
DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 

2008. október 20. IV. évfolyam 10. szám 
 

TARTALOM 
 
 

Határozatok............................................................................ 2. oldal 

Rendeletek ............................................................................ 11. oldal 
 
 43/2008. (X.20.) rendelet 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 ……………………………………………………………….11. oldal 

 

Szerződések........................................................................... 12. oldal 



Dombóvári Közlöny - 2 - IV. évfolyam 10. szám 
 

 

HATÁROZATOK 

 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 2008. szeptember 25-i és a 
2008. október 16-i rendkívüli ülésén elfogadott határozatai: 
 

284/2008. (IX.25.) Kt. sz. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete támogatja a Reneszánsz 
Programiroda – Hungarofest Kht. a 
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem partneri 
együttműködésével meghirdetett „Helység 
szelleme 2008” arculattervezői pályázat 
közös benyújtását a GrApixx Design 
Studio Kft.-vel (Siófok, Csopaki u. 20.). 

 
A képviselőtestület a melléklet szerint 
elfogadja Dombóvár város arculatának 
tervezésére a GrApixx Design Studio Kft. 
árajánlatát, egyben vállalja, hogy 2009. 
június 30-ig a Kft.-vel együttműködik a 
pályázati cél megvalósításában. 
 
A képviselőtestület a várható 15 mFt 
összköltségű program megvalósításához és 
fenntartásához 2.000.000 Ft önerőt vállal, 
ebből 2008. évben 500.000 Ft-ot, 2009. 
évben 1.500.000 Ft-ot biztosít.  
 
A képviselőtestület felhatalmazza a 
polgármestert a GrApixx Design Studio 
Kft.-vel együttműködési megállapodás 
kötésére, valamint a pályázat 
benyújtásához szükséges dokumentumok 
aláírására.  
 
Határidő: 2008. szeptember 30. – pályázat 

benyújtására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Testületi Csoport  
 

285/2008. (IX.25.) Kt. sz. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete egyetért a Gunarasfürdő 
területén rehabilitációs központ 
létrehozásával, egyben elvi támogatását 
adja az osztrák székhelyű CCC GmbH 
(Gewerbegebiet 2, A-6600 Höfen) 

befektetési társaság részére a beruházás 
megvalósításához. 
 

286/2008. (IX.25.) Kt. sz. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete módosítja a 148/2008. 
(V. 5.) számú határozata alapján a Dél-
dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz 
benyújtott „Szigeterdei lakótoronyban a 
Horvay-féle Kossuth szoborcsoport 
„Történelmünk kiemelkedő hagyománya” 
projekt kiállítás bemutathatóvá tétele és 
nyilvános illemhely kialakítása” című 
pályázat műszaki tartalmát a kiállítás 
magasabb színvonalú berendezésére 
vonatkozóan a beruházás és vállalt saját 
erő összegének módosítása nélkül.  

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
módosításához szükséges nyilatkozatok 
megtételére. 
 
Határidő: 2008. szeptember 30. – a 

pályázat módosítására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet, Településfejlesztési Csoport 
 

287/2008. (IX.25.) Kt. sz. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a 147/2008. (V. 5.) 
számú határozatát az alábbiak szerint 
módosítja:  

„A fejlesztés megvalósulási helye: 
Dombóvár, Népköztársaság út a Teleki 
utca és a Móricz Zs. utca közötti szakasz 
(hrsz.: 1042, 2049/1) és Bezerédj utca a 
Dombó P. és a Jókai utca közötti szakasz 
(hrsz. 1291). 
 

A fejlesztés forrásösszetétele: 
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adatok Ft-ban 

Megnevezés 2008. év 

Saját forrás 528.600 

Hitel 0 

Támogatásból igényelt összeg 2.114.400 

Egyéb támogatás (nevesítve) 0 

Egyéb forrás  0 

Összesen 2.643.000 

 
288/2008. (IX.25.) Kt. sz. határozat 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete döntést hoz az Európai 
Uniós támogatással megvalósuló 
„Dombóvár térsége szennyvíz kezelésének 
kiépítése” szennyvíz-beruházási és „Új 
Kapos-menti Oktatási Rendszer” oktatási 
integrációs projektek közbeszerzési 
feladatainak ellátására vonatkozó, Kbt. 
299.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti 
egyszerű közbeszerzési eljárás 
megindításáról. Az ajánlattételi felhívás 
jóváhagyását a Polgármesterre bízza. 

Jóváhagyja az alábbi személyi összetételű 
bíráló bizottságot a közbeszerzési szakértő 
kiválasztására irányuló eljárásban való 
közreműködésre: 

Csapóné Gyuláné, Kaposszekcső 
Község Polgármestere 
Halmosi Nóra programkoordinátor, 
közbeszerzési referens 
Kovács Gyula pénzügyi 
irodavezető 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete döntést hoz az Európai 
Uniós támogatással megvalósuló 
„Dombóvár térsége szennyvíz kezelésének 
kiépítése” szennyvíz-beruházási projekt 
tervezési feladatainak ellátására vonatkozó, 
Kbt. 299.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti 
egyszerű közbeszerzési eljárás 
megindításáról. Az ajánlattételi felhívás 
jóváhagyását a Polgármesterre bízza. 

Jóváhagyja az alábbi személyi összetételű 
bíráló bizottságot a tervezési feladatok 
ellátására vonatkozó eljárásokban való 
közreműködésre: 

a nyertes közbeszerzési szakértő 

Szücs István, a Dombóvár és 
Környéke Víz- és Csatornamű Kft. 
ügyvezetője 
Kovács Gyula pénzügyi 
irodavezető 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete döntést hoz az Európai 
Uniós támogatással megvalósuló „Új 
Kapos-menti Oktatási Rendszer” oktatási 
integrációs projekt tervezési feladatainak 
ellátására vonatkozó, Kbt. 299.§ (1) 
bekezdés a) pontja szerinti egyszerű 
közbeszerzési eljárás megindításáról. Az 
ajánlattételi felhívás jóváhagyását a 
Polgármesterre bízza. 

Jóváhagyja az alábbi személyi összetételű 
bíráló bizottságot a tervezési feladatok 
ellátására vonatkozó eljárásokban való 
közreműködésre: 

a nyertes közbeszerzési szakértő 
Molnár Árpád városi főépítész 
Kovács Gyula pénzügyi 
irodavezető 
 

Határidő: 2008. október 10. – a 
közbeszerzési szekértő 
kiválasztására irányuló 
közbeszerzési eljárás 
megindítására 
2008. október 31. – a tervezésre 
vonatkozó közbeszerzési 
eljárások megindítására 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
és Településfejlesztési Iroda 
 

289/2008. (IX.25.) Kt. sz. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete hozzájárul a Dombóvár-
Döbrököz-Kapospula-Attala- Csoma-
Szabadi szennyvízelvezetési 
agglomerációból Csoma és Szabadi 
községek kilépéséhez. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dombóvári Víz- 
és Csatornamű Kft. 
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290/2008. (X.16.) Kt. sz. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a távhőszolgáltatásról 
szóló 2005. évi XVIII. törvény 
rendelkezéseinek Dombóvár város 
területén történő végrehajtásáról, valamint 
a távhőszolgáltatás legmagasabb díjairól 
szóló 62/2005. (XII.2.) rendeletének 
módosítását nem fogadja el.  
 

291/2008. (X.16.) Kt. sz. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete döntést hoz az Európai 
Uniós támogatással megvalósuló 
„Dombóvár térsége szennyvíz kezelésének 
kiépítése” szennyvíz-beruházási projekt 
lebonyolítására, az előírás szerinti 
projektmenedzsment szervezet 
kiválasztására vonatkozó közbeszerzési 
eljárás megindításáról. 

Az ajánlattételi felhívás jóváhagyását a 
Polgármesterre bízza. 
 
Jóváhagyja az alábbi személyi összetételű 
bíráló bizottságot a projektmenedzsment 
kiválasztására irányuló eljárásban való 
közreműködésre: 

Dr. Farkas-Szabó András jegyző 
Reichert Gyula városüzemeltetési 
irodavezető 
Propritus Szolgáltató Bt. 

 
Határidő: 2008. október 31. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dombóvári Víz- 
és Csatornamű Kft. 
 

292/2008. (X.16.) Kt. sz. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete a 2009. évi belső 
ellenőrzési tervet a melléklet szerint 
jóváhagyja.  

 
 

Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás és társult önkormányzatok  
2009. évi belső ellenőrzési terv 

 
Az éves ellenőrzési terv készítését a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 
193/2003. (XI.26.) kormányrendelet (továbbiakban Ber.) 21. §-a írja elő. A terv összeállítása 
a stratégiai ellenőrzési tervvel összhangban, a rendelkezésre álló erőforrások figyelembe 
vételével történt.  
 
Az éves terv formai követelményét a belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza.   
 
A belső ellenőrzési feladatok ellátása Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 
(továbbiakban Társulás) keretében történik.  
A Társulás 2005. február 1-től Dombóvár Város Polgármesteri Hivatalát bízta meg e 
feladatok elvégzésével.  
 
A Hivatal 3 fővel független belső ellenőrzési csoportot működtet.  
 
A 2009. évi ellenőrzési feladatok tartalmát elsősorban az éves költségvetési törvény, helyi 
költségvetési rendelet, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az 
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) kormányrendelet, az 
államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 
szóló 249/2000.(XII.24.) kormányrendelet és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
határozzák meg.  
 
 



Dombóvári Közlöny - 5 - IV. évfolyam 10. szám 
 

 

1.) Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések 
 
2009. évben az éves belső ellenőrzési tervben meghatározott költségvetési szerveknél  
szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzést tervezünk.  
 
Az ellenőrzés keretében a szabályszerűség, szabályozottság, gazdaságosság, hatékonyság és 
eredményesség kerül ellenőrzésre.  
 
Az ellenőrzési feladatok kockázatkezelés alapján kerültek kiválasztásra. Fontos kérdés, hogy 
a költségvetési szervek működésük során mennyire támaszkodhatnak a működésüket, 
gazdálkodásukat szabályozó alapvető szabályzatokra, dokumentumokra.  
 
Magas a kockázati tényezője annak, hogy: 
 

- A szabályozottság területén a vizsgált szervek a működésükhöz szükséges 
szabályzatokat elkészítették-e, illetve azok aktualizálását folyamatosan vezetik-e.  

- A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés működik-e, a vezetői 
ellenőrzés gyakorlati végrehajtása megfelelően dokumentált-e  

- Az előző években vizsgált költségvetési szervek az intézkedési tervben foglaltakat 
végrehajtották-e.  

- A közoktatási intézményeknél a statisztikai adatszolgáltatás, valamint a normatív 
állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások 
elszámolásához szolgáltatott adatok pontosak-e. 

- A vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó szabályzatokkal, vagyonrendelettel, 
valamint a szükséges nyilvántartásokkal rendelkeznek-e 

- A pályázati pénzek felhasználása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt-e 
- A közbeszerzések lefolytatásánál figyelembe vették-e a vonatkozó jogszabályokat  

 
2.) A tervezett ellenőrzések tárgya 
 
Az ellenőrzések tárgyát ellenőrzési szervenként Ber. 23. §-ában előírtak szerint összeállított 
ellenőrzési programok tartalmazzák részletesen.  
 
A felügyeleti jellegű ellenőrzés egyben az intézmény részéről függetlenített belső 
ellenőrzésnek is minősül, amely a szabályszerűségi vizsgálaton túl a feladatellátás célszerűbb, 
gazdaságosabb és eredményesebb ellátására irányulóan tesz megállapításokat.  
 
Kiemelt ellenőrzések: 

- Oktatási intézményeknél a statisztikai adatok, valamint azok alátámasztásául 
szolgáló dokumentumok vizsgálata 

- A normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások 
elszámolásának ellenőrzése az intézményeknél 

- Közbeszerzések vizsgálata  
- Vagyongazdálkodás szabályozottsága, valamint a kapcsolódó nyilvántartások 

ellenőrzése 
- Feuve ellenőrzése 
- Pályázati források felhasználásának ellenőrzése 
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3.) A belső ellenőrzés célja 
 
Az ellenőrzés célja, hogy 

- vizsgálja a szervezet működésének szabályozottságát, a tevékenység gyakorlása 
során a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések 
betartását,  

- ellenőrizze és javaslataival folyamatosan fejlessze a folyamatba épített előzetes és 
utólagos, vezetői ellenőrzés érvényesülését, 

- a vagyonnal szabályszerűen, szabályozottan, gazdaságosan, hatékonyan 
gazdálkodnak-e? 

 
4.) Ellenőrizendő időszak 
 
2008-2009. év  
Az ellenőrizendő időszakot az ellenőrzés jellege határozza meg, melyet a részletes ellenőrzési 
programban jelölünk ki.  
 
5.) A szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározása: 
 
Az ellenőrzési feladatok ellátásához 3 fő szükséges. 
 
Ellenőrzési munkanap szükséglet, kapacitás a következő: 
  
Munkaidőmérleg 3 főre: 
Naptári napok száma:         1095 nap 
  

Levonás:  
Ünnep és munkaszüneti nap:     327 nap  

  Szabadság:        98 nap  
  Továbbképzés:         9 nap 
  Betegszabadság:           30 nap 
  Összesen:       464 nap 
 
Ellenőrzésre fordítható napok száma:        631 nap 
 
Ellenőrzési munkanap szükséglet: 
 
 Szabályszerűségi ellenőrzés:        76 nap 
 Pénzügyi ellenőrzés:        400 nap 

Éves jelentés, éves terv elkészítése, ellenőrzési programok összeállítása:   60 nap 
 Soron kívüli ellenőrzésekre:         95 nap 
 Összesen:         631 nap 
 
6.) Az ellenőrzések típusai és módszerei 
 
Az ellenőrzések típusa: 
Szabályszerűségi ellenőrzés: annak ellenőrzése, hogy az adott szervezet vagy szervezeti 
egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek-e 
a hatályos jogszabályok, valamint a belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai. 
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Pénzügyi ellenőrzés: az adott szervezet, program pénzügyi elszámolásainak, valamint az ezek 
alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzése. 
 
Az ellenőrzés módszerei: 
 
a.) Az ellenőrzésre felkészülés:  

- Költségvetési tervek, beszámolók elemzése. 
- A feladathoz kapcsolódó jogszabályok áttekintése.  
- Előző ellenőrzési jelentés értékelése. 

 
b.) Helyszíni ellenőrzés:  

Ellenőrzési célhoz kapcsolódó bizonylatok, dokumentumok, szabályzatok ellenőrzése, 
kiértékelése. 

 
7.) Az ellenőrzések ütemezése  
 
Az Önkormányzatok és Intézményeik, valamint a Többcélú Kistérségi Társulás tervezett 
ellenőrzéseit a mellékletek tartalmazzák. 
 
8.) Az ellenőrzött szervek megnevezése 
 
Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 
Önkormányzatok: 

 Dombóvár Város Önkormányzata 
 Attala Község Önkormányzata 
 Csibrák Község Önkormányzata 
 Csikóstőttős Község Önkormányzata 
 Dalmand Község Önkormányzata 
 Döbrököz Község Önkormányzata 
 Gyulaj Község Önkormányzata 
 Jágónak Község Önkormányzata 
 Kapospula Község Önkormányzata 
 Kaposszekcső Község Önkormányzata 
 Kocsola Község Önkormányzata 
 Kurd Község Önkormányzata 
 Lápafő Község Önkormányzata 
 Nak Község Önkormányzata 
 Szakcs Község Önkormányzata 
 Várong Község Önkormányzata 

 
Körjegyzőségek: 

 Kapospula és Attala Községek Körjegyzősége; 
 Dalmand és Kocsola Községek Körjegyzősége; 
 Kaposszekcső, Csikóstőttős és Jágónak Községek Körjegyzősége; 
 Kurd, Csibrák Községek Körjegyzősége; 
 Szakcs, Lápafő, Nak, Várong Községek Körjegyzősége; 

 
Intézmények: 

 Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 
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(Dombóvár) 
 Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 

(Dombóvár)  
 Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
 Apáczai Csere János Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény és Kollégium 
 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 
 József Attila Általános Művelődési Központ 
 Belváros Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
 Szivárvány Óvoda és Bölcsőde  
 Egyesített Szociális Intézmény 
 Városi Könyvtár 
 „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás  
 Galló József Általános Iskola és Óvoda 

(Gyulaj) 
 Kaposszekcsői Óvoda és Általános Iskola 

(Kaposszekcső) 
 

 Körzeti Általános Iskola és Óvoda 
(Kurd) 

 Szakcs, Kocsola, Lápafő, Nak, Várong Községek Intézmény Irányító 
Társulásának Általános Művelődési Központja  
(Szakcs) 

  
Az ellenőrzési tervben foglaltak érvényessége 2009. december 31. 

 
 

1. számú melléklet 
 

Dombóvár Város Önkormányzata 
 

2009. évi belső ellenőrzési terve 
 
Pénzügyi ellenőrzés: 
 
 A 2008. évi normatíva elszámolása ( 70 nap) 

 valamennyi intézménynél 
 A 2009. évi közoktatási statisztika ellenőrzése (70 nap) 

 valamennyi közoktatási intézménynél 
 Pályázati források felhasználásnak ellenőrzése (40 nap) 

 Polgármesteri Hivatalnál 
 Város- és Lakásgazdálkodási Kht. működésének vizsgálata (16 nap) 
 A helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások 

felhasználásának ellenőrzése (20 nap) 
 
Szabályszerűségi ellenőrzés: 
 
 A FEUVE működésének ellenőrzése (30 nap) 

 Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezetnél,  
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 A részben önálló költségvetési szerveknél 
  

 A közbeszerzési eljárások lebonyolításának ellenőrzése (30) 
 Polgármesteri Hivatalnál 

 
 

293/2008. (X.16.) Kt. sz. határozat 
 

A Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a 158/2008.(V.5.) 
számú határozatát az alábbiak szerint 
módosítja: 
„Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a Dél-dunántúli 
Regionális Fejlesztési Tanács által 
meghirdetett A decentralizált 
önkormányzati fejlesztések támogatása 
területi kötöttség nélkül (HÖF CÉDE) 
támogatás elnyerésére pályázatot nyújt be 
az Apáczai Csere János Általános és 
Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Kollégium csapadékvíz-
elvezetésének megoldására.  
A fejlesztés megvalósulási helye: 
Dombóvár, Arany János tér 19-22. (hrsz. 
229..) 
 

A fejlesztés forrásösszetétele 
adatok Ft-ban 

Megnevezés 2008. év 

Saját forrás 1 795 410 

Hitel 0 

Támogatásból igényelt összeg 4 189 290 

Egyéb támogatás (nevesítve) 0 

Egyéb forrás  0 

Összesen 5 984 700 

 
A Képviselőtestület a 2008. évi saját forrás 
összegét a 2008. évi költségvetéséről szóló 
9/2008. (II.27.). számú rendeletében 
biztosítja. 
A képviselőtestület felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat benyújtására.” 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: 
Városüzemeltetési és 
Településfejlesztési Iroda 
 

294/2008. (X.16.) Kt. sz. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a 147/2008.(V.5.) 
számú határozatát az alábbiak szerint 
módosítja: 
„A fejlesztés megvalósulási helye: 
Bezerédj utca a Dombó P. és a Jókai 
utca közötti szakasz (hrsz. 1291). 
 A fejlesztés második szakaszának 
megvalósítási helyszíne a 
Népköztársaság út - Teleki utca - 
Móricz Zs. utcák által határolt szakasz, 
melyek az alábbi helyrajzi számokat 
jelentik: 1043/3; 1061/13; 1075/1; 
1077/1; 1095/9; 1119/3.  
Az északi oldalra tervezett fasor a déli 
oldalon húzódó társasházak mögé 
kerül áthelyezésre és a fejlesztéssel 
érintett új területek: hrsz: 1077/1. 
A módosítás hatására a kihelyezésre 
kerülő fák száma csökken (157 fa 
helyett-116 fa és 39 bokor), a 
költségvetés azonban változatlan 
marad, mivel idősebb 
növényállomány kerül kihelyezésre. 

 
A fejlesztés forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2008. év 

Saját forrás 528.600 

Hitel 0 

Támogatásból igényelt összeg 2.114.400 

Egyéb támogatás (nevesítve) 0 

Egyéb forrás  0 

Összesen 2.643.000 

„ 
A képviselőtestület a 
287/2008.(IX.25.) számú határozatát 
visszavonja.  
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295/2008. (X.16.) Kt. sz. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete támogatja, hogy a 
„Szigeterdei lakótoronyban a Horvay-
féle Kossuth szoborcsoport 
„Történelmünk kiemelkedő 
hagyománya” projekt kiállítás 
bemutathatóvá tétele és nyilvános 
illemhely kialakítása” című pályázat 
műszaki tartalma az alábbiak szerint 
megváltozzon a beruházás és a vállalt 
saját erő összegének módosítása 
nélkül.  
 
A Képviselőtestület az elnyert 
támogatásból a Bélyeges 
téglagyűjteményre tervezett bruttó 
2.245.000 Ft-ot és a Kossuth 
szoborcsoportról szóló tablókra 
tervezett bruttó 735.000 Ft-ot, 
összesen: bruttó: 2.980.000 Ft-ot teljes 
egészében a „Bélyeges 
téglagyűjtemény” kiállítás helyett a 
Kossuth szoborcsoportról szóló 
kiállítás tablóinak, vázszerkezetének, 
világításának, kiállítási eszközeinek, és 
egy interaktív hadisátor elkészítéséhez 
használja fel. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a 
pályázat módosításához szükséges 
nyilatkozatok megtételére. 
 
A képviselőtestület a 286/2008. (IX. 
25.) számú határozatát visszavonja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet, Településfejlesztési Csoport 

A Képviselőtestület a 296/2008. (X.16.) 
számú határozatát egyedi ügyben 
eljárva hozta meg. 

 
 

Dombóvár Város, Csikóstőttős, 
Döbrököz, Kaposszekcső 
Önkormányzata Képviselőtestületének 
2008. október 16-i együttes rendkívüli 
ülésén elfogadott határozata: 

 
297/2008. (X.16.) Kt. sz. határozat 

 
1.) Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az „Integrált kis- 
és mikrotérségi oktatási hálózatok és 
központjaik fejlesztése” tárgyú, 
DDOP-3.1.2/2F-2008-0038 
azonosítószámú pályázati projekt 
megvalósításáról szóló konzorciumi 
együttműködési megállapodást a 
melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 
A képviselőtestület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodást aláírja.  

 
2.) Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a pályázat 
megvalósításának biztosítékául a 
Támogató nevére szóló azonnali 
beszedésre vonatkozó felhatalmazást 
ad, melynek értéke 1. 007. 021. 948 Ft. 

 
Határidő: 2008. november 15. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda 

 
 
 

_______________________ 
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RENDELETEK 
 

(A rendelet egységes szerkezetben megtalálható a www.dombovar.hu honlapon!) 
 

A Képviselőtestület 2008. október 16-i rendkívüli ülésén elfogadott rendelete: 
 
 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

43/2008. (X.20.) 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 mellékletének „A távhőszolgáltatás legmagasabb díjtételei” hődíjra 
vonatkozó része helyébe a következő szöveg lép: 
 
Díjtételek: 

Megnevezés    Mértékegység 

„Hődíj 

lakossági (mérés szerint)  Ft/GJ    3919,- 

a várható energiafelhasználással meghatározott legmagasabb összeg: 

- fűtés (0,24 GJ/lm3)   Ft/lm3/év   940,-   

- vízmelegítés (0,305 GJ/m3)   Ft/vízm3   1195,-„ 

 
2. § 

 
E rendelet 2008. november 1. napján lép hatályba. 
 
 
Dombóvár, 2008. október 16. 
 
 

Szabó Loránd     Dr. Farkas-Szabó András 
 polgármester                       jegyző  
 

http://www.dombovar.hu/
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SZERZŐDÉSEK 
 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 31/2002.(XI.29.) rendeletének 36. § (5) bekezdése értelmében a 
vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – nettó ötmillió forintot elérő vagy azt 
meghaladó értékű –, árubeszerzésre építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, 
vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint 
koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő 
felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát 
a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül közzé kell tenni. 
 
 
 

Nettó 5 millió forintot elérő, vagy meghaladó értékű szerződés 

2008.09.21. – 2008. 10.20 

      

  Típusa Tárgya Szerződő fél Értéke Időtartama 

1. támogatás 

kosárlabdacsapat 
működésére 
rendkívüli 

sporttámogatás 

DVMSE 12.000.000 Ft 
2008.10.01.-
2009.03.31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPRESSZUM 
Kiadó: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala 

Kiadásért felelős: dr. Farkas-Szabó András jegyző 
Szerkesztésért felelős személy: dr. Farkas-Szabó András jegyző 

Szerkeszti: dr. Farkas-Szabó András 
Dombóvár, 2008. október 20. 


	Szabályszerűségi ellenőrzés: annak ellenőrzése, hogy az adott szervezet vagy szervezeti egység működése, illetve tevékenysége megfelelően	szabályozott-e, és érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, valamint a belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai.
	Pénzügyi ellenőrzés: az adott szervezet, program pénzügyi elszámolásainak, valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzése.



