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HATÁROZATOK
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 2007. november 7-i
rendkívüli, a 2007. november 26-i rendkívüli és a 2007. december 17-i ülésén elfogadott
határozatai:
272/2007. (XI.7.) Kt. sz. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
a
Szennyvízelvezetés és tisztítás KEOP1.2.0 kétfordulós pályázati konstrukció
első fordulójára beadandó „Dombóvár
térségi szennyvízberuházás” című
pályázathoz
szükséges
önerőként
35.000.000,-Ft-os
keretösszeget
biztosít, amely az önkormányzat
költségvetésébe betervezésre kerül.
2. A Képviselőtestület felhatalmazza a
polgármestert, hogy az 1. pontban
meghatározott
35.000.000,-Ft-os
keretösszeg terhére a pályázatban
szereplő önerő pontos összegének
ismeretében nyilatkozatot állítson ki a
projekt előkészítéséhez kapcsolódó
önerő
pénzügyi
fedezetének
igazolására.
Határidő: 2007. november 12.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
és Településfejlesztési Iroda
273/2007. (XI. 26.) Kt. sz. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Hunyadi tér (611.
sz. főút – Jókai utca) csomópont
fejlesztési
tanulmánytervét
megtárgyalta, és az abban szereplő
változatok közül az I.2. számú rajzon
szereplő
jelzőlámpás
forgalomirányítást tartja alkalmasnak a
továbbtervezésre,
illetve
a
megvalósításra.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a 61. sz. főúttól
nyugatra eső területek út- és
közműépítési
terveit
elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert az
engedélyezési eljárások megindítására.
Határidő: 2007. december 15. – a
határozat tervezőnek való megküldésére
2007. december 31. – az engedélyezési
eljárások elindítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
és Településfejlesztési Iroda
274/2007. (XI. 26.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete az ÖKO-DOMBÓ Kft.
Dombóvár város lakossági és közületi
hulladékgyűjtési díjaira vonatkozó 2008.
évi kalkulációját nem fogadja el, a
költségek vizsgálatára a következő
személyi összetételű szakértői bizottságot
állítja fel:
Talapka Rudolf képviselő, a
Városgazdálkodási Bizottság elnöke
Nagy Béla, a Pénzügyi Bizottság tagja
Szigethy István, képviselő, a Pénzügyi
Bizottság elnöke
Kovács Gyula, Pénzügyi és
Költségvetési Iroda irodavezetője
Szabó Enikő, környezetvédelmi
ügyintéző
Határidő: 2007. december 3. – a
bizottsági vélemény előterjesztésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
és Településfejlesztési Iroda
275/2007. (XI. 26.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Kistérségi
Közoktatás-fejlesztési
Tervről
szóló
tájékoztatót elfogadja.
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276/2007. (XI. 26.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete támogatja Szarvasd
puszta csatlakozását 2008. december 31-ig
a dombóvári vízellátó rendszerhez.
A képviselőtestület a vízellátó rendszer
átalakításához
szükséges
beruházás
költségének
pontos
ismeretében
a
finanszírozhatóságot áttekinti.
277/2007. (XI. 26.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
pályázatot
kíván
benyújtani a Dél-dunántúli Regionális
Operatív Program DDOP-2007-3.1.3.B
kódszámú „Egészségügyi szolgáltatások
fejlesztése
/
Járóbeteg
szakellátó
központok fejlesztése” című pályázati
felhívására. Felhatalmazza a polgármestert
az előkészítő- és tervezési munkálatok
megrendelésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
és Településfejlesztési Iroda
278/2007. (XI. 26.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete az önkormányzat 2008.
évi költségvetési koncepcióját a decemberi
ülésén tárgyalja.
279/2007. (XI. 26.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárulását adja a
dombóvári
székhelyű
Margaréta
Református
Óvodának
a
Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség által a 2009-2010.
közötti akciótervben kiírásra kerülő
Integrált kis- és mikrotérségi oktatási
hálózatok és központjaik fejlesztése
pályázat benyújtásához, illetve a fenntartói
pályázati
célokkal
egyező
(épület
energiatakarékos
fűtési
rendszerének
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kialakítása, épületgépészeti berendezések
cseréje, épület hőszigetelése, balesetmentes
udvar kialakítása) minden egyéb pályázati
kiírók pályázatán való részvételhez.
280/2007. (XI. 26.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Belvárosi Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény Szabadság utcai ingatlanán (88
hrsz.) található tornacsarnok gépjárművel
történő megközelíthetősége érdekében a
következőkről dönt:
- a tornacsarnok megközelíthetősége
érdekében megépítendő út terveit
megrendeli,
- a megrendelt tervek alapján
árajánlatokat kér vállalkozóktól a
kivitelezésre.
Felhatalmazza a Polgármestert a fenti
terveztetés megrendelésére, majd ezek
alapján az árajánlatok bekérésére azzal,
hogy a benyújtott árajánlatok tartalmát
ismét a Képviselő-testület elé terjeszti
megvitatásra.
Határidő: 2007. december 31. (a
terveztetés megrendelésére)
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
és Településfejlesztési Iroda
281/2007. (XI. 26.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a jövő évi sportkeret
terhére 1.000.000 Ft támogatásban részesíti
a Dombóvári Futball Club-ot további
zavartalan működése érdekében.
Határidő: 2007. december 10. - szerződés
megkötésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet

Dombóvári Közlöny

282/2007. (XI. 26.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete tudomásul veszi, hogy a
szilárd
burkolatú
utak
burkolatfelújításával kapcsolatban a Dél-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács csak az
eredetileg
lefolytatott
közbeszerzést
figyelembe véve tudja a TEUT/2006.
pályázatokkal
elnyert
támogatást
folyósítani.
A Képviselőtestület a Béke utca útburkolat
felújítására
vonatkozó
TEUT/2006.
pályázattal kapcsolatban lemond a műszaki
tartalom bővítése miatt felmerült többlet
költségekre
vonatkozó
támogatási
hányadról:
A döntés azonosító száma:
4172006020401
A támogatási szerződés száma:
170005206U
Az eredetileg megítélt támogatás (Ft):
15.313.850
Igénybe vehető támogatás (Ft):
6.240.045
2006- ban felhasznált támogatás(Ft):
6.240.045
Lemondás mértéke(Ft):
9.073.805
Felhatalmazza a Polgármestert a lemondó
nyilatkozatok aláírására és a Dél-Dunántúli
Regionális
Fejlesztési
Ügynökséghez
történő megküldésére.
Határidő: 2007. november 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
és Településfejlesztési Iroda
283/2007. (XI. 26.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja a Dombóvári
Ipari Park Kht. által benyújtandó
pályázatot a Dél-dunántúli Regionális
Fejlesztési Operatív Program keretében a
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Dombóvári Ipari Park infrastruktúrafejlesztésére.
A Képviselő-testület a pályázat saját
forrására felhalmozási célú pénzeszköz
átadásával 6.250 eFt-ot biztosít.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: Szabó Loránd polgármester
Végrehajtásért felelős:
Dombóvári Ipari Park Kht.
Területfejlesztési Csoport
284/2007. (XI. 26.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete, mint a dombóvári
1414/1, 1414/2 és 1414/3 hrsz.-ú.,
természetben a Báthory utcában található
ingatlanokra bejegyzett elidegenítési és
terhelési tilalom jogosultja hozzájárul
ahhoz, hogy a tulajdonjog mindhárom
ingatlan
esetében
a
Schveiger
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint
eladó részéről egy alkalommal adásvétel
címén átruházásra kerüljön, amennyiben a
vevő a szerződésben vállalja az ingatlan
beépítését az Önkormányzat és a fenti Kft.
között létrejött adásvételi szerződésben
meghatározott
határidőn
belül,
az
önkormányzat
vagyonáról
és
a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló
14/2001. (III. 28.) számú rendeletben
foglalt feltételekkel, az elidegenítési és
terhelési tilalom további fenntartása
mellett. A hozzájárulás feltétele az
adásvételi
szerződés
önkormányzat
részéről
történő
ellenjegyzése.
A
Képviselő-testület
felhatalmazza
a
polgármestert a szerződések aláírására.
Határidő: az adásvételi szerződések
megkötését követően
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Testületi Csoport
285/2007. (XI. 26.) Kt. sz. határozat
Dombóvár
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete hozzájárul a Dombóvár,
Fő út 43. sz. alatti Közösségi és Szolgáltató

Dombóvári Közlöny
Ház fel nem újított részének 10 évre való
bérletbe adásához a GESZTENYESOR
PATIKA Kft. (7200 Dombóvár, Fő utca 7.)
részére, az alábbi feltételekkel:
- bérleti díj: 80.000.-Ft/hó
- az épületrész felújítása a bérbe vevő
feladata, melyre fordított összeg a
bérleti díjba beszámítható.
- tekintettel a várható átalakítási
költségek
nagyságára
a
bérleti
szerződésben elővásárlási jog kerüljön
megállapításra, a bérlő javára,
- a bérlő igénybe veheti a leendő
patika feletti jelenleg használaton
kívüli és beépítetlen padlásteret a
közforgalmú patika működtetéséhez,
Felhatalmazást kap a polgármester a bérleti
szerződés megkötésére.
A Képviselőtestület a 204/2007. (VIII. 27.)
számú határozatát visszavonja.
Határidő: 2007. november 30.- a
szerződés megkötésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
és Településfejlesztési Iroda
286/2007. (XI. 26.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
hozzájárul
és
felhatalmazza a polgármestert, hogy a
4641/2. hrsz-ú ingatlan adásvételéről a
263/2007. (X. 29.) számú határozatban
foglalt feltételekkel – a felállított sorrend
és a továbbértékesítéshez való hozzájárulás
változtatása nélkül – a HOREÁL Kft.
helyett a HO és NO Ingatlanberuházó
Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-867042)
-vel folytasson tárgyalásokat és kössön
szerződést.
287/2007. (XI. 26.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Patika Profi Kft. által
a Dombóvár, Köztársaság u. 7. sz. alatt
létesítendő
„Tiszafa”
gyógyszertár
tervezett szolgálati idejével egyetért.
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Határidő: azonnal – a határozat
továbbítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Testületi Csoport
288/2007. (XI. 26.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete egyetért a bonyhádi
Árpád-házi
Szent Erzsébet Otthon
telephelyeként működő mázai pszichiátriai
betegek otthona működtetésének a Baranya
megyei székhelyű SZOCEG Kht.-nak
történő átadásával.
Határidő: 2007. november 27.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Testületi Csoport
289/2007. (XI. 26.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
önkormányzat
gazdálkodásának
háromnegyedéves
helyzetéről szóló tájékoztató elfogadja.
A Képviselő-testület megszünteti az
intézményfinanszírozás 5%-os tartalékba
helyezését.
A Képviselő-testület hozzájárul a József
Attila
ÁMK
HEFOP-3.1.3.
sz.
pályázatához
kapcsolódóan
az
intézményfinanszírozás 6,4 millió forinttal
történő emeléséhez.
A Képviselő-testület engedélyi, hogy az
önkormányzat
a
kötvénykibocsátás
lebonyolításáig
a
Völgység-Hegyhát
Takarékszövetkezettől 300 millió forint
összegű hitelt vegyen igénybe.
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges
intézkedések meghozatalára, nyilatkozatok
megtételére, szerződések aláírására.
Határidő: 2007. december 3.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi
Költségvetési Iroda

és
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A Képviselőtestület a 290/2007. (XI. 26.)
számú határozatát egyedi ügyben
eljárva zárt ülésen hozta meg.
A Képviselőtestület a 291/2007. (XI. 26.)
Kt. számú határozatát zárt ülésen hozta
meg, a határozatot a személyiségi jogok
védelme miatt nem tesszük közzé.
292/2007. (XII. 17.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a polgármester
jelentését a 63/2007.(III.26.), 71/2007.
(III.26.), 126/2007.(VI.4.), 138/2007.
(VI.4.), 167/2007.(VI.28.), 170/2007.
(VI.28.),
191/2007.(VIII.27.),
195/2007.
(VIII.27.),
196/2007.
(VIII.27.),
197/2007.(VIII.27.),
222/2007.(IX.17.),
223/2007.(X.1.),
227/2007.(X.1.),
230/2007.(X.1.),
233/2007.(X.1.), 236/2007. (X.1.),
237/2007.(X.1.),
242/2007.(X.1.),
243/2007.(X.1.),
244/2007.(X.1.),
249/2007.(X.1.)
254/2007.(X.29.),
255/2007.(X.29.),
257/2007.(X.29.),
258/2007.(X.29.),
259/2007.(X.29.),
260/2007.(X.29.),
262/2007.(X.29.),
267/2007.(X.29.),
270/2007.(X.29.),
271/2007.(X.29.),
272/2007.(XI.7.),
274/2007.(XI.26.), 277/2007.(XI.26.),
282/2007.(XI.26.), 285/2007.(XI.26.),
287/2007.(XI.26.), 288/2007.(XI.26.),
289/2007.(XI.26.), 291/2007.(XI.26.)
számú lejárt határidejű határozat
végrehajtásáról,
beszámolóját
az
átruházott
hatáskörben
tett
intézkedésekről, tájékoztatóját a két
ülés közötti fontosabb eseményekről
elfogadja.

2.

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a 71/2007.(III.26.),
223/2007.(X.1.)
sz.
határozat
végrehajtási határidejét 2007. április
30-ig, a 257/2007.(X.29.) sz. határozat
végrehajtási határidejét 2007. február
29-ig meghosszabbítja.
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293/2007. (XII. 17.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Kis-Konda-patak
völgyére vonatkozó természetvédelmi
kezelési tervet elfogadja.
294/2007. (XII. 17.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
megbízza
a
polgármestert,
hogy
folytasson
tárgyalásokat a 2008. évi költségvetésben
kompenzációs
díj
biztosításáról
a
menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés közszolgáltatást ellátó Gemenc
Volán Zrt.-vel.
Határidő: 2008. február 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi
Költségvetési Iroda

és

295/2007. (XII. 17.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a lakossági fűtési
költségek
mérséklése
érdekében
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
Géniusz Alternatív Energia Bt.
észrevételei, valamint jogi szakértők
tanácsai
alapján
tárgyalásokat
folytasson
Dalkia
Zrt.-vel
a
hőszolgáltatási szerződés lehetséges
módosításáról.
Amennyiben
a
szakértők
által
javasolt
szerződésmódosítást a Dalkia Zrt. nem
fogadja el, a Képviselőtestület a
szerződés
bírósági
úton
való
módosítását kezdeményezi.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Dalkia Energia
Zrt. hődíj árváltozásra tett bejelentését
tudomásul veszi
Határidő: 2008. március 31. – a
tárgyalásokra és a szerződés esetleges
módosítására, ill. perindításra
Felelős: Polgármester
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Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
és Településfejlesztési Iroda
296/2007. (XII. 17.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete döntését a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról szóló 34/2002. (XII. 12.)
önkormányzati rendelet módosításáról az
ÖKO-DOMBÓ Kft. által a 2008. évre
benyújtott díjkalkuláció további áttekintése
érdekében a soron következő ülésére
napolja el.
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Környéke Víz és Csatornamű Kft.-t
bízza
meg.
A
tanmedence
korszerűsítési
munkálatok
befejezésének határideje nem módosul.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
óvodai
tanmedence működéséhez szükséges
költségeket 2008. január 1-jétől az
intézmény költségvetésében biztosítja.
Határidő: 2007. december 31.
szerződéskötésre
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői iroda

-

297/2007. (XII. 17.) Kt. sz. határozat
299/2007. (XII. 17.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
döntését
az
önkormányzati tulajdonú viziközművekből
szolgáltatott ivóvíz, és a csatornaművekkel
biztosított szennyvízelvezetés, -tisztítás és
–kezelés díjainak megállapításáról szóló
7/1994.(V.1.) önkormányzati rendelet,
valamint a települési folyékony hulladék –
szippantott szennyvíz – összegyűjtésére,
elszállítására és elhelyezésére irányuló
közszolgáltatásokról
szóló
35/1999.
(XI.30.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról a Vízmű Kft. által a 2008.
évre benyújtott díjkalkulációk további
áttekintése érdekében a soron következő
ülésére napolja el.
298/2007. (XII. 17.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Szivárvány
Óvoda
tanmedencéjének
korszerűsítésére további 1.200 eFt-ot
biztosít
az
alábbi
munkálatok
elvégzésére:
medence
körüli
terület
szintemelése, csúszásmentes
burkolattal történő ellátása
padlófűtés beépítése
A
munkálatok
elvégzésével
a
korszerűsítést végző Dombóvár és

1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Dombóvári
Református Egyházközség és a Tolnai
Református
Egyházmegye
fenntartásában működő Margaréta
Református
Óvoda
kötelező
közoktatási feladatok ellátásáról szóló
megállapodását a melléklet szerinti
tartalommal jóváhagyja.
Megbízza
a
Polgármestert
a
megállapodás aláírásával.

2. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Római Unióhoz
Tartozó Szent Orsolya Rend Magyar
Tartománya fenntartásában működő
Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza
Katolikus
Általános
Iskola
és
Művészetoktatási Intézmény kötelező
közoktatási feladatok ellátásáról szóló
megállapodását a melléklet szerinti
tartalommal jóváhagyja.
Megbízza
a
Polgármestert
a
megállapodás aláírásával.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

Dombóvári Közlöny
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Megállapodás
közoktatási feladatok ellátásáról
Amely létrejött egyrészről:

Dombóvár Város Önkormányzata
7200 Dombóvár, Szent István tér 1.
Képviseli: Szabó Loránd polgármester

másrészről:

Római Unióhoz Tartozó Szent Orsolya Rend
Magyar Tartománya
9022 Győr, Bástya utca 22.
Képviseli: Bernik Rozália OSU tartományfőnöknő

között az alulírott helyen és időpontban.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 82. § (6) bekezdése szerint ha a nem állami,
nem helyi önkormányzati fenntartó az oktatásért felelős miniszterrel kötött közoktatási
megállapodás vagy egyoldalú nyilatkozat alapján kiegészítő hozzájárulásra válik
jogosulttá, a fenntartásában működő óvoda, általános iskola részt vesz a kötelező felvételt
biztosító óvoda, iskola feladatainak ellátásában.
A fenti rendelkezés alapján a Felek a következőkben állapodnak meg:

1. A Római Unióhoz Tartozó Szent Orsolya Rend Magyar Tartománya, mint nem
önkormányzati közoktatási intézményfenntartó fenntartásában működik a dombóvári
székhelyű Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény. Az Intézmény alapító okirata értelmében az általános
iskolába felvehető maximális tanulólétszám 256 fő. Az Intézményben óvodai nevelés nem
folyik. A fent hivatkozott jogszabály értelmében beiskolázási körzetnek Dombóvár város
közigazgatási területét kell tekinteni.

2. A Római Unióhoz Tartozó Szent Orsolya Rend Magyar Tartománya az
Önkormányzat kötelező általános iskolai feladataiban való közreműködés keretében
kötelezettséget vállal arra, hogy a 2008/2009. tanévtől kezdődően a felvehető maximális
tanulólétszám legalább 25%-ának megfelelő, azaz legalább 64 fő dombóvári lakhellyel
rendelkező tanulóval tart fenn tanulói jogviszonyt. Az Intézmény az Önkormányzat
hivatalos megkeresésére közli a dombóvári lakhellyel rendelkező általános iskolai tanulók
nevét és lakcímét, ezen megállapodás betartásának ellenőrzése céljából.

3. A Római Unióhoz Tartozó Szent Orsolya Rend Magyar Tartománya a közoktatási törvény
81.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ugyanakkor kiköti: mivel az Intézmény
világnézetileg elkötelezett, a tanulóknak és szüleiknek el kell fogadniuk a katolikus
nevelést, és vállalniuk kell az ezzel összefüggő kötelezettségeket, így pl. a hittan, mint
kötelező tantárgy tanulását, diákmise látogatást, stb. Amennyiben azért nem sikerülne a 64
fő dombóvári lakhellyel rendelkező általános iskolai tanulót beiskolázni, mert a tanulók
és/vagy a szülők nem vállalják a katolikus nevelést és az azzal együtt járó kötelmeket, úgy
az nem minősül e Megállapodás megsértésének.
4. A Megállapodás 2008. szeptember 1-én lép hatályba, és határozatlan időtartamra szól. A
megállapodás csak az iskolai tanév szorgalmi időszakát követően, a tanév végével
mondható fel. A felmondásról szóló döntést a tanév végét megelőző december 31-ig kell a
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megállapodó felekkel közölni. Jelen megállapodás felmondása miatt tanulói jogviszony
nem szüntethető meg.
A szerződő felek jelen szerződést elolvasták, megértették és azt, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt helybenhagyólag aláírták.
Dombóvár, 2007. december
Dombóvár Város Önkormányzata

Római Unióhoz Tartozó Szent Orsolya
Rend Magyar Tartománya

képviseli: Szabó Loránd polgármester

képviseli: Bernik Rozália OSU
tartományfőnöknő

Megállapodás
közoktatási feladatok ellátásáról
Amely létrejött egyrészről :

másrészről:

Dombóvár Város Önkormányzata
7200 Dombóvár, Szent István tér 1.
Képviseli: Szabó Loránd polgármester
Dombóvári Református Egyházközség
7200 Dombóvár, Vörösmarty utca 20.
Képviseli: Németh Péter lelkész

között az alulírott helyen és időpontban.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 82. § (6) bekezdése szerint ha a nem állami,
nem helyi önkormányzati fenntartó az oktatásért felelős miniszterrel kötött közoktatási
megállapodás vagy egyoldalú nyilatkozat alapján kiegészítő hozzájárulásra válik
jogosulttá, a fenntartásában működő óvoda, általános iskola részt vesz a kötelező felvételt
biztosító óvoda, iskola feladatainak ellátásában.
A fenti rendelkezés alapján a Felek a következőkben állapodnak meg:
1. A Dombóvári Református Egyházközség, valamint a Tolnai Református Egyházmegye,
mint nem önkormányzati közoktatási intézményfenntartó fenntartásában működik a
dombóvári székhelyű Margaréta Református Óvoda. Az Intézmény alapító okirata
értelmében az óvodába felvehető maximális gyermeklétszám 120 fő. A fent hivatkozott
jogszabály értelmében felvételi-működési körzetnek Dombóvár város közigazgatási
területét kell tekinteni.
2. A Margaréta Református Óvoda az Önkormányzat kötelező feladataiban való
közreműködés keretében kötelezettséget vállal arra, hogy a 2008/2009. tanévtől
kezdődően a felvehető maximális gyermeklétszám legalább 25 %-ának megfelelő, azaz
legalább 30 fő dombóvári lakhellyel rendelkező gyermek óvodai nevelését biztosítja. Az
Intézmény az Önkormányzat hivatalos megkeresésére közli a dombóvári illetőségű
gyermekek nevét és lakcímét ezen megállapodás betartásának ellenőrzése céljából.

Dombóvári Közlöny

-9-

III. évfolyam 14. szám

3. A Református Egyházközség, valamint a Tolnai Református Egyházmegye, mint nem
önkormányzati közoktatási intézményfenntartó világnézetileg elkötelezett, ezért a
közoktatási törvény 81.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a felvételnél
előnyben részesíti azokat a gyermekeket, akiknek szülei elfogadják a keresztyén és
keresztény nevelési elveket, és vállalják az ezzel összefüggő kötelezettségeket.
Amennyiben azért nem sikerülne a 30 fő dombóvári lakhellyel rendelkező óvodáskorú
gyermek felvételét biztosítani, mert a szülők nem vállalják a keresztyén és keresztény
nevelést és az azzal együtt járó kötelmeket, úgy az nem minősül e Megállapodás
megsértésének.
4. A Megállapodás 2008. január 1-én lép hatályba, és határozatlan időtartamra szól. A
megállapodás csak a nevelési év utolsó napjával mondható fel. A felmondásról szóló
döntést a nevelési év végét megelőző december 31-ig kell a megállapodó felekkel közölni.
Jelen megállapodás felmondása miatt az óvodai ellátás folytonossága nem szüntethető
meg.
A szerződő felek jelen szerződést elolvasták, megértették és azt, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt helybenhagyólag aláírták.
Dombóvár, 2007. december
Dombóvár Város Önkormányzata

Fenntartók képviseletében:

Képviseli: Szabó Loránd polgármester

Dombóvári Református Egyházközség
Képviseli: Németh Péter lelkész

Dombóvári Közlöny

300/2007. (XII. 17.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete kiírja a „Sipos
Gyula
Tehetséggondozó
Ösztöndíjrendszer” 2008. évi pályázat
fordulóját,
melyhez
a
város
költségvetéséből 500. 000 Ft, felülről
nyitott pénzügyi alapot biztosít. Ezt a
keretet a jelentkezők számának
tükrében, és a „Dombóvár Fiatal
Értelmiségéért”
Közalapítvány
Kuratóriuma tagjainak javaslata alapján
a Képviselő-testület módosíthatja.
Megbízza a Polgármestert, hogy a
2008/2009-es tanévre a pályázati
kiírást 2008. január 15-ig tegye közzé.

2. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megbízza
a
„Dombóvár Fiatal Értelmiségéért”
Közalapítvány kuratóriumának tagjait a
pályázat
lebonyolításával
és
a
pályázatok elbírálásával.
Határidő: 2008. január 15. – a pályázat
kiírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda
301/2007. (XII. 17.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete köszönetét fejezi ki az
Apáczai Csere János Általános és
Középiskola Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Kollégium épületének
kollégiumi részénél történt süllyedés
kapcsán a szakvélemények elkészítőinek, a
közvetlen
kárelhárításban
és
kármegelőzésben
résztvevő
vállalkozóknak, valamint az árajánlatot
adott vállalkozóknak a szakszerű és gyors
munkavégzésért.
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munkafázis elvégzésére a Csillagtér
Építőipari Kft-vel (1011 Budapest,
Bem rakpart 26.) köt szerződést
90.000,- Ft + 20% Áfa /fm értékben.
− Az
épületszerkezetben
beállt
károsodások
helyreállítása
munkafázis elvégzésére az MBA
Invest Kft-vel (1095 Budapest,
Soroksári út 5.) köt szerződést
3.516.396,- Ft + 20% Áfa értékben.
− A további biztonságos üzemeltetés
érdekében a vízvezeték-ellenőrző
akna építését az IMOBAU Építőipari
Kft.-től (7200 Dombóvár, III. u. 63.)
rendeli meg 37.848,-Ft + 20% Áfa
értékben.
Felhatalmazza
a
Polgármestert
a
szerződések megkötésére (megrendelésre),
illetve az építési engedély birtokában a
kivitelezésre.
Határidő: az építési engedélyhez igazodva
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Városüzemeltetési- és Településfejlesztési
Iroda
302/2007. (XII. 17.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Dombóvári
Városszépítő és Városvédő Egyesület
2008. évi tevékenységét 7.100.000 forinttal
támogatja azzal, hogy az Egyesület a 2007.
évi tevékenységéről, valamint a támogatás
felhasználásáról a következő év elején
beszámol a testületnek.
Határidő: 2008. február 1.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Kabinet

Polgármesteri

303/2007. (XII. 17.) Kt. sz. határozat
A süllyedés miatt szükséges helyreállítási
munkákról a következő döntést hozza:
− A főfalak alapozási síkja alatti talaj,
illetve
üregek
kiinjektálása

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
a
Dombóvári
Polgármesteri
Hivatal
2008.
évi

Dombóvári Közlöny
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teljesítménykövetelmények alapját képező
kiemelt célokat az alábbiakban határozza
meg.
1. A „2555 NAP” gazdasági programban
kiemelt fejlesztésként megjelöltek, a
Képviselőtestület
2008.
évi
munkatervében
meghatározottak,
valamint
a
Képviselőtestület
határozatainak
végrehajtása,
rendeleteinek betartása, betartatása.
2. A
hivatali
ügyintézés
korszerűsítésével összefüggő igazgatási
feladatok végrehajtása.
- A hivatali folyamatok minőségbiztosítási
követelményeknek megfelelő – az
esélyegyenlőséget szem előtt tartó –
ellátása.
3. Európai Uniós pályázatok készítése,
együttműködés
a
kapcsolódó
szervezetekkel.
4. Településszerkezeti terv módosításának
előkészítése, végrehajtási teendők
ellátása.
5. Zökkenőmentes áttérés a minősített
ügyiratkezelésre, az ügyiratkezelés
szabályainak pontos betartásával.

III. évfolyam 14. szám

6. 2008. évi népszavazás szabályoknak
megfelelő lebonyolítása.
7. Az
önkormányzati
pénzügyi
egyensúlyának
biztosítása
és a
fejlesztések növelése érdekében a
gazdálkodásba bevonható források
növelése,
a
kötvénykibocsátás
lebonyolítása, felhasználása.
8. Az intézmények költségvetésének, a
költségvetés teljesítésének elemzése, az
intézményi
számviteli
feladatok
végrehajtásának segítése, az egységes
gazdasági
szervezet
munkájának
felügyelete.
A
célokat
a
szolgáltató
jellegű
közigazgatás továbbfejlesztésével, a gyors,
polgárbarát ügyintézés megvalósításával, a
humánum és a szakmaiság középpontba
állításával kell megvalósítani.
Határidő: 2008. évben folyamatos
Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felelős: Valamennyi iroda

304/2007. (XII. 17.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dombóvár Város Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltósága részére a 2008. évre teljesítmény követelmények alapját képező
kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza meg:
I.
A TŰZOLTÓSÁG KIEMELT STRATÉGIAI CÉLKITŰZÉSEI
A tűzoltóság működésével kapcsolatos feladatok ellátása során folyamatosan kommunikálni
kell az illetékességi területen, valamint a működési körzetben elhelyezkedő
önkormányzatokkal.
Aktívan részt kell venni a Helyi Védelmi Bizottság tevékenységében, különös tekintettel a
katasztrófák elleni védekezés feladatainak ellátása területén.
A jogszabályi változásokhoz alapján a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok legkisebb
létszámának, valamint a készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai
eszközállományának vonatkozásában módosítani kell a tűzoltóság szervezeti struktúráját és
működéssel kapcsolatos feladatok szabályzóit.

Dombóvári Közlöny
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Fokozott figyelmet kell fordítani a többszörösen módosított 1996. évi XLIII. számú
törvényben meghatározott 24/48 órás váltásos rendszerben szolgálatot teljesítők heti
munkaidejének csökkentéséből eredő túlmunka elszámolásra. A szolgálatvezénylési és
elszámolási rendszert módosítani kell. Biztosítani kell a zökkenőmentes szolgálatszervezési
feladatok ellátását és ezzel egyidejűleg a személyi állomány járandóságainak érvényesítését
is.
A 2004. évi CXL. számú közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló törvényben meghatározottakhoz igazodóan továbbra is kiemelten kell kezelni a hatósági
jogkörből erdő feladatokat. A hatósági jogkör alkalmazásával kapcsolatosan folyamatos
tájékoztatást kell nyújtani.
A szakmai felügyeleti szerv bevonásával részt kell venni a jogszabályok előkészítésében és
kidolgozásában. A megjelent új joganyagokat folyamatosan figyelemmel kell kísérni, a
változások szerint kell azokat alkalmazni.
Tovább kell erősíteni a kapcsolatokat különböző a civil szervezetekkel, társszervekkel,
valamint a lakossággal annak érdekében, hogy összehangoltabbá, és hatékonyabbá váljon a
lakosság biztonságát szolgáló közfeladat ellátása.
II.
ÁGAZATI CÉLKITŰZÉSEK
tűzmegelőzés
A tűzvédelmi hatósági és szakhatósági feladatok gördülékenyebb ellátása érdekében
tájékoztató jellegű előadásokat kell szervezni az önkormányzatok bevonásával. A prevenciós
munka szerves részeként az állampolgárok tűzvédelmi ismereteinek növelése érdekében
kiemelten kell kezelni a propaganda tevékenységet.
A kötelező alapellátási feladatokon túl folyamatosan figyelemmel kell kísérni az illetékességi
területen lévő intézményeknél, gazdálkodó egységeknél a tűzvédelmi előírások
érvényesülését. A jogszabályban foglaltaknak megfelelően módosítani kell az illetékességi
terület nyilvántartásait.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
számú törvényben foglaltakat hatékonyan kell alkalmazni, különös figyelemmel a hatósági
jogkör alkalmazásából adódó feladatok vonatkozására. Az „ügyfélbarát” elvnek a
tűzmegelőzési szakterületen is érvényesülnie kell.
A tűzvizsgálati tevékenység jogszabály szerinti előírásainak megfelelően biztosítani kell a
személyi és tárgyi feltételeket.
tűzoltás, műszaki mentés
A tűzmegelőzési szakterület és mentő tűzvédelmi feladatokat ellátó szakágazatok között
biztosítani kell a zökkenőmentes információáramlást.
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A rendelkezésre álló korszerű tűzoltó szakfelszerelések, védőeszközök rendeltetésszerű
használata érdekében, folyamatosan gondoskodni kell azok megfelelő műszaki állapotáról.
A személyi állomány képzési rendszerét továbbra is fejleszteni kell úgy, hogy az általános
ismereteken túl a speciális feladatokra történő felkészítés nagyobb hangsúlyt kapjon.
Biztosítani kell az új tűzoltás technikai eszközökkel kapcsolatos ismeretek készség szintű
elsajátítását.
Fokozott figyelmet kell fordítani az újfelvételesként állományba kerülő személyek
zökkenőmentes beilleszkedéséről és a folyamatos és hatékony megfelelő szintű képzéséről.
Kiemelten kell kezelni a hivatásos állomány fizikai és pszichikai állapotának ellenőrzését,
fokozott figyelmet kell fordítani a folyamatos felkészülés során a beavatkozások alkalmával
várható fizikai és pszichikai megterhelésekre. Folyamatosan biztosítani kell a felkészülés
tárgyi feltételeit.
III.
A TŰZOLTÓSÁG VEZETÉSÉNEK, IRÁNYÍTÁSÁNAK FELADATAI
Folyamatosan vizsgálni kell a tűzoltóság belső szabályozására kiadott intézkedések,
utasítások aktualitását, a szükséges módosításokat el kell végezni, valamint adott esetben új
szabályzókat kell kidolgozni.
A vonatkozó ÖTM rendelet szerint módosítani kell a tűzoltóság alapító okiratát, a személyzeti
állománytáblát, ehhez kapcsolódóan át kell dolgozni a Szervezeti Működési Szabályzatot.
A gazdaságossági szempontok figyelembevételével kell működtetni az intézményt. Felül kell
vizsgálni a fűtéskorszerűsítés lehetőségét, és keresni kell az átalakításhoz szükséges anyagi
forrásokat.
A létszámbővítésből és a fluktuációból eredően a szakmai szempontok figyelembevételével
biztosítani kell a megüresedett beosztások betöltését. A humánerő gazdálkodás során
törekedni kell a belső tartalékok kihasználására is.
Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a pályázati lehetőségeket, a rendelkezésre álló önerő
maximális kihasználásával biztosítani kell a pályázatokon való részvétel lehetőségét.
A tűzoltóság működési sajátosságainak figyelembevételével az önkormányzat által
szervezendő programok lebonyolításában közre kell működni.
Határidő: 2008. évben folyamatos
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága
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305/2007. (XII. 17.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Dombóvári Jóléti
Szolgáltató Kht. 2007. október 1-i
fordulónappal elkészített tevékenységet
záró egyszerűsített éves beszámolóját
és
a
Dombóvári
Városés
Lakásgazdálkodási Kht 2007. október
1-i
fordulónappal
elkészített
egyszerűsített
éves
beszámolóját
elfogadja.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Dombóvári Városés Lakásgazdálkodási Kht részére a
veszteség pótlására 8.327.000 Ft
összegű pótbefizetést biztosít 2008.
január 2–ig.
Határidő: 2008. január 2.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Költségvetési Iroda

Pénzügyi

és

306/2007. (XII. 17.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Dombóvári Város- és
Lakásgazdálkodási Kht. beszámolóját a
68/2007. (III.26.) Kt. sz. határozat (2007.
évi öntött betonos járda felújítási program)
és a 84/2007. (IV.10.) Kt. sz. (járdalapos
járda
felújítási
program)
határozat
végrehajtásáról elfogadja azzal, hogy az
elfogadott
járda-felújítási
programok
végrehajtását 2008-ban tovább kell
folytatni és az elvégzett munkákról
beszámolót kell készíteni.
Határidő: 2008. június 30. – a munkák
befejezésére és a beszámolásra
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Dombóvári Városés Lakásgazdálkodási Kht.
307/2007. (XII. 17.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város
Képviselőtestülete

Önkormányzatának
felhatalmazza
a
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Polgármestert, hogy az Arany János téri
csomópont fejlesztésére vonatkozóan újabb
szakmai egyeztetéseket kezdeményezzen, s
annak eredményétől függően tájékoztatásra
vagy döntésre terjessze a Képviselőtestület
elé.
Határidő: 2008. március 31. – a
képviselőtestület tájékoztatására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
és Településfejlesztési Iroda
308/2007. (XII. 17.) Kt. sz. határozat
Dombóvár
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
felhatalmazza
a
Polgármestert, hogy az önkormányzati
fenntartású általános- és középiskoláknál
elhelyezendő,
fedett
kerékpártárolók
terveztetését kezdje meg, majd az elkészült
terveket újra terjessze be a Képviselőtestület elé megvitatásra.
Határidő: 2008. március 31. – a tervek
elkészítésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Városüzemeltetési- és Településfejlesztési
Iroda
309/2007. (XII. 17.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
felhatalmazza
a
polgármestert a „volt kisvasúti út –
kerékpárút és nordic-walking túraútvonal”
61-es
főközlekedési
úton
történő
biztonságos és szabályos átvezetése
érdekében a lehetséges átkelési variációkat
kidolgozó tanulmányterv elkészíttetésére,
melyek közül szakmai javaslat alapján a
Képviselőtestület
választja
ki
a
továbbtervezésre alkalmas változatot.
Határidő: 2008. március 31.
Felelős: Polgármester
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Végrehajtásért
felelős:
Városüzemeltetési- és Településfejlesztési
Iroda
310/2007. (XII. 17.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete az európai uniós
pályázatok
beadásához
szükséges
dokumentumok elkészítéséhez hozzájárul
az alábbiak szerint:
VitalPro
Vezetési
Tanácsadó
és
Szolgáltató Kft.
- Integrált Városfejlesztési Stratégia
– tanácsadás: 1.000.000,- Ft+áfa
- Kakasdomb rehabilitáció
3.000.000,- Ft+áfa
- Belváros – funckióbővítő
városrehabilitáció
4.000.000,- Ft+áfa

III. évfolyam 14. szám
Összesen:

8.000.000,- Ft+áfa

Horváth és Patartics Építészeti Iroda Kft.
- Közterület-rehabilitációs
tanulmányterv 882.000,- Ft+áfa
Dunai József építészmérnök
- Pajtaszínház engedélyezési terv
500.000,- Ft+áfa
A Képviselőtestület felhatalmazza a
polgármestert a megbízási szerződések
megkötésére.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
és Településfejlesztési Iroda

311/2007. (XII. 17.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2008. évi költségvetési
koncepcióját az alábbiak alapján fogadja el:
- A 2008. évi költségvetés összeállításakor a legfontosabb szempontnak az
Önkormányzat működőképességét tartja, emiatt a kiadások tervezése esetén a
működési hiány csökkentése kiemelt feladat.
- Meg kell vizsgálni a bevételek növelésének lehetőségét, az intézményi térítési díjak
emelését.
- A közalkalmazotti és köztisztviselői juttatások esetében a jogszabályban előírt
illetményeket és pótlékokat biztosítja, az eddigi természetbeni juttatásokat változatlan
összegben hagyja jóvá.
- Felül kell vizsgálni a kollégiumok működését, a lehetséges fejlesztéseket.
- Meg kell vizsgálni a szakképzés változásából adódó átszervezés szükségességét.
- A 2008 évben induló fejlesztésekhez céltartalékként tervezi meg a saját forrást.
- Az Európai Uniós forrásból megvalósítható fejlesztések elnyerése érdekében a
tervezési munkákra keretet kell képezni.
- A kisebbségi önkormányzatoknak támogatást biztosít működési költségeikhez,
önkormányzatonként 2 millió forint összegben.
A képviselőtestület az alábbi feladatokat kiemelten kezeli:
- Folytatni kell az öntött betonos járda-felújítási programot, a nyertes pályázatok
megvalósításához a 2008. évi költségvetés terhére forrást kell biztosítani.
- A Szállásréti-tó nyugati oldalának közvilágítását meg kell oldani.
- Kiemelt feladatként kell kezelni a dombóvári „puszták”, elsősorban Szarvasd
megfelelő vízellátásával kapcsolatos teendőket.
- Meg kell vizsgálni az önkormányzati fenntartású köztemetők ravatalozói felújításának
kérdését, sorrendben elsőként az újdombóvári köztemetőben.
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- Át kell tekinteni a kollégiumi férőhely-kihasználtságot, a fenntartott kollégiumok
közül elsősorban az Apáczai Csere János Általános és Középiskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium kollégiumát kell fejleszteni.
- Meg kell vizsgálni Mászlony közlekedési helyzetének javításának a lehetőségeit.
- A csapadékvíz-elvezetés megoldásának kérdését előtérbe kell helyezni a jelentős
lejtőszázalékkal rendelkező területeken.
- Meg kell vizsgálni a teke, mint elsősorban a 40 év felettiek számára sportolási
lehetőséget biztosító sportágnak a kiemelt egyesületeken kívül támogatásban való
részesítésének a lehetőségét.
- A megnövekedett „vásárlói” gyalogosforgalomra tekintettel a Rákóczi utca északi
oldala érintett járdaszakaszait fel kell újítani.
- Kertépítészeti program alapján kiemelt figyelmet kell fordítani a fasorok és fák
szakszerű karbantartására, az elöregedés okozta problémák megoldására.
- Az utak további romlását meg kell akadályozni az útpadkák indokolt esetekben való
nyesésével.
Határidő: 2008. február 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Hivatal érintett irodái
312/2007. (XII. 17.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 6.480.000 CHF értékű zártkörű
kötvénykibocsátásból befolyt összeg felhasználásának felügyeletére az alábbi személyi
összetételű független ad-hoc bizottságot hozza létre:

Patay Vilmos
Talapka Rudolf
Taskovics Péter
313/2007. (XII. 17.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Dombóvár Város Esélyegyenlőségi
Programját a melléklet szerint elfogadja.

Dombóvári Közlöny

- 17 -

III. évfolyam 14. szám

DOMBÓVÁR VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

I. BEVEZETŐ
Az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
kinyilvánítja, hogy az esélyegyenlőség biztosítása elsősorban állami kötelezettség. A
törvényben meghatározott egyenlő bánásmód követelményének teljesülése érdekében
szükséges a településszintű program létrehozása.
A helyi esélyegyenlőségi programnak magába kell foglalnia a településen élő hátrányos
helyzetű csoportok helyzetének elemzését, az esélyegyenlőség megteremtődésének
biztosítását a társadalmi élet minden területén, a fizikai és kulturális környezetben, a lakhatás
és a közlekedési eszközök vonatkozásában és az esélyegyenlőséget elősegítő célok
meghatározását.
Dombóvár város élve a törvény adta lehetőséggel e célok minél hatékonyabb megvalósítása
érdekében megalkotja a helyi esélyegyenlőségi programját.
II. ÁLTALÁNOS HELYZETKÉP
Dombóvár a Dél-Dunántúl közepén, Tolna, Baranya és Somogy megye találkozásánál, Tolna
megye délnyugati csücskében helyezkedik el, vonzáskörzete túlterjed a megyehatáron.
Kistérségi központ.
Dombóvár közlekedése jól kapcsolódik az országos rendszerekhez, a Dél-Dunántúl kiemelt
vasúti csomópontja, a közúti közlekedésben a 61. számú út biztosítja az összeköttetést.
Demográfiai adatok
Dombóvár lakosságának alakulása az állandó lakónépesség adatai alapján
2004
2005
2006
Korcsoport ffi
nő
össz.
ffi
nő
össz.
ffi
nő
össz.
0-6 éves
609
558
1167
599
575
1174
619
578
1197
7-18 éves
1391 1335
2726
1332 1299
2631
1272 1239
2511
19-23 éves 634
631
1265
638
609
1247
641
597
1238
24-35 éves 1882 1812
3694
1851 1809
3660
1845 1765
3610
36-55 éves 2927 3254
6181
2915 3194
6109
2858 3159
6017
56- 62 éves 890
956
1846
916
1024
1940
969
1065
2034
63 év felett 1344 2308
3652
1405 2322
3727
1386 2327
3713
összesen
9677 10854 20531 9656 10832 20488 9590 10730 20320
A lakosság száma 2005-ben az előző évhez képest 43 fővel, 2006-ben 168 fővel csökkent. A
lakosság száma a 7-55 éves korosztályok tekintetében folyamatos csökkenést
mutat. Az inaktív lakosság aránya (0-18 közötti és a 63 év feletti korcsoportok) a
teljes lakónépességhez viszonyítva igen magas, a három év átlagában 36,6 %.
Roma népesség helyzete
A roma népességre vonatkozó hivatalos adat kevés. Dombóváron a 2006-os önkormányzati
választáskor 106 fő kérte felvételét a választási névjegyzékre. Az alacsony regisztráció oka
feltehetően a diszkriminációtól való félelem. A város területén elszórtan ennél azonban jóval
többen élnek, a nem hivatalos adatok (a Cigány Kisebbségi Önkormányzat éves beszámolója,
az oktatási intézmények statisztikai adatai) szerint kb 2000 fő ( a lakosság 10 %-a).
A roma népesség egy része az általános normák szerint él lakótelepi és családi házas
területeken, saját tulajdonú ingatlanban, többen külterületen pusztai cselédházakból
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kialakított, vagy gazdasági szolgálati lakásokból álló, többségében saját tulajdonú lakásokban
élnek. (Egy kisebb csoport ingázó: pár hónapig itt él, majd elköltözik, s ez ismétlődik évente
többször is). Az idős- és középkorú generációra az alulképzettség jellemző. A fiatalabbak
közül egyre többen végzik el a nyolc általános iskolát (általános iskolák 8. osztályos
statisztikai adatai alapján), többen szakképesítést szereznek, néhányan leérettségiznek, a
felsőoktatásban szereznek diplomát.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat, illetőleg a Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány
kiemelten foglalkozik az itt élő roma lakosság foglalkoztatásának elősegítésével a Tolna
Megyei Munkaügyi Központ Dombóvári Kirendeltségével együttműködve.
A közoktatási intézményekben nincs szegregáció. Az óvodákban, iskolákban évtizedek óta az
integráció, a segítségnyújtás határozza meg a pedagógiai munkát. Az Erzsébet Óvodában
roma nemzetiségi program keretében foglalkoznak a gyerekekkel.
Az intézmények alapítványai külön segítséget nyújtanak a nehéz sorsú gyermekek részére
(étkezés, táboroztatás, stb). A gondos gyermekvédelmi ellátásnak, a széles körű szociális háló
védelmi rendszerének köszönhetően diszkriminációnak minősíthető panasz nem érkezett az
önkormányzathoz. Az ösztöndíj programok tovább javítják a közép- és felsőfokú végzettségű
roma fiatalok arányát.
Csökkent munkaképességűek, fogyatékkal élők
Településünkön a fogyatékkal élők többsége mozgásszervi fogyatékos, kisebb számban
vannak vakok, siketnémák, illetve értelmileg fogyatékosak. A fogyatékosság hátterében több
tényező bonyolult kölcsönhatása állhat, pl. testi, pszichológiai, szociális, kulturális, vagy
örökletes.
A fogyatékkal élők legnagyobb részének az egyetlen megélhetési forrása az alacsony összegű
nyugdíj, járadék, vagy segély. Ezek számukra igen szűkös megélhetést biztosítanak.
Egyes esetekben az iskolai végzettségük elmarad az egészséges társaikétól, ami tovább rontja
megélhetési esélyeiket.
A tartós egészségi problémával, illetve fogyatékkal élő emberek munkaerő-piaci lehetőségei
erősen behatároltak.
Önkormányzatunk hangsúlyt fektet a prevenció elvére, a fogyatékosságot okozó betegségek,
balesetek megelőzésére, a nyugodt, biztonságos élettér kialakítására.
Nagy hangsúlyt helyezünk a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására.
Munkavállalási esélyeiket az önkormányzati intézmények is segítik.
A 2005-től működő Dombóvár és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás keretében is
biztosítjuk a támogatásukat a lakókörnyezetben történő ellátásukkal, szem előtt tartva
életvitelük önállóságának megőrzését.
E pozitívumok hozzájárulnak ahhoz, hogy a megváltozott munkaképességű emberek a
munkájukon keresztül a társadalom hasznos tagjainak érezhessék magukat.
A fogyatékkal élők tekintetében a civil szervezetek szerepe is jelentős.
Idős korúak helyzete
A településünk lakosságának 18,27 %-a idős korú. A nyugdíjasok között igen magas az
egyszemélyes háztartások száma. Ezen háztartások nagy részét alacsony nyugdíjjal
rendelkező özvegy nők alkotják. Az, hogy az idősek hogyan élik meg az évek múlását, az
egyedüllétet, nagymértékben függ a társadalom nyújtotta életkörülményektől, az idősekkel
szemben tanúsított társadalmi magatartástól.
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Nehezíti a helyzetet, hogy a család aktív tagjai távol vannak, vagy a megélhetési gondok
miatt több, mint nyolc órát dolgoznak, így kevés idő marad az idősek gondozására, a velük
való törődésre.
Ennek hatására megnő a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti igény, ami
jelentős kihívás elé állítja önkormányzatunkat. Az évtizedek óta működő szociális ellátó
rendszer szolgáltatásait igénybe véve az időskorúak családias légkörben tölthetik napjaikat,
illetve házhoz szállítással, saját otthonukban biztosítunk étkeztetést számukra. Támogatjuk a
Nyugdíjas Klubokat, egyesületeket, amely tagsága közel 240 főt számlál. Ezek a szervezetek
heti rendszerességgel találkoznak a Művelődési Házban. Rendszeresek nemcsak a közös
kirándulásaik, de a különböző rendezvényeik is, melyeken a klubtagok és a város közoktatási
intézményeiben tanuló gyermekek lépnek fel színes műsorszámokkal.
Foglalkoztatás
A foglalkoztatással kapcsolatos adatok (2006. december 20-i állapot):
nyilvántartott álláskereső: 983 fő (a munkavállaló korú népesség 7,3 %-a),
a munkaügyi szervezettől ellátásban részesül 287 fő,
az önkormányzattól rendszeres segélyben részesül 332 fő.
A minél szélesebb körű foglalkoztatás érdekében az önkormányzat folyamatosan
együttműködik a Tolna Megyei Munkaügyi Központ Dombóvári Kirendeltségével, támogatja
a munkahelyteremtő beruházásokat, vállalkozásokat, különösen a nők, a 40 éven felüliek, a
csökkent munkaképességűek, a romák munkavállalási esélyei növelésének érdekében.
Szociális ellátások
Az önkormányzat a rászoruló családok és gyermekek részére a gyermekvédelmi törvény, a
szociális törvény, valamint e törvények által adott felhatalmazás álapján alkotott
önkormányzati rendeletei szerint nyújt ellátásokat.
Rendszeres szociális segélyben részesülők számának
alakulása tárgyév decemberében
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Rendszeres szociális segély éves kifizetése
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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számának
alakulása 2004-2006. évben
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A szociális ellátásokban részesülők számának és ezzel együtt az e célra felhasznált összegnek
is folyamatos emelkedése tapasztalható. Ezzel ellentétes tendencia a rendszeres
gyermekvédelmi ellátás vonatkozásban észlelhető, melynek magyarázata az ellátás
formájának megváltozásában rejlik. A korábban pénzbeli ellátásként működő rendszeres
gyermekvédelmi támogatás 2006. január 1-től rendszeres gyermekvédelmi kedvezményként,
mint természetbeni ellátás él tovább. (A jegyző által kiadott hatósági bizonyítvány birtokában
a rászorulók egyes ellátásokat kedvezményesen, illetve térítésmentesen vehetnek igénybe.)
Szociális alapellátások, szakosított ellátások és intézményei:
− Egyesített Szociális Intézmény;
(„Arany-sziget” Idősek Otthona, „Őszikék” Szociális Alapszolgáltatások Intézménye,
„Platán” Otthon, a „Támasz” Otthon, Népkonyha és Nappali Melegedő, Hajléktalanok Éjjeli
Menedékhelye) biztosítja a szociális étkeztetést (népkonyhán, illetve kiszállítással), a házi
segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, hajléktalanok nappali ellátását és
átmeneti szállását, időskorú személyek részére nappali, átmeneti és tartós bentlakásos
ellátást.
− Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás; (tanyagondnoki
szolgáltatás, családsegítés, közösségi ellátás pszichiátriai- és szenvedélybetegek részére,
támogató szolgáltatás, gyermekjóléti szolgáltatás, helyettes szülői hálózat, családok
átmeneti otthona)
− „Reménység” Napközi Otthon (nappali ellátás fogyatékos személyek részére).
Lakhatás
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A lakhatással kapcsolatos helyzetre vonatkozóan jellemző adatnak tekinthető, hogy
Dombóváron jelenleg 8279 lakás van. Ennek 3 %-a, azaz 263 önkormányzati lakás, amiből
142 lakás társasházban, 121 lakás családi házban van.
A bérlakások megoszlása az alábbi: szociális bérlakás 113, piaci alapú 98, állami
támogatással épült a Tanácsköztársaság téren 12, Liget lakótelepen összesen 18, a Teleki utcai
Fecskeházban (fiatal kezdők garzonlakásai) 15, a fogyatékkal élők önálló életviteléhez 7
lakóegység ad segítséget.
A lakhatással kapcsolatos problémák esetében szembe ötlő a település elmaradott, lepusztult
részein élő, zömmel roma családok helyzete, akik döntően romos, felújításra szoruló, hiányos
kommunális ellátottságú ingatlanokban élnek.
Egészségügyi ellátás
A lakosság egészségügyi alapellátását 8 háziorvosi, 4 gyermekorvosi, 5 fogorvosi és 9
védőnői körzet, a szakellátást a Szent Lukács Egészségügyi Kht. biztosítja. A fekvőbeteg
ellátás 407 kórházi ágyon történik, aktív kórházi ágyak száma 270, krónikus ágyak száma
137, a szakrendeléseken járóbeteg ellátásban részesültek száma 2006. évben eléri a 90 ezer
főt.
Oktatás
Az oktatás kiemelt szerepet tölt be az esélyegyenlőség megteremtésében, ezért erre
vonatkozóan az önkormányzat 2006. novemberében elfogadta a Települési Közoktatási
Esélyegyenlőségi Programját.
Közművelődés
A város polgárai közművelődési, kulturális igényeinek kielégítése érdekében az
Önkormányzat a Művelődési Ház Kht-val közművelődési megállapodást kötött. Ennek
keretében a Művelődési Ház Kht. kötelezettséget vállal arra, hogy a Művelődési Ház
igénybevételét a város lakossága számára biztosítja és mindenki számára egyformán
hozzáférhetővé teszi az általános nyitvatartási időben. Információ begyűjtő és közvetítő
tevékenységet végez, országos és helyi szervezetekkel meglévő kapcsolatok alapján országos
és helyi kulturális tájékoztatást nyújt. Ellátja a Város Önkormányzata által rendezett nemzeti
és városi ünnepek, a Művelődési Házban hagyományossá vált, egész várost megmozgató
rendezvények szervezési, lebonyolítási munkáit. Végzi képzőművészeti, népművészeti,
természettudományi, iparművészeti kiállítások szervezését, lebonyolítását.
A Művelődési Ház Kht. saját csoportjai, speciális élethelyzetben lévő, hagyományos,
valamint tisztán közösségi célú csoportok számára biztosít megfelelő működési teret.
Nyitvatartási időben más dombóvári szervek, szervezetek kulturális, jótékony célú vagy a
közösséget erősítő rendezvényeit, programjait segíti. Tevékenységét a Városi Könyvtárral
összehangoltan végzi.
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Sport
Dombóvár Város Önkormányzata a testnevelést, a tömegsportot az oktatás-nevelés, a kultúra
szerves részének tekinti. Vállalható feladatának tartja a tömegsport és utánpótlás nevelés,
valamint a 4 kiemelt sportág (úszás, kosárlabda, labdarúgás, atlétika) mellett egy ötödik
sportág, az ökölvívás fő támogatását, a városi önkormányzat tulajdonában lévő
sportlétesítmények fenntartását, állagmegóvását, valamint pályázati források segítségével a
létesítmények fejlesztését. Kiemelt feladatának tekinti a diáksport szervezetek működtetését, a
szabadidősport feltételeinek fejlesztését, szabadidősport egyesületek támogatását a
rendelkezésére álló anyagi erőforrások és pályázati források bevonásával, uszodaépítési
program támogatását, az utánpótlás-nevelést.
A sportolási, szabadidős tevékenység szinte minden ága megtalálható városunkban, mindenki
egyéni képességeinek, kedvének megfelelően választhat. Az egyesületek, intézmények, civil
szervezetek programjait, működését támogatja az önkormányzat.
Információhoz jutás
Dombóvár Város Önkormányzata a lakosság tájékoztatás érdekében honlapot üzemeltet és
rendszeresen megjelenteti a Dombó-táj című lapot. A város több pontján hirdetési felületek
állnak rendelkezésre a közérdekű információk közléséhez. A képviselőtestületi üléseket a
városi televízió közreműködésével a lakosság folyamatosan figyelemmel kísérheti. A
Városháza előtt vezetékes, a víztoronynál vezeték nélküli internet lehetősége biztosított.
III. A PROGRAM CÉLJA
Az esélyegyenlőségi program célja a hátrányos megkülönböztetés minden formájának
felszámolása, valamint a polgárok egyenlőséghez és a megkülönböztetés mentes élethez
kapcsolódó jogainak tudatosítása, ezen belül:
− Összetartó, szolidáris, a hátrányos megkülönböztetéstől mentes helyi társadalom erősítése.
− Összehangolt együttműködés a foglalkoztatási, közoktatási, közművelődési,
szociális
igazgatási, egészségügyi, területfejlesztési komplex tevékenység-rendszerben, a
szubszidiaritás elvének figyelembe vételével.
− Egyenlő bánásmód biztosítása a hátrányos helyzetű csoportok számára.
− A mindenkori jogszabályoknak megfelelő pénzbeli, természetbeli juttatásokhoz, valamint a
különböző közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.
A program végrehajtásával meg kell teremteni a feltételeket ahhoz, hogy mindenki egyforma
eséllyel érvényesülhessen.
A program a leginkább veszélyeztetett célcsoportnak tekinti:
− a gyermekeket,
− a fogyatékossággal élőket,
− a roma származásúakat,
− a munkanélkülieket,
− az idős korúakat,
− a tartós egészségi problémákkal küzdőket,
− a hajléktalanokat,
− a külterületen élőket.
A program megvalósítása a gazdasági szereplők, civil szervezetek, lakosság, a kistérségben
lévő települések, de főleg az érintettek aktív részvételével, bevonásával, összehangolt
tevékenységével lehetséges.
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IV. FELADATOK
Az esélyegyenlőségi program kiemelt fejlesztési céljainak és a célok eléréséhez szükséges
feladatok meghatározása Dombóvár Város 4 éves munkaprogramja 2006-2010 és a „2555
nap” Dombóvár Város 7 éves cselekvési programja által meghatározott fő irányok
figyelembevételével történt.
Foglalkoztatás
Új munkahelyek teremtésével, a meglévők megőrzésével kell javítani a foglalkoztatást, a
biztosabb egzisztencia megteremtéséhez való esélyek növelését.
A regisztrált munkanélküliek, illetve a szociális segélyezési rendszerben ellátottak
foglalkoztatása ne csak kizárólagosan a közhasznú, a közmunka és a közcélú munkában
valósuljon meg. Az állandó munkahelyen történő elhelyezkedés az érdekelt anyagi helyzete
mellett az önbecsülését is javítja, segíti a pozitív jövőkép kialakítását, lehetővé teszi a jobb
életminőség megteremtését. E célok elérését szolgálja a főként a munkaerőpiaci hátránnyal
indulók részére szóló „Borostyán II. program”
A program fő irányvonala:
• Közmunkák folytatása;
• Életmódváltás = munka;
• Fogyatékosság ≠ munkaképtelenség;
• Bolhabolt = munka + segítség.
Kiemelt természetvédelmi területeink rendszeres karbantartása, városunk folyamatos tisztánés rendben tartása érdekében továbbra is számítunk a foglalkoztatási szempontból hátrányos
helyzetű csoportokra. A program gyógynövénytermesztésre, virágtermesztésre és
értékesítésére épül, életmódváltást is jelentő elemekkel. (Betanító képzés, munkába állást,
munkába maradást segítő tréningek szervezése. Az életmód tartós változását segítő
programok: gyermekek korrepetálása, háztartási ismertek nyújtása, életvezetési tanácsadás.) A
program végrehajtása a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal és a Roma Alapítvánnyal együtt
történik.
A fogyatékkal élők társadalmi megítélése, elfogadtatása még számos feladatot ró a szociális
munkát végző szakemberek számára. A „Reménység” Napközi Otthonban folyó
tevékenységek továbbfejlesztése, megbízások, megrendelések adása,
szolgáltatásaik
igénybevétele, az általuk készített termékek vásárlása, népszerűsítése is megjelenik a program
feladatai között.
A program részét képezi egy olyan hely „Bolhabolt” nyitása, ahol tehetősebb embertársaink
leadhatják megunt dolgaikat, amelyet ha szükséges, kis feljavítással (varrás, asztalos/kárpitos
munka, műszaki javítás) alacsony áron értékesíthetünk rászoruló személyeknek, családoknak.
A bolt megnyitásával egyben munkanélküli mesterembereinknek munkahelyet is teremtünk.
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Szociális szolgáltatás
Jelenleg működő szociális ellátórendszerünk továbbfejlesztésével a fogyatékosságuk,
betegségük miatt hátrányt szenvedők részére létrehozandó két új intézmény nyújt speciális
igényeikhez igazodó ellátást. A ”Szalmaszál” Pszichiátriai betegek nappali és lakóotthoni
ellátása öntevékenységre, önsegítésre épülő nappali és átmeneti ellátást is biztosító intézmény.
Az „Egyensúly” Nappali Otthon szenvedély betegek részére fog többlépcsős ellátást nyújtani.
A fejlesztések és a már működő rendszer összhangja nyújt garanciát arra, hogy az egyes
ellátások, szolgáltatások életkortól, egészségi állapottól, lakókörnyezettől függetlenül bárki
számára elérhetőek legyenek. Az ellátások, szolgáltatások szabályozottsága, az erről szóló
széleskörű tájékoztatás, az információs szolgáltatások kiterjesztése alapozzák meg a
szociálisan rászoruló rétegek számára a hozzáférés biztonságát.
A szociális ellátások egyenlő eséllyel történő igénybevétele érdekében valamennyi intézmény
akadály-mentesítését biztosítani kell.
Egészségügyi ellátás
A „2555 nap” program fő feladataként meghatározott gazdasági szerkezetváltásban kiemelt
szerepet kap az egészségipar fejlesztése, mely együtt jár a foglalkoztatás növekedésével.
A Szent Lukács Egészségügyi Kht. épületegyüttese rekonstrukciójának folytatásával a
magasabb szintű ellátás biztosításához szükséges feltételek megteremtése.
„Életesély” Térségi Egészségcentrum létrehozásával több egészségügyi szolgáltatást egyesítő
egészségcentrum kialakítása, amely a betegségellátó, gyógyító tevékenység helyett az
egészségmegőrzésre helyezi a hangsúlyt.
120 ágyon az idős, krónikus betegségben szenvedők részére az idősellátás magasabb
színvonalú, speciális igényeikhez igazodó ellátására „Alkony” Idősápoló és Rehabilitációs
Központ létrehozása.
Lakhatás
A megszokottnál tágabb értelemben határoz meg a lakhatással kapcsolatos feladatokat az
önkormányzat 4 éves cselekvési programja és a „2555 nap” fejlesztési program is. Ebben az
értelmezésben nagy hangsúlyt kap a tiszta, gondozott környezet, a természeti értékeink
megóvása, a lakhatás minősége, az élet kulturáltsága. A feladatok összehangolása, a gondos
gazda szerepének betöltése érdekében létrehozott Lakhatási Bizottság nem csak felügyeli és
dönt a szociálisan rászorulók lakásügyeiben, hanem közvetlen környezetünk javításán,
csinosításán, egy igazán szép, fürdővárosi arculat kialakításán dolgozik. Tevékenysége
hozzájárul a tágabb értelmezésű lakhatási feltételek mindannyiunk számára történő
javulásához.
A hátrányos helyzetűek, szociálisan rászorulók lakhatási feltételeinek javítását szolgálja a 24
bérlakás kialakítására tervezett program, mely a többségében roma lakosok bevonásával —
életkörülményeinek pozitív változtatásával — életesélyeik növekedését is megcélozza. A
jelenleg nem lakás céljára épült építmények önkényes foglalói a program keretében nem csak
emberhez méltó lakáshoz juthatnak, hanem komplex családgondozással életmód-, életvitel
változáshoz is segítséget kaphatnak.
A fiatalok lakáshoz jutási esélyei igen kedvezőtlenek, ennek enyhítését célozta a „Fecskeház”
program. A fiatalok otthonteremtésének támogatása, fiatal diplomások lakáshoz juttatása és itt
tartása érdekében az önkormányzati lakásállomány 10-12 lakás vásárlásával történő
szaporítása tovább javíthatja lakhatási esélyeiket.
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A Dalmand ZRt. a tulajdonában lévő és általa üzemeltetett vízművek üzemeltetését, a
lakossági ivóvíz-szolgáltatást nem kívánja tovább biztosítani. A pusztán élők egészséges
ivóvíz ellátásának biztosítása az önkormányzat kiemelt feladata.
A pusztán élők esélyegyenlőségét szolgálja a bekötőutak karbantartása.
Közművelődés
A minőségi élethez való esélyek növelését szolgálja a Művelődési Ház teljes felújításának
programja. Az épület teljes felújítását kell elvégeznünk ahhoz, hogy a ház továbbra is teret
tudjon adni a közművelődés programjainak.
Az épületben jelenleg két nagy szervezeti egység működik (a Művelődési Ház és a Könyvtár).
A Művelődési Ház Kht. jövőbeli célja, hogy az országos diákszínjátszás egyik meghatározó
központjává váljon. Ambiciózus és összetett elképzelés, melynek megvalósítása
továbbterjedhet a nemzetközi színtérre, valamint kapcsolódást jelenthet az „Európa Kulturális
Fővárosa 2010 Pécs” programsorozathoz. Az épület felújításakor figyelemmel kell lenni a
színjátszás technikai szükségleteire mind építészeti, mind technikai megoldások tekintetében.
A beruházásnak 2008-ig történő megvalósulásával nyílhat lehetőségünk arra, hogy az „Európa
Kulturális Fővárosa” program tevőleges részvevői lehessünk.
A diákszínjátszással egy olyan programot indítunk és támogatunk, mely színesíti a kulturális
életet, fiatalok helyi csoportjainak biztosít tanórán kívüli képzést, s az önmegvalósítás,
önkifejezés eszközeinek elsajátítását.
A Művelődési Ház épületében helyet foglaló másik intézményünk a Városi Könyvtár.
A Városi Könyvtár tevékenységében az esélyegyelőség biztosítása érdekében támogatja és
segíti az ügyfelek interneten keresztüli kommunikációját, szervezi a segítséggel élők (vakok,
csökkentlátók, hallássérültek, betegek) könyvtári ellátását.
Dombóváron érezhető igény van arra, hogy legyen állandó kiállító helyiség. A valamikori
zsinagóga épület alkalmas lehetne galéria céljára.
A galéria helyet biztosítana a Dombóvárhoz kötődő képzőművészek alkotásainak (Ujváry
Lajos, Bernát János, Kaponya Judit, Majoros János), lehetőséget nyújtana vándorkiállítások
bemutatására.
Sport
A lakosság folyamatosan romló egészségi állapota fokozott önkormányzati szerepvállalást
tesz szükségessé az egészséges életmód, a rendszeres testedzés, az egészséges környezet
feltételeinek megteremtésében.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a mindennapos testedzés megvalósítására leginkább a
gyermek, serdülő és ifjúsági korosztály esetében.
A sport megítélésében és a fiatalok rendszeres sportfoglalkoztatásában meghatározó szerepet
játszó labdarúgó sportágat megkülönböztetetten kell kezelni.
Nagy hangsúlyt kell fektetni az utánpótlás-nevelés feltételeinek javítására, a tehetségesek
kiválasztására és gondozására.
A sportélet egész területén összefogottabb irányításra, hatékonyabb munkamegosztásra és
együttműködésre van szükség.
Kiemelten kell foglalkozni a gyógytestneveléssel.
Fontos a hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatása, tehetséggondozása sportolási lehetőség
biztosításával. A fogyatékkal élők számára alapvetően fogyatékossági ágak szerint, sérülés
specifikusan sportolási lehetőséget kell biztosítani, amelyek keretében kielégíthetik
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mozgásigényüket. / pl. boccia, ülőröplabda, csörgőlabda / Ennek érdekében elengedhetetlenül
fontos a helyi fogyatékkal élők szervezeteivel való kapcsolattartás, együttműködés.
Városunkban az idősek fizikai aktivitásának megteremtésére is nagy hangsúlyt kell fektetni.
Érdemes velük megismertetni különböző idősek számára is űzhető sporttevékenységeket. / pl.
petanque, nordic walking/ Az ő esetükben kifejezetten fontos hangsúlyozni Dombóvár és
környéke rendkívül előnyös földrajzi sajátosságait, hiszen így kiváló lehetőség nyílik a
természetben való kikapcsolódásra. Az idősek számára is nagyszerű élményt nyújthat egy séta
a Konda-patak völgyében, a Szigeterdőben, Nyerges-erdőben.
A lakosság minden rétegét ösztönözni kell a sportolásra, az egészséges, mozgás gazdag
életmód kialakítására. Ehhez fontos a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való
együttműködés.
A sportlétesítmények, mint a sporttevékenység színterei kiemelt figyelmet érdemelnek. A
sportműködés minden területének fontos, nélkülözhetetlen feltétele a kulturált, tiszta jól
karbantartott, korszerű létesítmények üzemeltetése
Közlekedés
A város területén lévő utak, járdák, önkormányzati intézmények akadály-mentesítését
folyamatosan végezzük a szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, a biztonságos
közlekedés megteremtése érdekében (mozgásukban korlátozott személyek, babakocsival
közlekedők).
Információk elérhetősége, az esélyegyenlőség szemléletét megteremtő és javító városi
programok megvalósításának támogatása érdekében az önkormányzat
− ismertető, tájékoztató anyagokat ad ki a helyi média bevonásával (kábel TV, újság,
intézmények hirdetőtáblája, honlapok),
− rendezvényeket támogat, melyek előmozdítják az Esélyegyenlőségi Program
célcsoportjainak társadalmi integrációját,
− tájékoztatást nyújt az esetleges jogsértésekkel szembeni fellépés lehetőségeiről a Cigány
Kisebbségi Önkormányzattal együttműködve,
− fejleszti az elektronikus ügyintézés lehetőségét,
− lehetőséget biztosít olyan információs pontok kialakítására, amelyek biztosítják az
eszközökkel nem rendelkező polgárok hozzáférését az internet-hálózathoz.
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V. A PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGE, HATÁLYA
A Program visszavonásig érvényes.
Személyi- és területi hatálya kiterjed a fenntartó önkormányzat képviselőtestületére, a
Polgármesteri Hivatal irodáira és az önkormányzat által működtetett minden intézményre,
valamint civil szervezetekre.
VI. A Program értékelése, felülvizsgálata, módosítása
A programban megfogalmazott célok és feladatok teljesítését a képviselőtestület évente
felülvizsgálja. A program teljes – minden fejezetére kiterjedő – értékelését a képviselőtestület
2012. december 31-ig végzi el.
Jogszabályi változások, illetve indokolt változtatás esetén a program módosítására javaslatot
tehet:
− a képviselőtestület bármely tagja,
− a város polgármestere és/vagy jegyzője,
− a képviselőtestület bizottságai,
− az intézmények alkalmazotti közösségei az intézményvezetők útján,
− a civil szervezetek a Civil Tanács útján.
A Program módosítását a polgármesterhez beterjesztett módosítási javaslattal kérhetik.
Az Esélyegyenlőségi Programot, illetve annak módosítását a Képviselőtestület határozatban
fogadja el.
VII. A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FORRÁSIGÉNYE ÉS A
VÉGREHAJTÁS ÜTEMEZÉSE
A program megvalósításához szükséges forrásokat önkormányzati sajáterő és pályázati
összegek biztosítják.
Az esélyegyenlőségi programban szereplő egyes feladatok ütemezésére vonatkozóan az 1998.
évi XXVI. törvény, illetve a 2003. évi CXXV. törvény jelenlegi szabályozása tartalmaz
rendelkezéseket.
A programban vállalt feladatok végrehajtása a „2555 nap”fejlesztési program ütemezése, a
pénzügyi források rendelkezésre állása és a jogszabályi előírásoknak megfelelően
folyamatosan történik.
VIII. A Program nyilvánosságra hozatala
Dombóvár Város Esélyegyenlőségi Programja nyilvános. A város honlapján megtekinthető.
Papíralapú formátumban hozzáférhető:
- a Városi Könyvtár (Dombóvár, Hunyadi tér 25.)
- Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda (Dombóvár, Szent István tér 1.)
- Dombóvári Közlöny 2007/14. száma

314/2007. (XII. 17.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a mellékletben szereplő
tartalommal elfogadja Civil Koncepcióját.
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(A
koncepció
megtalálható
www.dombovar.hu honlapon.)

a

315/2007. (XII. 17.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
a
2008.
évi
költségvetésében 6 millió forintos civil
keretet hoz létre, amelyet az alábbi
keretösszegekre oszt fel:
• kulturális
szervezetek
által
pályázható: 3 millió Ft;

III. évfolyam 14. szám
• természet- és környezetvédelmi
civil szervezetek által pályázható:
1 millió Ft;
• érdekvédelmi és közéleti civil
szervezetek
által
pályázható:
1.000.000 Ft;
• a szabadidő hasznos eltöltését célzó
szervezetek
által
pályázható:
700.000 Ft;
• a
különböző
tevékenységterületeken
működő
szervezetek
együttműködésével
megvalósuló
tevékenységek
támogatására pályázható: 300.000
Ft.

316/2007. (XII. 17.) Kt. sz. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2008. évi tervezett
költségvetésében elkülönített sporttámogatási keret egy részét az alábbiak szerint osztja fel a
kiemelt sportágak egyesületei között:
2008. évi támogatás
Dombóvári Focisuli Egyesület

1. 400.000 Ft

Dombóvári Bokszbarátok Klubja
Egyesület

2. 000.000 Ft

Dombóvári Atlétikai és Szabadidő
Egyesület

4. 400.000 Ft

Dombóvári Kosárlabda Suli
Közhasznú Egyesület

1.700.000 Ft

Opciós támogatási lehetőség biztosítása az alábbi egyesületek részére:
Dombóvári Focisuli Egyesület

200.000 Ft

Dombóvári Bokszbarátok Klubja
Egyesület

150.000 Ft

Dombóvári Atlétikai és Szabadidő
Egyesület

200.000 Ft

Dombóvári Kosárlabda Suli
Közhasznú Egyesület

200.000 Ft

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az opciós támogatás felosztására a
Humán Bizottságot hatalmazza fel.
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2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dombóvári Tenisz Egyesület és
a Dombóvári Lovas Egyesület részére bérleti díj fizetése nélkül biztosítja a sportolásuk
helyszínéül szolgáló, önkormányzati tulajdonban lévő helyiséget. Az Egyesületek a támogatás
fejében kötelesek felvállalni a helyiségek működtetési költségeit.
3. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete engedélyezi, hogy a Black Angels
Dombóvári Női Labdarúgó Egyesület fenntartási költség nélkül használja a
sporttevékenységük helyszínéül szolgáló DFC labdarúgópályát.
4. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a DVMSE-t a 2008. évi
sportkeretből 6.000.000 Ft támogatásban részesíti.
5. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a DFC-t a 2008. évi sportkeretből
6.000.000 Ft támogatásban részesíti.
Határidő: 2007. december 31. - szerződéskötésre
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
317/2007. (XII. 17.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
szakképzés
szervezeti
kereteinek
megújítása
érdekében
felhatalmazza
a
Polgármestert, hogy a Tolna Megyei
Önkormányzatnak
a
szakképzésszervezési
társulás
(TISZK)
megalakítására vonatkozó felkérése
esetén
a
csatlakozásról
szóló
szándéknyilatkozatot aláírja.

2. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
szervezeti
kereteinek

szakképzés
megújítása

érdekében
felhatalmazza
a
Polgármestert, hogy Kaposvár Megyei
Jogú Városnak a szakképzés-szervezési
társulás
(TISZK)
megalakítására
vonatkozó
felkérése
esetén
a
csatlakozásról
szóló
szándéknyilatkozatot aláírja.
318/2007. (XII. 17.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
módosított
„Önkormányzati
döntés-előkészítést
szolgáló feladatellátási, intézményhálózatműködtetési és -fejlesztési terv”-et a
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
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Feladatterv - Dombóvár város közoktatási intézményeinek intézkedési tervéhez
következtetések levonása, összefoglalás
I.

Óvodák működése

Dombóvár Város Önkormányzata a demográfiai változásokat követve az óvodai hálózatot a
következők szerint működteti:
1. Az óvodai hálózatot változatlan szerkezetben működteti: a József Attila Általános
Művelődési Központ Százszorszép Óvodájában és a Szivárvány Óvoda részben önálló
intézményében. Az intézmények és egységeik felvételi-működési körzete úgy került
kialakításra, hogy a város óvodáskorú gyermekeinek ellátása arányosan terhelje az
intézményeket.
2. A fenntartó az óvodák felvehető maximális gyermeklétszámát a következőképpen
határozza meg:1


Szivárvány Óvoda: 515 fő



József Attila ÁMK Százszorszép Óvodája: 180 fő

3. Az óvodai ellátást az azt igénylők részére az engedélyezett férőhely mértékéig biztosítja.
Minden évben az intézményi költségvetések meghatározása előtt az óvodai
gyermeklétszámot felülvizsgálja, s annak értelmében az óvodák férőhely számát, illetve
csoportszámát módosítja.
Túljelentkezés esetén felvételkor elsősorban a kötelezően ellátandó, valamint a
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felvételi kérelmét kell kielégíteni.
A felvételi kérelmek elbírálásakor az alábbi sorrendet kell követni:
- napközbeni ellátás biztosítása a szociálisan rászoruló és halmozottan hátrányos
helyzetű gyerekeknek;
- tanköteles korba lépő gyermekek felvétele az iskolára előkészítő szakaszban;
- azoknak a gyermekeknek a felvétele, akiknek mindkét szülője állandó munkahelyen
dolgozik;
- egyéb, a városban lakó gyermekek felvételi kérelmének kielégítése;
- egyéb, a város közigazgatási területén kívül lakó gyermekek felvétele a következők
szerint2:
1. Felvehető az a nem dombóvári lakhellyel rendelkező jelentkező, aki után lakóhelyének
önkormányzata (megállapodásuk esetén a szülő) megtéríti az intézményi ellátás
önkormányzati támogatásának összegét.
2. Az a nem dombóvári lakhellyel rendelkező jelentkező, akinek jelentkezési igénye
sajátos helyzetére tekintettel méltányolható.
Nem dombóvári lakhellyel rendelkező gyermek, tanuló csak a Képviselő-testület
engedélye után vehető fel.
4. A fenntartó a József Attila ÁMK Százszorszép Óvodájának a városi bölcsődénél üzemelő
egy óvodai csoportjáról a következőképpen dönt: a csoportot 2004. szeptember 1-jétől
megszünteti. A csoportba járó dombóvári óvodásokat a József Attila ÁMK Százszorszép
Óvodája III. utca 34. sz. alatti épületében lévő csoportjaiban, míg a Dombóvár város
1

98/2006. (V.11.) Kt. sz. határozat alapján
17/2007. (II. 19.) Kt. sz. határozat alapján

2
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közigazgatási területéhez tartozó puszta jellegű településekről érkező óvodás gyermekeket
a Szivárvány Óvoda Erzsébet Óvoda Intézményegységében helyezi el.3
5. A szülők szabad óvodaválasztását a Szivárvány Óvoda egyes intézményegységei között a
szabad férőhely-kapacitásig biztosítja. Ezen túlmenően a Szivárvány Óvoda irányítja a
gyermekek óvodai felvételét az intézményegységei között annak érdekében, hogy az
óvodai csoportok egyenletesen feltöltöttek legyenek.
6. Az esetleges születésszám csökkenéséből adódó további gyermeklétszám fogyást a
Szivárvány Óvoda Bezerédj Amália Óvodai Intézményegységében 4 kell levezetni, és az
így felszabaduló csoportszobából kell kialakítani azt a tornaszobát, amit az eszközjegyzék
kötelezően előír.
7. A Szivárvány Óvoda Bezerédj Amália Óvoda Intézményegységében a tornaszoba
helybeni kialakításáig a gyermekek mindennapi testmozgását az 516. sz. Ipari Szakképző
Intézet és Szakközépiskolával5 kötött együttműködési megállapodás keretében kell
biztosítani.
8.

6

9. Ellátja a többi gyermekkel együtt nevelhető fogyatékos gyermekek 7 nevelését, napközbeni
felügyeletét, integrált nevelés keretében.
10. A Szivárvány Óvoda Erzsébet Óvoda Intézményegységében biztosítja a multikulturális
óvodai nevelés feltételeit, a József Attila ÁMK Százszorszép Óvodájában 2007.
szeptember 1. napjától a német nemzetiségi óvodai nevelés indítását engedélyezte.
11. Az eszköz- és felszerelési jegyzék ütemezése szerint a fenntartó gondoskodik az óvodai
eszköz-ellátottság megteremtéséről, e célra a költségvetésben elkülönített keretet biztosít.
II.

Általános iskolai ellátás

1. A feladat ellátását jelenleg a Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézményben8 és a József Attila Általános Művelődési Központ Általános Iskolájában,
valamint az Apáczai Középiskola Döbröközi Tagintézményében biztosítja a fenntartó.
Tanulócsoportok száma9
2004/0510

2005/2006

2006/0
7

2007/0
8

2008/0
9

2009/10

Belvárosi Általános
Iskola és A. M. I.

39

38

34

33

33

33

József Attila ÁMK
Általános Iskolája
Dombóvár

23

21

21

21

19

20

Apáczai Középiskola

-

-

-

8

8

8

3

6/2004. (II. 9.) Kt. sz. határozat alapján
A 2004. évi ROP pályázat keretében elkészült az Erzsébet Óvodában a tornaszoba, jelenleg a B. Amália Óvoda nem
rendelkezik tornaszobával.
5
A középiskola neve a 219/2004. (IX. 27.) Kt. sz. határozat alapján 516. sz. Ipari Szakképző Iskolára változott.
6
2007. január 1-től nem üzemel az óvodai úszómedence.
7
A közoktatási törvény 2003-tól a fogyatékos gyermekek megnevezést sajátos nevelési igényű gyermekekre változtatta.
8
135/2003. (VI. 24.) és a 128/2004.(VI. 1.) Kt. sz. határozat alapján
9
az eredeti tervben foglaltak a tényleges számok alapján kerültek módosításra, továbbra is terv: 2007/08. tanévtől
10
96/2004. (IV. 7.) Kt. sz. határozat alapján
4
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Döbröközi
Tagintézménye
A pedagógus létszámot és az egyéb alkalmazotti létszámot a fenntartó minden évben a
költségvetés készítésekor határozza meg.
Az intézményi költségvetések elkészítését megelőzően a tanulócsoportok számát és a
tanulólétszámot felülvizsgálva a fenntartó a tervet a közoktatási törvényben meghatározott
létszámhatárok figyelembe vételével módosíthatja.
2. Dombóvár Város Önkormányzata 2004. augusztus 1-jétől a város önkormányzati
fenntartású általános iskoláinak gazdasági irányításáról a következőképpen dönt:
− 2004. augusztus 1. után is önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézményként
működteti tovább a József Attila ÁMK-t, és az ezzel az időponttal létrejött Belvárosi
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt.
− Dombóvár Város Önkormányzata 2007. szeptember 1. napjával valamennyi
fenntartásában működő közoktatási intézményét részben önálló gazdálkodásúvá sorolta
át.11
− A fenntartó az általános iskolák pedagógiai programjának megvalósításához a közoktatási
törvényben előírt alapfeladatok ellátásán túl az alábbiakat biztosítja:
− a minimum óraszámon felül egy tantárgy emelt szintű oktatásához heti 16 órát biztosít
(tanulócsoportonként 2 óra).
3. Az eszköz- és felszerelési jegyzék ütemezése szerint a fenntartó gondoskodik az oktatás
feltételeinek megteremtéséről, e célra a költségvetésben elkülönített keretet biztosít (7. sz.
melléklet).
4. A német nemzetiségi nyelvoktatás feltételeit mindegyik általános iskolában biztosítja
azzal, hogy a beiratkozási adatok ismeretében – a fenntartóval történő szakmai egyeztetés
után – indítható a német nemzetiségi csoport.
5.

12

6. A testnevelés tantervben foglaltak szerint lehetővé teszi az általános iskoláknak az
ingyenes úszásoktatást a testnevelési tagozat minden évfolyamán, ezen túlmenően az
általános iskolák 6. évfolyamának végéig minden tanulócsoport diákja részére 2-szer
maximum 40 órás oktatást biztosít.
7. A napközis ellátást az azt igénylőknek a közoktatási törvényben meghatározott
csoportonkénti óraszám figyelembe vételével biztosítja. Minden tanév szeptember 30-ig
az iskolákban indítható napközis csoportok számát a közoktatási törvényben megjelölt
csoportlétszámok figyelembe vételével határozza meg.

11
12

167 /2007. (VI. 28.) sz. Kt. határozat alapján
2007. IX. 1-től megszünteti: 3/2007. (II. 23.) sz. rendelet
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III. A középfokú oktatási intézmények működtetése
Dombóvár Város Önkormányzata a középfokú iskolai intézményhálózatát az alábbiak szerint
működteti:
Gimnáziumi oktatás: Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
1.

A fenntartó a gimnáziumi oktatás lehetőségét változatlan feltételekkel biztosítja az
intézményben (1., 3. sz. melléklet)
- 8 osztályos gimnázium max. 8 osztály

- 4 osztályos gimnázium max. 8 osztály (a Képviselő-testület külön engedélye
szerint egyes tanévekben a nagy számú jelentkezés esetén plusz egy osztály
indulhat)

- 2004. szeptember 1-jétől tanévenként egy osztályban nyelvi előkészítő
évfolyamot indít

- OKJ-s szakmaképzés ügyintéző-titkár, és 2007. szeptember 1-től idegenforgalmi
ügyintéző képzés13
2.

A nemzetiségi német nyelvoktatás feltételeit az intézményben évfolyamonként egy
tanulócsoportban biztosítja.

Általános iskolai, szakközépiskolai és szakiskolai oktatás: Apáczai Csere János Általános
és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium14

1.

A fenntartó a szakközépiskolai oktatás lehetőségét változatlan feltételekkel biztosítja az
intézményben (2., 3., 6. sz. melléklet):
- szakközépiskolai oktatás max. 21 osztály
- OKJ-s szakképzés max. 16 szakmai csoport
- esti (felnőtt) oktatás max. 7 osztály

- általános iskolai oktatás 8 évfolyammal, 8 tanulócsoportban Döbrököz helyszínnel
- 2004. szeptember 1-jétől tanévenként egy osztályban nyelvi előkészítő évfolyamot
indít

- 10. évolyam utáni OKJ-s szakképzési évfolyamon a 2005/2006. tanévtől felmenő
rendszerben egy osztály15

- 2008.

szeptember
tanulócsoportban16

1.

napjától

gimnáziumi

osztály

évfolyamonként

egy

Szakiskolai és szakközépiskolai oktatás: 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium17
1.

A fenntartó a szakképzés feltételeit biztosítja az intézményben (2-5. sz. melléklet):
• szakiskolai képzés max. 8 osztály

13

30/2007 (II. 19.) Kt. sz. határozat alapján
Az intézmény elnevezését és típusát a 197/2005. (V.30.) , majd a /2007. ( ) sz.Kt. határozat módosította.
15
A 197/2005. (V.30.) Kt. sz. határozat alapján.
14

16
17

132/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat
A nevét a 219/2004. (IX. 27.) Kt. sz. határozat módosította.
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• felzárkóztató oktatás 1 osztály (2006/2007. tanévben 2 )18
•

OKJ-s szakképzési évfolyam max. 18 szakmában

•

érettségi utáni OKJ-s képzés max. 10 szakmában

•

szakközépiskolai oktatás max. 18 osztály

•

felnőttoktatás esti képzés formájában max. 4 osztály

Az összes tanulólétszám az alapító okiratban meghatározott 120019 tanulói férőhelyet nem
haladhatja meg.

2. A fenntartó 2004. szeptemberétől csak azon szakmák oktatását engedélyezi induló
évfolyamon, melyek gyakorlati képzéséhez a feltételek maradéktalanul biztosítottak.

3. A fenntartó önkormányzat Dombóváron az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és
Kollégiumban - a megyei fejlesztési tervnek megfelelően - biztosítja 20 a tankötelezettség
teljesítését szolgáló 9-10. osztályos képzés feltételeit, elsősorban a Dombóvár városban
lakó tanköteles gyermekek számára. Az iskola 2006. szeptemberétől kötelező felvételt
biztosító szakiskola.21
Mindhárom középfokú intézményben:

1. Az érettségi utáni OKJ-s szakmák indítását minden évben csak abban az esetben
engedélyezi a fenntartó, ha a jelentkezők, illetve a felvett tanulók száma induló
évfolyamon a közoktatási törvényben meghatározott átlaglétszámot eléri, és az oktatás
költségei az állami normatívából fedezhető.

2. Új szakma indításához az intézmény által benyújtott kérelmeket a fenntartó csak abban az
esetben támogatja, ha a szakma oktatásához szükséges költségek fedezete az
intézményben biztosított, s a törvényben meghatározott személyi és tárgyi feltételek is
adottak.

3. A középfokú oktatásban a fenntartó minden évben felülvizsgálja a beiskolázási tervet,
mely terv a fentiekben meghatározott osztályok és csoportok számát módosíthatja, és a
módosításnak megfelelően állapítja meg a pedagógus és az egyéb alkalmazotti
létszámokat.
IV.

Gyermek- és diákétkeztetés

1. Dombóvár Város Önkormányzata az óvodás gyermekek, az általános iskolás és
középiskolás tanulók naponkénti étkezését a gyermekek élelmezéséről szóló érvényes
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint biztosítja.

2. Az óvodás korú gyermekek étkeztetését a belvárosi óvodákban az óvodai főzőkonyhák
intézményi működtetésével biztosítja, a Százszorszép Óvoda gyermekei számára a József
Attila ÁMK vállalkozói konyhája főz. Az óvodások megfelelő minőségű étkeztetésének
biztosítása érdekében szükséges megvizsgálni annak lehetőségét, hogy a Százszorszép
Óvodába járó gyermekek számára az ebédet a Szivárvány óvoda valamelyik főzőkonyhája

18

57/2006. (II. 23.) Kt. sz. határozat alapján
256/2006. (XII. 14.) Kt. sz. határozat alapján
20
törölve: „alapfokú vizsgára felkészítés” szövegrész a törvény változása miatt
21
57/2006. (II. 23.) Kt. sz. határozat alapján
19
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biztosíthatná-e. Amennyiben a feltételek rendelkezésre állnak, az óvodás étkeztetést 2007.
szeptemberétől óvodai főzőkonyháról kell biztosítani.

3. Az általános iskolások étkeztetését a József Attila ÁMK esetében jelenleg vállalkozó
szolgáltatásának igénybevételével oldja meg. A belvárosban tanuló általános iskolás diákok
étkeztetését az 516. sz. Ipari Szakképző Intézet és Szakközépiskola, valamint az Apáczai
Csere János Szakközépiskola és Kollégium főzőkonyháinak bevonásával biztosítja.
4. A középiskolások étkeztetését a 2006/2007. tanévig az intézményi főzőkonyhák
üzemeltetésével látja el. 2007. szeptember 1. napjától az Illyés Gyula Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium főzőkonyháját melegítő konyhává alakítja át az ételt az 516.
sz. Ipari főzőkonyhája biztosítja.22
V.

Kollégiumi ellátás

Dombóvár Város Önkormányzata a tanulók kollégiumi elhelyezését 3 kollégiumi
intézményegységben23 biztosítja.
VI.

Felnőttoktatás

1. Igény szerint biztosítani kell a tanköteles koron túli korosztály számára az alapfokú
iskolai végzettség megszerzésének lehetőségét. Ennek érdekében a fenntartó önkormányzat
Dombóváron a Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben
biztosítja az általános iskolai felnőttoktatás lehetőségét levelező oktatási rend formájában. E
lehetőséget igénybe vehetik a nem dombóvári lakhelyű, a város vonzáskörzetében élő
állampolgárok is.
Az általános iskolai felnőtt oktatás költségvetési fedezetét az állami normatív támogatás
határáig biztosítja a fenntartó.
A tanköteles korú tanulók csak nappali tagozatos oktatási rend szerint teljesíthetik
tankötelezettségüket.
2. A szakmai végzettséggel nem rendelkező tanköteles koron túli felnőttek részére az OKJ
szerinti iskolarendszerű szakképzés lehetőségének biztosításán túl az iskolarendszeren kívüli,
illetve tanfolyami formában történő szakképzés lehetőségét biztosítja a fenntartó a szakképző
intézményekben abban az esetben, ha a képzés személyi, tárgyi és finanszírozási feltételei
biztosítottak. A tanfolyami képzés költségeit minden esetben a tanfolyami bevételből kell
fedezni.
3. A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény értelmében az Apáczai Csere János
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban és az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és
Kollégiumban biztosítja a felnőttképzés feltételeit.
4. A tanköteles koron túli felnőttek részére az érettségi vizsga megszerzésének lehetőségét
a fenntartó a felnőttek középiskolája keretében biztosítja az Apáczai Csere János
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban, valamint az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és
Kollégiumban esti oktatási rend formájában, a 22 évesnél fiatalabb korosztály középiskolai
oktatását pedig nappali tagozaton az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégiumban.
A szakközépiskolai esti-, levelező tagozatos felnőttoktatás költségvetési fedezetét a
fenntartó az állami normatív támogatás mértékéig biztosítja.
22
23

176 /2007. (VI. 28.) sz- Kt. határozat alapján
A 11/2005. (I. 24.) Kt. sz. határozat alapján.
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VII. Pedagógiai szakszolgálatból adódó feladatok ellátása
Dombóvár Város Önkormányzata önként vállalt feladatellátás keretében a pedagógiai
szakszolgálat területén részfeladatokat vállal, e célra önálló intézményt nem működtet.
Figyelemmel kell kísérni a sajátos nevelési igényű tanulók ellátásának biztosítását.
Amennyiben szükségessé válik, a Móra Ferenc Általános Iskola bevonásával kell megoldani a
sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésének teljes körű kielégítését.

1. Dombóvár Város Önkormányzata a gyógytestnevelés köréből az ortopéd jellegű
problémák (gerinc-deformitás, lúdtalp) kezelésére vonatkozóan vállal részfeladatot. Az
általános iskolákban a gyógytestnevelés ellátásához a József Attila ÁMK Általános
Iskolájában három, a Belvárosi Általános Iskolában öt 24 gyermekcsoportban való
foglalkoztatás feltételeit biztosítja. A gyógytestnevelést igénylők teljes körű ellátására
feltételek hiányában nem vállalkozik, a teljes feladatellátást nem kívánja a megyei
feladatellátásból átvenni.
2.

25

VIII. Alapfokú művészetoktatás
1.

Dombóvár város az alapfokú művészetoktatás területén önként vállalt feladatként a
művészeti oktatás feltételeit biztosítja az alábbiak szerint:
- a város érvényes rendeletében meghatározott térítési és tandíj ellenében lehet az
intézménybe felvételt nyerni,
- az ellátható tanulólétszám 360 fő – zenei oktatásban 300 fő, táncoktatásban 60 fő
- az oktatott tanszakok száma 15
- tánctagozat 4 csoportban
- pedagógusok száma 18 fő26

2. A 135/2003. (VI. 24.) sz. Kt. határozat alapján a Városi Művészeti Iskola 2004. augusztus
1-jétől a Belvárosi Általános Iskola tagintézményeként működik tovább.
A fenti feladatokat részben önálló költségvetési intézmény formájában látja el 2004. július
31-ig.
3. A működés feltételeit a közoktatásról szóló törvény és az intézmény eszköz- és
felszerelési jegyzékében meghatározottak szerint biztosítja.
4. Az Apáczai Középiskola keretében az általános iskolások körében a 2007/2008. tanévben
Döbrököz Község Önkormányzata önként vállalt feladatként finanszírozza az alapfokú
művészetoktatási feladatokat.
5. 2008. szeptember 1. napjától színjátszás tanszakot indít, a felvehető maximális létszám 40.
IX.

Tervezett személyi változások

1.

A feladatmegszűnésből, feladatcsökkenésből adódó létszámcsökkentés költségvetési
fedezetét az intézménytől a fenntartó a feladat megszűnéséből adódóan elvonja.
2. Az intézményrendszer átalakításából adódó létszámcsökkentés esetén annak
költségvonzatára az önkormányzat a lehetőségek figyelembe vételével pályázatot nyújt be
a Belügyminisztériumhoz.
24

244/2005. (VI. 27. ) Kt. sz. határozat alapján
Feladatot 2004. november 1-től a Móra Ferenc Általános Iskola látja el.
26
2006. szeptember 1-től
25
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Minőségbiztosítás

1.

A helyi önkormányzat 2004. január 31-ig elkészíti az önkormányzati közoktatási
intézményrendszer működésének minőségirányítási programját. Az önkormányzati
minőségirányítási program az önkormányzati közoktatási rendszer egészére határozza
meg a fenntartó elvárásait, az egyes intézményeknek a fenntartói elvárásokkal
kapcsolatos feladatait, a közoktatás rendszerének és a közoktatást érintő más ágazatok
kapcsolatait.
A közoktatási intézmények 2004. június 30-ig elkészítik az intézményi minőségirányítási
programjukat, melynek összhangban kell állnia az önkormányzati minőségirányítási
programmal.

2.

A fenntartó figyelemmel kíséri az intézményi minőségbiztosítási rendszer működését, és
folyamatos kiépítéséhez pályázati forrásokat vesz igénybe.

3.

A közoktatási intézményeknek első ízben a 2008/2009. évet kell értékelniük, ehhez 2007.
március 31-ig küldik meg a fenntartónak a teljesítményértékelés szempontjaival
módosított minőségirányítási programjukat jóváhagyás céljából27.

XI.

Önkormányzati feladatok

1. Törvényességi ellenőrzések: A fenntartó minden évben ellenőrzi a beiskolázási
feladatok megvalósulását minden intézményben.
2. A közoktatási törvényben foglaltak vizsgálatát a vezetői megbízások időpontjához köti.
A vezetői megbízás utolsó félévében ellenőrzi átfogó jelleggel az érintett intézményeket.
3. A fenntartó kétévenként valamennyi költségvetési intézményben elrendeli a teljes körű
pénzügyi ellenőrzést.
4. Évente írásos beszámolót kér az intézményvezetőktől a költségvetési helyzetről, a
vezetői megbízás harmadik évében írásos beszámolót kér az intézményvezetőktől a
pedagógiai program megvalósulásáról.
5. Évenként
felhasználását.

ellenőrzi

a

tantárgyfelosztások

alapján

az

engedélyezett

órakeret

6. A fenntartó a költségvetés tervezésekor minden évben elkülönített keretet biztosít az
intézmények eszközbeszerzésére.
7. Az önkormányzat ellenőrzési
minőségirányítási program tartalmazza.

feladatainak

részletezését

az

önkormányzati

XII. A tervezési időszak 2008-2010. évi kiemelt feladata:
A Dombóvár és a városkörnyék településeinek intézményeiben folyó pedagógiai munka
szakmai színvonalának közelítése érdekében elő kell segíteni olyan dombóvári központtal
működő, kistérségi szinten vagy több települést érintő integrált közoktatási intézményhálózat
kialakítását, amely valamennyi nevelési területet magába foglalja, és intézményi szinten
biztosítja a minőségi oktatáshoz való hozzáférést a társult települések valamennyi tanulója
számára.

27

törvényi kötelezettség írja elő
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III. évfolyam 14. szám
1. számú melléklet

Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

A gimnáziumi oktatás középtávú beiskolázási terve
Dombóvár városában
(az induló 9. osztályok száma)

Apáczai

2004/

2005/

2006/

2007/

2008/

2009/

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

1

1

8 osztályos
gimnázium
(ezen belül
igény szerint
német
nemzetiségi
oktatás)
4 osztályos
gimnázium
nyelvi
előkészítő
évfolyam

4 évfolyamos
gimnázium

Dombóvári Közlöny
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III. évfolyam 14. szám
2. számú melléklet

A szakközépiskolai oktatás középtávú beiskolázási terve
Dombóvár városában
(az induló 9. osztályok száma)

Apáczai Csere János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Szakág

2004/

2005/

2006/

2007/

2008/

2009/

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1

1

1

1

1

1

Közgazdasági

2

1

1

1

1

1

Informatikai

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Nyelvi
előkészítő
évfolyam

Közlekedési

Szakmai csoport
Elektronikai,
elektrotechnikai
Ruhaipari

2004/

2005/

2006/

2007/ 2008/

2009/

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2007.
szeptemberétől
Környezetvédelm
i28
Vendéglátó-ipari
28

57/2006. (II. 23.) Kt. sz. határozat alapján

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium
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III. évfolyam 14. szám

Humán

1

1

1

1

1

1

Dombóvári Közlöny
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III. évfolyam 14. szám
3. számú melléklet

Az érettségi utáni szakirányok középtávú beiskolázási terve
Dombóvár városában
(az induló csoportok száma)

Szakiskola és Kollégium Apáczai Csere János Szakközépiskola

Illyés Gyula
Gimnázium,
Szakközépiskola és
Kollégium

29

Szakma
Ügyintéző
titkár
1 éves
Idegen
forgal
mi
ügyint
éző29

Szakma,
képzési
szakirány
Vasútgépész
technikus
Vasúti
szakirány
2 éves
Postai
moduláris
2 éves
Gazdasági
informatikus
I. és II.
1,5 (2005/06.
tanévig) és 2
éves
Pénzügyi
szakirány
2 éves
Logisztikai
szakirány
2 éves
Informatikai
hálózati
szakirány
2 éves

30/2007. (II. 19.) Kt. sz. határozata

2004/
2005

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

1

1

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

2004/
2005

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 (2
1 (2
1 (2
1 (2
1 (2
1 (2
szakszakszakszakszakszakmai cs.) mai cs.) mai cs.) mai cs.) mai cs.) mai cs.)
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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III. évfolyam 14. szám

4. számú melléklet

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium

Az érettségi utáni szakirányok középtávú beiskolázási terve
Dombóvár városában
(folytatás)
(az induló csoportok száma)

30

Szakma,
képzési
szakirány
Vendéglátóipari
technikus 2 év
Informatikus
2 év
Elektrotechnikai technikus
2 év
Autószerelő
2 év
Szociális
gondozó
és
szervező 2 év
Ruhaipari
technikus 2 év
Környezetvéd
elmi
technikus 2 év
Csecsemő és
gyermekápoló
Ápoló
Csecsemő és
kisgyermekgo
ndozó30

2004/
2005

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

-

-

-

1

1

1

-

-

-

1

1

1

135 /2007. (VI. 4. ) sz. Kt. határozat alapján
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III. évfolyam 14. szám
5. számú melléklet

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium

A szakiskolai képzés középtávú beiskolázási terve
Dombóvár városában
- nappali rendszerű oktatás (az induló osztályok száma)
Tanév

Pályaorientációs
9. osztály
Pályaorientációs
10. osztály
Felzárkóztató
oktatás31
OKJ I.
OKJ II.

OKJ III.

2004/
2005

2005/
2006

2006/ 2007/ 2008/
2007
2008
2009
osztályok száma

3

4

4

4

4

4

3

3

4

4

4

4

-

-

2

1

1

1

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

-

-

-

4

4

4

Oktatható szakmák*:
10. évfolyam elvégzése után:
• asztalos
• villanyszerelő
• női-ruhakészítő
• szakács
• pincér
• pék-cukrász
• szociális gondozó és ápoló
• élelmiszer és vegyiáru kereskedő
• környezet és természetvédelmi szakmunkás32
8. évfolyam elvégzéséhez és a 16. életév betöltése után:
• gázvezeték- és készülékszerelő
• szerkezetlakatos
• kőműves
• szobafestő-mázoló és tapétázó
• esztergályos
• hegesztő
• géplakatos
• varrómunkás

31

179/2006. (VIII. 28.) Kt. sz. határozat alapján
A szakmák oktatását minden évben a piaci igényekhez kell alakítani.
32
135 /2007. (VI. 4.) sz. Kt. határozat alapján
*

2009/
2010

Dombóvári Közlöny
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III. évfolyam 14. szám

Apáczai Csere János

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium

6. számú melléklet
Az iskolarendszerű felnőttoktatás középtávú beiskolázási terve
Dombóvár városában
2004/ 2005/ 2006/ 2007/ 2008/
2009/
2005 2006 2007 2008
2009
2010
Zrínyi I. Ált.
Levelező 5-6.
1
1
1
1
1
1
Iskola, 2004.
Levelező 7.
1
1
1
1
1
1
szeptember 1.-től Levelező 8.
Belvárosi
1
1
1
1
1
1
Általános Iskola
Esti: Szoc. Gond.
1
1
1
1
1
1
És ápoló11 év.
Esti: Szoc. Gond.
1
1
1
1
1
És ápoló 2 év.
Esti: Szoc. Gond.
1
1
1
1
és ápoló 3. év
Esti:
Szociális
gondozó
és
1
1
1
1
1
1
szervező 1. év
Esti:
Szociális
gondozó
és
1
1
1
1
1
szervező 2. év
Esti
Elektrotechnikai
1
1
1
technikus 1. év
Esti
Elektrotechnikai
1
1
1
technikus 2. év
Esti 9.
1
1
1
1
1
1
Esti 10.
1
1
1
1
1
1
Esti 11-12.
1
1
1
1
1
1
Esti: ÁIFSZ 1. év
1
1
1
1
1
1
Esti: ÁIFSZ 2. év
1
1
1
1
Esti: közgazdasági
1
1
1
1. év
Esti: közgazdasági
1
1
2. év
Esti 9-10.2
1
1
1
1
1
1
Esti 11.
1
1
1
1
1
1

Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Dombóvári Közlöny
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III. évfolyam 14. szám

Esti 12.

1

: 3 éves szakközépiskolai képzés
ÁIFSZ: állami iskolarendszerű felsőfokú szakképzés
2
: érettségire felkészítő, felnőttek szakközépiskolája

1

1

1

1

1

Nem önkormányzati fenntartási intézmények működése
Intézmény neve

Intézmény címe
Dombóvár,
Bezerédj u 2/a

Intézményvezető
neve
Vidus Csabáné

Margaréta Református
Óvoda

Szent Orsolya Rendi
Gárdonyi Géza
Katolikus Általános
Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény

Fenntartó
Dombóvári
Református
Egyházközség
Tolnai Református
Egyházmegye

Dombóvár Kölcsey Kerényi Zsolt
u. 1-3.

Ellátott feladat

-

Óvodai
nevelés

-

Sajátos
nevelési
igényű
gyermekek
óvodai
nevelése

Római
Unióhoz Tartozó
Szent
Orsolya
Rend
Magyar
Tartománya

Általános
iskolai oktatás

Felvehető létszám
120 fő

250 fő

Alapfokú
művészetoktat
125 fő
ás
zeneművészet
i ágban

7. számú melléklet
Dombóvár város közoktatási intézményeinek „Eszköz és felszerelési jegyzéke” alapján megállapított hiánypótlás ütemezése

Intézmény
neve:

Szivárvány
Óvoda

A 2003. novemberében meglévő hiány összege
e Ft-ban
berendezés
építmény
taneszköz
Összesen
iskola
kollég.
óvoda
43.000.7.950.298.51.248.-

József
A. 3.000.ÁMK33 Százsz.
Óvodája
József
A.
500.34
ÁMK
Általános
Iskolája
Molnár György 2.000.Általános
Iskola35
Zrínyi
Ilona
Általános
Iskola36
Városi
9.000.Művészeti
33

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

500.-

20.000.-

3.298.-

4.450.- 23.000.-

2.426.-

623.-

6.049.-

446.-

580.-

1.200.-

2.000.-

1.823.-

627.-

4.134.-

5.261.-

927.-

1.000.-

1.500.-

1.000.-

834.-

-

2.489.-

250.-

239.-

2.000.-

-

526.-

1.745.-

100.-

100.-

600.-

600.-

345.-

1.840.-

13.864.-

9.000.-

2.400.-

614.-

1.010.-

840.-

489.1.219.-.3.024.-

2003. augusztus 1-jétől ÁMK
2003. augusztus 1-jétől ÁMK
35
2004. július 1-jétől belvárosi általános és művészeti iskola
36
2004. július 1-jétől belvárosi általános és művészeti iskola
34

A hiánypótlás költségeinek ütemezése 2004-2008-ig
e Ft-ban

-

Iskola37
Illyés Gyula
Gimn.,
Szakközép. isk.
és Kollégium
Apáczai Csere
J.
Szakközépiskol
a
és Kollégium
516.sz.
Ipari
Szakképző Intézet és
Szakközépiskol
a

-

2.850.1.500.-

562.-

4.912.-

1.000.-

970.-

942.-

1.000.-

1.000.-

-

7.767.6.867.-

2.369.-

17.003.-

1.695.-

1.840.-

2.189.-

2.174.-

9.105.-

3.657.-

9.963.-

1.000.-

1.000.-

1.760.-

2.863.-

3.340.-

14.009.-

112.534.-

14.918.-

28129.-

14.103.-

-

57.500.Összesen:

37

760.5.546.-

27.112.13.913 .-

2004. július 1-jétől belvárosi általános és művészeti iskola

15.097.- 40.287.-

8. sz. Melléklet
Dombóvár Város Önkormányzatának Oktatási Esélyegyenlőségi Programja
I. Bevezető:
Az egyenlő bánásmód elveinek maradéktalan betartása az Európai Unió és a magyar
társadalom elvárása. Az Alkotmány rendelkezése és az Európai Közösségi Jog vívmányaival
összhangban a Magyar Köztársaság Országgyűlése megalkotta az Egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényt, melynek általános céljai:
- hátrányos megkülönböztetés megelőzése
- társadalmi csoportok tagjai esélyegyenlőségének biztosítása
- esélyegyenlőséget elősegítő célok megfogalmazása
A törvény rögzíti, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban a kormány, az állam és
az önkormányzatok, önkormányzati intézmények feladata.
Az Európai Uniós elvárások és a törvény előírása alapján a települések feladata a
társadalmi esélyegyenlőtlenségek csökkentése, melyet az élet valamennyi területén
érvényesíteni kell.
Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján a települési
önkormányzatok feladata az óvodáról, és az alapfokú nevelésről, oktatásról való gondoskodás.
Az önkormányzat akkor tesz eleget törvényben foglalt kötelezettségének, amennyiben ezen
feladatellátás során maradéktalanul biztosítja mindenki számára az egyenlő hozzáférést a
minőségi oktatáshoz.
E program célja, hogy Dombóvár Város Önkormányzata a fenntartásában álló
közoktatási intézményekben valamennyi tanuló, ill. tanulói jogviszonyt létesíteni kívánó
jelentkező esetében megelőzze a hátrányos megkülönböztetést, elősegítse a tanulók
esélyegyenlőségének érvényre jutását, és biztosítsa az egyenlő hozzáférést az oktatáshoz.
II. Oktatási helyzetkép
Dombóvár Város Önkormányzata alapfeladatként látja el az óvodai nevelést és az
általános iskolai oktatást a jelenlegi intézményhálózata működtetésével. Önként vállalt
feladatellátás keretében a településen 3 középfokú oktatási intézményt tart fenn, melyekben
gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai oktatás folyik.
Óvodai nevelés:
2003. augusztus 1. napjától egy önálló óvoda működik az önkormányzati társulás
fenntartásában, mely a bölcsődei neveléssel együtt 6 telephelyen látja el a feladatokat. A 19
óvodai és 5 bölcsődei gyermekcsoporttal működő intézmény felvehető maximális létszáma
515 fő óvodás és 50 fő bölcsődés gyermek. Az óvoda alapfeladatként látja el a sajátos
nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését. Az egyes sajátos szükségleteknek
megfelelő ellátást az alábbiak szerint biztosítják:
- Székhely óvoda: látás és beszédfogyatékos gyermekek ellátása
- Bezerédj Amália Óvodai Intézményegység: hallásfogyatékkal élő gyermekek ellátása
- Erzsébet Óvodai Intézményegység: mozgásfogyatékos gyermekek ellátása

A dombóvári székhelyű József Attila Általános Művelődési Központ Százszorszép
Óvodája intézményegységként lát el óvodai nevelési feladatokat. Az intézményegységbe
felvehető maximális létszám 175 fő. Alapító okirata alapján sajátos nevelési igényű
gyermeket is fogad integráltan működő vegyes életkorú csoportjaiban. Az intézményfenntartó
társulás keretein belül Dalmandon két, Attalában és Nakon egy-egy óvodai gyermekcsoport
működik csoportonként 25 fő felvehető maximális létszámmal.
Általános iskolai oktatás:
-

Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény:

Három intézmény összevonásával 2004. augusztus 1-től jött létre, mint a korábbi
Molnár György Általános Iskola, Zrínyi Ilona Általános Iskola és a Városi Művészeti Iskola
jogutódja. Alapfeladatként általános iskolai oktatást és alapfokú művészetoktatási feladatokat
lát el. (Zeneművészet 12 tanszakon, táncművészeti ágban társastánc tanszakkal.)
4 telephelyen működő közös igazgatású intézmény, melynek felvehető maximális
létszáma általános iskolában 1000, alapfokú művészetoktatásban 360 fő.
Alapfeladatként látja el a pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási
folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulókat. Az iskola a feladatellátáshoz
szükséges működési dokumentumokkal, személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik. Emelt
szintű oktatást ének-zene, német nemzetiségi nyelv és matematika tárgyakból folytat.
Működési körzete megegyezik a jogelőd intézmények körzetével.
-

József Attila Általános Művelődési Központ:

Mint Dombóvár város, Attala, Nak és Dalmand községek Önkormányzatának Közoktatási
Intézményfenntartó Társulásaként Működő Intézmény, amely az alábbi telephelyeken látja el
feladatát:
Feladatellátási hely

Intézményegység,
tagintézmény
Dombóvári Általános Iskola

Dombóvár

Ellátott feladat
Általános iskolai oktatás

(Székhely Intézmény)
Százszorszép Óvoda

Óvodai nevelés

Napköziotthonos óvoda

Óvodai nevelés

Alsótagozatos Általános Iskola

Általános iskolai oktatás

Nak

Napköziotthonos Óvoda

Óvodai nevelés

Dalmand

Általános
Iskola
Napköziotthonos Óvoda

és Óvodai nevelés

Attala

Általános Iskolai oktatás

Az intézmény valamennyi feladatellátási helyen ellátja azokat a sajátos nevelési igényű
gyermekeket, tanulókat, akik a pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozottak.
Emelt szintű oktatást a dombóvári székhely intézmény alsó tagozaton testnevelés, és német
nemzetiségi tárgyakból, felső tagozaton matematikából és testnevelés tantárgyból folytat.

Középfokú oktatás:
A város önkormányzata önként vállalt feladatellátás keretében 3 középfokú oktatási
intézményt működtet az alábbiak szerint:
Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium:
Négy és nyolcévfolyamos gimnáziumi oktatást, szakközépiskolai oktatást folytat és
nyelvi előkészítő évfolyamot működtet.
A gimnáziumi oktatás keretében emelt szinten matematika-informatika és humán
tartárgyak oktatása folyik. 2006. szeptemberétől sajátos nevelési igényű tanulókat lát el.
Kollégiuma 60 férőhelyes, jól felszerelt, a régiós beiskolázási igényeket kielégíti.
Apáczai Csere János Általános és Középiskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Kollégium:
Szakközépiskolai oktatást folytat nappali és levelező tagozaton, nyelvi előkészítő
évfolyamot működtet. (Alapító okirata alapján 2008. szeptemberétől évfolyamonként egy
gimnáziumi osztály indítására jogosult.) 2007. szeptemberétől egységes iskolaként működik,
melynek általános iskolai évfolyamai Döbröközön működnek.
Felvehető maximális létszáma középiskolai oktatásban 890, általános iskolai
évfolyamokon 224 fő.
Szakközépiskolai oktatás keretében közgazdasági, informatikai és közlekedési
szakmacsoportos alapozó oktatást folytat. Szakképző évfolyamain postai, informatikai,
közlekedési és pénzügyi szakmacsoportos képzést végez.
Kollégiuma 160 férőhelyes, jelentős rekonstrukcióra szorul.
2006. szeptemberétől sajátos nevelési igényű tanulókat láthat el.
516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium:
Szakiskolai, szakközépiskolai oktatást folytat (utóbbit nappali és esti tagozaton),
felzárkóztató osztályokat működtet. Szakképző évfolyamain vendéglátó-idegenforgalmi,
könnyűipari, építőipari, informatikai és szociális szakmacsoportos képzést nyújt.
Kötelező felvételt biztosító iskola, melynek felvehető maximális létszáma 1200 fő.
Kollégiuma a régiós szintű beiskolázás miatt 120 férőhelyes, a tanulók felvételi igényeit ki
tudja elégíteni.
2006. szeptemberétől sajátos nevelési igényű tanulókat is fogad.
A város területén közoktatási feladatot ellátó, nem helyi önkormányzati fenntartású
intézmények:
Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény:
Nyolc évfolyammal működő, általános iskolai oktatást és alapfokú művészetoktatást
folytató, 1996. szeptember 1-től a Szent Orsolya Rend fenntartásában működő intézmény.
Évfolyamonként egy tanulócsoportot indít, felvehető maximális létszám 256 fő. Emelt szintű
oktatást testnevelés tantárgyból folytat.
Margaréta Református Óvoda:

Korábban önkormányzati, 2003. szeptember 1. napjától a Református Egyház
fenntartásában álló intézmény, mely az óvodai nevelés feladatát látja el, 2005. szeptemberétől
német nemzetiségi óvodai nevelést is folytat. 4 Gyermekcsoporttal működik.
Móra Ferenc Általános Iskola:
Speciális iskola, tanulásban és értelmileg akadályozott tanulók általános iskolai
oktatását látja el. 1995-től a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában működik. A
Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás területén a logopédiai és
gyógytestnevelés szakszolgálati feladatokat látja el.
III. Általános, valamennyi célcsoport érdekében kitűzött célok:
1.) Minőségi oktatáshoz való hozzáférés biztosítása
2.) Társadalmi kohézió erősítése érdekében a hátrányos helyzetű csoportok számára az
esélyegyenlőség biztosítása, a hátrányos megkülönböztetés megszüntetése.
3.) Diszkrimináció és szegregációmentes oktatásszervezési gyakorlat, inkluzív intézményi
környezet kialakítása a közoktatási intézményekben.
4.) Esélyegyenlőség előmozdítása érdekében valamennyi közoktatási intézményben a
támogató szolgáltatások kialakításának ösztönzése.
5.) Társadalmi és kulturális különbözőségek iránti érzékenység fejlesztése a pedagógiai
gyakorlatban.
IV. Az egyes célcsoportok érdekében tervezett konkrét intézkedések
A Program célja, hogy az esélyegyenlőségről szóló 2003. évi LXXV. törvénnyel
összhangban a sajátos nevelési igényű, a halmozottan hátrányos helyzetű és a roma
származású tanulókat segítő, esélyegyenlőségük előmozdítását szolgáló feladatok és
intézkedések rendszerezése, azok időbeli ütemezése.
Cél, hogy az intézkedések és felelősök megnevezésével, határidők kitűzésével a
program végrehajtása valós, az érintett célcsoportok helyzetében pozitív változásokat idézzen
elő. A célokat folyamatosan, a belépő új gyermekek és tanulók esetében a 2007/2008. tanévtől
kívánjuk megvalósítani.
Dombóvár Város Önkormányzata vállalja, hogy a programot saját illetékességi
területén és hatáskörében végrehajtja, továbbá együttműködésével segíti az esélyegyenlőség
megvalósulását a város területén feladatot ellátó más szervezetek, intézmények működésében.
A Települési Oktatási Esélyegyenlőségi Programot szükség esetén, de legfeljebb 2
évente felül kell vizsgálni, és az aktuális helyzethez igazítani.
Minden célcsoportot érintő intézkedések:
1.) Közoktatási intézmények akadálymentesítése
A vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével, legkésőbb 2012-ig
valamennyi közoktatási intézményben el kell végezni az akadálymentesítést az
intézményvezetők irányításával saját, ill. pályázati források felhasználásával.
Dombóvár Város Önkormányzata vállalja, hogy pénzügyi lehetőségeinek tükrében
támogatja minden, az akadálymentesítés célját szolgáló pályázati program
megvalósulását.

2.) Hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségét előmozdító, szemléletváltást
segítő programok támogatása
A közoktatási intézmények szolgáltatásit igénybevevők (gyermekek, tanulók, szülők)
számára olyan programok és rendezvények, valamint a társadalmi elfogadást segítő
anyagok készítésének támogatása, melyek előmozdíthatják a célcsoportok társadalmi
integrációját, és elősegítik a szemléletváltást. A megvalósítás folyamatosan, az éves
költségvetés keretein belül, a pénzügyi lehetőségek figyelembe vételével történik.
3.) Szegregáció és diszkriminációmentes intézményi környezet kialakítása
Dombóvár Város Önkormányzata valamennyi általa fenntartott közoktatási
intézményben a 2007/2008. tanévtől figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű társadalmi
csoporthoz tartozó gyermekek és tanulók arányát intézményi és csoportszinten. A belépő
új gyermekek, tanulók osztályba, csoportba történő felvétele során vizsgáljuk, hogy az
azonos közoktatási feladatot ellátó intézményekben, ill. évfolyamokon és osztályokban,
csoportokban valamilyen okból hátrányos helyzetű tanulók, gyerekek aránya közel azonos
legyen. Ennek érdekében a szakapparátus útján folyamatosan kapcsolatot tartunk és
egyeztetünk az intézmények vezetőivel, Gyermekjóléti Szolgálattal, Dombóvári Cigány
Kisebbségi Önkormányzattal, valamint a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájának
vezetőjével.
Az intézmények vezetői számára elrendeljük, hogy a rendelkezésükre álló adatokról –
a jogszabályban előírt adatvédelmi rendelkezések figyelembevételével- folyamatosan
tájékoztassák a fenntartót.
Hátrányos helyzetű célcsoportokhoz kapcsolódó intézkedések
1. Sajátos nevelési igényű és fogyatékkal élő gyermekek, tanulók
A fogyatékosság és a speciális nevelési szükséglet megállapításától kezdve minden
gyermeket, tanulót megillet az állapotának és sajátos szükségletének megfelelő
gondoskodás az intézményekben. Az önkormányzati intézményekben az integráltan nevelt
és oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók aránya az alábbiak szerint alakult a
2006/2007. tanévben:
Óvodai nevelés: 0,97 %
Általános iskolai oktatás: 5,8 %
Középfokú oktatás: 2,7 %
Óvodáskorú gyermekek esetében valamennyi fogyatékossági típusnak és sajátos
nevelési igénynek megfelelő intézményi környezet és szakszerű gondoskodás biztosított a
város óvodai intézményegységeiben.
A pszichés fejlődése miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott általános iskolai tanulókat valamennyi általános iskolában fogadjuk.
Dombóvár Város Önkormányzata vállalja, hogy más típusú fogyatékkal élő tanuló
jelentkezése esetén, amennyiben az illetékes Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján a
tanuló integráltan oktatható, pénzügyi lehetőségei figyelembe vételével megteremti a
városban a tanuló számára az oktatásban való részvétel feltételeit.
Törekszünk arra, hogy minden sajátos nevelési igényű tanuló és gyermek számára
megteremtsük a szakszerű ellátás tárgyi és személyi feltételeit.

Annak érdekében, hogy az intézmények a különleges gondozás keretében a
gyermek/tanuló állapotának megfelelő, magas szintű ellátást tudják biztosítani,
ösztönözzük és támogatjuk a pedagógusok szakirányú képzésben való részvételét.
2.) Roma népességhez tartozó gyermekek és tanulók
A településen élő roma származású gyermekek és tanulók pontos számáról a valóságot
tükröző adatok nem állnak rendelkezésre.
Az érintett hátrányos helyzetű csoporthoz tartozó gyermekek, tanulók beilleszkedési
nehézségének, iskolai sikertelenségének több, az országos adatokkal megegyező oka van:
Családi szocializáció különbözősége, eltérő kulturális minták, nyelvi hátrányok,
szociális helyzet, szülők aluliskolázottsága, területi elhelyezkedés, hátrányos
megkülönböztetés. Ennek következtében a többségi társadalom tagjaihoz képest igen
magas a lemorzsolódás, kevés a szakképzésben résztvevők száma, és igen csekély az
érettségit adó évfolyamon továbbtanulók aránya.
Esélyegyenlőségük biztosítását csak az érintett társadalmi csoport értékrendjéhez
igazodva, velük egyetértésben segíthetjük csak elő.
A rendelkezésünkre álló adatokból megállapítható, hogy az adott társadalmi csoport
tagjai nagyobb számban a település egyes jól körülhatárolható részein élnek. Az érintett
populáció egy csoportja által kiválasztott, és lakóhelyük szomszédságában elhelyezkedő,
több évtizedes múltra visszatekintő Erzsébet Óvodai Intézményegység vezetése és
dolgozói felismerték, hogy az intézménybe járó, magas arányt képviselő cigány
származású gyermekek társadalmi hátrányainak kiegyenlítése nem valósulhat meg
hagyományos nevelési rendszerben. Emiatt –figyelembe véve, hogy az intézmény német
nemzetiségi óvodai nevelést is folytat-, olyan multikulturális óvodai nevelési programot
dolgoztak ki, amely a cigányság kulturális mintáihoz igazítva segíti a gyermekek
szocializációját, kommunikációját, és a többségi társadalomba történő beilleszkedését.
Valamennyi óvodás gyermekek szülei számára biztosított a szabad óvodaválasztás
lehetősége, ezért valamennyi óvodai intézményegységben, az érintett társadalmi
csoporthoz tartozó gyermekek esetében kiemelt jelentőséget kap a másság elfogadása, az
esélyegyenlőtlenségek csökkentése.
Dombóvár Város Önkormányzata vállalja, hogy a városban élő, roma népességhez
tartozó gyermekek teljes körű óvodáztatását a szülők igényei, és a szabad óvodaválasztás
jogának lehetőség szerinti érvényre juttatása mellett biztosítja.
Feladatunknak tekintjük, hogy a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal
együttműködve támogassuk a városban élő cigány népességhez tartozó gyermekeket ellátó
nevelési – oktatási intézmények azon kezdeményezéseit, amely a kulturális hagyományok
ápolására, az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítására irányul. A nevelésoktatásban résztvevő cigány gyermekek, tanulók intézményi ellátását kiegészítő,
eredményes felkészítést és egyben a kultúra ápolását, identitás megőrzését szolgáló
oktatási-nevelési és tanoda programokat támogatjuk.
Dombóvár Város Önkormányzata vállalja, hogy a 2007/2008. tanévtől –a
rendelkezésre álló adatok figyelembe vételével- az osztályok és csoportok kialakítása
során olyan oktatásszervezési formát támogat, amely biztosítja, hogy az intézményen
(intézményegységen) belül az egyes évfolyamok és osztályok vonatkozásában a roma
népességhez tartozó tanulók közel azonos arányt képviseljenek. Ennek kialakításához és
felmenő rendszerben történő alkalmazásához minden tanévben a beiratkozásokat követően
egyeztet a települési Cigány Kisebbségi Önkormányzattal.

3.) Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók
A
közoktatás-fejlesztésben
horizontálisan
érvényesítendő
szempont
az
esélyegyenlőség és az egyenlő hozzáférés biztosításának elve, melynek érdekében kiemelt
figyelmet kell fordítani a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók
helyzetére.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1) 14. pontja értelmében:
Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális
helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította. E csoporton belül halmozottan
hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó
szülője - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben
szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint – 2007. szeptember 1-jét
követően óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a
tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán
folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. Halmozottan hátrányos helyzetű az a
gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek.
A közoktatási törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. r. rendelkezése
szerint amennyiben a településen több általános iskola működik, az egymással határos
felvételi körzeteket oly módon kell kialakítani, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű
tanulóknak az adott körzetben felvehető összes tanköteles tanulóhoz viszonyított aránya
az egyes körzetekben egymáshoz viszonyítva legfeljebb 25 % eltérést mutathat.
Az iskolakörzetek közötti arányos elosztás megvalósításához szükséges, hogy a
halmozottan hátrányos helyzet feltételeinek fennállásáról a szülő, ill. a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményt megállapító hatóság nyilatkozzon.
A 20/1997. (III. 3.) Korm. rendeletnek a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
létszámának
megállapításával
kapcsolatos
rendelkezése
hatályba
lépésekor
önkormányzatunk a jogszabályban foglaltaknak megfelelően megkezdte a település
közoktatási intézményeibe járó halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának
megállapítását. Az adatgyűjtés az intézmények és a Polgármesteri Hivatal Népjóléti
Irodájának bevonásával folyamatos. A közoktatási törvény meghatározása alapján a
halmozottan hátrányos helyzet az esetek többségében időleges, mivel a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményhez kötött, emiatt a rendszer folyamatos és tervszerű
felülvizsgálatot igényel, melyet a Polgármesteri Hivatal szakapparátusa végez.
Dombóvár Város Önkormányzata vállalja, hogy a rendelkezésére álló adatok alapján a
jogszabályban meghatározott időponttól kezdve vizsgálja az egyes intézmények működési
körzetében élő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók arányát, és
amennyiben az eltérés eléri vagy meghaladja a törvényben rögzített 25 %-os értéket, a
felvételi körzetek módosításával biztosítja az intézményekben a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók arányos eloszlását.
Vállaljuk, hogy az azonos feladatot ellátó intézményekben, azon belül adott
évfolyamok párhuzamos osztályainak összehasonlításával vizsgáljuk az érintettek számát,
és oktatásszervezési eszközökkel biztosítjuk az arányos részvételt.
Óvodáinkban jellemzően 3 éves koruk betöltése után kezdik meg intézményes
nevelésben való részvételüket a gyermekek. Azok a többségükben halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekeket nevelő családok, akik gyermekeiknek az óvodakezdéshez
minimálisan szükséges feltételeket nem tudják biztosítani, csak későbbi életkorban, több
esetben az óvodai nevelésben való részvételre történt felszólítást követően veszik igénybe
az óvodát.

Jelenleg a településen a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének
biztosítása érdekében a József Attila ÁMK Dombóvári Általános Iskolájában végeznek
integrációs felkészítést az 1.-2. és az 5.-6. évfolyamokon. Az iskola ezzel a
tevékenységével többletszolgáltatást nyújt tanulóinak, melyet a 2008/2009. tanévtől
valamennyi évfolyamra kiterjeszt.
A középiskolai továbbtanulási mutatók nem jeleznek nagy eltérést a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók és a többség között, azonban elsősorban a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók alkotják a tankötelezett kor betöltése után lemorzsolódó, vagy
szülő kérésére magántanulóvá vált réteg jelentős hányadát. Oktatási rendszerben történő
megtartásuk érdekében a középiskolák rendszeresen kapcsolatot tartanak a családdal, a
gyermekvédelmi intézményekkel, bűnmegelőzési referenssel, és saját intézményük
lehetőségeit kihasználva igyekeznek őket piacképes tudáshoz juttatni. Jelenleg egyik
középfokú oktatási intézményünkben sem folyik integrációs oktatás.
Dombóvár Város Önkormányzata vállalja, hogy megvizsgálja, és az
intézményekkel egyezteti annak lehetőségét, hogy a Belvárosi Iskolában, az 516. sz. Ipari
Szakképző Iskolában és az Apáczai Csere János Középiskolában legkésőbb a 2008/2009.
tanévtől bevezetésre kerüljön az integrációs oktatás, amennyiben a belépő új tanulók
megfelelnek a 11/1994. (VI. 4) MKM rendeletben foglalt feltételeknek.
Dombóvár Város Önkormányzata vállalja, hogy az intézményeibe járó gyermekek
és tanulók esélyegyenlősége biztosítása, lemorzsolódás csökkentése, és a devianciák
visszaszorítása érdekében kapcsolatot tart a Védőnői Szolgálattal, gyermekjóléti
intézményekkel, Népjóléti Irodával, valamint a Városi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési
referensével.
A közoktatásban az egyes intézményekre vonatkozó további esélyegyenlőségi feladatok
meghatározása és végrehajtása az érintett intézmények feladata.
319/2007. (XII. 17.) Kt. sz. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete Dombóvár arculati
elemeire
kiírt
pályázatot
eredménytelennek nyilvánítja.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete felhatalmazza a
polgármestert
— megfelelő szakmai referenciával
rendelkező,
arculattervezésre
szakosodott
cégektől,
vállalkozásoktól,
Dombóvár
arculati
elemeinek
terveire
vonatkozó – legalább 3 - árajánlat
bekérésére;
— a bizottság véleményének kikérését
követően, a tervek elkészítésére
megbízási szerződést kössön a
legkedvezőbb ajánlatot benyújtó
céggel, vállalkozással;

— az elkészült tervek képviselőtestület
elé terjesztésével.
Határidő: 2008. március 31. – tervek
előterjesztésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Testületi Csoport
320/2007. (XII. 17.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete támogatja Dombóvár
monográfiájának megjelenését, amelynek
előkészítő munkáira a 2008. évi
költségvetésében 2.500 eFt összeget
különít el.
A képviselőtestület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a monográfia főbb
fejezeteire, azok megírására alkalmas
személyekre 2008. március 31-ig tegyen
javaslatot.

Határidő: 2008. március 31.
Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Testületi Csoport

321/2007. (XII. 17.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2007. évi munkatervét a melléklet
szerint elfogadja.
I.
Dombóvár Város Képviselőtestületének
2008. évi ülésterve
A képviselőtestületi rendes ülések 1. napirendi pontja:
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló az átruházott hatáskörben
tett intézkedésekről, tájékoztatás a két ülés közötti fontosabb eseményekről
A nyílt ülés utolsó napirendi pontja:
Képviselői kérdések, felvilágosítás kérések
2008. február 25.

2. Dombóvár Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetése
3. A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 25/2001.(VI.28.) rendeletben foglalt díjak
felülvizsgálata

4. A lakás és közcélú létesítményekhez kapcsolódó parkolóhelyek kialakításáról és
megváltásáról szóló 9/1997.(III.25.) rendeletben foglalt díjak felülvizsgálata

5. Közterület-használati díjak felülvizsgálata (5/2006.(II.20.)
6. A város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 2/2006.(II.20.)
rendelet felülvizsgálata

7. Foglalkoztatási Kft. létrehozása
8. A Városszépítő és Városvédő Egyesület 2008. évi múzeumi programja, beszámoló a
2007. évi tevékenységéről

9. A Művelődési Ház Kht. által szervezett városi rendezvények költségeinek jóváhagyása
10. Dombóvár arculati elemeinek jóváhagyása
11. Civil szervezetek támogatási feltételeinek meghatározása
12. Kulturális koncepció egyes részeinek felülvizsgálata
13. Gemenc Volán Zrt. tájékoztatója a személyszállítás költségének, bevételének
alakulásáról, a szolgáltatás minőségi mutatóiról

14. Tájékoztató a jegyző teljesítményértékeléséről
15. Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepció elfogadása
16. Közbeszerzési terv elfogadása
17. Dombóvár monográfia fejezeteinek elfogadása, megbízás adás a kéziratok elkészítésére
18. Pro Oppido Dombóvár díszpolgári cím odaítélése

19. Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye kitüntetésre beérkezett javaslatok elbírálása
20. Az „Év Dombóvári Vállalkozása” kitüntetés odaítélése
21. Szent Lukács Egészségügyi Kht. pénzügyi felülvizsgálata
22. Az önkormányzati épületekre kötött vagyonbiztosítások felülvizsgálata
2008. április 28.

2. Az önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának zárszámadása
3. 2007. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
4. Batép Kft. pénzügyi beszámolója
5. Szelektív hulladékgyűjtés szolgáltatójának kiválasztása
6. Középiskolai kollégiumok működésének felülvizsgálata
7. Erzsébet u. 29. alatti ingatlan hasznosítására koncepciótervek jóváhagyása (245/2007.
(X.1.)

8. Táboroztatási keret felosztása
9. Civil támogatás felosztása
10. Kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2007. évről szóló
beszámolója, 2008. évi pénzügyi terve

11. Beszámoló a Belvárosi Általános Iskolában indítandó színjáték tanszak személyi és tárgyi
feltételeinek megteremtéséről (216/2007.(IX.17.)

12. Megválasztott bírósági ülnök megbízatása megszűnésének megállapítása a 70. életkor
betöltése miatt
2008. június 30.
2. Költségvetési rendelet módosítása
3. 2. sz. helyijárat járatmódosításának újratárgyalása (256/2007.(X.29.)
4. Beszámoló az önkormányzati társulások 2007. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről,
a társulási cél megvalósításáról
5. Beszámoló az önkormányzati közalapítványok 2007. évi tevékenységéről, 2008. évi
pénzügyi tervéről
6. Önkormányzati közalapítványok alapító okiratainak felülvizsgálata
7. Dalkia Zrt.-vel – távhővel fűtött intézményekre - kötött hőtermelő- és elosztórendszer,
valamint a használati melegvíztermelő- és elosztórendszer üzemeltetésére vonatkozó
szerződés meghosszabbítása (177/2007.(VI.28.)
8. Tájékoztató az ÁNTSZ 2007. évi tevékenységéről
9. Rendőrkapitány, Polgárőrség beszámolója Dombóvár és a kistérség közbiztonsági
helyzetéről
10. Apáczai Csere János Szakközépiskola igazgatójának megválasztása

2008. augusztus 25.
2. Tájékoztató az önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről
3. A sportról szóló rendelet elfogadása
4. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata
5. Beszámoló a gyermekvédelmi törvény végrehajtásáról
6. Tájékoztató a Postahivatal szolgáltatási színvonaláról
7. Környezetvédelmi program felülvizsgálata
8. Tájékoztató a 2008/2009. tanév indításáról és előkészítéséről
9. Bűnmegelőzési Kerekasztal elnökének tájékoztatója a bűnmegelőzési koncepcióban
meghatározott feladatok végrehajtásáról
2008. október 27.
2. Költségvetési rendelet módosítása
3. Tájékoztató az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről
4. A települési szilárd hulladékszállítás, -gyűjtés, -kezelés 2009. évi díjkalkulációja
5. Döntés az utcanévváltozásra beérkezett javaslatokról
6. Belső ellenőrzési terv jóváhagyása
7. Dombóvár város marketingstratégiája
8. Közoktatási-fejlesztési koncepció felülvizsgálata
9. Beszámoló a helyi hulladékgazdálkodási terv végrehajtásáról
2008. december 15.
2. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója
3. Sipos Gyula Önkormányzati Tehetséggondozó Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójának
kiírása
4. Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
5. Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire és az Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság
állományára vonatkozó 2009. évi teljesítménykövetelmények meghatározása
6. A képviselőtestület 2009. évi munkaterve
7. Sporttámogatási keret felosztása
II.
Szervezési feladatok
III.
Városi rendezvények
Dombóvár Város Önkormányzata és a Dombóvári Művelődési Ház Kht 2008-ra tervezett
rendezvényeinek naptára

Hónap

Nap Rendezvény megnevezése
Regionális Diákszínjátszó
Találkozó

Művelődési Ház

Hajós Zsuzsa

21.

Magyar Kultúra Napja
Ambrus Sándor kiállítás és
Sinka István emlékest
Berecz Andrással

Művelődési Ház

Farkas János

01.

Vizes Élőhelyek
Világnapja

Polgármesteri
Hivatal

05.

Muzsikáló Farsang
Regionális Kamarazenei
Találkozó
Reneszánsz Farsang
Regionális Drámaműhely
VII.
Kommunizmus
áldozatainak emléknapja
Kertbarát Borverseny és
Farsang
Dobszerda
Regionális Ütőstalálkozó

06 –
08.

TIE Találkozó

Művelődési Ház

15.

Az 1848-as forradalom
ünnepe

Szabadság utcai
emlékmű

16.

Húsvétváró játszóház

Művelődési Ház

21.

Víz Világnapja

3106

Dombóvár Város Hete

11.

Költészet Napja
Megemlékezés a
Holokauszt áldozatairól

13.
23.
23 –
24.
25.
01.

MÁRCIUS

Információ
kérhető

18 –
20.
JANUÁR

FEBRUÁR

Rendezvény
helyszíne

16.

XIX. Országos
17 – Diákszínjátszó Találkozó –
20. Nemzetközi Diákszínjátszó
Találkozó

Művelődési Ház
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Művelődési Ház

Városi Könyvtár

Belvárosi Ált.
Isk.
Balaskó János
Nagy Cecília
Hajós Zsuzsa
Polgármesteri
Hivatal
Farkas János
F. Bodó Imre
Belvárosi Ált.
Isk.
Pápai László
Hajós Zsuzsa
Polgármesteri
Hivatal
Farkas János
Nagy Cecília
Polgármesteri
Hivatal
Polgármesteri
Hivatal
Farkas János
Dr. Balipap
Ferencné
Polgármesteri
Hivatal

Művelődési Ház

Farkas János
Hajós Zsuzsa
Polgármesteri
Hivatal
Belvárosi Ált.
Iskola
Polgármesteri
Hivatal
Nagy Cecília
Polgármesteri
Hivatal
Nagy Cecília

ÁPRILIS
22.

A Föld Világnapja

25 –
26.

Kertvárosi Virágnapok

Kertváros

30.

Szerenádbuli

Szállásréti–tó

Polgármesteri
Hivatal
Farkas János
Belvárosi Ált.
Iskola

01.

Majális

09.
09 –
10.

Madarak és fák napja
Regionális
Gyermekszínjátszó
Fesztivál

25.

Magyar Hősök Napja
Városi Gyermeknap

30.

Nemdohányzó Világnap

04.

Környezetvédelmi
Világnap

05.

Városi Pedagógusnap

13.

Nyárnyitó buli

27 –
29.

XIII. Pál-Napi Vígasságok
–
Dombó Pál Várjátékok a
reneszánsz jegyében

Művelődési Ház

Farkas János
Nagy Cecília

JÚLIUS

24.

Szt. Anna napi búcsú a
Szőlőhegyen

Szőlőhegy

Farkas János

AUGUSZTUS

20.

Az államalapítás
és az újkenyér ünnepe

Művelődési Ház
Kertváros

Polgármesteri
Hivatal
Farkas János

11 –
12.

II. Nyárbúcsúztató
Grillparty
Tanévnyitó Fesztivál

Szállásréti tó
Művelődési Ház

18.

Takarítási Világnap

Polgármesteri
Hivatal
Nagy Cecília
Farkas János
Polgármesteri
Hivatal

22.

Autómentes Nap

Polgármesteri
Hivatal

0103.

Thank you for the Music!
Zenei Világnap a
dombóvári
zeneiskolák részvételével

Polgármesteri
Hivatal
Farkas János

03.

Állatok Világnapja

Belvárosi Ált.
Iskola

06.

Aradi vértanúk napja

08.

Madárfigyelő Világnap

MÁJUS

Művelődési Ház
Hősök szobra
Művelődési Ház

Művelődési Ház

JÚNIUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

Szabadság utcai
emlékmű

Hajós Zsuzsa
Polgármesteri
Hivatal
Farkas János
Nagy Cecília
Polgármesteri
Hivatal
Polgármesteri
Hivatal
Belvárosi Ált.
Iskola
Polgármesteri
Hivatal
Farkas János
Polgármesteri
Hivatal
Farkas János

Polgármesteri
Hivatal
Farkas János
Belvárosi Ált.
Iskola

NOVEMBER

18 –
19.

Regionális Drámaműhely
IX.

Művelődési Ház

23.

’56-os forradalom ünnepe

’56-os forradalom
tere

04.

’56-os forradalom
mártírjainak napja

’56-os forradalom
tere

08.

Kakasdombi Borünnep

Arany Sziget Idősek
Otthonának pincéje

29.
19 –
20.

András napi mulatságzáró
Karácsonyváró Családi
Hétvége

Művelődési Ház
Művelődési Ház

Városi Karácsony

DECEMBER
31.

Városi Szilveszter

Művelődési Ház

Hajós Zsuzsa
Polgármesteri
Hivatal
Farkas János
Polgármesteri
Hivatal
Farkas János
Polgármesteri
Hivatal
Nagy Cecília
Farkas János
Farkas János
Nagy Cecília
Polgármesteri
Hivatal
Nagy Cecília
Farkas János
Polgármesteri
Hivatal
Nagy Cecília
Farkas János

IV.
Nemzetközi kapcsolatok programjai
Április
– A várossá avatás évfordulóján testvér- és partnervárosi delegációk fogadása
Dombóváron
Május
– Hagyományos labdarúgó- és tekebajnokság Dombóváron az Ogulin-i testvérváros
csapatával
Augusztus
– Ogulini gyerekek fogadása a csereüdültetési programban, illetve dombóvári gyerekek
utazása a horvát tengerpartra.
Szeptember
– Hagyományos labdarúgó- és tekebajnokság Ogulin-ban
Október
– Kerneni búcsúra dombóvári delegáció látogatása
V.
Fórumok rendje
Civil szervezeteknek: A képviselőtestületi ülést megelőző hét csütörtökén a Civil Tanács
elnökének vezetésével
Vállalkozóknak: negyedévenként koordinációs megbeszélés a polgármester vezetésével
Intézményvezetőknek: negyedévenként koordinációs megbeszélés a humán alpolgármester
vezetésével
Városrészfórumok: negyedévenként
Közmeghallgatás: a költségvetés elfogadása előtt.

322/2007. (XII. 17.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
a
balatonfenyvesi
ifjúsági
táborhoz
tartozó
állami
tulajdonban álló (balatonfenyvesi 109/2
hrsz-ú) ingatlan ingyenes önkormányzati
tulajdonba
vételével
kapcsolatos
tájékoztatót elfogadja.
323/2007. (XII. 17.) Kt. sz. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Mecsek-Dráva
Hulladékgazdálkodási
Programhoz
kiadja a melléklet szerinti nyilatkozatot
arról, hogy
a
Dombóvári
Földhivatalban 1979/2 helyrajzi
számon nyilvántartott ingatlan
az Önkormányzat tulajdonát
képezi,
az
Önkormányzat
vállalja, hogy gondoskodik az
ingatlannak a helyi rendezési
terv rendelkezései szerinti,
hulladékudvar
céljából
alkalmassá
tételére,
amennyiben a közigazgatási
eljárás ezt szükségessé teszi,
az
ingatlant
végérvényesen felajánlja a
Mecsek-Dráva Önkormányzati
Társulás részére abból a célból,
hogy a Társulás Mecsek-Dráva
Hulladékgazdálkodási Program
keretében
hulladékudvart
létesítsen. A terület átadásáról
és a kompenzációról a két fél
külön
megállapodásban
rendelkezik.
Felhatalmazza a Polgármestert a
Képviselő-testület
a
nyilatkozat
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyző

2. A Képviselőtestület felhatalmazza a
Polgármestert,
hogy
folytasson
tárgyalásokat a 1979/2. helyrajzi
számon
nyilvántartott
ingatlan
közvetlen szomszédságában található
ingatlantulajdonosokkal
a
tulajdonukban
álló
ingatlanok
esetleges, a tulajdonosok által vélt
értékcsökkenése ügyében.
3. A Képviselőtestület a létesítendő
hulladékudvarról intenzív tájékoztatási
kampányba kezd a környéken lakók
felvilágosítása érdekében.
324/2007. (XII. 17.) Kt. sz. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a 257/2007. (X.29.)
Kt. számú határozatát visszavonja.
2. A Képviselőtestület felhatalmazza a
Polgármestert,
hogy
folytasson
tárgyalásokat
az
AQUAINVEST
Vagyonkezelő Kft-vel, a DÉLVIÉP
Szolgáltató Kft-vel, Kapospula és
Attala Önkormányzatokkal annak
érdekében, hogy az AQUAINVEST
Kft. és a DÉLVIÉP Kft. üzletrésze az
eredeti állapot visszaállításával, vagy
adásvétellel, cserével, vagy más módon
a kistérséghez tartozó önkormányzati
tulajdonba kerüljön.
3. A Képviselőtestület felhatalmazza a
Polgármestert arra, hogy amennyiben
2008.
január
31-ig
nem
tud
megállapodni az érintettekkel, és ezért
nem állítható vissza a tiszta
önkormányzati
tulajdonú
üzletrészekből álló Kft. szerkezet,
készíttesse el és terjessze a testület elé
a Dombóvári Önkormányzatnak a
Dombóvár és Környéke Víz- és
Csatornamű Kft-ből való kiválás
tervezetét.
4. A Képviselőtestület felhatalmazza a
Polgármestert, hogy az ivóvíz közmű
üzemeltetésére a Dombóvár és
Környéke Víz- és Csatornamű Kft-vel

átmeneti – 1 évre szóló – üzemeltetési
szerződést kössön.
Határidő
Átmeneti szerződés megkötésére:
december 31.
Tárgyalások lefolytatására:
január 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyző

2007.
2008.

325/2007. (XII. 17.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy a Dombóvári Művelődési Kht.
taggyűlésén Farkas János 4 évre történő
ügyvezető
igazgatói
kinevezését
támogassa.

_______________________

RENDELETEK
A Képviselő-testület 2007. december 17-i ülésén elfogadott rendeletei:
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
44/2007. (XII.19.) rendelete
Dombóvár város helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről szóló
10/2004. (IV.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a természet védelméről szóló 1996.
évi LIII. törvény 24. § (1), 30. §, 36. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Dombóvár
város helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről szóló rendeletét az alábbiak szerint
módosítja:
1. §
(1) A rendelet 1. számú mellékletének 4. pontja az alábbi helyrajzi számokkal egészül ki:
2913/1, 2913/3, 0164, 0166, 0169, 0170, 0194/2, 0204
2. §
(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Dombóvár, 2007. december 17.
A jegyző távollétében:
Szabó Loránd sk.
Polgármester

dr. Sitkei Lukács sk.
aljegyző
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
45/2007. (XII.19.) rendelete
a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról szóló
1/1991. (III.1.) rendelet módosításáról
Az 1990. évi LXXXVII. tv. 7. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a helyi autóbuszközlekedés viteldíjának megállapításáról szóló rendeletét a képviselőtestület az alábbiak
szerint módosítja.
1. §
A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A képviselőtestület a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjaként a következő árakat
állapítja meg:
Menetjegy:
Összvonalas bérlet
Tanuló, nyugdíjas bérlet

150 Ft/db
3.220 Ft/db
1.030 Ft/db

Az árak az általános forgalmi adót tartalmazzák.”
2. §
A rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az 41/2006.(XII.20.) számú
rendelet hatályát veszti.
Dombóvár, 2007. december 17.
A jegyző távollétében:
Szabó Loránd sk.
Polgármester

dr. Sitkei Lukács sk.
aljegyző
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
46/2007. (XII.19.) rendelete
a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény rendelkezéseinek Dombóvár város
területén történő végrehajtásáról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb díjairól
szóló 62/2005. (XII. 2.) rendelet módosításáról
Dombóvár Város Képviselőtestülete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 6.
§ (2) bekezdésének b) pontjában, valamint az árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII. törvény 7.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a távhőszolgáltatásról
szóló 2005. évi XVIII. törvény rendelkezéseinek Dombóvár város területén történő
végrehajtásáról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb díjairól szóló 62/2005. (XII. 2.)
rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A Rendelet 1. számú „A távhőszolgáltatás legmagasabb díjtételei” mellékletének az alapdíjra
vonatkozó része helyébe a következő szöveg lép:
„Alapdíj

Éves

lakossági

Ft/lm3/év

315,-

egyéb

Ft/lm3/év

315,-

vagy Ft/MW/év

5 201 100 „
2. §

E rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.
Dombóvár, 2007. december 17.
A jegyző távollétében:
Szabó Loránd sk.
Polgármester

dr. Sitkei Lukács sk.
aljegyző
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
47/2007. (XII.19.) rendelete
a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a
helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról az alábbi rendeletet
alkotja:
I.
A helyi kitüntetések és elismerő címek
1.§
Dombóvár Város Képviselőtestülete nagyra becsüli a város érdekeinek előmozdításában,
fejlődésének elősegítésében kimagasló, példamutató tevékenységet kifejtő állampolgárok,
közösségek munkáját. A képviselőtestület a helyi közügyek valamely területén elért
kimagasló teljesítmény vagy huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munka, életmű
elismerésére az alábbi kitüntetéseket és elismerő címeket alapítja:
a.)
b.)
c.)
d.)

"Pro Oppido Dombóvár” díszpolgári cím
"Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye” kitüntetés
„Az év dombóvári vállalkozása” kitüntető cím
Dombóvár város polgármesterének elismerő díjai
II.
"Pro Oppido Dombóvár” díszpolgári cím
2. §

(1)

A „Pro Oppido Dombóvár” díszpolgári cím (a továbbiakban: díszpolgári cím) a
legmagasabb helyi elismerési forma.

(2)

A díszpolgári cím annak adományozható, aki Dombóvár város érdekében huzamosabb
időn át kiemelkedő tevékenységet folytatott, illetőleg a tudományok, a műszaki
alkotások, a művészetek, a gyógyítás, az oktatás-nevelés, a sport vagy egyéb területen
kivételesen magas színvonalú, példaértékű eredményt ért el.

(3)

A díszpolgári cím magyar és külföldi állampolgároknak is adományozható.

(4)

A díszpolgári cím adományozásával meghalt személy emléke is megtisztelhető.

(5)

Évente 1 díszpolgári cím adományozható. A képviselőtestület az adományozható cím
számát kivételesen eggyel megemelheti.
Az adományozás módja
3. §

(1)

A díszpolgári címmel díszoklevél és gyűrű jár.

(2)

A díszoklevél a város címerén kívül tartalmazza az adományozó megnevezését, az
adományozás alapjául szolgáló képviselőtestületi határozat számát, a kitüntetett nevét,
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foglalkozását, a kimagasló érdem rövid megjelölését, a polgármester és a jegyző
aláírását, a város pecsétjét. A díszoklevél átadása a város címerével díszített bordó
bársony bevonatú díszhengerben történik.
(3)

A díszoklevél dátumaként a város hivatalos helyi ünnepnapját, minden év április 1.
napját kell feltüntetni.

(4)

A gyűrű 14 karátos aranyból készül, feje megfordítható, melyet egyik oldalán a város
címere, a másik oldalán a kitüntetett személy monogramja díszít. A belső köríven
„díszpolgár” felirat és az adományozás éve található. Átadása bordó bársony
díszdobozban történik.

(5)

Elhunyt személy esetén a hozzátartozónak csak a díszoklevél adható át.

(6)

A díszpolgári címmel kitüntetett személyek nevét és az adományozás évét az
ünnepélyes átadást követően be kell jegyezni a Díszpolgárok Könyvébe.

(7)

A Díszpolgárok Könyve bordó bársonykötésű, arany színű lapélekkel, fedőlapján a
város címere és „Dombóvár Város Díszpolgárai” cím szerepel.
A díszpolgári cím viselésével járó jogok
4. §

(1)

Dombóvár város díszpolgárait a település lakossága megkülönböztetett tiszteletben és
megbecsülésben részesíti.

(2)

Dombóvár város díszpolgárát:
a) megilleti a díszpolgári cím viselésének joga, a díszpolgári címet neve mellett
feltüntetheti,
b) az önkormányzat az általa rendezett jelentősebb ünnepségekre meghívja,
c) az önkormányzat a művészeti és egyéb belépődíjas rendezvényein tiszteletjegyben
részesíti,
d) a várost képviselő delegáció résztvevőjeként fel lehet kérni,
e) elhalálozásakor díszsírhely illeti meg az Erzsébet utcai temetőben kijelölt
parcellában,
f) halottak napja alkalmából virággal emlékezik meg róla az önkormányzat.

(3)

A díszpolgár az őt megillető díszsírhelyet hozzátartozója elhalálozása esetén is kérheti,
amennyiben kijelenti, hogy ez a sírhely fog szolgálni végső nyughelyükként.
III.
Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye kitüntetés
5. §

(1)

Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye kitüntetés (a továbbiakban: elismerő
díszjelvény) adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, melyek
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Dombóvár városában, illetőleg Dombóvár város érdekében folyamatosan, több éven
keresztül kifejtett munkájukkal kiemelkedő érdemeket szereztek a város fejlődésében,
munkakörükből, választott tisztségükből vagy tevékenységükből fakadó feladataikat az
átlagosnál magasabb színvonalon és eredményességgel látták el.
(2)

Az elismerő díszjelvény magyar és külföldi állampolgároknak is adományozható.

(3)

Az elismerő díszjelvény elhunyt személynek – elismert kiemelkedő érdemei ellenére
sem adományozható.

(4)

Évente legfeljebb 3 elismerő díszjelvény adományozható.
Az adományozás módja
6. §

(1)

Az elismerő díszjelvénnyel oklevél, díszjelvény és annak lekicsinyített, kitűző változata
jár.

(2)

Az oklevél a város címerén kívül tartalmazza az adományozó megnevezését, az
adományozás alapjául szolgáló képviselőtestületi határozat számát, a kitüntetett nevét,
a polgármester és a jegyző aláírását, a város 1715-ből származó pecsétlenyomatát. Az
oklevél átadása az 1715-ös pecsétlenyomattal díszített, bordó bársony bevonatú
díszmappában történik.

(3)

Az oklevél dátumaként a város hivatalos helyi ünnepnapját, minden év április 1. napját
kell feltüntetni.

(4)

A művészi kivitelű díszjelvény kör alakú, aranyszínű, 35 mm átmérőjű, szélén
koszorúba hajló, felül összeérő, két arany babérág; középen a város első ismert
pecsétjének lenyomata helyezkedik el, amelyet körgyűrűben körülfog a „SIGILL
OPPIDO DOMBOVARIENSIS”
felirat. A díszjelvény a város piros-arany
színeiből álló kétszeresen befűzött szalagra van befűzve.

(5)

Az elismerő díszjelvénnyel pénzjutalom jár, melynek mértéke évente a költségvetésben
kerül meghatározásra, de összege nem lehet kevesebb kitüntetettenként bruttó
100.000.-Ft-nál.
IV.
„Az év dombóvári vállalkozása” kitüntető cím
7. §

(1) „Az év dombóvári vállalkozása” kitüntető cím (a továbbiakban: az év vállalkozása
kitüntető cím) adományozható mindazon dombóvári, és a Dombóvári Ipari Parkban
székhellyel rendelkező vállalkozásnak, amely
a)
b)
c)

Dombóvár gazdasági fejlődésének elősegítésében, gazdasági érdekeinek
előmozdításában kiemelkedő jelentőségű tevékenységet folytat,
szociális területen a lakosság érdekében (életszínvonalának javításában,
szociális jólétének növelésében) példaértékű teljesítményt nyújt,
kiemelt figyelmet fordít a természet- és környezetvédelemre,
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egyediségével, egyedülállóságával, újításával, nagy jelentőségű díjjal, PR
munkával, vagy egész életművével hozzájárul a város országos vagy
nemzetközi hírnevének elmélyítéséhez, öregbítéséhez.

(2) Évente legfeljebb két az év vállalkozása kitüntető cím adományozható.
Az adományozás módja
8. §
(1) Az év vállalkozása kitüntető címhez oklevél jár.
(2) Az oklevél a város címerén kívül tartalmazza az adományozó megnevezését, az
adományozás alapjául szolgáló képviselőtestületi határozat számát, a kitüntetett
vállalkozás nevét, a polgármester és a jegyző aláírását, az önkormányzat pecsétjét.
(3) Az év vállalkozása kitüntető címben részesült vállalkozás jogosult a cím viselésére, azt
felhasználhatja marketing célokra.
V.
Dombóvár Város Polgármesterének Elismerő Díjai
9. §
(1) Dombóvár Város Polgármesterének elismerő díjai a következő ajándéktárgyak:
- Dombóvár város díszérme
- Dombóvár város díszoklevele
- Dombó várának metszete
(2) Dombóvár város díszérme adományozható a várost látogatásával megtisztelő közéleti
személyeknek, a város hírnevét öregbítő Dombóvárról elszármazottaknak.

(3) Dombóvár város díszoklevele elismerésként adományozható Dombóvár társadalmát
érintő, a város fejlődését segítő tettekért és vállalásokért. Az oklevél mind egyének, mind
közösségek és vállalkozások számára adományozható.

(4) Dombó várának metszete ajándéktárgy jellegéből adódóan elsősorban a város történelmi
múltjának szimbolikus, nemes kivitellel elkészített darabja, ezért idegenforgalmi
események részesei, a nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatok elmélyítését segítő
személyek részére adományozható.
(5) Az elismerő díjak adományozására a képviselőtestület a polgármestert jogosítja fel.
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VI.
Eljárási szabályok
10. §

(1)

A díszpolgári címet, az elismerő díszjelvényt és az év vállalkozása kitüntető címet a
képviselőtestület adományozza.

(2)

A díszpolgári címre, az elismerő díszjelvényre vonatkozó javaslatokat és az év
vállalkozása kitüntető címre vonatkozó pályázatokat a polgármesterhez kell eljuttatni
minden év január 31-ig. Az adott év január 31-ét követően érkezett, a díszpolgári címre
és az elismerő díszjelvényre vonatkozó javaslatokat a következő évre vonatkozó
adományozási eljárásban kell figyelembe venni, az év vállalkozása kitüntető címre
vonatkozó pályázatokat nem lehet figyelembe venni.
Önjelölés nem fogadható el érvényes javaslatként.

(3)

A díszpolgári cím és az elismerő díszjelvény adományozását bárki kezdeményezheti. A
javaslatot a rendelet melléklete szerinti felterjesztésen kell benyújtani.

(4)

A díszpolgári cím és az elismerő díszjelvény adományozására vonatkozó javaslat(ok)
véleményezésére, az adományozásra vonatkozó ajánlás megtételére a képviselőtestület
kuratóriumot hoz létre. A kuratórium tagjai:
-

a képviselőtestület bizottságainak elnökei

-

a humán feladatokkal megbízott alpolgármester, aki egyben a kuratórium
elnöke.

(5)

Díszpolgári címre és az elismerő díszjelvényre nem terjeszthető elő az a személy, aki
ellen fegyelmi, vagy büntetőeljárás van folyamatban, illetve aki jogerős fegyelmi
határozat vagy büntető ítélet hatálya alatt áll.

(6)

A képviselőtestület tagja részére díszpolgári cím és elismerő díszjelvény nem
adományozható.

(7)

A díszpolgári cím és az elismerő díszjelvény adományozására vonatkozó javaslatokat a
kuratórium értékeli, és minden év február 15. napjáig ajánlást tesz a
képviselőtestületnek a díszpolgári címre és az elismerő díszjelvényre javasoltakra.

(8)

Az év vállalkozása kitüntető cím elnyerésére pályázatot kell benyújtani a városban
szokásos módon közzétett felhívást követően. A pályázat benyújtása kizárólag a
Városgazdálkodási Bizottság által jóváhagyott űrlapon lehetséges.

(9)

Az év vállalkozása kitüntető címre nem pályázhat az a vállalkozás, aki, illetőleg
amelynek valamely tagja vállalkozási tevékenységgel összefüggő gazdasági vagy
egyéb bűncselekmény elkövetése miatt büntető ítélet hatálya alatt áll.

(10) Az év vállalkozása kitüntető címre vonatkozó pályázatokat a Városgazdálkodási
Bizottság február 15-ig véleményezi, és a bizottság elnöke terjeszti a képviselőtestület
elé a kitüntető címre javasolt vállalkozás(oka)t.
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(11) A díszpolgári címet, az elismerő díszjelvényt és az év vállalkozása kitüntető címet
minden évben a város hivatalos ünnepnapja alkalmából rendezett ünnepségen, méltó
keretek között a polgármester vagy az általa megbízott személy adja át.
VII.
A kitüntetések és elismerő címek visszavonásának rendje
11. §

(1)

A díszpolgári címet, az elismerő díszjelvényt és az év vállalkozása kitüntető címet
vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné vált. Érdemtelen különösen az,
akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott.

(2)

A visszavonást írásbeli indokolással bárki kezdeményezheti.

(3)

A díszpolgári cím és az elismerő díszjelvény visszavonására irányuló javaslatot az
ajánlás megtételére létrehozott kuratórium, az év vállalkozása kitüntető cím
visszavonására irányuló javaslatot a Városgazdálkodási Bizottság véleményével a
polgármester terjeszti a testület elé.

(4)

A visszavonásról a javaslat alapján a képviselőtestület zárt ülésen dönt.

(5)

A visszavonás után az érdemtelenné vált személy, vállalkozás nevét a nyilvántartásból
törölni kell. A díszpolgári cím visszavonása esetén a visszavonást a Díszpolgárok
Könyvébe is be kell jegyezni.
VIII.
Vegyes, értelmező és záró rendelkezések
12. §

(1)

A kitüntetésekkel és elismerő címekkel összefüggő kiadások fedezetét
önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

az

(2)

A kitüntetések és elismerő címek adományozását, illetve visszavonását az erre alkalmas
módon a város polgárainak tudomására kell hozni.

(3)

Az egyes kitüntetésekben, elismerő címekben részesítettekről a Polgármesteri Hivatal
nyilvántartást vezet.
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13. §
E rendelet alkalmazásában

a.) hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és
neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az
egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére,
valamint a testvér házastársa;

b.) vállalkozás: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott gazdálkodó szervezet
14. §
(1)

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2)

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a.) a "Pro Oppido Dombóvár" díszpolgári cím adományozásáról szóló 12/1991.(VII.25.)
rendelet, továbbá a módosításáról szóló 16/2001.(III.28.), 22/2005.(IV.6.), 32/2005.(V.2.)
rendelet,
b.) Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye elnevezésű kitüntetés alapításáról és
adományozásáról szóló 26/1999.(IX.1.) rendelet, továbbá a módosításáról szóló 17/2001.
(III.28.), 32/2002.(XI.28.), 23/2005.(IV.6.) rendelet,
c.) a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 31/2002. (XI. 29.) rendelet 2. § (5) és (6)
bekezdése, a 39. § „6. sz. melléklet: Önkormányzati ajándéktárgyak adományozásának
rendje” és „7. sz. melléklet: Vállalkozói elismerések adományozásának rendje” sorai,
valamint a 6. és 7. számú mellékletei.

Dombóvár, 2007. december 17.
A jegyző távollétében:
Szabó Loránd sk.
Polgármester

dr. Sitkei Lukács sk.
aljegyző
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Melléklet a 47/2007. (XII.19.) számú rendelethez
FELTERJESZTÉS
"Pro Oppido Dombóvár” díszpolgári címre/ "Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye”
kitüntetésre
A felterjesztő szervezet (személy, intézmény)
Megnevezése:
Értesítési címe:
A javasolt kitüntető díj:
Megnevezése:
A felterjesztett személy (csoport, közösség)
Megnevezése:
Címe:
Születési (alapítási) helye:
ideje:
Működési területe, rangja, beosztása:
Az elismerésre való érdemesség okának tömör megfogalmazása:
Az érdemességet alátámasztó életrajz, jellemzés (minimum fél oldal terjedelemben):
A felterjesztést január 31-ig kell eljuttatni Dombóvár város polgármesteréhez. Önjelölés nem
fogadható el érvényes javaslatként!
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2007. (XII.19.) rendelete
az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(II.22.)
rendelet módosításáról
A Képviselő-testület az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII.
törvény 65.§-a alapján Dombóvár Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló
rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§
A rendelet 2. §-a az alábbiak szerint módosul:
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az intézmények
Önkormányzatok együttes 2007. évi költségvetésének
Bevételi főösszegét:
Kiadási főösszegét:
ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt
- a felhalmozási célú kiadást
ebből:
- a beruházások összegét
- a felújítások összegét
a működési célú bevételt
a működési célú kiadásokat
a költségvetési létszámkeretét átlaglétszámként
záró létszámaként
állapítja meg,
A finanszírozási műveleteken belül a hitelfelvétel összegét
- ebből felhalmozási célú hitelfelvételt
a hitel törlesztés összegét
- ebből a felhalmozási célú hiteltörlesztés
a pénzmaradványt
határozza meg.

és a Kisebbségi

5.501.642 ezer Ft-ban
5.742.279 ezer Ft-ban
1.083.281 ezer Ft-ban
1.043.319 ezer Ft-ban
627.745 ezer Ft-ban
198.955 ezer Ft-ban
4.418.361 ezer Ft-ban
4.698.960 ezer Ft-ban
959 főben
983,5 főben
419.158 ezer Ft-ban
151.517 ezer Ft-ban
254.888 ezer Ft-ban
173.504 ezer Ft-ban
76.367 ezer Ft-ban

2. §
(1) A Képviselő-testület az 1 §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1.sz.
melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az 1 §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését a 2. sz.
melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A céltartalék összegét 106.422eFt-ban hagyja jóvá.
3. §
A 3/2007. (II.22.) számú rendelet 13. § (5) bekezdéséből az intézményfinanszírozás 5%-ának
tartalékba helyezéséről szóló rendelkezést a Képviselő-testület törli.
4. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
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Dombóvár, 2007. december 17.
A jegyző távollétében:
Szabó Loránd sk.
Polgármester

dr. Sitkei Lukács sk.
aljegyző
1. számú melléklet

Önkormányzat költségvetésének
2007. évi bevételei
Cím Alcím Cím neve
101
I.

IV.

102
I.
IV.

103
I.

IV.

V.

Egyesített Szoc. Intézmény
1. Intézményi működési bevétel
1.1 Dombóvár
1.2 Szakcs
1.3 Gyulaj
összesen:
Véglegesen átvett pénzeszközök
1. Működési célra átvett pénzeszközök Dvár
2. Felhalmozásra átvett Dombóvár
101. cím összesen:
Belvárosi Általános Iskola
1. Intézményi működési bevétel
Véglegesen átvett
1. Működési célra átvett pénzeszközök
102. cím összesen:
József Attila ÁMK
1. Intézményi működési bevétel
1.1 József A. ÁMK
1.2 Ált. Isk. és Óvoda Dalmand
1.3 Ált. Isk. és Óvoda Nak
1.4 Ált. Isk. és Óvoda Attala
összesen:
Véglegesen átvett pénzeszközök
1. Működési célra átvett pénzeszközök
1.1 József A. ÁMK
1.2 Ált. Isk. és Óvoda Dalmand
2. Felhalmozási célra átvett
összesen:
Támogatási kölcsön visszatérülése
103 cím összesen:

eFt
eredeti módosított
előirányzat előirányzat

99 444
11 825
10 281
121 550

64 116
8 994
6 631
79 741

16 722
138 272

1 210
2 120
83 071

7 500

5 009

7 500

991
6 000

12 500
2 370
557
1 036
16 463

7 499
1 890
273
538
10 200

273

273

1 188
325
2 815
4 328

16 736

14 528
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Cím Alcím Cím neve
104
I.
IV.

105
I.
IV.

106
I.
IV.

107
I.

Illyés Gy. Gimnázium
1. Intézményi működési bevétel
Véglegesen átvett pénzeszközök
1. Működési célra átvett pénzeszközök
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
összesen:
104. cím összesen:
Apáczai Cs. J. Szakközépiskola
1. Intézményi működési bevétel
Véglegesen átvett pénzeszközök
1. Működési célra átvett pénzeszközök
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
összesen:
105. cím összesen:
516. sz. Ipari Szakképző Iskola
1. Intézményi működési bevétel
Véglegesen átvett pénzeszközök
1. Működési célra átvett pénzeszközök
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
összesen:
106. cím összesen:
Integrált Önk. Szolg. Szervezet
1. Intézményi működési bevétel
1.1.1 Szivárvány óvoda
1.1.2 Bölcsőde
1.2 Városi Könyvtár
1..3 Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltató Központ
1.4.1 ESZI Dombóvár
1.4.2 ESZI Szakcs
1.4.3 ESZI Gyulaj
1.4 Egyesített szociális Intézmény
1.5 Belvárosi Általános Iskola
1.6.1 József A. ÁMK
1.6.2 Ált. Isk. és Óvoda Dalmand
1.6.3. Ált. isk. és Óvoda Nak
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eFt
eredeti módosított
előirányzat előirányzat
20 500

11 364

20 500

1 678
612
2 290
13 654

27 000

14 124

27 000

1 020
7 510
8 530
22 654

93 000

57 792

93 000

5 191
4 560
9 751
67 543

28 500
2 700
3 500

28 500
1 200
2 700
3 500
35 328
4 331
3 650
43 309
2 491
5 001
480
284
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Cím Alcím Cím neve

IV.

108
I.

1.6.4 Ált. Isk. és Óvoda Nak
1.6 József Attila ÁMK
1.7 Illyés Gyula Gimnázium
1.8 Apáczai Cs. J. Szakközépiskola
1.9 516 Ipari Szakképző Intézet
1.10 Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság
Intézményi működési bevétel összesen:
Véglegesen átvett pénzeszközök
1. Működési célra átvett pénzeszközök
1.1 Integrált Önk. Szolg. Szerv.
1.2 Városi Könyvtár
1.3 Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltató Központ
1.4 ESZI Dombóvár
1.5.1 József A. ÁMK Dombóvár
1.5.2 Ált. Iskola Dalmand
1.6 Illyés Gy. Gimnázium
1.7 Apáczai Cs. J. Szakközépisk.
1.8 516. Ipari szakképző Intézet
1.9 Belvárosi Ált. Iskola
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
2.1 Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltató Központ
2.2 ESZI Dombóvár
2.3 Illyés Gyula Gimnázium
2.4 516. Ipari Szakképző Iskola
összesen
107. cím összesen:
Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság
1. Intézményi működési bevétel
Működési célra átvett pénzeszköz
1.1 Alulfinanszírozás
1.2 Működési célra átvett pénzeszköz
összesen:
108. cím összesen:
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eFt
eredeti módosított
előirányzat előirányzat
498
6 263
1 636
12 876
42 708
523
34 700
145 706

3 401
435
5 502
19 782
4 717
250
1 459
13 609
3 441
299

34 700

887
2 400
200
925
57 307
203 013

1 400

877

11 496

11 443
134
11 577
12 454

11 496
12 896
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Cím Alcím Cím neve
109
I.
IV.

110
I.
IV.

111

Német Kisebbségi Önkormányzat
1. Intézményi működési bevétel
1. Működési célú pénzátvétel
1.1 Önkormányzati támogatás
1.2 Állami támogatás
1.3 Munkaügyi Központ
Működési célú pénzátvétel összesen:
109. cím összesen:
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Intézményi működési bevétel
1. Működési célú pénzátvétel
1.1 Önkormányzati támogatás
1.2 Állami támogatás
1.3 Munkaügyi Központ
1.4 HEFOP támogatás
Működési célú pénzátvétel összesen:
110. cím összesen:
ROMA Kistérségi Társulás
111. cím összesen:

112
I.

Polgármesteri Hivatal
1.Intézményi saját bevétel
1.1 Polgármesteri Hivatal működési
1.2 Intézményi gázfűtés miatt
1.3 Kamat
1.4 Gyermek és diák önk.bevétele
Intézményi saját bevétel összesen:
2. Önkormányzati sajátos működési bevételek
2.1 Helyi adók
2.1.1 Kommunális adó
2.1.2 Építményadó
2.1.3 Idegenforgalmi adó
2.1.4 Iparűzési adó
összesen:

III. évfolyam 14. szám
eFt
eredeti módosított
előirányzat előirányzat
50

50

2 500
640
3 140
3 190

5 168
640
746
6 554
6 604

30

600

2 500
640

3 140
3 170

2 563
640
1 314
162
4 679
5 279

0

0

26 000
63 000
2 000

26 000
63 000
2 000

91 000

91 000

47 000
29 260
4 500
296 000
376 760

50 000
29 260
4 500
350 000
433 760
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Cím Alcím Cím neve

II.

2.2 Átengedett központi adók
2.2.1.1 Személyi jövedelemadó
2.2.1.2 Tűzoltóság működésének támogatása
2.2.2 Gépjárműadó
2.2.3 Egyéb központi adók
összesen:
2.3 Egyéb sajátos bevételek
2.3.1 Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás
2.3.2 Egyéb bevételek
összesen:
Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:
I. cím összesen:
Önkormányzat költségvetési támogatása
1. Normatív támogatás
2. Központosított előirányzatok
2.1 Kisebbségi önkormányzat támogatása
2.2 DDRFT TEUT támogatás
2.2.1 Udvari Vince útfelújítás
2.2.2 Dália u. felújítás
2.2.3 Béke u. felújítás
2.2.4 Dombó Pál u. felújítás
2.2.5 Kórház u. felújítás
2.3 Szelektív hulladékgyűjtő gépjármű vásárlás
2.4 Tűzoltók létszámfejlesztéséhez támogatás
2.5 Közműfejlesztési támogatás
2.6 Helyi közlekedés támogatása
2.7 Szakmai vizsgáztatásra
2.8 BM saját forrás kiegészítés /KIOP/
2.9 Közoktatás fejlesztés támogatása
2.10 Kiegészítő támogatás nemzetiségi oktatáshoz
2.11 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás
2.12 Felzárkóztató oktatás
2.13 Minőségbiztosítás
2.14 13. h illetményre előleg
2.15 Alapfokú művészetoktatás támogatása
2.16 Teljesítmény motivációs pályázat
2.17 Vizitdíj visszatérítés
összesen:
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eFt
eredeti módosított
előirányzat előirányzat
716 012
258 754
94 000
500
1 069 266

679 930
258 754
98 000
500
1 037 184

15 000
20 000
35 000
1 481 026
1 572 026

15 000
20 000
35 000
1 505 944
1 596 944

1 856 294

1 824 116

1 280

1 280

8 000
2 222
15 314
2 088
4 213
25 956

3 292
905
6 240
851
1 717
25 956
4 770
1 453
4 172
1 425
3 934
11 727
143
452
2 520
1 835
62 406
1 146
10 008
1
146 233

59 073
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Cím Alcím Cím neve
3.1.1 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés
3.1.2 Pedagógiai szakszolgálat
3.2 Szociális továbbképzés
3.3 Időskorúak járadéka
3.4 Rendszeres szociális segély
3.5 Közcélú foglalkoztatás támogatása
3.6 Ápolási díj
3.7 Lakásfenntartási támogatás
3.8 Adósságkezelés
3.9 Kiegészítő gyermekvéd. támogatás
3.10 Pénzbeni ellátás
összesen:
4. Fejlesztési célú támogatások
4.1 Területi kiegyenlítést szolgáló tám.
4.1.1 Földvár
4.1.2 Újdombóvári Közösségi Ház
4.1.3 Szabadság u. gyalogút felújítása
4.1.4 Gunarasi ifjúsági tábor
4.1.5 Dvár-Várong kerékpárútra táblák
összesen:
4.2 Céljellegű decentralizált támogatás
4.2.1 Buszmegállók felújítása
4.2.2 Rákóczi u. gyalogátkelőhely
4.2.3 Vis maior támogatás /Apáczai kollégium/
4.2.4 Gimnázium férfi vizesblokk
összesen:
4.3 Címzett támogatás
4.3.1 Kórház "B" szárny rekonstrukciója
összesen:
4.4 Céltámogatás
4.4.1 Egészségügyi gép-műszer
összesen:
5. ÖNHIKI
6. Egyéb állami támogatás
6.1 Szociális nyári gyermekétkeztetés
II. cím összesen:
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eredeti
előirányzat
5 125
1 020
1 034
1 200
74 430
17 929
41 400
45 500
7 650

195 288

3 929
3 254
14 097
8 048
29 328
2 411
1 152

eFt
módosított
előirányzat
4 821
1 020
1 034
1 200
80 000
23 643
41 400
45 500
7 650
783
8 480
215 531

3 929
3 254
14 097
8 048
1 056
30 384

3 563

2 000
1 152
8 265
11 516
22 933

171 633
171 633

171 633
171 633

29 475
29 475

26 652
26 652
110 830

2 344 654

2 279
2 550 591
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Cím Alcím Cím neve
III.

IV.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés
2. Önkormányzati vagyon bérbeadás
III. cím összesen:
Véglegesen átvett pénzeszközök
1. Működési célú pénzeszköz átvétel
1.1 Pénzeszk. átv. államháztartáson belül
1.1.1 Önkormányzatoktól társulásokra
1.1.2 József A ÁMK működésére
1.1.2.1 Dalmandi Önkormányzat
1.1.2.2 Naki Önkormányzat
1.1.2.3 Attalai Önkormányzat
1.1.3 ESZI működtetésére
1.1.3.1 Szakcs
1.1.3.2 Gyulaj
1.1.4 Mezőőri támogatás
1.1.5 OEP-től védőnőkre
1.1.6 Iskolatej támogatás
1.1.7 Lakóotthon üzemeltetés
1.1.8 Többcélú Társulástól
1.1.9 Kieg. gyermekvédelmi támogatás
1.1.10 Intézményi túlfinanszírozás visszatérités
1.1.11 Munkaügyi Központ támogatása
1.1.12 Közlekedési támogatásra átvett
1.1.13 Ügyfélkapu redisztrációra támogatás
1.1.14 Érettségi vizsgákhoz támogatás
1.1.15 Választásokra
1.1.16 2005.évi jövedelemdifferenciálódásra
1.1.17 HEFOP Egy nyelvet beszélünk
1.1.18 Kábítószer egyeztető fórumra
1.1.19 Energetikai felmérésre támogatás
1.1.20 Döbröközi intézmények fenntartására
1.1.21 Önkorm.önerő úniós programokhoz
összesen:
2. Felhalmozási célú pénzátvétel
2.1. Pénzeszk. átv. államháztartáson belül
2.1.1. Kamattámogatás
2.1.2. TRFC támogatások

III. évfolyam 14. szám
eFt
eredeti
módosított
előirányzat előirányzat
150 000
20 000
170 000

150 000
20 000
170 000

5 500

5 500

36 814
12 241
9 271

31 530
12 028
9 178

13 743
591
2 400
32 000
6 500
3 283
114 338
500
5 000

242 181

11 739
591
3 500
32 000
6 500
3 283
114 338
0
5 000
1 000
4 028
437
2 271
51
4 672
10 986
1 650
5 000
27 674
525
293 481

2 400

2 500
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Cím Alcím Cím neve
2.1.2.1 Szent István tér csapadékvíz
2.1.2.2 Belvárosi nyílászáró
2.1.2.3 Gimnáziumi vizesblokk felújítás
2.1.2.4 Újdombóvári közösségi ház
2.1.2.5 Újdombóvári járdák
2.1.3. ROP támogatások
2.1.3.1.Városrehabilitációs akció
2.1.4 KIOP Ivóvizminőségjavító program
2.1.5 TISZK-ra HEFOP-tól
2.1.6.Dvár-Várong kerékpárúthoz
2.1.6.1 Községektől kerékpárút pályázathoz
2.1.6.2 Többcélú Társulástól pályázathoz
2.1.7 Otthonteremtési támogatás
2.1.8 KÖVICE kertvárosi szennyvízre
2.1.9 Nemzeti Sporthivataltól DFC pályához
2.1.10 HEFOP Egy nyelvet beszélünk
összesen:
2.2 Pénzeszk. átv. államháztartáson kívül
2.2.1 Parkoló megváltás
2.2.2 Panelprogramra lakosságtól /Teleki u. 6-12/
2.2.3 Lakosságtól szennyvízhozzájárulás
2.2.4 Hamulyák Alapítványtól
összesen:
IV. cím összesen:
V.

Támogatási kölcsönök visszatérülése
1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése
1.1 Kapos ITK.
1.2 Vízmű Kft
összesen:
2. Hosszú lejáratú kölcsönök viszatérülése
V. cím összesen:

112. cím összesen:
Mindösszesen:

III. évfolyam 14. szám

eredeti
előirányzat
14 155
5 000
10 532
4 087
14 507

eFt
módosított
előirányzat
14 155
5 000
10 532
4 087
14 507

109 118
229 271
5 625

106 601
220 456
5 625

394 695

153
0
8 110
777
3 200
4 021
399 724

4 000

4 000
640 876

4 000
1 794
25 000
1 000
31 794
724 999

4 500
11 808
16 308
8 000
24 308

4 500
11 808
16 308
8 000
24 308

4 751 864

5 066 842

5 108 828

5 501 642
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Cím Alcím Cím neve
Pénzmaradvány
1. Egyesített Szociális Intézmény
2. Illyés Gyula Gimnázium
3. Apáczai Csere János Szakközépiskola
4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola
5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
6. Német Kisebbségi Önkormányzat
7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat
8. Roma Kistérségi Társulás
9. Polgármesteri Hivatal
10. József A ÁMK
11. Belvárosi Általános Iskola
12 Integrált. Önk. Szolg. Szervezet
Összesen:
Finanszírozási bevételek
Hitelek
1. Működési hitel
2. Beruházási hitel
3. Panel Plusz hitel
Összesen:

III. évfolyam 14. szám
eFt
eredeti
módosított
előirányzat előirányzat
2 568
937
5 404
20 675
39
61
21
31
40 000

69 736

1 233
1 063
5 991
21 480
3 023
61
21
31
40 500
745
672
1 547
76 367

281 120
1 517
60 000
342 637

267 641
91 517
60 000
419 158
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III. évfolyam 14. szám
2. számú melléklet

Önkormányzat költségvetésének
2007. évi kiadásai
Cím Alcím Cím neve
101
I.
II.
III.
V.
VII.

102
I.
II.
III.

IV.

103
I.
II.
III.
IV.
V.
VII.

104
I.
II.
III.
IV.
V.
VII.

Egyesített Szociális Intézmény
Személyi juttatások előir.
Munkaadót terh. járulék előir.
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadás
1. Számítástechnikai eszközbeszerzés
Működési célra átadott
101. cím összesen:
Belvárosi Ált. Iskola
Személyi juttatások előír.
Munkaadót terh. járulék előir.
Dologi kiadások
Tornaterem festés
Főépület bejárat
Ellátottak juttatásai
102. cím összesen:
József Attila ÁMK
Személyi juttatások előir.
Munkaadót terh. járulék előir.
Dologi kiadások
Ellátottak juttatásai
Felhalmozási kiadás
1. Számítástechnikai eszközbeszerzés
Működésre átadott pénzeszköz
103. cím összesen:
Illyés Gy. Gimnázium
Személyi juttatások előir.
Munkaadót terh. járulék előir.
Dologi kiadások
Ellátottak jutatásai
Felhalmozási kiadás
1. Számítástechnikai eszközbeszerzés
Működésre átadott pénzeszköz
104. cím összesen:

eFt
eredeti módosított
előirányzat előirányzat
204 145
64 501
113 928

136 973
43 244
84 354

382 574

2 120
486
267 177

264 000
85 000
45 000
1 810
1 350
4 824
401 984

188 965
58 130
31 860
1 809
1 350
0
282 114

246 739
79 416
101 955
2 609

181 925
58 151
59 559
1 529

430 719

2 815
101
304 080

165 200
52 150
52 000
4 338

117457
36 668
32 199
2 275

937

295
1 059
189 953

274 625
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Cím Alcím Cím neve
105
I.
II.
III.
IV.
V.
VII.

106
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

107
I.
II.
III.
IV.
V.

108
I.
II.
III.
V.

Apáczai Cs. J. Szakközépiskola
Személyi juttatások előir.
Munkaadót terh. járulék előir.
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeni juttatása
Felhalmozási kiadás
1. Számítástechnikai eszközbeszerzés
Működésre átadott pénzeszköz
105. cím összesen:
516. sz. Ipari Szakképző Iskola
Személyi juttatások előir.
Munkaadót terh. járulék előir.
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeni juttatása
Felhalmozási kiadás
1. Számítástechnikai eszközbeszerzés
2. Gép, berendezés beszerzés
Felújítások
Tetőtér
Működésre átadott pénzeszköz
106. cím összesen:
Integrált Önk. Szolg. Szervezet
Személyi juttatások előir.
Munkaadót terh. járulék előir.
Dologi kiadások
Ellátottak juttatásai
Felhalmozási kiadás
1. Számítástechnikai eszköz beszerzés
107. cím összesen:
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság
Személyi juttatások előir.
Munkaadót terh. járulék előir.
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadás
108. cím összesen:

III. évfolyam 14. szám
eFt
eredeti módosított
előirányzat előirányzat
183 000
57 700
80 000

126 251
39 833
47 799
148

5 404
326 104

2 797
10 901
227 729

311 400
97 650
120 000
2 832

204 794
63 844
83 436
2 351

4 500
4 500

3 665
4 500

7 264
548 146

7 264
2 232
372 086

229 909
72 209
83 240
4 200

818 929
257 607
258 692
14 836

389 558

26 869
1 376 933

185 033
58 018
28 638
271 689

128 740
40 001
18 751
598
188 090
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Cím Alcím Cím neve
109
I.
II.
III.
VII.
V.

Német Kisebbségi Önkormányzat
Személyi juttatások előir.
Munkaadót terhelő járulék előir.
Dologi kiadások
Működésre átadott pénzeszköz
Felhalmozási kiadás, hangszer
109. cím összesen:

I.
II.
III.
VII.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Személyi juttatások előir.
Munkaadót terhelő járulék előir.
Dologi kiadások
Működésre átadott pénzeszköz
110. cím összesen:

110

111
VII.

112
I.

II.

ROMA Kistérségi Társulás
Működésre átadott pénzeszköz
111. cím összesen:
Polgármesteri Hivatal
Személyi juttatás előirányzata
1. Hivatal
2. Város és község gazdálkodás
3. Nyári diákmunka
4. Választási kiadások
5. HEFOP "egy nyelvet beszélünk"
I. cím összesen:
Munkaadót terh. járulék
1. Hivatal
2. Város és község gazdálkodás
3. Segélyeket terhelő járulékok
4 Nyári diákmunka
5. Választási kadások
6. HEFOP "egy nyelvet beszélünk"
II. cím összesen:

III. évfolyam 14. szám
eFt
eredeti módosított
előirányzat előirányzat

2 351
800
100
3 251

200
50
2 941

900
300
4 265
1 000
200
6 665

3 191

1 827
590
2 578
305
5 300

31
31

31
31

277 700
2 300

285 136
2 300
982
170
3 534
292 122

280 000

91 100
690
9 360

101 150

93 148
690
9 360
233
49
1 073
104 553
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Cím Alcím Cím neve
III.

Dologi kiadások
1. Polgármesteri Hivatal
2. Polgármesteri keret, testvérvárosok
3. Televíziós műsorkészítés
4. Intézményi vagyonbiztosítás
5. Foglalkoztatáseü. szolg.
6. Intézményi gáz
7. Városi kulturális ünnepségek
8. Gyermek és ifjúsági önkormányzat
9. Város és községgazdálkodás
10. Helyi utak fenntartása
11. Belvízvédelem, települési vízellátás
12. Ingatlanok üzemeltetése
13. Köztisztaság, parkfenntartás
13.1. Hulladékgyűjtés kezelés
13.2. Utak szennyeződés mentesítése
13.3. Parkfenntartás
14. Temetőfenntartás
15. Közvilágítás
17. Katasztrófa védelem
18. Környezet és természetvéd. feladatok
19. Szerződéses szociális ellátások
19.1 Bölcsőde
19.2. Rehabilitációs foglalkoztatás
19.3. Közhasznú foglalkoztatás
19.4. Közcélú foglalkoztatás
19.5. Lakóotthon üzemeltetés
21. Kamatfizetés
21.1 Beruházási hitel után
21.2 Működési hitel után
21.3 Közvilágítás korszerűsítése
22. Interpellációs keret
23. Alulfinanszírozás
24. Központi orvosi ügyelet
25. 2006.évi állami támogatás visszafizetés
26. Választási kiadások
27. Kábítószer egyeztető fórum kiadásai
28. Közoktatás fejlesztés,minőségbiztosítás
29. HEFOP „Egy nyelvet beszélünk”

III. évfolyam 14. szám
eFt
eredeti módosított
előirányzat előirányzat
120 000
5 000
12 000
3 081
3 200
63 000
7 000
1 500
13 000
22 000
10 000
20 000

120 000
4 660
12 000
3 093
3 200
63 000
1 710
1 500
27 000
35 000
13 000
48 000

70 000
10 000
70 000
1 000
45 000
1 200
8 000

76 800
10 000
71 500
1 000
45 000
1 200
8 000

12 000
4 000
8 000
17 929
6 565

8 000
4 000
0
23 643
6 565

25 500
15 000
12 061
5 000
11 496

30 000
15 000
12 061
4 420
11 443
3 000
50 287
68
2 000
13 562
6 379

Dombóvári Közlöny

- 91 -

Cím Alcím Cím neve
30. Áfa befizetés
31. "50 év integráció…"program
III. cím összesen:
V.

Felhalmozási kiadás
1. Kórház rekonstrukció
2. Polgármesteri Hivatal eszközbesz gazd.bejárat áth.
3. Jam fejlesztés gáz,villamos hálózat szennyv.
4. Földvár rekonstrukció
5. Gunaras alaptőke emelés
6. Parkoló Vörösmarty utca
7. Önkéntes útépítés
8. Ingatlanvásárlás
9. Közvilágítás bővítés
10. Ivóvízminőség javító program
11. Egészségügyi gép-műszer beszerzés
12. Tanműhely bővítés /TISZK/
13. Lelátó vásárlás
14. Szelektív hulladékgyüjtő jármű
15. Bartók B. u. 29. sz. lakásvásárlás
16. Játszótér kialakítása Kossuth tér
17. Könyvesbolt homlokzati óra
18. Szőlőhegyi kerékpárúthoz területszerzés
19. Szelektív gyűjtőszigetek korszerűsítése (3 db)
20. Kartondoboz tároló helyek kialakítása (8 db)
21. Gépjármű vásárlás
22. Térfigyelő rendszer
23. Törzsbetét vásárlás /Jóléti KHT/
24. DFC pálya világítás
25. Kórház u északi részén terület vásárlás
26. HEFOP "egy nyelvet beszélünk"
27. Földterület vásárlás
28. Dvár-Várong kerékpárútra táblák
29. Gimnázium akadálymentesítése
30. Szennyvízhálózat építés /KEOP pályázat/
V. cím összesen:

III. évfolyam 14. szám
eFt
eredeti módosított
előirányzat előirányzat
16 000
3 750
602 532
755 841

182 150
7 000
5 000
4 184
6 712
996
1 350
4 500
3 500
225 363
39 300
5 750
1 991
37 080
6 000
5 000
600
2 000
1 500
1 500
6 000
3 000

550 476

182 150
7 000
6 300
4 190
6 712
996
3 581
10 000
3 500
225 574
35 718
5 750
1 991
37 274
6 000
5 000
600
2 000
0
1 200
6 800
3 000
1 100
6 102
49 379
4 021
397
1 366
450
9 594
627 745
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Cím Alcím Cím neve
VI.

VII.

Felújítások
1.Gunarasi tábor felújítása
2.Kórház urulógia felújítása
3. Városrehabilitáció
4. Útfelújítások
4.1. Udvari Vince u. felújítás
4.2. Dália u. felújítás
4.3.Béke u. felújítás
4.4. Dombó P. u. felújítás
4.5. Kórház u. felújítás
5. Rákóczi u. gyalogátkelőhely
6. 56-os tér felújítása
7. Kossuth u. járda felújítása
8. Kerékpáros övezet kialakítása
9. Belvárosi Isk. nyílászáró csere
10. Buszmegállók felújítása
11. Zsidó imaház felújítás
12. "Fürdőző Gúnár"
13. Művelődési Ház rekonstrukció
14. Gárdonyi tér rendezés
15. Gimnáziumban férfi vizesblokk felújítás
VI. cím összesen:
Működésre átadott pénzeszköz
1. Államháztartáson belül
1.1 Kisebbségi önkormányzatok támogatására
1.2 Többcélú társulás működésére
1.3 TM-i Rendőr-főkapitányság
1.4 Gyulaj Önk-nak ESZI miatt
Összesen:
2. Államháztartáson kívül
2.1.1 Művelődési Ház Kht.
2.1.2 Váosi rendezvényekre
2.2 "Hospital" Alapítvány
2.3 Civil szervezetek támogatása
2.4 Sportegyesületek
2.5 Viziközmű Társulat támogatás
2.6 Fiatal Értelmiségért Alapítvány
2.7 Védett épületek

III. évfolyam 14. szám
eFt
eredeti módosított
előirányzat előirányzat
120
17 681
104 262

128
17 681
104 262

16 000
4 405
30 329
4 136
8 346
120
1 860
3 187
3 000
400
3 000
1 500
1 000

16 000
4 405
12 359
4 136
8 346
120
1 903
3 187
0
400
2 153
1 500
0
7 200
780
14 395
198 955

199 346

6 280
9 000
1 500
16 780
32 292
1 024
5 000
24 000
2 000
2 000
2 000

9 011
9 456
1 500
2 309
22 276
32 292
5 290
1 024
5 000
26 830
0
3 350
2 000
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Cím Alcím Cím neve
2.8 Pályafenntartás DFC
2.9 Református Egyház Óvoda fenntartás
2.10 Kapos Innovációs Kht.
2.11 Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére
2.12 Táboroztatás támogatására
2.13 Iskola egészségügyi feladat
2.14 Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás
2.15 Sipos Gyula ösztöndíj rendszer
2.16 Arany János tehetséggondozó program
2.17 Kapos gyermektánccsoport
2.18 Kaposvári TISZK működésére
2.19 Szociális lakásalap alapítvány
2.20 Polgárőrség
2.21 Kapos Innovációs Kht. Egészségügyi klaszter
2.22 Lakásgazd. KHT-nak közhasznú foglalkozt.
2.23 Roma Közh. Alapítványnak közhasznú fogl.
2.24 Tolna m. Foglalkoztatási KHT közhasznú fogl.
2.25 Gemenc Volán
2.26 Kapos Kórus
2.27 TAGE Kft-nek foglalkoztatásra
2.28 Vecsési és tsa Kft-nek foglalkoztatásra
2.29 KÓRÉ és tsa Kft-nek foglalkoztatásra
2.30 BATÉP Kft
2.31 Vizitdíj visszatérítés lakosságnak
Összesen:
3. Önk. által folyósított ellátások
3.1 Időskorúak járadéka
3.2 Rendsz. szoc. segélyben részesülő aktívok
3.3 Rendszeres szoc. segély
3.4 Ápolási díj
3.5 Átmeneti segély
3.6 Lakásfenntartási támogatás
3.7 Beiskolázási segély
3.8 Rendkívüli gyermekvéd. támogatás
3.9 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
3.10 Temetési segély
3.11 Köztemetés
3.13 Közgyógyellátás
3.14. Iskolatej akció

III. évfolyam 14. szám

101 391

eFt
módosított
előirányzat
5 000
6 600
7 000
2 200
558
390
1 713
655
275
2 700
4 103
300
1 500
3 000
6 818
3 966
1 248
8 672
500
530
88
88
354
20
134 064

1 250
80 000
2 700
52 000
6 000
50 000
1 000
500
500
2 500
500
7 000
7 800

1 250
95 000
2 700
52 000
6 000
50 000
0
800
500
1 500
600
2 500
8 500

eredeti
előirányzat
5 000
6 500
7 000
2 100
600
390
1 713
655
275
3 000
1 042
300
1 500
3 000
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Cím Alcím Cím neve
3.15 Adósságkezelés
3.16 Lakbértámogatás
3.17 Mozgáskorlatozottak közl. Támogatása
3.18 Egyszeri támogatás
Összesen:
VII. cím összesen:
VIII. Felhalmozásra átadott pénzeszközök
1. Államháztartáson belül
1.1 Tűzoltófelszereléshez önrész
2. Államháztartáson kívül
2.1 Lakásgazdálkodási Kht. épületfelújítás
2.2 Lakossági közműfejlesztési támogatás
2.3 Otthonteremtési támogatás
VIII. cím összesen:
IX.

X.

Adott kölcsönök
1.Működési célra
1.1 Szociális kölcsön
1.2 Dombóvári Lakásgazdálkodási KHT-nak
2. Felhalmozási célra
2.1 Fiatalok lakáshoz jutása
2.2 Köztisztviselők lakásép. Kölcsön
2.3 Közalkalmazotti lakásépítési kölcsön
2.4 Dombó Pál Lakásszövetkezet
IX. cím összesen:

III. évfolyam 14. szám

220 750
338 921

eFt
módosított
előirányzat
8 500
500
4 027
8 480
242 857
399 197

13 494

14 476

1 000

0
1 448
6 562
22 486

eredeti
előirányzat
8 500
500

14 494

1 000

1 000
5 000

2 000
1 500
1 500
5 000
11 000

800
1 500
1 500
5 000
14 800

Céltartalék
1. Pályázati saját forrás
27 098
2.Tüskei útépítés (4845 hrsz.)
3. Ady és Bajcsy Zs. utcai parkoló építés
4. Kiskonda patak, Kórház utcai híd felújítás
5. Petőfi utcai csapadékvíz elvezetése, aszfaltozás
6. Apáczai Csere János Szakközépiskola járdafelújítás, vízelvezetés
7. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola linóleum csere
8. Járdafelújítás 56-os tértől Dombócoop Rt. bejáratáig
9. Illyés Gyula Gimnázium vizesblokk felújítás
10. Újdombóvári Közösségi Ház felújítás

27 098
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Cím Alcím Cím neve
11. Lekvárgyár U-alakú csarnok fűtés
12. Szabadság utca 6-8. homlokzat felújítás
13. 1+1 Ft-os útfelújítás
14. Helyi közlekedés támogatása
15. Panel program
16. SZJA jövedelemkülönbség mérséklése
17. Közalkalmazotti juttatásokra
18. ÖNHIKI támogatás visszafizetés
19. HEFOP önerő - "Egy nyelvet beszélünk!"
20. DFC pályakorszerűsítés önerő
21. Dombóvár-Várong kerékpárút
22. Ipari Park Kht pályázati önerő
X. cím összesen:
112. cím összesen:
Mindösszesen:
Hiteltörlesztés
1. Beruházási hitelek
2. Közvilágítás korszerűsítése
4. Folyószámla hitel
5. Rövidlejáratú hitel
6. Kistérségi szennyvízelhelyezési program
7. Kertvárosi szennyvízhálózat hitel
8. Szuhajdombi szennyvízhálózathitel
Összesen:

III. évfolyam 14. szám
eFt
eredeti módosított
előirányzat előirányzat

4 500
73 074
4 500
4 000
18 500
4 000
2 902

138 574
2 236 493

0
73 074
0
0
0
0
0
0
6 250
106 422
2 522 121

5 268 365

5 742 279

150 942
13 350
61 384
20 000
7 160

150 942
13 350
61 384
20 000
7 160
1 080
972
254 888

252 836

2.a melléklet
Integrált Önkormányzati Szolg. Szervezet 2007 évi kiemelt kiadási előirányzatai
107. cím részletezése
Személyi
Munkaadót
Dologi
Felhalm.
Ellátottak
Kiadás
2.b
melléklet
juttatás
terhelő j.
kiadás
kiadás
juttat.
összesen
József Attila ÁMK 2007 évi kiemelt kiadási előirányzatai
Integrált
Ö.
Sz.
Szervezet
58 831
18 201
35 709
4 590
0
117
103. cím részletezése
e Ft331
Városi Könyvtár
19 159
6 081
12 868
0
0
38 108
Személyi Munkaadót Dologi Ellátottak Működésre Felhalmozási
Kiadás
Szivárvány Óvoda
110 600 terhelő j.
34
343 juttatásai
20 185
165 128
juttatás
kiadás
átadott
kiadás
összesen
Döbröközi Óvoda
4 297
891
441
100
5 729
József A. ÁMK.
126 162
40 313
43 907
814
101
2 815
214 112
Szivárvány Óvoda
114 897
35 234
20 626
100
0
170 857
Általános Isk. és
34 327
11 082
10 698
633
0
0
56 740
Kapaszkodó
77 081
24 128
17 850
887
4 200
124 146
Óvoda Dalmand
Egyesített
Szoc.
Általános Isk. és
960
614117
3 015 18 1779
333
46
0
0
14115
008157
Int.Dvár
32 861
3 400
Óvoda
Nak
Szoc.otthon Szakcs
7 950
2 351
6 848
17 149
Általános
Isk.
és
11
822
3
741
3
621
36
0
0
19
220
Szoc.Otthon Gyulaj
5 634
1 693
3 465
10 792
Óvoda Attala Szoc.
Egyesített
Intézmény
174
3 400
Összesen:
181 73
925701 58 151 2259823
559
143529
101
2 815 0
304143
080098
Belvárosi Ált. Iskola
83 208
28 742
11 479
4 824
128 253
József Attila ÁMK Dvár
52 490
16 128
27 451
967
97 036
Ált. Isk.Dalmand
14 430
4 760
9 733
270
29 193
Ált. Isk. Nak
4 869
1 508
1 959
14
8 350
Ált. Isk. Attala
5 742
1 792
1 778
113
9 425
József Attila ÁMK
77 531
24 188
40 921
0
1 364
144 004
Illyés
Gyula
Gimnázium
50 573
15 973
11 554
1 454
2 522
82 076
Apáczai
Cs.
J.
Szakközép.
61 112
19 030
27 420
10 117
117 679
Ált. Isk. Döbrököz
13 695
3 526
3 657
20 878
Apáczai
Cs
J.
Szakközép.
74 807
22 556
31 077
10 117
0
138 557
516. Ipari Szakképző
Int.
126 166
39 548
21 214
6 321
1 926
195 175
Önkormányzati
Tűzoltóság
62 975
20 133
12 220
95 328
Intézmények összesen:
818 929
257 607
258 692
26 869
14 836
1 376 933

2. c melléklet
Egyesített Szociális Intézmény 2007 évi kiemelt kiadási előirányzatai
101.
részletezése

cím

ESZI Dombóvár

Személyi Munkaadót
juttatás
terhelő j.
113 314
35 679

Dologi Működésre
kiadás
átad
67 867
486

Felhalm.
kiadás
2 120

Kiadás összesen
219 466

ESZI Szakcs
ESZI Gyulaj
Összesen:

13 566
10 093
136 973

4 264
3 301
43 244

10 222
6 265
84 354

0
0
486

0
0
2 120
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