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V. évfolyam 7. szám

HATÁROZATOK
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 2009. május 5-i rendkívüli
ülésén elfogadott határozatai:
144/2009. (V.5.) Kt. sz. határozat

146/2009. (V.5.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete az Impulzív Dupla
Ironman Világkupát szervező bonyhádi
Easy Star Sport Egyesületet a 2009. június
26-án megrendezésre kerülő Dombóvárgunarasfürdői versenyszakasz sikeres
lebonyolítása érdekében 500.000 Ft
támogatásban részesíti, mely összeggel a
2009. évi költségvetésében a sportcélra
felhasználható keretet megnöveli.

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete felülvizsgálta a 2008
novemberi döntését, és a nyolc évfolyamos
gimnáziumi oktatás folytatása érdekében a
323/2008. (XI. 25.) Kt. sz. határozatának a)
pontját visszavonja.

Határidő: 2009. május 29. – támogatási
szerződés megkötésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet
145/2009. (V.5.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete az 51/2009. (III. 2.) sz.
határozatát módosítja, miszerint a DVMSE
Kosárlabda Kft. részére a 2009.
szeptember hónapjára ütemezett 2.000.000
Ft-os támogatás 2009. május hónapban
kerüljön kifizetésre a Dombóvári KC
kosárlabdacsapat
2008/2009.-es
szezonjának
zavartalan
befejezése
biztosítsa
érdekében.
A
támogatás
folyósítására
és felhasználására
az
51/2009. (III. 2.) sz. határozatban és a
támogatási szerződésben foglalt feltételek
szerint kerülhet sor.
Határidő: 2009. május 4. – Támogatási
szerződés módosítására
2009. május 15. – Támogatási
összeg kifizetésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet

147/2009. (V.5.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a sajátos nevelési
igényű és fogyatékossággal élő diákok
ellátása és a sajátos nevelési igényből
fakadó
szükségleteik
kielégítése
szempontjából fontosnak tartja a Móra
Ferenc Általános Iskola továbbműködését,
ezért kinyilvánítja szándékát, hogy az
intézmény fenntartói jogát 2010. július 1.
napjától át kívánja venni, és erről végleges
döntését legkésőbb 2010. január 31-ig
meghozza.
A
Képviselőtestület
felkéri
a
Polgármestert,
hogy
a
szándéknyilatkozatot a Tolna Megyei
Önkormányzat Elnökének küldje meg, és
kezdeményezze az intézményt érintő
beiskolázási korlátozás megszüntetését,
valamint az intézmény működéséhez
nyújtandó
megyei
önkormányzati
támogatás átadásáról szóló megállapodás
megkötését.
Határidő: 2009.
május
15.
Szándéknyilatkozat
megküldésére
2010. január 31. - Fenntartói
jog átvételének megtárgyalására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Oktatási
referensek

Dombóvári Közlöny
148/2009. (V.5.) Kt. sz. határozat
I. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a költségvetési
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4)
bekezdésében
foglaltak
alapján
felülvizsgálta
a
közfeladatok
ellátásának módját, kinyilvánítja
a) hogy az általa jelenleg fenntartott
költségvetési szervek változatlan
szervezeti
formában
történő
működtetését 2009. július 1-jét
követően továbbra is indokoltnak
tartja, azzal, hogy a 81/2009. (III.
30.) számú határozatában foglalt
döntését – a Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde és a Belvárosi Általános
Iskola
és
Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény
megszüntetéséről és az Apáczai
Csere
János
Általános
és
Középiskola,
Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és
Kollégium
átszervezéséről
–
továbbra
is
fenntartja.
A
Képviselőtestület a 2008. évi CV.
törvényben
foglalt
kötelezettségeinek a költségvetési
szervek alapító okiratainak jelen
határozat szerinti módosításával
tesz
eleget,
a
költségvetési
szerveket
a
módosításnak
megfelelően sorolja be.
b) hogy a jelenleg az általa alapított
gazdálkodó
szervezetek
által
ellátott közfeladatok tekintetében a
közfeladat ellátásának módján nem
változtat, így a Dombóvári Városés Lakásgazdálkodási Nonprofit
Kft., Dombóvári Szent Lukács
Egészségügyi
Nonprofit
Kft.,
Dombóvári Projektmenedzsment
Nonprofit Kft., a Dombóvári
Vízmű
Kft.,
a
Dombóvári
Borostyán
Kft.,
illetve
a
Dombóvári Művelődési Ház Kht., a
Dombóvár –és Környéke Víz- és
Csatornamű Kft., továbbá az ÖKOODMBÓ Kft. tevékenységi körébe
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tartozó
önkormányzati
közfeladatokat ilyen
szervezeti
formában látja el.
II. A Képviselőtestület a költségvetési
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
szóló 2008. évi CV. törvény
rendelkezéseinek eleget téve az
irányítás alá tartozó költségvetési
szervek alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete az 516. sz. Ipari
Szakképző Iskola és Kollégium alapító
okiratát a következők szerint módosítja:
1.) Az alapító okirat preambuluma
kiegészül
a
költségvetési
szervek
jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvényre
történő hivatkozással.
2.) Az alapító okirat új 3. és 4. pontjában
meghatározásra kerülnek az alábbiak, és az
alapító okirat többi pontjának számozása
ennek megfelelően módosul:
- az intézmény költségvetési szerv típus
szerinti besorolása, mely szerint
közszolgáltató költségvetési szerv, a
közszolgáltató költségvetési szerv
fajtája: közintézmény,
- a
feladatellátáshoz
kapcsolódó
funkciója szerint önállóan működő
közszolgáltató költségvetési szerv
- jogszabályban
meghatározott
közfeladata:
szakmai
középfokú
oktatás
3.) Az alapító okirat 6. pontja kiegészül a
2010. január 1. napjától hatályos szakfeladat
számokkal.
4.) Az alapító okirat 7. pontja módosul: a
felügyeleti szerv helyett Dombóvár Város
Önkormányzata, mint alapítói jogokkal
felruházott irányító szerv és címe kerül
feltüntetésre.
5.) Az alapító okirat 8. pontjában a
„Működési terület” szövegrész helyébe
„Működési köre” szövegrész lép.
6.) Az alapító okirat 9. pontja kiegészül a
foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony
megjelölésével,
valamint
a
vezető
kinevezésére
vonatkozó
jogszabály
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megjelölésével,
és
a
megbízás
időtartamának feltüntetésével.
7.) Az alapító okirat 10. pontjában törlésre
kerül
a
gazdálkodás
jogkörének
meghatározása, és megnevezésre kerül a
pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó
önállóan működő költségvetési szerv.
8.) Az alapító okirat 13. pontjában
megnevezésre kerül az ellátható vállalkozási
tevékenység.
9.) Az alapító okirat 14. pontjában
meghatározásra
kerül
az
intézmény
kiegészítő tevékenysége a következők
szerint:
562919 Egyéb étkeztetés
855931 Iskolarendszeren kívüli nem
szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren
kívüli
szakmai oktatás
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
559099 Egyéb
m.n.s.
szálláshelyszolgáltatás
10.) A Képviselőtestület az 516. sz. Ipari
Szakképző
Iskola
és
Kollégium
módosításokkal egybeszerkesztett alapító
okiratát a melléklet szerint elfogadja.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Szivárvány Óvoda
és Bölcsőde alapító okiratát a
következők szerint módosítja:
1.) Az alapító okirat preambuluma
kiegészül
a
költségvetési
szervek
jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvényre
történő hivatkozással
2.) Az alapító okirat új 3. pontjában
meghatározásra kerülnek az alábbiak, és az
alapító okirat többi pontjának számozása
ennek megfelelően módosul:
- az intézmény költségvetési szerv típus
szerinti besorolása, mely szerint
közszolgáltató költségvetési szerv, a
közszolgáltató költségvetési szerv
fajtája: közintézmény,
- a
feladatellátáshoz
kapcsolódó
funkciója szerint önállóan működő
közszolgáltató költségvetési szerv
3.) Az alapító okirat új 5. pontjában
meghatározásra kerül az intézmény
jogszabályban meghatározott közfeladata:
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óvodai nevelés, bölcsődei ellátás, és az
alapító okirat többi pontjának számozása
ennek megfelelően módosul:
4.) Az intézmény 6. pontja kiegészül a
2010. január 1. napjától hatályos
szakfeladat számokkal.
5.) Az alapító okirat 8. pontja helyébe a
következő szövegrész lép:
8. Az intézmény fenntartója:
Az intézmény közös fenntartására
társult önkormányzatok:
Dombóvár Város Önkormányzata
7200 Dombóvár, Szent István tér 1.
Döbrököz Község Önkormányzata
7228 Döbrököz, Páhy utca 45.
6.) Az alapító okirat 9. pontjában a
felügyeleti szerv helyett az alapítói
jogokkal felruházott irányító szerv és címe
kerül megjelenítésre.
7.) Az alapító okirat 10. pontja kiegészül
a foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony
megjelölésével,
valamint
a
vezető
kinevezésére
vonatkozó
jogszabály
megjelölésével,
és
a
megbízás
időtartamának feltüntetésével.
8.) Az alapító okirat 11. pontjában a
„Működési terület” szövegrész helyébe
„Az intézmény működési köre” szövegrész
lép.
9.) Az alapító okirat 12. pontjában
törlésre kerül a gazdálkodás jogkörének
meghatározása, és megnevezésre kerül a
pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó
önállóan működő költségvetési szerv.
10.) Az alapító okirat 16. pontja kiegészül
a „kisegítő” fogalommal.
11.) Az alapító okirat 17. pontja kiegészül
az intézmény által ellátható kiegészítő
tevékenységek felsorolásával.
12.) A Képviselőtestület a Szivárvány
Óvoda és Bölcsőde módosításokkal
egybeszerkesztett alapító okiratát a
melléklet szerint elfogadja.
3. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete az Apáczai Csere
János
Általános
és
Középiskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
és Kollégium alapító okiratát a
következők szerint módosítja:

Dombóvári Közlöny
1.) Az alapító okirat preambuluma
kiegészül
a
költségvetési
szervek
jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvényre
történő hivatkozással
2.) Az alapító okirat új 3. és 4. pontjában
meghatározásra kerülnek az alábbiak, és az
alapító okirat többi pontjának számozása
ennek megfelelően módosul:
- az intézmény költségvetési szerv típus
szerinti besorolása, mely szerint
közszolgáltató költségvetési szerv, a
közszolgáltató költségvetési szerv
fajtája: közintézmény,
- a
feladatellátáshoz
kapcsolódó
funkciója szerint önállóan működő
közszolgáltató költségvetési szerv
- jogszabályban
meghatározott
közfeladata:
szakmai
középfokú
oktatás
3.) Az intézmény 6. pontja kiegészül a
2010. január 1. napjától hatályos
szakfeladat számokkal.
4.) Az alapító okirat 7.) pontja módosul,
a felügyeleti szerv helyébe az alapítói
jogokkal felruházott irányító szerv és címe
kerül.
5.) Az alapító okirat 8. pontjában a
„Működési terület” szövegrész helyébe
„Működési köre” szövegrész lép.
6.) Az alapító okirat 9. pontja kiegészül
a foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony
megjelölésével,
valamint
a
vezető
kinevezésére
vonatkozó
jogszabály
megjelölésével,
és
a
megbízás
időtartamának feltüntetésével.
7.) Az alapító okirat 10. pontjában
törlésre kerül a gazdálkodás jogkörének
meghatározása, és megnevezésre kerül a
pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó
önállóan működő költségvetési szerv.
8.) Az alapító okirat 14. pontja kiegészül
a kiegészítő tevékenységek felsorolásával.
9.) Az alapító okirat 15. pontja kiegészül
a „kisegítő” fogalommal.
10.) A Képviselőtestület az Apáczai Csere
János Általános és Középiskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium
módosításokkal egybeszerkesztett alapító
okiratát a melléklet szerint elfogadja.
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4. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Belvárosi Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény alapító okiratát a következők
szerint módosítja:
1.) Az alapító okirat preambuluma
kiegészül
a
költségvetési
szervek
jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvényre
történő hivatkozással.
2.) Az alapító okirat új 4. pontjában
meghatározásra kerül az intézmény
jogszabályban meghatározott közfeladata:
alapfokú oktatás, és az alapító okirat többi
pontjának számozása ennek megfelelően
módosul:
3.) Az alapító okirat 7.) pontja módosul,
a felügyeleti szerv helyébe az alapítói
jogokkal felruházott irányító szerv és címe
kerül.
4.) Az alapító okirat 8. pontjában az
„Intézmény működési terület” szövegrész
helyébe „Az intézmény működési köre”
szövegrész lép.
5.) Az intézmény új 9. pontjában kerül
meghatározásra a költségvetési szerv típus
szerinti besorolása, és az alapító okirat
többi
pontjának
számozása
ennek
megfelelően módosul.
- az intézmény költségvetési szerv típus
szerinti besorolása, mely szerint
közszolgáltató költségvetési szerv, a
közszolgáltató költségvetési szerv
fajtája: közintézmény,
- a
feladatellátáshoz
kapcsolódó
funkciója szerint önállóan működő
közszolgáltató költségvetési szerv
6.) Az alapító okirat 12. pontja kiegészül
a 2010. január 1. napjától hatályos
szakfeladat számokkal, valamint b)
pontjában meghatározásra kerül az
ellátható kiegészítő tevékenység, és c)
pontja kiegészül a kisegítő tevékenység
fogalmával.
7.) Az alapító okirat 14. pontjában
törlésre kerül a részben önállóan
gazdálkodó kifejezés, és meghatározásra
kerül a pénzügyi--gazdálkodási feladatokat
ellátó önállóan működő költségvetési
szerv.

Dombóvári Közlöny
8.) Az alapító okirat 15. pontja kiegészül
a
vezető
kinevezésére
vonatkozó
jogszabály megjelölésével, és a megbízás
időtartamának feltüntetésével.
9.) Az alapító okirat 16. pontjában kerül
meghatározásra
a
foglalkoztatottakra
vonatkozó jogviszony.
10.) A Képviselőtestület a Belvárosi
Általános
Iskola
és
Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény
módosításokkal egybeszerkesztett alapító
okiratát a melléklet szerint elfogadja.
5. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete az Illyés Gyula
Gimnázium,
Szakközépiskola
és
Kollégium alapító okiratát a következők
szerint módosítja:
1.) Az alapító okirat preambuluma
kiegészül
a
költségvetési
szervek
jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvényre
történő hivatkozással.
2.) Az alapító okirat új 3. és 4. pontjában
meghatározásra kerülnek az alábbiak, és az
alapító okirat többi pontjának számozása
ennek megfelelően módosul:
- az intézmény költségvetési szerv típus
szerinti
besorolása,
mely
szerint
közszolgáltató költségvetési szerv, a
közszolgáltató költségvetési szerv fajtája:
közintézmény
- a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója
szerint önállóan működő közszolgáltató
költségvetési szerv
- jogszabályban meghatározott közfeladata:
általános középfokú oktatás
3.) Az alapító okirat 6. pontja kiegészül
a 2010. január 1. napjától hatályos
szakfeladat számokkal.
4.) Az alapító okirat 7.) pontja módosul,
a felügyeleti szerv helyébe az alapítói
jogokkal felruházott irányító szerv és címe
kerül.
5.) Az alapító okirat 8. pontjában a
„Működési terület” szövegrész helyébe
„Működési köre” szövegrész lép.
6.) Az alapító okirat 9. pontja kiegészül
a foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony
megjelölésével,
valamint
a
vezető
kinevezésére
vonatkozó
jogszabály
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megjelölésével,
és
a
megbízás
időtartamának feltüntetésével.
7.) Az alapító okirat 10. pontjában
törlésre kerül a részben önállóan
gazdálkodó kifejezés, és meghatározásra
kerül a pénzügyi--gazdálkodási feladatokat
ellátó önállóan működő költségvetési
szerv.
8.) Az alapító okirat 13. pontja kiegészül
a kisegítő tevékenység fogalmával.
9.) Az alapító okirat 14. pontja kiegészül
az ellátható kiegészítő tevékenységek
felsorolásával.
10.) A Képviselőtestület az Illyés Gyula
Gimnázium,
Szakközépiskola
és
Kollégium
módosításokkal
egybeszerkesztett alapító okiratát a
melléklet szerint elfogadja.
6. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Városi Könyvtár
alapító okiratát a következők szerint
módosítja:
1.) Az alapító okirat preambuluma
kiegészül
a
költségvetési
szervek
jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvényre
történő hivatkozással.
2.) Az alapító okirat új 2. pontjában
kerül
meghatározásra
jogszabályban
meghatározott közfeladata: könyvtári
tevékenység, és az alapító okirat többi
pontjának számozása ennek megfelelően
módosul.
3.) Az alapító okirat 3. pontja kiegészül
a 2010. január 1. napjától hatályos
szakfeladat számokkal.
4.) Az alapító okirat 5. pontjában a
felügyeleti szerv helyett az alapítói
jogokkal felruházott irányító szerv és címe
kerül megjelenítésre.
5.) Az alapító okirat 7. pontja helyébe a
következő szövegrész lép:
6.) Az intézmény működési köre:
7.) Dombóvár város és a dombóvári
kistérség területe
8.) Az alapító okirat 8. pontja kiegészül
a vezetőre és a foglalkoztatottakra
vonatkozó jogviszony megjelölésével,
valamint a vezető kinevezésének rendjével.

Dombóvári Közlöny
9.) Az alapító okirat 10. pontjából
törlésre kerül a részben önállóan
gazdálkodó fogalom.
10.) Az alapító okirat 13. pontjában
feltüntetésre kerülnek az intézmény által
ellátható kiegészítő tevékenységek.
11.) Az alapító okirat új 14. pontjában
kerül feltüntetésre a költségvetési típus
szerinti besorolás a tevékenység jellege,
valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó
funkciója szerint:
az intézmény költségvetési szerv
típus szerinti besorolása, mely szerint
közszolgáltató költségvetési szerv, a
közszolgáltató költségvetési szerv fajtája:
közintézmény
a
feladatellátáshoz
kapcsolódó
funkciója szerint önállóan működő
közszolgáltató költségvetési szerv
12.) A
Képviselőtestület a Városi
Könyvtár
módosításokkal
egybeszerkesztett alapító okiratát a
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
7. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Dombóvár Város
Hivatásos
Önkormányzati
Tűzoltóságának alapító okiratát a
következők szerint módosítja:
1.) Az alapító okirat preambuluma
kiegészül
a
költségvetési
szervek
jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvényre
történő hivatkozással.
2.) Az alapító okirat 4. pontjában
szereplő felügyeleti szerv helyett az
alapítói jogokkal felruházott irányító szerv
és címe kerül feltüntetésre.
3.) Az alapító okirat új 5. pontja
tartalmazza
a
költségvetési
szerv
jogszabályban meghatározott közfeladatát:
tűzvédelmi tevékenység, és az alapító
okirat további pontjainak számozása ennek
megfelelően módosul.
4.) Az alapító okirat 7. pontjából törlésre
kerül a részben önállóan gazdálkodó
kifejezés, és kiegészül a költségvetési
szerv típus szerinti besorolásával a
tevékenység jellege és a feladatellátáshoz
kapcsolódó funkciója alapján:
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A tevékenységének jellege alapján:
közhatalmi költségvetési szerv
A
feladatellátáshoz
kapcsolódó
funkciója: Önállóan működő közhatalmi
költségvetési szerv
13.) Az alapító okirat 11. pontja kiegészül
a költségvetési szerv foglalkoztatottjaira
vonatkozó foglalkoztatási jogviszony
megjelölésével.
14.) A Képviselőtestület a Dombóvár
Város
Hivatásos
Önkormányzati
Tűzoltóságának
a
módosításokkal
egybeszerkesztett alapító okiratát a
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
8. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Dombóvár Városi
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a
következők szerint módosítja:
Az alapító okiratban az intézmény
neve Dombóvár Város Polgármesteri
Hivatalra módosul.
2.) Az alapító okirat preambuluma
kiegészül
a
költségvetési
szervek
jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvényre
történő hivatkozással.
3.) Az alapító okirat 3. pontja kiegészül
a költségvetési szerv jogszabályban
meghatározott közfeladatával, a jelenleg
hatályos szakfeladatok köre bővül a
következőkkel: „926018 Máshová nem
sorolt kulturális tevékenység”, valamint a
2010. január 1. napjától hatályos
szakfeladatokkal.
4.) Az alapító okirat 4. pontjában
részletezésre
kerül
az
intézmény
illetékessége.
5.) Az alapító okirat 6. pontjában
meghatározott
felügyeleti
szerv
megnevezés helyett az alapítói jogokkal
felruházott irányító szerv és címe kerül
megjelenítésre.
6.) Az alapító okirat 7. pontjában kerül
meghatározásra a jegyző kinevezésének
rendje.
7.) Az alapító okirat új 8. pontja
tartalmazza
a
foglalkoztatottakra
vonatkozó foglalkoztatási jogviszony
megjelölését, és az alapító okirat további
1.)

Dombóvári Közlöny
pontjainak számozása ennek megfelelően
módosul.
8.) Az alapító okirat 9. pontjában törlésre
kerül az önálló gazdálkodási jogkörre
vonatkozó rendelkezés.
9.) Az alapító okirat új 13. pontja
tartalmazza a költségvetési szerv típus
szerinti besorolását, amely a tevékenység
jellege
alapján
közhatalmi,
a
feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója
alapján önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv.
10.) Az alapító okirat 14. pontja a
„kisegítő” kifejezéssel bővül.
11.) Az alapító okirat 15. pontja kiegészül
a
kiegészítő
tevékenységek
megnevezésével.
12.) A Képviselőtestület a Dombóvár
Városi
Polgármesteri
Hivatal
módosításokkal egybeszerkesztett alapító
okiratát a melléklet szerinti tartalommal
elfogadja.
9. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a József Attila
Általános Művelődési Központ alapító
okiratát a következők szerint módosítja:
1.) Az alapító okirat preambuluma
kiegészül
a
költségvetési
szervek
jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvényre
történő hivatkozással.
2.) Az alapító okirat 5. pontjában
meghatározott
felügyeleti
szerv
megnevezés helyett az alapítói jogokkal
felruházott irányító szerv és címe kerül
megjelenítésre.
3.) Az alapító okirat új 7. pontja
tartalmazza a költségvetési szerv típus
szerinti besorolását a tevékenység jellege
és a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója
alapján, és az alapító okirat további
pontjainak számozása ennek megfelelően
módosul:
az intézmény költségvetési szerv
típus szerinti besorolása, mely szerint
közszolgáltató költségvetési szerv, a
közszolgáltató költségvetési szerv fajtája:
közintézmény
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a
feladatellátáshoz
kapcsolódó
funkciója szerint önállóan működő
közszolgáltató költségvetési szerv
4.) Az alapító okirat új 9. pontja
tartalmazza
a
költségvetési
szerv
jogszabályban meghatározott feladatát:
alapfokú oktatás, és az alapító okirat
további pontjainak számozása ennek
megfelelően módosul.
5.) Az alapító okirat 10. pontja kiegészül
az
alábbiakkal:
„A
gyermekek
esélyegyenlőségének biztosítása érdekében
a szociális helyzetből és fejlettségből eredő
hátrányok ellensúlyozása céljából Óvodai
Integrációs
Program
szerinti
foglalkoztatást biztosít.”, valamint a 2010.
január
1-től
hatályos
szakfeladat
számokkal.
6.) Az alapító okirat 11. pontja kiegészül
a „kisegítő” fogalommal.
7.) Az alapító okirat 12. pontjában a
„Működési terület” szövegrész helyébe
„Működési köre” szövegrész lép.
8.) Az alapító okirat 13. pontjában kerül
meghatározásra a vezető kinevezésének
rendje.
9.) Az alapító okirat 14. pontjából
törlésre kerül a részben önálló gazdálkodás
fogalma. Megnevezésre kerül a pénzügyigazdálkodási feladatokat ellátó önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
10.) Az alapító okirat 17. pontjában kerül
megnevezésre a költségvetési szerv által
ellátható kiegészítő tevékenység.
11.) Az alapító okirat 19. pontja kiegészül
a
foglalkoztatottakra
vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony megjelölésével.
12.) A Képviselőtestület a József Attila
Általános
Művelődési
Központ
módosításokkal egybeszerkesztett alapító
okiratát a melléklet szerinti tartalommal
elfogadja.
10. Dombóvár
Város
Önkormányzatának Képviselőtestülete
az Egyesített Szociális Intézmény alapító
okiratát a következők szerint módosítja:
1.) Az alapító okirat preambuluma
kiegészül
a
költségvetési
szervek

Dombóvári Közlöny
jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvényre
történő hivatkozással.
2.) Az alapító okirat új 5. pontja
tartalmazza az intézmény létrehozásáról
rendelkező határozatok számát, és az
alapító okirat további pontjainak száma
ennek megfelelőn módosul
3.) Az alapító okirat 7. pontjában
meghatározott
felügyeleti
szerv
megnevezés helyett az alapítói jogokkal
felruházott irányító szerv és címe kerül
megjelenítésre.
Az alapító okirat 8. pontja kiegészül a
költségvetési
szerv
típus
szerinti
besorolásával, amely a tevékenység jellege
alapján közszolgáltató, a közszolgáltató
költségvetési szerv fajtája: közintézmény
és a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója
alapján önállóan működő költségvetési
szerv.
4.) Az alapító okirat új 9. pontja
tartalmazza
a
költségvetési
szerv
jogszabályban meghatározott feladatát, és
az alapító okirat további pontjainak
számozása ennek megfelelően módosul.
5.) Az alapító okirat 10. pontja kiegészül
a
következőkkel:
„804017
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai
oktatás, vizsgáztatás”, valamint a 2010.
január 1-től hatályos szakfeladatokkal.
6.) Az alapító okirat 12. b) pontja
„Idősek ápolását, gondozását, tartós
bentlakást biztosít 24 férőhelyen, melyből
2 férőhely emelt szintű” sora helyébe a
következő szöveg lép: „Idősek ápolását,
gondozását, tartós bentlakást biztosít 25
férőhelyen”.
7.) Az alapító okirat 13. pontjában a
„Működési terület” szövegrész helyébe
„Működési köre” szövegrész lép.
8.) Az alapító okirat 14. pontjában kerül
meghatározásra az intézmény vezetőjének
kinevezési rendje.
9.) Az alapító okirat 15. pontja kiegészül
a
foglalkoztatottakra
vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony megjelölésével.
10.) Az alapító okirat 17. pontjából
törlésre
kerül
a
részben
önálló
gazdálkodási
jogkörre
vonatkozó
rendelkezés, és megnevezésre kerül a
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pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó
önállóan
működő
és
gazdálkodó
költségvetési szerv.
11.) Az alapító okirat 20. pontja kiegészül
a „kisegítő” fogalommal, valamint az
intézmény által ellátható kiegészítő
tevékenységek felsorolásával.
12.) A Képviselőtestület az Egyesített
Szociális
Intézmény
módosításokkal
egybeszerkesztett alapító okiratát a
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
11. Dombóvár
Város
Önkormányzatának Képviselőtestülete a
„Kapaszkodó”
Szociális
és
Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ
alapító okiratát a következők szerint
módosítja:
1.) Az alapító okirat preambuluma
kiegészül
a
költségvetési
szervek
jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvényre
történő hivatkozással.
2.) Az alapító okirat 5. pontjában
meghatározott
felügyeleti
szerv
megnevezés helyett az alapítói jogokkal
felruházott irányító szerv és címe kerül
megjelenítésre.
3.) Az alapító okirat új 7. pontja
tartalmazza
a
költségvetési
szerv
jogszabályban meghatározott feladatát, és
az alapító okirat további pontjainak
számozása ennek megfelelően módosul.
4.) Az alapító okirat 8. pontja kiegészül
a 2010. január 1. napjától hatályos
szakfeladatokkal.
5.) Az alapító okirat új 9. pontja
kiegészül a kisegítő és kiegészítő
megnevezésekkel.
6.) Az alapító okirat 10. pontja helyébe a
következő szöveg lép:
Az
Intézményfenntartó
Társulás
intézményének működési köre:
Dombóvár Város és a társulásban
résztvevő
községek
közigazgatási
területe.
A Családok Átmeneti Otthonába és a
helyettes szülői hálózatba igény esetén az
egész ország területéről fogadhat
rászorulókat.

Dombóvári Közlöny
7.) Az alapító okirat 11. pontjában kerül
meghatározásra az intézmény vezetőjének
kinevezési rendje.
8.) Az alapító okirat 12. pontjából
törlésre kerül a részben önállóan
gazdálkodó kifejezés, és megnevezésre
kerül a pénzügyi-gazdálkodási feladatokat
ellátó önállóan működő és gazdálkodó
költségvetés szerv.
9.) Az alapító okirat 15. pontja törlésre
kerül.
10.) Az alapító okirat 16. pontja kiegészül
a költségvetési szerv típus szerinti
besorolásával, amely a tevékenység jellege
alapján közszolgáltató, a közszolgáltató
költségvetési szerv fajtája: közintézmény
és a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója
alapján önállóan működő költségvetési
szerv.
11.) Az alapító okirat 17. pontja kiegészül
a
foglalkoztatottakra
vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony megjelölésével.
12.) A Képviselőtestület a „Kapaszkodó”
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató
Központ módosításokkal egybeszerkesztett
alapító okiratát a melléklet szerinti
tartalommal elfogadja.
12. Dombóvár
Város
Önkormányzatának Képviselőtestülete
az Integrált Önkormányzati Szolgáltató
Szervezet alapító okiratát a következők
szerint módosítja:
1.) Az alapító okirat preambuluma
kiegészül
a
költségvetési
szervek
jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvényre
történő hivatkozással.
2.) Az alapító okirat új 2. pontjában
kerül meghatározásra a költségvetési szerv
jogszabályban meghatározott közfeladata
és működési köre, és az alapító okirat
további pontjainak számozása ennek
megfelelően módosul.
3.) Az alapító okirat 3. pontja kiegészül
a
2010.
január
1-től
hatályos
szakfeladatokkal.
4.) Az alapító okirat új 4. pontjában
kerül megjelenítésre a költségvetési szerv
típus szerinti besorolása, amely a
tevékenység jellege alapján közszolgáltató,
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a közszolgáltató költségvetési szerv fajtája:
közintézmény és a feladatellátáshoz
kapcsolódó funkciója alapján önállóan
működő költségvetési szerv. Az alapító
okirat további pontjainak számozása ennek
megfelelően módosul.
5.) Az alapító okirat 5. pontjából törlésre
kerül az önállóan gazdálkodó kifejezés.
6.) Az alapító okirat 8. pontjában
felügyeleti szerv helyett az alapítói
jogokkal felruházott irányító szerv és címe
kerül megjelenítésre.
7.) Az alapító okirat 9. pontja kiegészül
a foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony
megjelölésével és pontosításra kerül a
vezető kinevezési rendje.
8.) Az alapító okirat 12. pontja kiegészül
a „kisegítő” fogalommal.
9.) Az alapító okirat 14. pontjában kerül
megnevezésre a költségvetési szerv által
ellátható kiegészítő tevékenység.
10.) A Képviselőtestület az Integrált
Önkormányzati Szolgáltató Szervezet
módosításokkal egybeszerkesztett alapító
okiratát a melléklet szerinti tartalommal
elfogadja.
A Képviselőtestület felhatalmazza a
polgármestert a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratok
aláírására és a további szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:

Módosított alapító okiratok
megküldésére:
2009. május 30.
„Kapaszkodó” Szociális és
Gyermekjóléti
Alapszolgáltató
Központ
működési
engedélyének
módosítására:
2009. június 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyző
149/2009. (V.5.) Kt. sz. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
a
HOFER
Magyarország
Ingatlan
Kft.

Dombóvári Közlöny
tulajdonában lévő dombóvári 4641/3
hrsz.-ú ingatlant terhelő beépítési
kötelezettség
határidejét
2014.
augusztus 11-ig meghosszabbítja.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete, mint a HOFER
Magyarország
Ingatlan
Kft.
tulajdonában lévő dombóvári 4641/5
hrsz.-ú
ingatlanra
bejegyzett
elidegenítési és terhelési tilalom
jogosultja
eltekint
a
beépítési
kötelezettség
teljesítésétől
és
hozzájárul a beépítési kötelezettség
biztosítására bejegyzett elidegenítési és
terhelési tilalom törléséhez, tekintettel
az ingatlan Helyi Építési Szabályzat
szerinti zöldterületi besorolására.
A képviselőtestület felhatalmazza a
polgármestert a szükséges nyilatkozatok
aláírására.
Határidő: 2009. május 31.
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jogi, Hatósági és
Vagyongazdálkodási Iroda
150/2009. (V.5.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a 61-es főközlekedési
útvonal (Köztársaság utca) – Kórház utca
csomópontjának átépítése kapcsán tett
„közérdekű
kötelezettségvállalás”
jogcímén történő felajánlást megköszöni, a
tárgyi beruházás sikeres lebonyolítása
érdekében elfogadja.
A képviselőtestület felkéri a Polgármestert
a támogató okirat pontos részleteinek a
felajánlást
tevő
cégekkel
történő
egyeztetésére, valamint a támogató
szerződés megkötésére.
Határidő:

2009. június 30. – szerződés
megkötésére
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jogi, Hatósági és
Vagyongazdálkodási Iroda
Városüzemeltetési Iroda
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151/2009. (V.5.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
a
Pénzügyi
és
Városgazdálkodási Bizottság
elnökének Talapka Rudolf képviselőt
választja,
tagjának Németh István képviselőt,
Patay Vilmos képviselőt,
Szigethy István képviselőt,
Dr. Urbánné Patkás Márta
képviselőt,
Nagy Bélát,
Sebrek Csabát
választja meg.
A bizottság tagjainak megbízatása a
Szervezeti és Működési Szabályzat
módosításának kihirdetése napjával lép
életbe.
Határidő: SZMSZ kihirdetése
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Testületi Csoport
152/2009. (V.5.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete döntést hoz a
„Dombóvár Város kezelésében levő
úthálózat gépi síkosság-mentesítési és
hóeltakarítási
munkái,
továbbá
folyamatos
rendelkezésre
állás
biztosítása” tárgyú általános egyszerű
közbeszerzési eljárás megindításáról.
Az ajánlattételi felhívás jóváhagyását a
Polgármesterre bízza, aki a bíráló
bizottság véleményét kikéri.

2. A képviselőtestület jóváhagyja az
alábbi személyi összetételű bíráló
bizottságot
az
eljárásban
való
közreműködésre:
Dr. Farkas-Szabó András jegyző
Kovács Gyula pénzügyi irodavezető
Varga Péter városüzemeltetési
irodavezető
Reichert Gyula közbeszerzési, műszaki
ügyintéző
Dávid Gyula városgondnok

Dombóvári Közlöny
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Határidő:

2009. május 31. – az
ajánlattételi
felhívás
feladására
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Közbeszerzési
ügyintéző
A Képviselőtestület a következő határozatát zárt ülésen hozta meg:
153/2009. (V.5.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Közlekedési csomópontok
átépítése” tárgyában KÉ-3493/2009 számú ajánlati felhívással indult, Kbt. VI. fejezete
szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményét – a 30/2009.(II.9.) képviselőtestületi
határozattal jóváhagyott bíráló bizottság javaslata alapján – az ajánlati felhívás IV.2.1)
pontjában meghatározott Kbt. 57.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti, a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatás bírálati szemponttal értékelve az alábbiak szerint hirdeti ki:
Ajánlati rész
1. helyezett
1. rész: Dombóvár, 61. sz. főút – Kórház
Swietelsky
utcai csomópont átépítése, jelzőlámpás Magyarország Kft.
forgalomirányítással
nettó 46.495.069,Ft
2. rész: Dombóvár, Hunyadi tér (611. főút
Soltút Kft.
– 65358 sz. áv. út) csomópontjának
átépítése
a
közlekedésbiztonság nettó 48.950.189,érdekében, forgalomtechnikai munkákkal,
Ft
jelzőlámpás
forgalomirányítással,
csapadékvíz
elvezetéssel,
erősáramú
földkábelek
áthelyezésével
és
közvilágítási hálózat átalakításával

2. helyezett
Soltút Kft.
nettó 47.429.965,- Ft
Swietelsky
Magyarország Kft.
nettó 53.501.329,- Ft

A Képviselőtestület a Dombóvár, Hunyadi tér (611. főút – 65358 sz. áv. út) csomópontjának
átépítéséhez további 6.757.523,- Ft összegű saját erőt vállal.

2. Amennyiben a nyertes a szerződéskötéstől visszalép a Kbt. 91.§ (2) bekezdés, illetve az
ajánlattételi felhívás VI.3.11.)13) pontja alapján a második helyezettel megköthető a
szerződés.
Ebben az esetben a Képviselőtestület a Dombóvár, Hunyadi tér (611. főút – 65358 sz. áv.
út) csomópontjának átépítéséhez további 7.879.398,- Ft összegű, a Dombóvár, 61. sz. főút
– Kórház utcai csomópont átépítéséhez további 541.330,- Ft saját erőt vállal az érintett
csomópontra.
Határidő: 2009. május 07. – az eredményhirdetésre
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Közbeszerzési ügyintéző – a szerződéskötésig
Városüzemeltetési Iroda – a kivitelezésért

_______________________

RENDELETEK
(A rendeletek egységes szerkezetben megtalálhatóak a www.dombovar.hu honlapon!)
A Képviselőtestület 2009. május 5-i rendkívüli ülésén elfogadott rendeletei:
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
21/2009. (V.5.) rendelete
a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 31/2002. (XI.29.) rendelet módosításáról

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján Dombóvár Város Önkormányzata a szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 31/2002 (XI. 29.) rendeletét (a továbbiakban Rendelet)
az alábbiak szerint módosítja.
1. §
A Rendelet 20. §-ának (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(3) A képviselőtestület a következő bizottságokat hozza létre:
- Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság 7 tagú
- Humán Bizottság
5 tagú”
2. §
(1) A Rendelet 30. §-a (3) bekezdésének utolsó gondolatjeles bekezdése helyébe a következő
szöveg lép:
[(3) A polgármesteri hivatal belső tagozódása:]
…
- Jegyzői Iroda
(2) A Rendelet 30. §-a az alábbi új (4) bekezdéssel egészül ki, az azt követő bekezdések
számozása értelemszerűen eggyel növekszik.
„(4) Az önkormányzat a polgármesteri hivatal részeként közterület-felügyeletet
működtet, melynek feladatait a hivatal szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.
A közterület-felügyelet feladatait a polgármesteri hivatalban alkalmazott közterületfelügyelők látják el.
3. §
A Rendelet 30/A §-a helyébe az alábbiak lépnek:
30/A. §
A Polgármesteri Hivatal munkarendje és ügyfélfogadási rendje
(1) A polgármesteri hivatal köztisztviselőire érvényes munkarend a következő:

Általános munkarend:
Hétfőtől-csütörtökig
Péntek

8,00 órától – 16,30 óráig
8,00 órától – 14,00 óráig

Az Okmányiroda és Anyakönyvi Igazgatás, illetve az Ügyfélszolgálat általánostól
eltérő munkarendje:
Hétfő-kedd-csütörtök
8,00 órától – 16,00 óráig
Szerda
8,00 órától – 18,00 óráig
Péntek
8,00 órától – 14,00 óráig
(2) A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje:
Az általános ügyfélfogadási rend:
Hétfő
8,00 órától - 12,00 óráig
Kedd
8,00 órától – 12,00 óráig
Szerda
8,00 órától – 12,00 óráig
Csütörtök
8,00 órától – 12,00 óráig
Péntek
8,00 órától – 12,00 óráig
Az Okmányiroda és Anyakönyvi Igazgatás, valamint
rendje:
Hétfő
8,00 órától - 12,00 óráig
Kedd
8,00 órától – 12,00 óráig
Szerda
8,00 órától – 12,00 óráig
Csütörtök
8,00 órától – 12,00 óráig
Péntek
8,00 órától – 12,00 óráig

12,30 órától - 16,00 óráig
12,30 órától – 16,00 óráig
12,30 órától – 16,00 óráig

az Ügyfélszolgálat ügyfélfogadási
12,30 órától - 16,00 óráig
12,30 órától – 16,00 óráig
12,30 órától – 18,00 óráig

A Fő u. 43. szám alatti kihelyezett ügyfélszolgálat ügyfélfogadási rendje:
Csütörtök

8,00 órától - 12,00 óráig

12,30 órától - 16,00 óráig

A Gyámhivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfő
Szerda

8,00 órától - 12,00 óráig
8,00 órától – 12,00 óráig

12,30 órától - 16,00 óráig
12,30 órától – 16,00 óráig

4. §
A Rendelet 31. §-a (4) bekezdése a következő szöveggel egészül ki:
(4) … A társulási megállapodás szerint a társulásra átruházott hatásköröket a 2/a.
melléklet tartalmazza.
5. §
A Rendelet 39. § (2) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:
[(2) SZMSZ mellékletei:]

2/a melléklet: Társulásra átruházott hatáskörök
6. §
(1) A Rendelet 12. § (5), 26. § (8), 29/A § (2), 34. § a-b), 36. § (2) bekezdésében szereplő
Pénzügyi Bizottság helyébe Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság elnevezés lép.
(2) A Rendelet 7. § (3), 9. § (3), 26. § (8) bekezdésében szereplő Városgazdálkodási
Bizottság helyébe Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság elnevezés lép.
(3) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
(4) A Rendelet a jelen rendelet 2. számú mellékletét képező 2/a melléklettel egészül ki.
(5) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Dombóvár, 2009. május 5.
Szabó Loránd
polgármester

dr. Farkas-Szabó András
jegyző
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1. számú melléklet
„2. sz. melléklet

Az állandó bizottságok feladatai
Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság
Véleményezi:
− Az önkormányzati ciklusra vonatkozó fejlesztési tervet
− A pénzügyi koncepciót, az ezzel kapcsolatos bizottsági javaslatokat
− Az éves költségvetés tervezetét, végrehajtásáról szóló beszámolókat
− Az egyéb, hatáskörébe tartozó rendeletek
− Az önkormányzati feladatellátásra – más szervvel – kötendő megállapodás tervezetét
− A településfejlesztéssel, településrendezéssel, városüzemeltetéssel, környezetvédelemmel, idegenforgalommal, közlekedéssel kapcsolatos előterjesztéseket
− Az önkormányzati feladatellátás külső szervezeti formában történő megoldását
− Intézmények alapítását, átszervezését
− Az önkormányzati bevételi forrásokat, kiemelten a helyi adórendeletek bevétel-alakító
hatására,
− A feladatkörét érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket
− Az önkormányzat környezetvédelmi programját
Figyelemmel kíséri:
− A költségvetési bevételek alakulását – különös tekintettel a saját bevételekre, a
vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat
− A kezelő szerv tájékoztatása alapján az önkormányzati alapítványok működését
− A közterületek, parkok gondozását, a pályázati lehetőségek forrás támogatását
− A városüzemeltetési feladatok megoldásához megállapított előirányzatok
felhasználását, szükség esetén korrekciót javasol
− A lakossági szolgáltatások szerződésszerű ellátását, a díjtételek alkalmazását, kialakítja
a díjemeléssel kapcsolatos koncepciót
− A feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeletek hatályosulását
Vizsgálja:
− A hitelbevétel indokait és gazdasági megalapozottságát
− A kintlévőségek nagyságát
Ellenőrzi:
− A pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem
érvényesítését
− Az önkormányzati rendeletben szabályozott díjfizetési kötelezettségek teljesítését,
elemzi a bevételekre gyakorolt hatását, javaslatot dolgoz ki a valorizáció mértékére
− Megtárgyalja valamennyi intézmény pénzügyi ellenőrzési értékelését (a költségvetési
intézmények ellenőrzési szabályzatában előterjesztett formában)
Ellátja:
− A képviselőtestület által elrendelt titkos szavazásnál a szavazatszámláló bizottság teendőit
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Javaslatot tesz:
− Önkormányzati biztos kijelölésére, valamint kezdeményezheti önkormányzati biztos
kirendelését.
− Az önkormányzati vagyon hasznosítására
− A befektetni szándékozók feltétel-könnyítő jogosultságaira
− A közlekedésfejlesztést és a tömegközlekedést érintően
− Idegenforgalmi és turisztikai értékek feltárására és kihasználására, a város turisztikai
látogatottságának javítására, az idegenforgalom színvonalát szolgáló intézkedésekre
− A helyi jelentőségű területek, értékek védetté nyilvánítására, a védettség megszüntetésére,
a védettséget javító költségvetési forrásra
− A környezetszépítő akciókra, a civil szervezetekkel történő együttműködés lehetséges
formáira
− Az önkormányzat üzemeltetéssel és fenntartással kapcsolatos fejlesztési igények
költségvonzatára
− Környezetvédelmi Alap támogatására
− A polgármesternek az állattartási övezetben engedélyezett haszonállatszámtól eltérő
állattartás engedélyezéséhez
− A panelépületek felújítására beérkezett pályázatok értékelését követően a támogatásra
− A polgármester illetményének emelésére, egyéb juttatásaira
Meghallgatja:
− Évente egyszer a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok legfőbb
szervének döntéseiről és a társaság gazdasági eredményeiről szóló tájékoztatást.
− Alkalmanként (a bizottság döntésének megfelelően) kérhet ilyen tárgyú tájékoztatást a
nem önkormányzati többségi tulajdonú társaságokról
− Az önkormányzattal temetőüzemeltetési szerződést kötött vállalkozó beszámolóját
Egyéb rendelkezések:
− Nyilvántartja és ellenőrzi a képviselők, polgármester és alpolgármester, valamint a 2007.
évi CLII. törvény 3. § (3) bek. e) pontjában nyilatkozattételre köteles hozzátartozóik
vagyonnyilatkozatát
− Kivizsgálja az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezéseket.
Átruházott hatáskörben:
− Dönt az 5 millió Ft feletti és 10 millió Ft-ot meg nem haladó értékű forgalomképes
ingatlanok értékesítéséről,
− Dönt az 5 millió Ft feletti és 10 millió Ft-ot meg nem haladó értékű, az önkormányzat
tulajdonát képező üzletrész, részvény és váltó névértéken vagy legalább a névérték 70%án történő értékesítéséről,
− Dönt a behajthatatlan követelésekről 5 millió Ft feletti és 10 millió Ft-ot meg nem haladó
értékhatárok között
− Lakások és helyiségek elidegenítése esetén elfogadja az értékbecslés összegét, és az
árverésre kijelölt ingatlan kikiáltási árát 1-3 millió Ft között
− Dönt az intézmények használatában levő 500 eFt feletti és 1 millió Ft egyedi értéket meg
nem haladó ingó vagyontárgyak értékesítéséről
− Intézményi beszerzés központi kezelése során dönt a közbeszerzési értékhatárt el nem
érő, 1 millió Ft feletti beszerzésekről
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− Önkormányzati
−
−
−

−
−
−

−
−

−
−
−

−
−

−

érdekből mellőzheti pályázat kiírását a hatáskörébe tartozó
ingatlanértékesítésnél
Meghatározza a kötbér mértékét beépítési kötelezettség nem teljesítése esetén, ha az
építkezés folyamatban van
A nemzeti értékhatárok alatti értékű közbeszerzések, az egyszerű közbeszerzési eljárások
során jogosult valamennyi döntés meghozatalára
Kiírja a pályázatot magán- és jogi személyek részére lakáshasználati jog vásárlására a
város szakember-ellátási gondjának megoldása céljából
Kiírja a védett épületek felújítását segítő pályázatokat, elbírálja a beérkezett igényeket
Kiírja a Környezetvédelmi Alaptól igényelhető pályázatokat, elbírálja a beérkezett
igényeket,
Dönt a lomtalanítási akció időpontjáról, meghatározza programját,
Meghatározza a mezőgazdasági művelésű ingatlanok bérbeadási feltételeit
Meghatározza az építési telekárakat,
Átcsoportosítja a városüzemeltetési feladatokra jóváhagyott kiadási előirányzatot 5 millió
Ft összeghatárig
Felosztja a költségvetésben jóváhagyott fenntartási, felújítási kiadási előirányzatokat,
egyeztetve az igény szerinti feladatot ellátó bizottsággal
Dönt a vételi ajánlatokról 3 millió Ft értékhatárig
Az általa kidolgozott szempontrendszer alapján vállalkozói elismerések elnyerésére
pályázatot ír ki, valamint megjelenteti a szavazólapokat, és a beérkezett ajánlások alapján
javaslatot tesz a képviselőtestületnek a címek odaítélésére
Elővásárlási jog végrehajtás során történő gyakorlásáról, illetve az önkormányzat
tulajdonába került ingatlanok hasznosításáról
Dönt a belterületi beépítetlen területek, idegen tulajdonú felépítmények alatti
földterületek bérbeadásáról

Humán Bizottság
Előkészíti:
− Az oktatási-nevelési intézményhálózat fejlesztési-működtetési tervével kapcsolatos
döntéseket
− Az éves költségvetés oktatási, kulturális, sport előirányzatára vonatkozó javaslatokat
− A személyes gondoskodást nyújtó intézmények létesítésére, átszervezésére vonatkozó
javaslatokat
− A feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeletek megalkotását és módosítását
Szervezi:
−

−
−

A városi rendezvények közül: Idősek Napja, Idősek Karácsonya, 80 év felettiek
ajándékozási programja
A munkavállalók és munkáltatók fórumát, tájékoztató megbeszéléseit, az önkormányzat
rendeletében foglaltak részvételével
A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum segítségével a káros szenvedélyek megelőzését
szolgáló programokat

Javaslatot tesz:
−

−

Az oktatási, kulturális és sportfejlesztési koncepciókra
A kulturális és sportcélokra elkülönített költségvetési előirányzat felhasználására
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− A helyi oktatáspolitikai célkitűzések megvalósítására, illetve az oktató-nevelő munka
−
−

−
−
−

−
−

szakmai ellenőrzésére
Az oktatási, nevelési és közgyűjteményi intézményvezetők kinevezésére
Közterületek, intézmények elnevezésére, az elnevezés megváltoztatására
Intézményvezetők és az ágazatban kiváló munkát végző szakemberek kitüntetésére,
jutalmazására
Az óvodák közötti átcsoportosításra és a gyermekek elhelyezésére, ha az óvodába
jelentkezők létszáma meghaladja a felvehetők számát, illetve az általános iskolai tanulók
elhelyezésére, ha az intézményi férőhely hiányában a gyermek felvételét elutasították
Javaslatot tehet a tanítási napok szükség szerinti, ésszerű átrendezésére
A család, az ifjúság, az idősek veszélyeztetett rétegeinek problémáit kezelő új ellátási
formákra
Az önkormányzat foglalkoztatáspolitikai koncepciójára:
a) részmunkaidős foglalkoztatás elterjesztésére,
b) távmunka programokra,
c) aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök hatékonyabb igénybevételére
d) többlépcsős, a foglalkoztathatóságot növelő képzési programok beindítására
e) közmunkaprogramok kidolgozására.

Véleményezi:
−

−
−

−
−
−
−

−

A feladatkörébe tartozó előterjesztéseket
A más önkormányzatokkal és nem önkormányzati fenntartókkal kötött, a feladatkörét
érintő együttműködési megállapodásokat
A nevelési, oktatási intézmények pedagógiai programját
A nevelési, oktatási intézmények munkájáról készített, továbbá a sporttal és az ifjúság
helyzetével kapcsolatos helyzetelemzéseket, értékeléseket és beszámolókat
Köztéri műalkotások elhelyezésével kapcsolatos terveket
A feladatkörét érintő önkormányzati intézmények működését
A Kábítószer-egyeztető Fórum prevenciós terveit
Az aktív korú rendszeres szociális segélyezettek együttműködési programjait, az
önkormányzat rendelete szerint

Átruházott hatáskörben:

− Az Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság és a Polgármesteri Hivatal kivételével

−
−
−

−
−
−

jóváhagyja az önkormányzati intézmények szervezeti és működési szabályzatát, szakmai
programjait (nevelési ill. pedagógiai, pedagógiai-művelődési profgram) a szakosított
ellátást nyújtó intézmény házirendjét, a közoktatási intézmények házirendjét és
minőségirányítási programját, a könyvtár könyvtárhasználati szabályzatát és a könyvtár
fejlesztésére vonatkozó terveket
Jóváhagyja a Szent Lukács Egészségügyi Kht. belső szabályzatait
Megállapítja az egészségügyi alapellátások körzethatárait
Dönt a kollégiumi férőhely odaítéléséről
Meghatározza a kötelező felvételt biztosító óvoda és általános iskola felvételi,
beiskolázási körzetét
Dönt az óvodába jelentkezés módjáról, gondoskodik az óvodai beíratási időpont
közzétételéről
Dönt az óvodák heti és éves nyitvatartási rendjéről, annak közzétételéről gondoskodik
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− Meghatározza és a helyben szokásos módon közzéteszi az általános iskolai beíratások
−
−

−
−

−
−

módját időpontját
Évente egy beszámolót kérhet az intézményvezetőktől, mely beszámoló alapján
értékelheti az intézmény munkáját
Dönt az iskolaszékbe, óvodaszékbe történő képviselő delegálásáról
Az ágazati miniszteri rendelkezéseknek megfelelően kérelemre engedélyezheti a tanítási
szünetek meghosszabbítását a tanítási hetek – a szombat igénybevételével történő
megszervezésével
Kiírja az intézmények magasabb vezetői állásának pályázatait
Elbírálja az oktatási intézmények eszköz- és szakmai fejlesztésére elkülönített keretre
beérkezett igényeket
Évente beszámoltatja az oktatási intézmények vezetőit a saját hatáskörben szabályozott
térítési és tandíj mértékéről2. számú melléklet

„2/a melléklet”
Társulásra átruházott hatáskörök
A Képviselőtestület által létrehozott önkormányzati társulásra átruházott hatáskörök:
Dombóvár Város, Attala, Csikóstőttős, Döbrököz, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső és Nak
Községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulására átruházott hatáskörök az Apáczai
Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Kollégium tekintetében:
- előzetesen véleményezi a közoktatási intézmény költségvetését,
- rendszeresen ellenőrzi a szakmai munka eredményességét, a gyermek- és
ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett
intézkedéseket,
- megbízza és kinevezi a közoktatási intézmény vezetőjét, és gyakorolja felette a
munkáltatói jogokat,
- jóváhagyja a közoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatát,
minőségirányítási programját, valamint a nevelési-oktatási intézmény nevelési, illetve
pedagógiai programját, házirendjét,
- értékeli a nevelési-oktatási intézmény nevelési, illetve pedagógiai programjában
meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét.
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