegyző

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
 38/2007.(X. 1.) rendelete

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló
12/2006.(II.20.) rendeletének módosításáról

Dombóvár  Város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  a  gyermekek  védelméről  és  a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.)18., 29. és a 131. 
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által biztosított pénzbeli és 
természetbeni  ellátásokról  és  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokról  az  alábbi 
rendeletet alkotja.
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1.§

A rendelet 2.sz. mellékletének helyébe jelen rendelet melléklete lép.

2.§

(1) A rendelet  4.  §  (2)  bekezdésében  a  „Dombóvári  Jóléti  Szolgáltató  Kht.  Bölcsődéje” 
szövegrész, valamint az 1. sz. mellékletből a nappali ellátást nyújtó intézmények közül a 
„Dombóvári Jóléti Szolgáltató Kht. Bölcsőde Dombóvár, Kórház u. 35.” törlésre kerül. 

(2) A rendelet 1. sz. mellékletében a nappali ellátást nyújtó intézmények között a Szivárvány 
Óvoda  elnevezése  Szivárvány  Óvoda  és  Bölcsőde  elnevezésre  módosul,  és  az 
intézményen  belül  működő  intézményegységek  felsorolása  kiegészül  a  következővel: 
Bölcsődei intézményegység  Dombóvár, Kórház u. 35. 

(3) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dombóvár, 2007. október 1.

Szabó Loránd sk. Dr.  Radochayné  dr.  Molnár  Zsuzsanna  sk.
   polgármester           jegyző

2. számú melléklet

Intézményi térítési díjak

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai

Bölcsődei ellátás 452,- Ft

Óvodai ellátás 215,- Ft

Általános iskola ebéd 145,- Ft

Napközis étkeztetés 250,- Ft

Középiskolás - reggeli 120,- Ft
 - ebéd 187,- Ft

- vacsora 157,- Ft

Az átmeneti gondozás intézményi térítési díjai

Helyettes szülői ellátás napi 2001 Ft, havi 60.030 Ft. 
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Családok Átmeneti Otthona napi 2.247,- Ft, havi 67.410 Ft

Az intézményi térítési díjak az Áfa-t nem tartalmazzák. 

A személyi térítési díjakat az ellátást nyújtó intézmények vezetői a Gyvt-ben és a 133/1997. 
(VII. 29.) kormányrendeletben meghatározottak szerint határozzák meg. 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
39/2007. (X.1.) rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló 14/2001.(III.28.) rendelet módosításáról

Dombóvár  Város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 
1990.  évi  LXV.  törvény  (továbbiakban:  Ötv.)  16.  §-ának  (1)  bekezdésében  kapott 
felhatalmazása alapján a 79. §. (2) bekezdés a) és b) pontjában, a 80. § (1) bekezdésében 
foglaltak,  valamint  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  108.  §-ának 
végrehajtására az önkormányzat  vagyonáról  és  a  vagyonnal  való gazdálkodás  szabályairól 
szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A rendelet 1. számú mellékletéből (Forgalomképtelen ingatlanok) törlésre kerül a következő 
sor,  mely  sorral  egyidejűleg  a  rendelet  3.  számú  melléklete  (Forgalomképes  ingatlanok) 
kiegészül:

„2170 hrsz. közút 608 m2”

2. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dombóvár, 2007. október 1.

Szabó Loránd sk. Dr.  Radochayné  dr.  Molnár  Zsuzsanna  sk.
   polgármester           jegyző
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