
DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 

2008. november 28. IV. évfolyam 12. szám 
 

TARTALOM 
 
 

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

 
Dombóvár Város, Attala, Csikóstőttős, Döbrököz, Jágónak, Kapospula, 
Kaposszekcső és Nak Községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulása 
társulási megállapodása………………………………………………….. ..12. oldal 

 
Rendeletek ............................................................................ 21. oldal 
 
 45/2008. (XI.10.) rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 

9/2008.(II.27.) rendelet módosításáról…………………………………….. 21. oldal 

 46/2008. (XI.28.) rendelet az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2001.(III.28.) rendelet 
módosításáról………………………………………………………... 24. oldal 

 47/2008. (XI.28.) rendelet a közterület-használat, hirdetési, reklámcélú építmények, 
táblák elhelyezésének  szabályozásáról  szóló 5/2006. (II.20.) rendelet 
módosításáról……………………………………………………………….. 25. oldal 

 48/2008. (XI.28.) rendelet a közterület-, utca- és városrésznevek megállapításáról, 
valamint a házszámozás rendjéről szóló 11/2004.(IV.19.) rendelet módosításáról….. 

 ………………………..…………………………………………………….. 26. oldal 

 49/2008. (XI.28.) rendelet az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási 
intézményekben alkalmazandó térítési és tandíjak megállapításának 
szabályairól szóló 42/2005. (VI. 8.) rendelet módosításáról………… 27. oldal 

 

Szerződések........................................................................... 28. oldal 



Dombóvári Közlöny - 2 - IV. évfolyam 12. szám 
 

 

HATÁROZATOK 

 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 2008. november 25-i ülésén 
elfogadott határozatai: 
 

312/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat 
 
1.Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete a polgármester 
jelentését a 306/2007.(XII.17.), 
319/2007.(XII.17.), 3/2008.(I.28.), 
8/2008.(I.28.), 95/2008.(III.31.), 
205/2008.(VI.30.), 208/2008.(VI.30), 
209/2008.(VI.30.), 210/2008.(VI.30.), 
212/2008.(VI.30.), 217/2008.(VI.30.) 
226/2008.(VI.30.), 231/2008.(VI.30.), 
234/2008.(VI.30.), 243/2008.(VII.27.), 
244/2008.(VII.27.), 245/2008.(VII.27.), 
247/2008.(VIII.25.), 249/2008.(VIII.25.), 
251/2008.(VIII.25.), 252/2008.(VIII.25.), 
254/2008.(IX.16.), 255/2008.(IX.16.), 
256/2008.(IX.16.), 258/2008.(IX.16.), 
261/2008.(IX.16.), 262/2008.(IX.16.), 
265/2008.(IX.16.), 266/2008.(IX.16.), 
267/2008.(IX.16.), 270/2008.(IX.16.), 
271/2008.(IX.16.), 272/2008.(IX.16.), 
274/2008.(IX.16.), 275/2008.(IX.16.), 
276/2008.(IX.16.), 281/2008.(IX.16.), 
284/2008.(IX.25.), 286/2008.(IX.25.), 
288/2008.(IX.25.), 289/2008.(IX.25.), 
293/2008.(X.16.), 295/2008.(X.16.), 
297/2008.(X.16.), 301/2008.(XI.6.), 
302/2008.(XI.6.), 303/2008.(XI.6.), 
310/2008.(XI.6.), 311/2008.(XI.6.) lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról, 
beszámolóját az átruházott hatáskörben 
tett intézkedésekről, tájékoztatóját a két 
ülés közötti fontosabb eseményekről 
elfogadja. 

 
2.Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete a 176/2008.(V.19.), a 
189/2008.(VI.30.) és a 291/2008.(X.16.) 
sz. határozat végrehajtási határidejét 
2008. november 30-ig., a 
200/2008.(VI.30.), a  230/2008.(VI.30.), 
a 257/2008.(IX.16.) és a 
260/2008.(IX.16.) határozat végrehajtási 
határidejét 2008. december 31-ig, a 

90/2008.(III.31.) határozat végrehajtási 
határidejét 2009. február 28-ig, a 
206/2008.(VI.30.) és a 268/2008.(IX.16.) 
határozat végrehajtási határidejét 2009. 
március 31-ig, a 280/2008.(IX.16.) 
határozat végrehajtási határidejét 2009. 
június 30-ig és a 232/2007.(X.1.) 
határozat végrehajtási határidejét 2009. 
augusztus 31-ig meghosszabbítja. 

 
3.Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete a 207/2008.(VI.30.) 
sz. határozatát visszavonja. 

 
313/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a várossá avatás 40. 
évfordulójára, 2010. április 1-jén 
megjelentetni kívánt Dombóvár 
monográfia fejezeteinek összeállítására 
felkéri dr. Pap Norbertet, a PTE-TTK 
tanszékvezetőjét, 500.000 Ft + áfa 
megbízási díjért. 

A képviselőtestület felhatalmazza a 
polgármestert a megbízási szerződés 
megkötésére. 

Határidő: 2008. december 15. – 
szerződéskötésre 
2009. január 31. – fejezetek 
összeállítására 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Testületi Csoport 
 

314/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete „Dombóvári 
Projektmenedzsment Kft.” néven – 7200 
Dombóvár, Szent István tér 1. alatti 
székhellyel – egyszemélyes nonprofit 
korlátolt felelősségű társaságot hoz létre a 
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városfejlesztési célkitűzések gyakorlati 
megvalósítására. 

A képviselőtestület a társaság 
megalapításához 500.000,-Ft, azaz 
ötszázezer forint összegű törzstőkét 
biztosít. 
A képviselőtestület első ügyvezetőnek 
Miszler Miklóst (7625 Pécs, Szőlő utca 
50.) választja meg 2011 december 31. 
napjáig, az ügyvezető díjazását – az üzleti 
terv elfogadásáig – 150.000 Ft ,-Ft-ban 
állapítja meg. 
A képviselőtestület felhatalmazza a 
polgármestert a Kft. könyvvizsgálójának 
kiválasztására és megbízására legfeljebb 
havi  30.000 Ft díjazással. 

A képviselőtestület a társaság felügyelő-
bizottsági tagjaivá – az üzleti terv 
elfogadásáig díjazás nélkül - az alábbi 
személyeket választja meg 2010. december 
31-ig:  

Név:  Nagy Béla elnök 
Lakóhely: 7200 Dombóvár, Búzavirág u. 

48. 
Név:  Király Gábor tag 
Lakóhely 7200 Dombóvár, Allende u. 14. 

III/7. 
Név:  dr. Antalffy Zsolt tag 
Lakóhely 7200 Dombóvár,  Ady u. 45-51. 

A képviselőtestület megbízza a 
polgármestert, hogy készíttesse el a Kft. 
alapító okiratát, és azt elfogadásra terjessze 
be a soron következő képviselőtestületi 
ülés elé. 
 
Határidő: 2008. december 31. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda 
 

315/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a Dombóvár és 
Környéke Víz- és Csatornamű Kft. a 
Dombóvár belvárosi csapadék és 
szennyvíz csatorna kamerázásáról és a 
vízellátó rendszeren végzett vízveszteség 
elemzésről szóló beszámolóját elfogadja. 

316/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a Dombóvári Futball 
Clubot zavartalan működése érdekében 
500.000 Ft támogatásban részesíti. 
 
Határidő: 2008. november 30. – 
támogatási szerződés megkötésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 

Kabinet 
 

317/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete megbízza a 
polgármestert, hogy a dombóvári 5172/11. 
helyrajzi számú ingatlanon (Gunaras 
Apartmanpark és Gyógykemping) található 
– jelenleg használaton kívüli – teniszpálya 
használatáról és hasznosításáról kezdje 
meg a tárgyalásokat a tulajdonos Gunaras 
Apartmanpark és Gyógykemping Kft. 
képviselőjével többfunkciós sportpálya 
kialakítása céljából, és a tárgyalások 
eredményéhez képest a terület használatba 
vételének kérdését terjessze ismételten a 
képviselőtestület elé. 
 
Határidő: 2008. december 31.- a 
tárgyalások lefolytatására  
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 
 

318/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestület Dombóvár Város 
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 
tűzoltólaktanya épülete fűtéskorszerűsítési 
terveinek elkészítéséhez, az épület 
korszerűsítéséhez, illetve gépjármű 
vásárlásához hozzájárul.   
 

319/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete az 516. sz. Ipari 
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Szakképző Iskola és Kollégium alapító 
okiratát a következőképpen módosítja: 

Az alapító okirat 9. pontja az 
alábbiakkal egészül ki: 
A feladatok ellátásához az iskolának 
rendelkezésére állnak a következő 
ingatlanok: 

- Dombóvár, Bezerédj utca 53.  
Helyrajzi száma: 974 
Területe: 945 m2  

A Képviselőtestület felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a módosított 
alapító okiratot írja alá, és az illetékes 
hatóságoknak küldje meg. 

 
 Határidő:  2008. december 15. - 

alapító okirat 
módosítására  

 Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda 

 
2. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete a Városi Könyvtár 
alapító okiratát a következőképpen 
módosítja: 

Az alapító okirat 2.) pontja az 
alábbiakkal egészül ki: 

 22111-5 KÖNYV- ÉS 
ZENEMŰKIADÁS 

A Képviselőtestület felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a módosított 
alapító okiratot aláírja, és az illetékes 
hatóságok részére megküldje. 

 
 Határidő: 2008. december 15. - alapító 

okirat módosítására  
 Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda 
 

3. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete Dombóvár Város 
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 
alapító okiratát az alábbiak szerint 
módosítja:  

Az alapító okirat 8. pontjának első 
gondolatjeles bekezdése a következők 
szerint módosul: 

8. (Feladatellátást szolgáló vagyon) 
- Dombóvár Város Önkormányzata 
tulajdonában álló 4633/3. helyrajzi 
számú ingatlan  

A Képviselőtestület felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a módosított 
alapító okiratot aláírja, és az 
illetékes hatóságok részére 
megküldje. 

 
Határidő: 2008. december 15. - 

alapító okirat 
módosítására  

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:

 Testületi Csoport 
 

320/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete támogatja a 
pályázat benyújtását a Társadalmi 
Infrastruktúra Operatív Program 
(TIOP) „Múzeumok iskolabarát 
fejlesztése és oktatási-képzési 
szerepének infrastrukturális erősítése” 
című pályázati kiírásra. 

2. A Képviselőtestület felhatalmazza a 
polgármestert a pályázathoz szükséges 
tervezési és engedélyezési munkák 
elindítására, legalább három árajánlat 
bekérését követően a legalacsonyabb 
ajánlatot adó tervezővel való szerződés 
megkötésére, valamint a pályázat 
benyújtására. A Képviselőtestület a 
tervezési és engedélyezési 
feladatokhoz szükséges költségeket 
biztosítja. 

 
Határidő: 2009. január 30. – a pályázat 

benyújtására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 

Kabinet 
 

321/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a József Attila ÁMK, az 
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Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola 
és Kollégium, valamint az 516. sz. Ipari 
Szakképző Iskola és Kollégium módosított, 
az intézményi esélyegyenlőségi intézkedési 
tervet is tartalmazó pedagógiai programját 
jóváhagyja. Felkéri az intézmények 
vezetőit, hogy az intézményi 
esélyegyenlőségi terveket minden tanév 
végén vizsgálják felül, és szükség esetén 
kezdeményezzék annak módosítását.  
 

322/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a József Attila ÁMK 
által működtetett Újdombóvári Közösségi 
Ház működéséről szóló tájékoztatót 
elfogadja. 
 

323/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete 

a) A 2010/2011. tanévtől az Illyés 
Gimnáziumban a 8 évfolyamos 
gimnáziumi oktatást felmenő 
rendszerben megszünteti.  

b) Az Apáczai Középiskolában a 
2010/2011. tanévtől a gimnáziumi 
oktatás helyett „Egyéb szolgáltatások” 
szakmacsoportos szakközépiskolai 
oktatás keretében egy tanulócsoport 
indítását engedélyezi.  

c) A 2009/2010. tanévtől az 516. sz. Ipari 
Szakképző Iskola és Kollégium 
számára szakközépiskolai oktatásban 9. 
évfolyamon két tanulócsoport indítását 
engedélyezi. 

d) A 2009/2010. tanévtől gimnáziumi és 
szakközépiskolai oktatásban osztályok 
indítását tanulócsoportonként 
minimum 30 fő felvétele esetén 
engedélyezi. 

e) Az Illyés Gimnáziumban és az Apáczai 
Középiskolában a nyelvi előkészítő 
osztályok indítását minimum 25 fő 
felvétele esetén továbbra is 
engedélyezi. Amennyiben a felvettek 
száma nem éri el tanulócsoportonként a 
25 főt, abban az esetben nyelvi 

előkészítő osztály indítását az Illyés 
Gimnáziumban engedélyezi 

 
324/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete az 516. sz. Ipari 
Szakképző Iskolának a KEOP-2008-
6.1.0/A pályázati felhívására benyújtandó 
pályázatát támogatja. 

A Képviselőtestület felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a fenntartói támogató 
nyilatkozatot aláírja. 
 
Határidő: Fenntartói támogató nyilatkozat 

aláírására 2008. november 30. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda 
 

325/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a Szivárvány Óvoda és 
Bölcsőde Bölcsődei Intézményegységében 
a bölcsődei gyermekcsoportok számát nem 
növeli, az ellátást a továbbiakban a jelenleg 
engedélyezett férőhelyekkel biztosítja. 
 

326/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a 61. számú főút – 
Kórház utcai csomópont átépítése” 
projektre a DDOP-2007-5.1.3/C pályázat 
benyújtásáról szóló 167/2008. (V.19.) Kt. 
sz. határozatát a következők szerint 
módosítja: 

A beruházás bruttó összege 51.963.388.-Ft, 
melyhez 10%-os, 5.196.339.-Ft saját erő 
biztosítását az önkormányzat vállalja: 

 
Határidő: 2008. november 25. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
és Településfejlesztési Iroda 
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327/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete vételi ajánlatot tesz 
bruttó 60.000.000 Ft vételárért, minimum 4 
év alatti, évente egyenlő részletekben 
történő fizetéssel a Magyar Államvasutak 
Zrt. tulajdonában levő, dombóvári 1890 
hrsz-ú, 3 ha 3630 m2 területű DVMSE 
sporttelep ingatlanra. 

A képviselőtestület az adásvételi szerződés 
megkötésétől számított 5 évig 
kötelezettséget vállal a létesítmény 
sportcélú működtetésére, továbbá arra, 
hogy a vasutas munkavállalók részére a 
létesítményben sportolási lehetőséget 
biztosít. 

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert 

a vételi ajánlat tulajdonossal történő 

közlésére továbbá felhatalmazza annak 

elfogadása esetén az adásvételi szerződés 

megkötésére. 

 
Határidő: 2008. december 31., a vételi 

ajánlat közlésére 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
és Településfejlesztési Iroda 
 

328/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete 1.350.000 Ft-ot különít 
el a 2009. évi költségvetéséből a 
dombóvári közterületi sportlétesítmények 
állapotának javítására, működésük 
zavartalanságának biztosítására. 
 
Határidő: 2009. április 30. – sportpályák 

felújítására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 

Kabinet 
 
 
 
 

329/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a Hetényi úti 
köztemető ravatalozójának 
használhatósága érdekében áthidaló 
jellegű megoldásként faszerkezetű 
előtető megépítéséről határoz, alatta 
térkő burkolat kialakításával. A 
meglevő ravatalozóépület műszaki 
állapotát vakolatjavítással, festéssel, 
mázolással és a WC-k felújításával 
kívánja elfogadhatóbbá tenni. E célra 
2009. évi költségvetésében 6.500.000 
Ft-ot különít el.  
A képviselőtestület felhatalmazza a 
Polgármestert a tervezési és 
kivitelezési szerződés megkötésére. 

2. A képviselőtestület a ravatalozó 
felújítására a Horváth és Patartics 
Építészeti Iroda Kft. által készített, 
építési engedéllyel rendelkező 
tervdokumentáció megvalósítása 
érdekében továbbra is figyelemmel 
kíséri a pályázati lehetőségeket. 

 
Határidő: 2008. december 31. - a 

terveztetés megindítására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
és Településfejlesztési Iroda 
 

330/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete jóváhagyja a Hetényi 
úti városi köztemető 16-os és 17-es 
parcellájának fenntartását díszsírhelyek 
kialakítására oly módon, hogy a 16-os 
parcellába hantos sírok és sírboltok, a 17-
es parcellába hantnélküli urnás, hantnélküli 
koporsós sírok és családi urnafalak 
kerülhetnek, soronként egységes 
kialakítással. 

A képviselőtestület a parcella 
kialakításának fedezetét 2009. évi 
költségvetése terhére vállalja. 
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Határidő: 2009. április 30. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
és Településfejlesztési Iroda 
 

331/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, 
hogy a jogszabályokban biztosított 
lehetőségeken belül tegyen intézkedéseket 
a városi közutak kereszteződéseinek 
beláthatóságát akadályozó sövények és 
egyéb növényzet eltávolítása érdekében. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
és Településfejlesztési Iroda. 
 

332/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete elvi támogatását adja 
ún.  INFOPONT-okat magában foglaló 
közterületi információs tájékoztató 
rendszer létrehozásához. 

A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert 
a rendszer tervének részletes kidolgozására 
azzal, hogy az elkészült koncepciót 
terjessze a testület elé elfogadásra. 
 
Határidő: 2009. március 31. - az ismételt 

előterjesztésre 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
és Településfejlesztési Iroda 
 

333/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a Dombóvári Kistérség 
Pusztai Vízellátási Társulás társulási 
megállapodását felmondja.  

A képviselőtestület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a társulásban 
résztvevő önkormányzatokkal a társulás 
esetleges megszűnésével kapcsolatos 
feladatokról egyeztessen. 

 
Határidő: 2008. december 31. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi és 
Költségvetési Iroda, Testületi Csoport  
 

334/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a Hunyadi tér 10. szám 
alatt létesítendő „Gólyavár” közforgalmú 
gyógyszertár tervezett szolgálati idejével, 
valamint – az új gyógyszertár nyitása 
miatti – ügyelet újraszabályozásával 
egyetért.  

 
Határidő: azonnal – a határozat 

továbbítására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Testületi Csoport 
 

335/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete az Allende utca 26. 
és 28. számú lakóépületek körüli 
parkolási nehézségek enyhítésére 
parkolók megépítéséről határoz az 
586/31 helyrajzi számú közterületen, 
az Allende utca 26. számú lakóépület 
melletti út két oldalán. 

A képviselőtestület felhatalmazza a 
Polgármestert a tervezési szerződés 
megkötésére, továbbá 2.000.000,-Ft-ot 
biztosít a parkolókhoz szükséges 
anyagok beszerzésére és a gépi 
földmunkákra. (2008. évben a 
tervezésre 100.000,-Ft-ot, a 2009. évi 
költségvetéséből a kivitelezésre 
1.900.000,- Ft-ot). 
 
Határidő: 2008. december 15. – a 
tervezési szerződés megkötésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: 
Városüzemeltetési és 
Településfejlesztési Iroda 

 
2. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete a 
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Tanácsköztársaság tér és környéke 
parkolási nehézségeinek enyhítésére 8 
db parkoló megépítéséről határoz a 
Tanácsköztársaság tér 1-3-5. számú 
épülettől déli irányban, a Móricz 
Zsigmond utca 2-4. és 6-8. számú 
épülethez levezető út jobb oldalán. 
Felhatalmazza a Polgármestert a 
tervezési és kivitelezési szerződés 
megkötésére, továbbá 3.516.000,- Ft.-
ot biztosít a parkolók megépítésére 
(2008. évben a tervezésre 96.000,- Ft-
ot, a 2009. évi költségvetéséből a 
kivitelezésre 3.420.000,- Ft-ot). 

 
Határidő: 2008. december 15. – a 
tervezési szerződés megkötésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: 
Városüzemeltetési és 
Településfejlesztési Iroda 

 
336/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete hozzájárulását adja az 
önkormányzat tulajdonát képező, Ambrus 
Sándor által készített Assisi Szent Ferenc-
szobor elhelyezéséhez a Magyar Állam 
tulajdonában álló dombóvári 1328/2 hrsz-ú 
ingatlanra. A Képviselőtestület a szobor 
kihelyezéséhez és a kivitelezés 
lebonyolításához bruttó 591.600,- Ft-ot 
biztosít, továbbá hozzájárul az 
önkormányzat tulajdonát képező süttői 
mészkődarab cseréjéhez a szobor 
posztamenséül szolgáló badacsonyi bazalt 
oszloppal. 

A képviselőtestület a kivitelezési munkák 
elvégzésével megbízza a Dombóvári 
Város- és Lakásgazdálkodási Kht.-t, 
egyben felhatalmazza a Polgármestert a 
kivitelezés megindítására, a csereszerződés 
és az elhelyezésre vonatkozó megállapodás 
megkötésére, a szobor kihelyezéséhez 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal - a kivitelezés 

megindítására 
Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
és Településfejlesztési Iroda 
 

337/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a kiemelt 
emlékhelyekre benyújtott táblatervet a 
melléklet szerint jóváhagyja azzal, hogy 
azon a város címerét meg kell jeleníteni.  
 
Határidő: 2008. december 31. – táblák 

legyártatására és 
kihelyezésére 

Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 

Kabinet 
 

 
 

338/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a Szigeterdő Park 
fejlesztését, rendezését és rekonstrukcióját 
(parkrendezés, szoborcsoport restaurálás) 
szolgáló munkák kapcsán a Kossuth-
szoborcsoport restaurálási engedélyének 
megszerzéséhez szükséges dokumentáció 
elkészítésére árajánlatokat kér be. 

A képviselőtestület felhatalmazza a 
Polgármestert az árajánlatok bekérésére és 
a beérkezett árajánlatoknak döntésre 
legalkalmasabb formában a 
képviselőtestület elé terjesztésére. 
 
Határidő: 2008. december 31. - az 

árajánlatok bekérésére 
2009. január 31. - a beérkezett 
árajánlatok beterjesztésére 

Felelős: Polgármester 
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Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
és Településfejlesztési Iroda 
 

339/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete támogatja a Dombóvári 
Város- és Lakásgazdálkodási Kht. által a 
Dél-Dunántúli Regionális munkaügyi 
Központhoz benyújtott közhasznú 
foglalkoztatási pályázatát, melyhez a 
302.348,- Ft önerőt biztosítja. 

A Képviselőtestület felhatalmazza a 
polgármestert a támogatási szerződés 
megkötésére. 

 
Határidő: 2008. december 15. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi és 
Költségvetési Iroda 
 

340/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete elismeri, hogy a panel 
programban 66%-os önerővel résztvevő 
épületek lakóközösségei jelentős 
erőfeszítéseket tesznek lakóépületeik 
esztétikai megjelenésének javítása, és a 
várost terhelő széndioxid kibocsátás 
csökkentése érdekében. 

A képviselőtestület azonban az energia-
megtakarítást eredményező épület-
felújításokhoz – az önkormányzat 2009. 
évi pénzügyi lehetőségei miatt – 
támogatást nem tud biztosítani. 
Ugyanakkor kifejezi azon szándékát, hogy 
a pénzügyi helyzet javulása esetén a 
támogatás lehetőségét újra megvizsgálja. 

Amennyiben a Népköztársaság u. 2-4-6. és 
a Népköztársaság u. 23-29. lakóközösségei 
által benyújtott pályázat támogatásban 
részesül, a lakóházak energiatakarékos 
felújítását a Képviselőtestület a beruházás 
összes költsége 10%-ának megfelelő 
összeggel támogatja.  

 
Határidő: azonnal – lakóközösségek 

kiértesítésére 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
és Településfejlesztési Iroda. 
 

341/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete kezdeményezi a 4570 
hrsz-ú ingatlan hatályos településrendezési 
tervnek megfelelően történő kialakítását, 
ezért kérelmezi a Dél-dunántúli Regionális 
Közigazgatási Hivatalnál a Dombóvár 
belterület 4570 hrsz-ú ingatlannal 
szomszédos területrészek önkormányzat 
részére történő, közútként való lejegyzését. 
A kérelmet a 9-115/2008 és E-76/2008 
számmal jelölt változási vázrajzon és a 
hozzá kapcsolódó területkimutatáson 
megjelölt azon ingatlanok és 
ingatlanrészek vonatkozásában nyújtja be, 
ahol a telekhatár-rendezés adásvételi 
szerződés megkötése útján nem 
rendezhető. 

A Képviselőtestület a kártalanításhoz 
szükséges pénzügyi fedezetet biztosítja. 

A Képviselőtestület felhatalmazza a 
polgármestert az eljárás megindítására és 
az eljárás lefolytatásához szükséges 
jognyilatkozatok megtételére. 
 
Határidő: 2008. december 31. - az 

engedélykérelem benyújtására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
és Településfejlesztési Iroda 
 

342/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a dombóvári 2923. hrsz. 
alatt nyilvántartott, Gyár u. 16. szám alatti 
volt kisvasútállomás 

- épületéből 88,16 m2 épületrész, a telek 
részéből 5545m2 zöldterület használatát 
ingyenesen a Dombóvári Önkéntes 
Polgári Természetőr Egyesület részére, 

- épületéből a 389/2005. (XII. 19.) 
számú határozattal elfogadott tervek 
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szerint a „vasúti múzeum” céljára 
szolgáló 41,9 m2 területű helyiség 
használatát a Dombóvári Városszépítő 
és Városvédő Egyesület részére 

- épületéből a 389/2005. (XII. 19.) 
számú határozattal elfogadott tervek 
szerint a „vasúti múzeum” céljára 
szolgáló 37,62 m2 területű helyiség 
használatát a Dombóvári Művelődési 
Ház Kht. részére 

engedi át ingyenesen 2009. január 1-től 
2011. december 31-ig. 

A Képviselőtestület a 257/2008. (IX. 16.) 
számú határozatából a kisvasútállomás 
épületére vonatkozó rendelkezéseket 
visszavonja. 

A képviselőtestület felhatalmazza a 
polgármestert a használatra történő 
átadásról szóló megállapodás megkötésére. 
 
Határidő: 2008. december 31. – a 

megállapodás aláírására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda 
 

343/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete, mint a dombóvári 
6410/23. és a 6410/24 hrsz.-ú, 
természetben a Csokonai utca 37-39. szám 
alatt található ingatlant terhelő 
elidegenítési és terhelési tilalom jogosultja 
hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan 
tulajdonjogát Piroska Árpád tulajdonostól 
mint eladó, Boczonádi Imre vevő részére 
adásvétel címén átruházzák, amennyiben a 
szerződésben a vevő vállalja az ingatlan 
beépítését a szerződés megkötésétől 

számított legfeljebb három éven belül az 
önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
14/2001. (III. 28.) számú rendeletben 
foglalt feltételekkel. A hozzájárulás 
feltétele az adásvételi szerződés 
önkormányzat részéről történő 
ellenjegyzése. 

A Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert a szükséges nyilatkozatok 

aláírására. 
 

Határidő: 2008. december 31. 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
és Településfejlesztési Iroda 
 

344/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete, mint a dombóvári 
1506/12. hrsz.-ú, természetben a Nyár 
utcában található ingatlant terhelő 
elidegenítési és terhelési tilalom jogosultja 
hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan 
tulajdonjogát Márton Károly tulajdonostól 
mint eladó, Schveiger Vendel vevő részére 
adásvétel címén átruházzák, amennyiben a 
szerződésben a vevő vállalja az ingatlan 
beépítését a szerződés megkötésétől 
számított legfeljebb három éven belül az 
önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
14/2001. (III. 28.) számú rendeletben 
foglalt feltételekkel. A hozzájárulás 
feltétele az adásvételi szerződés 
önkormányzat részéről történő 
ellenjegyzése. 

A Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés és a szükséges 

nyilatkozatok aláírására. 
 

Határidő: 2008. december 31.  
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
és Településfejlesztési Iroda. 
 

345/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete az Önkormányzat 2008. 
évi módosított közbeszerzési tervét 
elfogadja. A nyilvánosság folyamatos 
biztosítása érdekében elrendeli, hogy a 
www.dombovar.hu honlapra kerüljön fel. 

 

http://www.dombovar.hu/
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Határidő: 2008. november 30. – a terv 
nyilvánosságra hozatalára 

Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
és Településfejlesztési Iroda, Testületi 
Csoport 
 

346/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a 2009. évi 
költségvetési koncepcióról a 2008. 
december 15-ére tervezett ülésén dönt.  
 
Határidő: 2008. december 15. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi és 
Költségvetési Iroda 
 

347/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a Jóléti Szolgálat 
Alapítvány ügyvezetőjének az Országos 
Foglalkoztatási Közalapítvány Által 
támogatott „Tiszta Munka” című projekt 
megvalósításáról szóló tájékoztatóját nem 
fogadja el. 
 

348/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a járda-felújítási 
programmal kapcsolatban észrevételt tesz a 
végrehajtás elhúzódása miatt és felhívja a 
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási 
Kht. ügyvezetőjének figyelmét arra, hogy a 
jövőben hárítson el minden akadályt a 
program gyorsabb végrehajtása elől. 

A Képviselőtestület a Dombóvári Város- 
és Lakásgazdálkodási Kht. beszámolóját a 
306/2007. (XII.17.) Kt. sz. határozatban 
foglalt járda-felújítási program 
végrehajtásáról – a már befejezett felújítási 
munkálatok tekintetében – tudomásul 
veszi. 

 
 
 

349/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a 2008/2009. tanév 
indításáról és előkészítéséről szóló 
tájékoztatást elfogadja.  
 

350/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a Magyar Államkincstár 
Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága 
által Dombóvár Város Önkormányzata 
központi költségvetésből származó 
hozzájárulásai, támogatásai 2007. évi 
elszámolásával kapcsolatban végzett 
ellenőrzéséről szóló tájékoztatót elfogadja. 

A Képviselőtestület elrendeli, hogy az 
ellenőrzés szerinti eltérések összegével az 
érintett intézmények 2008. évi 
költségvetése módosításra kerüljön. 
 
Határidő: költségvetési rendelet 

következő módosítása – 
intézményi költségvetések 
módosítása 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi és 
Költségvetési Iroda 
 

351/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete az önkormányzat 2008. 
évi gazdálkodásának háromnegyedéves 
helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 

A képviselőtestület a következő 
határozatait zárt ülésen hozta meg: 

 
352/2008. (XI.25.) Kt. sz. határozat 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a dombóvári 516. sz. 
Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 
vezetésével megbízza Vida János tanárt, 
2009. augusztus 1-től 2010. július 31-ig 
terjedő időszakra.  

… 
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A Képviselőtestület megbízza a 
polgármestert Vida János tanár 
intézményvezetői kinevezésének 
elkészítésével.  
 
Határidő:  2009. július 31. – a kinevezés 

elkészítésére 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda 

A Képviselőtestület a 353/2008. (XI.25.) 
Kt. számú határozatát a személyiségi 
jogok védelme miatt nem tesszük közzé. 
 
 
A Képviselőtestület a 354/2008. (XI.25.) 
és a 355/2008. (XI.25.) Kt. számú 
határozatait egyedi ügyben eljárva hozta 
meg. 

 
 
A 310/2008. (XI.6.) Kt. számú határozattal elfogadott Dombóvár Város, Attala, 
Csikóstőttős, Döbrököz, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső és Nak Községek 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodása: 
 

Megállapodás 
 

Oktatási-nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról 
 
 

A Megállapodás 3.) pontjában részletesen megjelölt önkormányzati képviselő-testületek a 
„Helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 43.§ és a 
„Helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről” szóló 1997. évi CXXXV. törvény 
(továbbiakban Ttv.) 9. §-ában foglalt rendelkezések alapján az Ötv. 8. § (4) és 9. § (4) 
bekezdésében foglaltak szerint oktatási-nevelési intézményeik közös fenntartásában 
állapodnak meg. 

1) A társulás neve 
 
Dombóvár Város, Attala, Csikóstőttős, Döbrököz, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső és 
Nak Községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulása  

Rövidített neve: Kapos-menti Oktatási Társulás 
 
2) A Társulás székhelye, működési területe 

A Társulás székhelye: Dombóvár, Arany János tér 21. 

Működési területe:  

 Bölcsőde: Dombóvár város illetékességi területe 

Óvoda: Dombóvár város, Csikóstőttős, Döbrököz, Jágónak, és Kaposszekcső 
községek illetékességi területe 

Általános iskola: Dombóvár város, Attala (csak felső tagozat esetében), Csikóstőttős, 
Döbrököz, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső és Nak községek illetékességi területe 

Középiskolai és kollégiumi ellátás: Dél-Dunántúl, országos beiskolázással 

Alapfokú művészetoktatás: Dombóvár város, Attala, Csikóstőttős, Döbrököz, 
Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső és Nak községek illetékességi területe 
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3) A társulás tagjainak neve, székhelye: 

Gesztor: Dombóvár Város Önkormányzata 
Székhely: 7200 Dombóvár, Szent István tér 1. 

Tag: Attala Község Önkormányzata 
Székhely: 7252 Attala, Kossuth Lajos utca 15. 

Csikóstőttős Község Önkormányzata 
7341 Csikóstőttős, Hunyadi tér 24. 
 
Döbrököz Község Önkormányzata 
7228 Döbrököz, Páhy utca 45. 
 
Jágónak Község Önkormányzata 
7362 Jágónak, Kossuth Lajos utca 22. 
 
Kapospula Község Önkormányzata 
7251 Kapospula, Béke tér 21. 
 
Kaposszekcső Község Önkormányzata 
7361 Kaposszekcső, Táncsics utca 30.  
 
Nak Község Önkormányzata 
7215 Nak, Fő utca 127. 
 

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

Intézmény neve: 

Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium  
Székhelye: 7200 Dombóvár, Arany János tér 21. 
Rövidített neve: Apáczai Oktatási Központ 
 
Óvodai Intézményegység: 
Székhelye: 7200 Dombóvár, Zrínyi utca 10. 
 
Óvodai Tagintézményei: 

Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Szivárvány Óvodai Tagintézménye 
7200 Dombóvár, Zrínyi utca 10. 
 
Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Erzsébet Óvodai Tagintézménye 
7200 Dombóvár, Petőfi utca 27. 
 
Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Bezerédj Amália Óvodai Tagintézménye 
7200 Dombóvár, Bezerédj utca 33. 
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Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Döbröközi Óvodai Tagintézménye 
7228 Döbrököz, Ifjúság utca 6. 
 
Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Kaposszekcsői Óvodai Tagintézménye 
7361 Kaposszekcső, Kossuth utca 11. 
Telephelye: 7362 Csikóstőttős, Hunyadi tér 20. 
 
Általános iskolai Tagintézményei: 
 
Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Belvárosi Általános Iskolai 
Tagintézménye 
7200 Dombóvár, Hunyadi tér 23. 
 
Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Kaposszekcsői Általános Iskolai 
Tagintézménye 
7361 Kaposszekcső, Táncsics utca 22. 
Telephelye: 7341 Csikóstőttős, Hunyadi tér 20. 
 

 Egységes iskolai intézményegysége: 

Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Egységes Iskolai Intézményegysége 
7200 Dombóvár, Arany János tér 21. 
Feladatellátási helye: 7228 Döbrököz, Iskola utca 3.  

Alapfokú Művészetoktatási Intézményegysége: 
 
Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Alapfokú Művészetoktatási 
Intézményegysége 
7200 Dombóvár, Szabadság utca 14. 
 
Kollégiumi Intézményegysége: 
 
Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Kollégiumi Intézményegysége 
7200 Dombóvár, Arany János tér 21. 
 
Bölcsődei Intézményegysége: 
 
Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Bölcsődei Intézményegysége 
7200 Dombóvár, Kórház utca 35. 

 
5) A Társulás jogállása: 

a) A társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik, döntéshozó szerve a Társulási 
Tanács.  
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b) A társulási megállapodás határozatlan időtartamra szól. 

c) A társult önkormányzatok vállalják, hogy 2009. július 31. napjával a jelen 
megállapodás elfogadásának napján társulásban fenntartott intézményeiket a 
dombóvári székhelyű Apáczai Csere János Általános és Középiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium kivételével megszüntetik, intézményeikből 
2009. augusztus 1. napjával átszervezéssel egy közös igazgatású közoktatási 
intézményt hoznak létre, mely a jogelőd intézmények valamennyi alapfeladatát ellátja. 
A társult önkormányzatok vállalják, hogy a közös fenntartásban működő intézmény 
közoktatási funkcióit legalább 2015-ig fenntartják. 

d) A társulásban résztvevő képviselőtestületek mindegyikének minősített többséggel 
hozott döntése szükséges  

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

e) Az érintett település polgármestere évente 1 alkalommal beszámol a képviselő-
testületének a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulás céljának 
megvalósulásáról. (Ttv. 6.§ (4)) 

f) A társult önkormányzatok a közigazgatási területükön működő tagintézmény vagy 
telephely egyedi nevét szabadon határozhatják meg. 

 
6) A társulás célja, feladatai (Ttv.8.§ ): 

a) A társult települések közigazgatási területén lakó bölcsődés, óvodás, általános és 
középiskolás korú tanulóknak a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben 
meghatározott bölcsődei, óvodai, általános és középiskolai nevelésének, oktatásának 
biztosítása úgy, hogy a közoktatási intézmény közös fenntartásával a társult 
önkormányzatok kötelező közoktatási feladataikat gazdaságosan és szakmailag magas 
színvonalon és hatékonyan lássák el. 

 
b) A közoktatási intézmények közös fenntartásával a nevelési-oktatási intézményekben a 

munkaerő kihasználtság jobbá váljon, az egy gyermekre eső fajlagos költségek 
csökkenjenek 

 
7) Tevékenységi köre: 

A társult önkormányzatok közigazgatási, ellátási területén a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvényben meghatározottak alapján a bölcsődei, óvodai, általános iskolai, 
szakközépiskolai, alapfokú művészetoktatási és kollégiumi feladatok megvalósítására terjed 
ki a 3. pontban foglalt feladatellátási helyeken működő Apáczai Csere János Bölcsőde, 
Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium közös 
fenntartásával. 
 
8) A társulás szervezete, a Társulási Tanács működésének szabályai 

a) A társult képviselő-testületek a társulás döntéshozó szerveként 8 főből – a társult 
önkormányzatok polgármestereiből – álló társulási tanácsot hoznak létre.  
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b) A társulási tanács megalakultnak tekinthető, ha a képviselő-testületek mindegyike 
minősített többségű határozatával jóváhagyta a megállapodást és a társulási tanács 
alakuló ülése kimondta a megalakulását. 

c) A társulási tanács tagjai a közös fenntartású intézmény működtetéséhez való 
költségvetési hozzájárulásuk arányában rendelkeznek szavazatai joggal úgy, hogy 
Dombóvár Város polgármestere a szavazatok felével rendelkezik. A szavazati jog 
megoszlása az alábbi: 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 50 
Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: 17 
Kaposszekcső Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: 15 
Csikóstőttős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: 10 
Jágónak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: 4 
Kapospula Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: 2 
Attala község Önkormányzatának Képviselő-testülete: 1 
Nak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: 1 
A szavazati jogok megoszlását a társult képviselő-testületek a költségvetési 
hozzájárulás arányában minden év március 31. napjáig felülvizsgálják, és szükség 
esetén módosítják. 

d) A társulási tanács tagjai sorából elnököt és a társulás elnökének helyettesítésére 
elnökhelyettest választ úgy, hogy az egyik tisztségviselő az intézmény székhelye 
szerinti önkormányzatot képviselő polgármester legyen. A társulást az elnök, 
akadályoztatása esetén az elnökhelyettes képviseli. A társulási tanács ülésein a 
települések jegyzői tanácskozási joggal vehetnek részt. 

e) A társulási tanács döntéseit ülésén, határozattal hozza. A társulási tanács akkor 
határozatképes, ha ülésén legalább 5 tagja jelen van, valamint az általuk képviselt 
szavazatok aránya meghaladja az 50 %-ot. A határozati javaslat akkor tekintendő 
elfogadottnak, ha a jelenlévő tagok több, mint fele elfogadta, továbbá az általuk 
képviselt szavazatok száma meghaladja az összes szavazat 50 %-át.  

f) Szavazni személyesen, vagy a polgármester tag akadályoztatása esetén a tag által 
írásban adott meghatalmazás alapján helyettes képviselő útján lehet. 

g) Az ülést össze kell hívni: 
- szükség szerint, de évente legalább két alkalommal, 
- a társulási tanács által meghatározott időpontban, 
- a társulás bármely tagjának – napirendet tartalmazó – indítványára, 
- az illetékes közigazgatási hivatal kezdeményezésére. 
 

h) A társulási tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyről a társulási tanács 
elnöke gondoskodik. A társulási tanács zavartalan működéséhez szükséges ügyviteli 
teendőket az intézmény főigazgatói titkársága, fenntartói feladatellátással kapcsolatos 
teendőit Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala látja el. 

 
i) A társulási tanács részletes működési szabályait – a megállapodásban meghatározott 

keretek között – maga állapítja meg. 
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9) A társulásra átruházott hatáskörök: 

A társult képviselő-testületek – szervezeti és működési szabályzataik megfelelő 
módosításával – az alábbi hatásköröket ruházzák át a társulásra, melyekben való döntési 
jogkör a Ttv. 11. §-a szerint a társulási tanácsot illeti meg: 
 
a) előzetesen véleményezi a közoktatási intézmény költségvetését,  
b) rendszeresen ellenőrzi a szakmai munka eredményességét, a gyermek- és ifjúságvédelmi 

tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket, 
c) megbízza és kinevezi a közoktatási intézmény vezetőjét, és gyakorolja felette a munkáltatói 

jogokat, 
d) jóváhagyja a közoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatát, minőségirányítási 

programját, valamint a nevelési-oktatási intézmény nevelési, illetve pedagógiai 
programját, házirendjét, 

e) értékeli a nevelési-oktatási intézmény nevelési, illetve pedagógiai programjában 
meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét. 

10) A társult önkormányzatok a társulás által fenntartott intézmény alapító okiratának 
aláírására a Társulási Tanács elnökét hatalmazzák fel. 

 
11) A társulás vagyona: 

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

b) A Társulás időtartama alatt szerzett vagyon és vagyonszaporulat szintén a 
tagintézményt illeti, amennyiben azt az illetékességi területén működő önkormányzat 
biztosította. A közös pályázati támogatással elnyert vagyon vagy vagyonszaporulat a 
támogató rendelkezése szerint és a társult tagok külön megállapodása alapján illeti 
meg az intézményeket. 

c) A társuló önkormányzatok a közoktatási feladat-megvalósítás magas színvonalának 
biztosítása érdekében: 

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

költségvetésének függvényében lehetőségeikhez mérten járulnak hozzá a 
tagintézmény, telephely működéséhez. 

d) A társulás által fenntartott intézményt érintő felhalmozási célú kétmillió Ft értékhatár 
feletti kötelezettségvállaláshoz a társulási tanács véleményét előzetesen ki kell kérni. 

 
12) A költségek viselésének arányai és teljesítésének feltételei, a társulás tagjainak 

vagyoni jogai és kötelezettségei 

a) A közösen fenntartott intézmény költségvetése Dombóvár Város Önkormányzatának 
költségvetésébe épül be. A társulásban részt vevő képviselőtestületek a költségvetést 
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előzetesen véleményezik, egyidejűleg legkésőbb minden év január 31-ig 
határozatukkal elfogadják az intézmény működéséhez biztosított költségvetési 
hozzájárulás összegét.  

b) Az intézmény közös fenntartásának fedezeteként szolgál a mindenkori hatályos 
költségvetési törvényben meghatározott normatív állami hozzájárulás, a többcélú 
társulások támogatására kérhető normatíva és az egyéb kiegészítő közoktatási 
hozzájárulások. 

c) A társult önkormányzatok tagintézményének és/vagy telephelyének fenntartáshoz való 
pénzügyi hozzájárulása a tagintézmény és/vagy telephely fenntartásához igényelhető 
állami normatívákon, az intézmény saját bevételén, továbbá az előző évi gazdálkodás 
alapján keletkező pénzmaradványon felül biztosítandó többletköltség. Ennek tárgyévi 
előirányzatát az önkormányzatok saját költségvetési rendeleteikben biztosítják, és 
Dombóvár Város Önkormányzata részére havi bontásban átutalják.  

d) A működési kiadások tartalmazzák a gazdálkodási feladatokra költségvetési főösszeg 
arányában felosztott költségeket (Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 
kiadásai), valamint az étkeztetés, takarítás, és az intézmény főigazgatóságának 
költségeit. A működési bevételek tartalmazzák az étkeztetésből származó bevételeket. 
A működési célú állami támogatások tartalmazzák a normatív hozzájárulásokat, a 
társulási normatívákat és a közoktatási kiegészítő támogatásokat.  

e) Az önkormányzatok által fizetendő hozzájárulást tagintézményenként és/vagy 
telephelyenként kell megállapítani. 

f) Az egy gyermekre/tanulóra fizetendő hozzájárulás számítása következő módon 
történik: 

 

Intézmény fenntartási, működési kiadásai 
-intézmény fenntartási, működési bevételei 

-állami támogatások 
-átvett pénzeszközök 

- pénzmaradvány 

Normatív támogatások igénylésénél szereplő 
intézményi átlaglétszám 

 

g) A tagintézménnyel nem rendelkező önkormányzatok az intézmények működéséhez és 
fenntartásához szükséges további költségek fedezetét az intézmény működési 
körzetéből bejáró tanulói, ill. gyermeklétszám arányában saját költségvetési 
rendeleteikben biztosítják, melyet havi bontásban az intézményfenntartó számlájára 
utalnak át. Az alapfokú művészetoktatásban igénybevett tanuló létszám esetében a 
2009. szeptember 1-től új tanulói jogviszonyt létesítő tanulók után terheli a társult 
önkormányzatokat fizetési kötelezettség. 

h) A társulásra jutó tanügy-igazgatási, irányítási és közvetett költségek fedezetét 2009. 
augusztus 1-ig Dombóvár Város Önkormányzata biztosítja. Ezt követően a fenti 
költségek fedezetéről a társult önkormányzatok külön megállapodásban rendelkeznek.   

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

j) Társult felek az önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése 
esetén irányadó eljárásként az azonnali beszedési megbízás – inkasszó – 
alkalmazásában állapodnak meg. A inkasszó benyújtására főszabályként a társulási 
tanács elnöke, a társulási tanács elnöke által képviselt önkormányzat mulasztása 
esetén bármely tag jogosult a hozzájárulás esedékessé válását követő két 
eredménytelen felszólítást követő 15 napon belül. 

k) A társulás, illetve a közös fenntartású intézmény pénzügyi, gazdálkodási helyzetéről a 
társulás elnöke félévente tájékoztatja a társulás tagjait. 

 
13) A Társulás ellenőrzésének rendje (Ttv 8.§(4) h)) 

a) A Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi ellenőrzési 
jogkörében vizsgálja, hogy a társulás szervezete, működése, döntéshozatali eljárása 
megfelel-e a jogszabályoknak (Ttv. 20.§(2)). 

A társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei évente 1 alkalommal 
igényelhetik az intézmény főigazgatójának beszámolóját az intézményben folyó munkáról. 

b) A Társulás célszerűségi és gazdaságossági szempontú ellenőrzését a Társulási Tanács 
látja el. 

c) A társult önkormányzatok által közösen fenntartott intézmény működésével 
kapcsolatos törvényességi felügyeletet Dombóvár Város Jegyzője látja el. 

d) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 91. § (4) bekezdésében foglalt 
hatáskörök gyakorlásával a társult önkormányzatok Dombóvár Város Jegyzőjét bízzák 
meg. 

 
14) A Társulás által foglalkoztatott személy alkalmazásának feltételei 

a) Az intézményvezetői jogkört az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános 
és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium főigazgatója 
gyakorolja, akinek intézményvezetői megbízásához a társult önkormányzatok 
képviselőtestületének véleménye szükséges. A főigazgatói állást nyilvános pályázat 
útján kell betölteni. 

b) A főigazgatói állás nyilvános pályáztatási eljárásával kapcsolatos teendőket Dombóvár 
Város Önkormányzata látja el, a magasabb vezetői megbízással kapcsolatos 
hatásköröket a Társulási Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat Társulási Tanács 
elnöke gyakorolja.  

c) A tagintézmények és intézményegységek vezetőjének megbízásához és a megbízás 
visszavonásához az érintett települési önkormányzat képviselő-testületének véleménye 
szükséges. A kinevezéssel, felmentéssel, vezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói 
jogokat az Igazgatótanács, az egyéb munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja.  

d) Az intézmény dolgozóinak kinevezésével, felmentésével kapcsolatos munkáltatói 
jogokat a főigazgató, az egyéb munkáltatói jogokat a tagintézmény vezető gyakorolja. 
A tagintézmény vezető egyetértése szükséges a tagintézményben dolgozók 
kinevezéséhez, felmentéséhez, áthelyezéséhez, és anyagi elismerésben való 
részesítéséhez.  
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15) A társulási megállapodás felmondásának, társulásból történő kizárásnak és a 
társulás megszűnésének szabályai [(Ttv. 8.§ (4) g)] 

a) A társulási megállapodás felmondani a naptári év utolsó napjával lehet. A 
felmondásról szóló döntést a képviselő-testület legalább 3 hónappal korábban köteles 
meghozni, és a társulás tagjaival közölni. A felmondásról szóló döntés hatálya csak a 
tanév szorgalmi időszakán kívüli időre vonatkozhat.   

b) A társulás felmondása vagy megszűnése, valamint tag kizárása miatt tanulói 
jogviszony nem szüntethető meg, ezért a társulás felmondása, tag kizárása, a társulás 
megszűnése vagy megszüntetése után külön megállapodásban kell rögzíteni a lakóhely 
szerint már nem kötelező felvételt biztosító intézménybe járó gyermekek ellátásának 
feltételeit. 

c) A társulás megszűnését követően 30 napon belül Dombóvár Város Önkormányzata 
köteles elszámolni a költségvetési hozzájárulás felhasználásáról. [(Ttv. 8.§ (4) g)] 

d) A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a 
naptári év utolsó napjával döntésével kizárhatja a társulásból azt a tagot, amely a 
megállapodásban foglalt kötelezettségének a tanács ismételt felhívására határidőben 
nem tett eleget, amennyiben a társulás működőképessége ezt indokolja. 

e) A társulás megszűnik: 

- ha a társulás valamennyi tagja minősített többséggel hozott döntésével elhatározta 
a társulás megszüntetését, illetőleg a tagok száma 2 alá csökken 

- a bíróság jogerős döntése alapján 

f) A társulás megszűnésekor a társult képviselő-testületek egymással elszámolnak, a 
társulás által szerzett vagyoni jogok és kötelezettségek a társult képviselő-testületeket 
illetik a közös fenntartású intézményekben nyilvántartott tulajdoni részarány szerint. 

 
16) A társuláshoz történő csatlakozás 

A társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjával vagy a tanév (nevelési év) rendjéhez 
igazodóan július, augusztus hónapokban lehet, amennyiben a csatlakozni kívánó képviselő-
testület legalább egy hónappal megelőzően eldöntötte és közölte a társulással. A társulásban 
részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése 
szükséges a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz. 

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

Jelen megállapodás 2009. augusztus 1. napjával lép hatályba. 
 
Záradék: 

A megállapodást a Képviselő-testületek jóváhagyólag elfogadták. A társulási megállapodást 
annak elolvasása után, tartalmának megértése után a képviselő-testületek nevében eljáró 
polgármesterek – mint az önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt - saját kezűleg 
aláírták. 
 
Kelt, Dombóvár, 2008. november 6.  

_______________________



Dombóvári Közlöny - 21 - IV. évfolyam 12. szám 
 

RENDELETEK 
 

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

A Képviselőtestület 2008. november 25-i ülésén elfogadott rendeletei: 
 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

45/2008. (XI.28.) rendelete 

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 9/2008.(II.27.) rendelet módosításáról 
 

A képviselőtestület az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. 
törvény 65. §-a felhatalmazása alapján alkotott, Dombóvár Város Önkormányzatának 2008. 
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 és a Kisebbségi 
Önkormányzatok együttes 2008. évi költségvetésének  
Bevételi főösszegét: 5.299.580 ezer Ft-ban 
Kiadási főösszegét 6.424.288 ezer Ft-ban 
ezen belül: 

- a felhalmozási célú bevételt 673.237 ezer Ft-ban 
- a felhalmozási célú kiadást 1.599.548 ezer Ft-ban 

ebből: 
- a beruházások összegét 241.028 ezer Ft-ban 
- a felújítások összegét 371.104 ezer Ft-ban 

a működési célú bevételt 4.626.343 ezer Ft-ban 
a működési célú kiadásokat 4.824.740 ezer Ft-ban 
a költségvetési létszámkeretét átlaglétszámként 977 főben 

záró létszámaként 966 főben 
állapítja meg. 
A finanszírozási műveleteken belül a hitelfelvétel összegét 1.470.041 ezer Ft-ban 
- ebből felhalmozási célú hitelfelvételt 1.102.103 ezer Ft-ban 
a hitel törlesztés összegét 465.879 ezer Ft-ban 
- ebből a felhalmozási célú hiteltörlesztés 277.054 ezer Ft-ban 
a pénzmaradványt 118.346 ezer Ft-ban 
határozza meg. 

2. § 

(1) A rendelet 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 

(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
Dombóvár, 2008. november 25. 
 
 

Szabó Loránd       dr. Farkas-Szabó András 
  polgármester            jegyző 
 

http://www.dombovar.hu/
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 6. sz. melléklet 
Dombóvár Város Önkormányzatának költségvetési mérlege  

   eFt 
Bevételek 2008. év 2009. év 2010. év 

Intézményi működési bevételek 454 731 485 878 510 170 

Helyi adók 413 400 430 000 440 000 

(levonva kommunális adó 100%-a, magánszem. építményadójának 
20%-a) -53 590 -53 590 -53 590 

Személyi jövedelemadó 753 454 780 000 800 000 

Gépjárműadó 102 000 106 000 110 000 

Tűzoltóság működésének támogatása 270 146 275 000 280 000 

Egyéb központi adók 2 000 2 000 2 000 

Egyéb sajátos bevételek 32 000 32 000 32 000 

Állami hozzájárulások és támogatások 2 331 526 2 225 000 2 260 000 

(levonva lakáshoz jutás és fenntartás 100%-a) -30 547 -30 547 -30 547 

Működési célú pénzeszköz átvétel 324 899 350 000 360 000 

Működési célú hitelfelvétel 370 138 251 498 219 786 

Pénzmaradvány (működési célú) 28 662 12 000 13 000 

Alulfinanszírozás 6 976 5 000 6 000 

Kölcsön visszatérülés 7 450 2 000 2 000 

Működési célú bevételek összesen 5 013 245 4 872 239 4 950 819 

Kommunális adó 100 %-a, építményadó 20 %-a 53 590 53 590 53 590 

Fejlesztési célú állami támogatás 119 346 80 000 100 000 

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 268 120 150 000 150 000 

Lakáshoz jutás támogatásának 100%-a 30 547 30 547 30 547 

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 205 532 164 284 65 000 

    ebből: - Dombóvár, 61.sz. főút-Kórház utcai csomópont átépítése   46 767   
              - Dvár, Hunyadi tér(611.sz.főút-65356.sz.áv.út) cspontjának 
átép.   62 817   

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés 8 000 8 000 8 000 

Felhalmozási célú hitel igénybevétele 1 102 103 50 000 50 000 

Felhalmozási célú pénzmaradvány 89 684 90 000 100 000 

Felhalmozási célú bevétel összesen: 1 876 922 626 421 557 137 
Bevétel összesen: 6 890 167 5 498 660 5 507 956 
       
Kiadások 2008. év 2009. év 2010. év 

Személyi juttatások összesen: 2 240 324 2 245 000 2 313 000 

Munkaadót terhelő járulék 708 747 715 000 736 000 

Dologi kiadások 1 502 878 1 380 000 1 421 000 

Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám. 421 250 390 000 395 000 

Ellátottak pénzbeni juttatása 32 435 31 000 32 000 

Rövid lejáratú hitel visszafizetés 188 825 188 825 188 825 

Rövid lejáratú hitel kamat 16 000 16 500 17 000 

Működési célú hitelnyújtás 6 500 1 000 1 000 

Céltartalék működési 1 040 9 000 9 500 
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Működési kiadás összesen 5 117 999 4 976 325 5 113 325 

Felújítási kiadások 374 812 66 674 66 674 

Felhalmozási kiadások 294 505 299 284 195 000 

    ebből: - Dombóvár, 61.sz. főút-Kórház utcai csomópont átépítése   51 963   
              - Dvár, Hunyadi tér(611.sz.főút-65356.sz.áv.út) cspontjának 
átép.   69 463   
Kiadások 2008. év 2009. év 2010. év 

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 18 788 6 336 6 336 

Felhalmozási célú hitel visszafizetés 277 054 55 041 33 621 

Hosszú lejáratú hitel kamata 44 060 42 000 40 000 

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás 3 000 3 000 3 000 

Céltartalék 759 949 50 000 50 000 

Felhalmozási kiadások összesen: 1 772 168 522 335 394 631 
Kiadások összesen: 6 890 167 5 498 660 5 507 956 
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

46/2008. (XI.28.) rendelete  

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
14/2001.(III.28.) rendelet módosításáról 

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

1. § 
 

A Rendelet 1.számú melléklete az alábbiak szerint változik:  

 „5337/234 hrsz,   erdő,    11. ha 6276 m2,  Gunaras, trafo” 
  „2236/1 hrsz,   közterület,   298 m2,   Dália utcai köz”. 
 

2. § 
 
A Rendelet 3. sz. melléklete az alábbiakkal egészül ki:   

 „2878/10 hrsz,  kivett beépítetlen terület,  30.926 m2, Kórház utca a Lidl mögött”. 

 
3. § 

 
(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 1.számú 
mellékletének, a 

„2878/10 hrsz, kivett beépítetlen terület, 31.182 m2, Kórház utca a Lidl mögött”  

 sora. 
 
Dombóvár, 2008. november 25. 
 
 
 Szabó Loránd dr. Farkas-Szabó András  
  polgármester     jegyző 
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

47/2008. (XI.28.) rendelete 

a közterület-használat, hirdetési, reklámcélú építmények, táblák elhelyezésének  
szabályozásáról  szóló 5/2006. (II.20.) rendelet módosításáról 

 
 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdése alapján a közterület-használat, hirdetési, reklámcélú 
építmények, táblák elhelyezésének szabályozásáról szóló 5/2006. (II.20.) önkormányzati 
rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.§ 
 

(1) A Rendelet 4.§ (7) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:  

„h) a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény hatálya alá tartozó rendezvények 
megtartásához illetve az ahhoz szükséges építmények, berendezések kihelyezéséhez.” 
 

(2) A Rendelet 4. § (8) bekezdése a következő mondattal egészül ki: 

„A bejelentési kötelezettség nem vonatkozik a (7) bekezdés h) pontjában foglalt esetre.” 
 

2.§ 
 

(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

(2) A rendelet hatályba lépésével a Rendelet 4.§ (6) bekezdés h) pontjának „és politikai” 
része hatályát veszti. 

 
Dombóvár, 2008. november 25. 
 
 

 Szabó Loránd      dr. Farkas-Szabó András  
   polgármester           jegyző 
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

48/2008. (XI.28.) rendelete 

a közterület-, utca- és városrésznevek megállapításáról, valamint a házszámozás 
rendjéről szóló 11/2004.(IV.19.) rendelet módosításáról 

 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése felhatalmazására alkotott  közterület-, utca- és 
városrésznevek megállapításáról, valamint a házszámozás rendjéről szóló rendeletét az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 

A rendelet 14. §-ának (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„(4) Utca elnevezésére vagy elnevezésének megváltoztatására, illetve védetté 
nyilvánítására bármely dombóvári szervezet, helyi önkormányzati, illetve kisebbségi 
önkormányzati képviselő és állampolgár felkérés nélkül tehet javaslatot.” 

 
2. § 

 
(1) A rendelet 14. §-ának (7) bekezdés felsorolásában a Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottság elnevezés helyébe Városgazdálkodási Bizottság, az Oktatási, Kulturális, 
Ifjúsági és Sportbizottság elnevezés helyébe Humán Bizottság lép. 

 
(2) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
 
Dombóvár, 2008. november 25. 
 
 
 Szabó Loránd      dr. Farkas-Szabó András 
  polgármester             jegyző 
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

49/2008. (XI.28.) rendelete  

Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó 
térítési és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 42/2005. (VI. 8.) rendelet 

módosításáról 
 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 117. § (4) bekezdésében, valamint 124. § (21) bekezdés a) pontjában foglalt 
felhatalmazás alapján alkotott rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 
 

1. § 
 

A Rendelet  9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(2) Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális 
helyzete miatt 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 - 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.” 

 
2. § 

 
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
Dombóvár, 2008. november 25. 
 
 
 Szabó Loránd   dr. Farkas-Szabó András 
 polgármester        jegyző 
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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 

2008.11.10.-2008.11.30 

      

  Típusa Tárgya Szerződő fél Értéke Időtartama 

1. vállalkozói 

nyilvános WC építése -
Szigeterdei lakótorony- 
TEKI/2008/DD-104/g 

pályázat 

Dombóvári 
Város- és 

Lakás- 
gazdálkodási 

Kht. 

5 276 160 Ft 
2008.09.10-
2008.10.30 
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