Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 3-i
ülésének jegyzőkönyvéből:
64/2011.(III.3.) Kt. sz. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester
beszámolóját a 456/2011.(XII.16.), 466/2010.(XII.30.), 468/2010.(XII.30.),
16/2011.(I.20.), 17/2011.(I.20.), 18/2011.(II.3.), 19/2011.(II.3.), 20/2011.(II.3.),
27/2011.(II.14.), 31/2011.(II.14.), 32/2011.(II.14.), 34/2011.(II.14.), 35/2011.
(II.14.), 36/2011.(II.14.), 40/2011.(II.14.), 42/2011.(II.14.), 46/2011.(II.14.),
52/2011.(II.14.), 53/2011.(II.14.), 55/2011.(II.14.), 57/2011.(II.14.), 58/2011.
(II.14.), 59/2011.(II.14.), 60/2011.(II.14.) sz. határozat végrehajtásáról, az
átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztatóját a két ülés közötti
fontosabb eseményekről elfogadja.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 23/2011.(II.14.) sz.
határozat végrehajtási határidejét 2011. március 20-ig meghosszabbítja.
Dombóvár, 2011. március 3.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 3-i
ülésének jegyzőkönyvéből:
65/2011.(III.3.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 60/2011. (II. 14.)
számú határozat visszavonására vonatkozó kezdeményezést nem fogadja el.
A képviselő-testület a fenti határozatában foglaltakat továbbra is fenntartja.
Dombóvár, 2011. március 3.

Szabó Loránd sk.
polgármester

Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 3-i
ülésének jegyzőkönyvéből:
66/2011.(III.3.) Kt. sz. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselői és
bizottsági tiszteletdíjak 20%-os csökkentését tartalmazó, a települési képviselő,
a bizottsági elnök és a bizottsági tag tiszteletdíjáról szóló önkormányzati
rendelettervezetet nem fogadja el.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az
alpolgármestert, hogy az önkormányzati működés költségeinek 20%-os
csökkentése érdekében 2011. április 30-ig terjessze be javaslatát a bizottsági
struktúra átalakítására.
Határidő: 2011. április 30. – Javaslat előterjesztésére
Felelős: Alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda
Dombóvár, 2011. március 3.

Szabó Loránd sk.
polgármester

Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 3-i
ülésének jegyzőkönyvéből:
67/2011.(III.3.) Kt. sz. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a
lakosság közbiztonság-érzetének növelése, illetve a vagyon- és közrend elleni
bűncselekmények hosszú távon történő hatékonyabb megelőzése és felderítése
érdekében Dombóvár város területén közterületi térfigyelő kamerarendszer
kerüljön kiépítésre, a dombóvári kistérség településeinek együttműködése
esetén a kistérségi térfigyelő kamerarendszer részeként.
2. A Képviselő-testület felkéri a Dombóvári Rendőrkapitányságot, hogy a
rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény szerint tegyen javaslatot a
képfelvevővel megfigyelt közterületek kijelölésére az adatvédelmi biztos
vonatkozó ajánlására figyelemmel, melyben térjen ki az üzemeltetéssel együtt
járó kiadásokra.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson
tárgyalásokat a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulással a
kistérségi térfigyelő kamerarendszer kiépítéséről, az üzemeltetésével együtt járó
kiadásoknak a kistérség települései részéről való vállalásának mértékéről,
valamint a rendszer kiépítése finanszírozásának módjáról.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

Dombóvár, 2011. március 3.

Szabó Loránd sk.
polgármester

Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 3-i
ülésének jegyzőkönyvéből:
68/2011.(III.3.) Kt. sz. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvár és
Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának Társulás
Tanácsa által a 2011. február 2. napján elfogadott következő módosítását:
(1) A megállapodás II. fejezet 1. a) pontja az alábbiak szerint változik:
Gondoskodik a közoktatásról szóló 1993. évi LXXXIX. Tv 34. §. szerinti
pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a d.) pontban meghatározott
nevelési tanácsadás megszervezéséről. A Tolna Megyei Önkormányzat
által fenntartott Móra Ferenc Általonos Iskola 2011. szeptember 1-ig,
míg a „Reménység” Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola 2011.
szeptember 1-jétől ellátja az e.) és h.) pontokban meghatározott
logopédia és gyógytestnevelés pedagógiai szakszolgálati feladatokat.
(2) A megállapodás II. fejezet 1 d.) pontja az alábbiak szerint változik:
A Társulás keretében a következő önálló közoktatási intézmények
működnek:
Galló József általános Iskola és Óvoda (7227 Gyulaj, Szent Imre tér 5.)
Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (7200 Dombóvár, Kölcsey u. 1-3.)
Margaréta Református Óvoda (7200 Dombóvár, Bezerédj u. 2/A)
(3) A megállapodás II. fejezet 4 bekezdés 3. pontja az alábbiak szerint
változik:
A közoktatási szakszolgálati feladatok és a fejlesztő iskolai oktatás
ellátását a megállapodás 1. a.), b.), c.) pontja szerint.
(3) A megállapodás II. fejezet 3 pontja alól kikerül „A jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás kistérségi szintű ellátását a Társulás külön megállapodás
keretében a székhely Dombóvár Város Önkormányzata és a kistérségi
önkormányzatok között kötött megállapodás útján biztosítja.”
(4) Új pontként (III. Fejezet A/c pontja) bekerült a megállapodásba:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény alapján a „Reménység” Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola
térítési díjait Dombóvár Város Önkormányzatának rendelete
tartalmazza.
(5) A megállapodás kibővül az alábbi 2. sz. melléklettel:
2010. január 1-jétől érvényes szakfeladatrend szerinti feladatok
Szakágazati besorolás:

841126

Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
Alaptevékenységek:
841172 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenység helyi,
területi szinteken
841901 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások elszámolásai
841222 Oktatás területi igazgatása és szabályozása
841228 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása
841325 Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása
841328 Turizmus területi igazgatása és szabályozása
841229 Kultúra területi igazgatása, szabályozása
841229 Társadalmi
tevékenységekkel,
esélyegyenlőséggel,
érdekképviselettel, egyházakkal összefüggő feladatok területi
igazgatása, szabályozása
841224 Sport. rekreáció területi igazgatása, szabályozása
890211 Fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szolgáltatások
fejlesztése és működtetése
890443 Közmunka
910123 Könyvtári szolgáltatás
856011 Pedagógiai szakszolgáltatások
493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár és Környéke
Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa által a 2011. február 2. napján módosított,
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a melléklet szerinti
tartalommal elfogadja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított és egységes
szerkezetbe foglalt társulási megállapodást Dombóvár Város Önkormányzata,
mint a Társulás tagja nevében aláírásával lássa el.
Határidő: 2011. március 15. – a határozat továbbítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felel: Jegyzői Iroda

Dombóvár, 2011. március 3.

Szabó Loránd sk.
polgármester

Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

2004. június 29-én elfogadott és 2005. december 22-én, 2005. január 27-én, 2005.
május 31-én, 2005. november 16-án és 2006. április 4-én és 2006. december 21-én
és 2007. október 16-án, 2009. március 18-án és 2009. július 9-én, 2010. május 21én, 2010. november 11-én, 2011. február 2-án módosított
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
Egységes szerkezetben
Dombóvár város és térségéhez tartozó önkormányzatok
többcélú kistérségi társulásának létrehozásáról
A társulásban részt vevő települési önkormányzatok a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bek. e) pontja, a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 16. §-a alapján – a részt vevő
települési önkormányzatok képviselőtestületei jóváhagyó határozatai szerint önkéntes
és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, arányos
teherviselés mellett, a kistérség összehangolt fejlesztése érdekében – jogi
személyiséggel rendelkező többcélú kistérségi társulást (a továbbiakban: Társulás)
hoztak létre. A 2004. június 29-én létrejött Dombóvár és Környéke Többcélú
Kistérségi Társulás a 2004. évi CVII. törvénynek megfelelően átalakult.
I.

FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A Társulás neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás
2. A Társulás székhelye: Dombóvár, Bezerédj u. 14. sz.
3. A Társulás tagjai:
1.)
Dombóvár Város Önkormányzata, Dombóvár, Szent István tér 1.
2.)
Attala Község Önkormányzata, Attala, Kossuth L. u. 15.
3.)
Csibrák Község Önkormányzata, Csibrák, Fő u. 52.
4.)
Csikóstöttős Község Önkormányzata, Csikóstöttős, Hunyadi tér 24.
5.)
Dalmand Község Önkormányzata, Dalmand, Hősök tere 5.
6.)
Döbrököz Község Önkormányzata, Döbrököz, Páhy u. 45.
7.)
Gyulaj Község Önkormányzata, Gyulaj Szent Imre tér 1.
8.)
Jágónak Község Önkormányzata, Jágónak, Kossuth L. u. 22/a.
9.)
Kapospula Község Önkormányzata, Kapospula, Béke tér 21.
10.) Kaposszekcső Község Önkormányzata, Kaposszekcső, Táncsics u. 30.
11.) Kocsola Község Önkormányzata, Kocsola, Kossuth L. u. 59.
12.) Kurd Község Önkormányzata, Kurd, Petőfi u. 11.
13.) Lápafő Község Önkormányzata, Lápafő, Kossuth L. u. 1.
14.) Nak Község Önkormányzata, Nak, Fő u. 127.
15.) Szakcs Község Önkormányzata, Szakcs, Kossuth L. u. 4.

16.)

Várong Község Önkormányzata, Várong, Mező u. 1.

A kistérség és a csatlakozó települések lakosságszámát az 1. sz. melléklet tartalmazza.
4. A Társulás működési területe: a többcélú társulásokról szóló 2004. évi CVII.
törvény melléklete szerinti 4.702. sz. dombóvári kistérség
5. A társulási megállapodás időtartama: az aláírás napjától (2004. június 29-től)
kezdődően határozatlan időre szól.
6. A Társulás tagjai kijelentik, hogy a működés tényleges megkezdésétől számított
legalább 3 évig együttműködésüket fenntartják. A tagok kötelezettséget
vállalnak arra, hogy a II. fejezetben részletezett területfejlesztéssel összefüggő
feladatokat a megalakulástól számított legalább 3 évig valamennyi tag
részvételével, kilépés vagy a társulás megszüntetése nélkül ellátják.
7. A Társulás létrejötte: A társulási megállapodásnak a tagok képviselőtestületei
által – minősített többséggel – történő jóváhagyásával, a megalakulás Társulási
Tanács alakuló ülése általi kimondásával és a Magyar Államkincstár DélDunántúli Regionális Igazgatósága általi nyilvántartásba vétellel jön létre.
8. A Társulás jogállása: A Társulás jogi személy. Gazdálkodására a költségvetési
szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
II. FEJEZET
A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK
A Társulás tagjai az alábbi feladat-, és hatásköröket ruházzák át a Társulásra:
1. Közoktatási feladatok szervezése és ellátása, ezen belül:
(1993. évi LXXIX. tv. 20. § (1) a), b). pontja)
A megállapodás II. fejezet 1. a) pontja az alábbiak szerint változik:
a.) Gondoskodik a közoktatásról szóló 1993. évi LXXXIX. Tv 34. §. szerinti
pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a d.) pontban meghatározott
nevelési tanácsadás megszervezéséről. A Tolna Megyei Önkormányzat
által fenntartott Móra Ferenc Általonos Iskola 2011. szeptember 1-ig, míg
a „Reménység” Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola 2011. szeptember 1jétől ellátja az e.) és h.) pontokban meghatározott logopédia és
gyógytestnevelés pedagógiai szakszolgálati feladatokat.
b.) A Társulás ellátja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 30. § (1)
bekezdésében és a 34. § a.) pontjában nevesített korai fejlesztés és
gondozás feladatot. A Társulás a feladatot a fenntartásában működő
„Reménység” Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola által szervezett otthoni
ellátás keretében látja el.

c.) A Társulás 2009. augusztus 31-ig ellátja a Közoktatási törvény 30. § (6)
bekezdése, illetve 34. § b) pont szerinti fejlesztő felkészítés feladatot a
fenntartásában működő „Reménység” Napközi Otthon és Fejlesztő
Iskolában. 2009. szeptember 1-jétől a Társulás a súlyos és halmozottan
fogyatékos gyermekek ellátását a Közoktatási törvény 30/A §-a szerint a
„Reménység” Napközi Otthon és Fejlesztő Iskolában szervezett fejlesztő
iskolai intézményegységben látja el.
d.) A Társulás keretében több közoktatási intézményfenntartó társulás működik,
nevezetesen:
Dombóvár, Attala, Dalmand Közoktatási Intézményfenntartó
Társulása, (Dombóvár, Fő u. 42-44.)
Szakcs, Kocsola, Nak, Lápafő, Várong Községek Közoktatási
Intézményi Társulás (7213 Szakcs, Kossuth u. 4.)
„Kurd” és „Csibrák” Közoktatási Intézményi Társulás (7226 Kurd,
Petőfi u. 11.)
Dombóvár Város, Attala, Csikóstőttős, Döbrököz, Jágónak,
Kapospula, Kaposszekcső és Nak Községek Közoktatási
Intézményfenntartó Társulása (7200 Dombóvár, Arany János tér 21.)
A Társulás keretében a következő önálló közoktatási intézmények működnek:
Galló József általános Iskola és Óvoda (7227 Gyulaj, Szent Imre tér 5.)
Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény (7200 Dombóvár, Kölcsey u. 1-3.)
Margaréta Református Óvoda (7200 Dombóvár, Bezerédj u. 2/A)
Az intézményfenntartó társulásokkal és az önálló közoktatási intézménnyel a
többcélú társulás megállapodást kötött a tanügyigazgatási feladatok ellátására.
e) Közoktatási feladatellátása keretében a Társulás üzemelteti az Oktatási és
Kulturális Minisztérium, mint az Oktatási Minisztérium jogutódja
vagyonkezelésében álló Iskolabuszt.
2. A Társulás keretében működik a többcélú társulásokat létrehozó
önkormányzatokkal kötött szerződés alapján a „Kapaszkodó” Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ székhellyel működő intézményfenntartó
társulás, mely a következő feladatokat biztosítja:
a) az Sztv 63. § szerinti házi segítségnyújtást, kivéve Dombóvár, Gyulaj,
Szakcs községek közigazgatási területén.
b) az Sztv. 64. §-ában szereplő családsegítést,
c) az Sztv 65/A §-a szerinti közösségi ellátást,
d) az Sztv. 65/C §-ban szereplő támogató szolgálatot.
e) a Gyvt 40. §-ban szereplő gyermekjóléti szolgálatot,
f) a Gyvt. 45. §-a szerinti gyermekek átmeneti gondozását.
3. A Társulás keretében működik a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított
ellátásokat nyújtó, Egyesített Szociális Intézmény székhellyel működő
Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményeinek

Intézményfenntartó Társulása, mely a következő feladatok kistérségi szintű
ellátását biztosítja:
a) az Szt. 68. § szerinti Ápolást, gondozást nyújtó otthonok,
b) az Szt. 80. § szerinti átmeneti elhelyezést biztosító intézmények,
c) az Szt. 57. § d) pontja szerinti körzetesített házi segítségnyújtás,
d) az Szt. 57. § c) pontja szerinti étkeztetés,
e) az Szt. 57. § f) pontja szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
f) az Szt. 57. § j) pontja szerinti nappali ellátás
működtetése.
4. A Társulás az általa fenntartott „Reménység” Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola
(7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.) működtetésével biztosítja
1. az Szt. 65/F §-a szerinti fogyatékos gyermekek és fiatalok nappali
ellátását,
2. az Szt. 99/B §-a szerinti szociális foglalkoztatást: munka-rehabilitáció és
fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás;
3. A közoktatási szakszolgálati feladatok és a fejlesztő iskolai oktatás
ellátását a megállapodás 1. a.), b.), c.) pontja szerint Biztosítja a hatályos
jogszabályok szerinti belső ellenőrzési feladatok ellátását (1992. évi
XXXVIII. tv. 120/A. §. (2)-(3) bek., 121/A. §., 193/2003. (XI. 26.) Korm.
r. 5. §.)
5. Közművelődés területén:
a.)
Kistérségi szinten szervezi a közművelődési feladatellátást. (1997. évi
CXL. tv. 73.§.(2) bek.)
b.)
A nyilvános könyvtári feladatok magasabb színvonalú ellátása érdekében
könyvtár-ellátó szolgáltató rendszert hoz létre. (1997. évi CXL.tv. 64.§.
(1)-(2) bek.), működteti a mozgókönyvtári ellátást.
6. Együttműködés egyéb területei:
a)
Szervezi és működteti a kistérség területére kiterjedően a
bűnmegelőző és
drogprevenciós tevékenységet, Kistérségi
Bűnmegelőzési Kerekasztalt hoz létre.
b)
Ellátja a nemzeti és etnikai kisebbségek kistérségi érdekképviseletét
c)
Koordinálja a kistérségi nyugdíjas klubok tevékenységét
d)
Megszervezi az együttműködést a civil szervezetekkel
e)
Kistérségi Ifjúsági Egyeztető Fórumot hoz létre és működtet.
f)
Sportrendezvények szervezésével, a sportélet támogatásával javítja a
sportolási lehetőségeket a kistérségben
g)
Elősegíti és összehangolja a tűzoltóság, a katasztrófavédelem és a
polgári védelem térségi jellegű feladat-ellátását.
h)
működteti a Dombóvár Gunaras-fürdő (Dombóvár, Tó u. 10., hrsz.:
5271) területén lévő gyermek és ifjúsági tábort,
i)
működteti a Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábort (Balatonfenyves, Kaposvári
u. 42-44.).

j)

Ellátja a központi orvosi ügyelettel kapcsolatos kistérségi koordinációs
feladatokat, szükséges egyeztetéseket, a szakmai és pénzügyi beszámoló
véleményezését.

7. A Társulás a kistérségi közfoglalkoztatási programok lebonyolításában
foglalkoztatóként, illetve együttműködő szervezetként is rész vesz.
8. A Társulás idegenforgalmi, turisztika-fejlesztési tevékenységet végez, fenntartja
a Dombóvári Kistérségi Tourinform Irodát (Dombóvár, Hunyadi tér 42.),
valamint a szezonális jelleggel Gunaras fürdő területén üzemelő Tourinform
Irodát (Dombóvár-Gunaras Tó u. 10.
9. Területfejlesztési feladatok ellátása:
(1) A Társulási Tanács a kistérségi területfejlesztési feladatok tekintetében
kistérségi fejlesztési tanácsként jár el. (1996. évi XXI. törvény 10/G §.) A
kistérség fejlesztési feladatainak ellátásában együttműködik a helyi
önkormányzatokkal, az önkormányzatok területfejlesztési társulásaival, a
kistérségben működő állami szervekkel, az érdekelt társadalmi és szakmai
szervezetekkel, a gazdasági szervezetekkel.
(2) A kistérségi fejlesztési tanács a kistérség területén a kistérség társadalmi,
gazdasági és környezeti fejlesztése érdekében a régió fejlesztési terveivel
összhangban összehangolja a helyi önkormányzatok, azok területfejlesztési
társulásai és a kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési
elképzeléseit. Ennek keretében:
a) vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti
helyzetét, adottságait;
b) kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve
ennek figyelembevételével készített területfejlesztési programját,
ellenőrzi azok megvalósítását;
c) pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása
érdekében;
d) a kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen
véleményt nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra
az illetékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekkel
kapcsolatban, feltéve ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is szerepel;
e) megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati
társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális
fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai
finanszírozására és megvalósítására;
f) véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési
koncepciókról, programokról, különösen azoknak a kistérség területét
érintő intézkedéseit illetően;
g) közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és
foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében;
h) forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok
megvalósításához;

i) képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben;
k) koordinálja a kistérségben működő társulások és más - a
területfejlesztésben
érdekelt
szervezetek
együttműködését,
együttműködik az állami és civil szervezetekkel;
l) megválasztja az elnökséget azokban a kistérségekben, ahol e törvény
előírása szerint elnökséget kell létrehozni;
m) pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források
igényléséhez;
n) megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról,
valamint figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony,
a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását;
o) véleményt nyilvánít a kistérségi megbízott kiválasztásával kapcsolatban;
p) szakmai munkaszervezetet működtethet;
q) a h) és l) pontban és a külön jogszabályban meghatározott források felett
rendelkezik.
(3) A (2) bekezdés b), c), e), k) és m) pontjaiban meghatározott ügyekben,
valamint a szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról a tanács
egyhangúlag dönt. Ennek hiányában a tanács 30 napon belül megismételt
ülésén a tanács szavazati jogú tagjai minősített többségének [16. § (8)]
támogató szavazatával dönt.
A Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a területfejlesztéssel összefüggő
feladatokat legalább 3 év időtartam alatt a kistérséghez tartozó valamennyi
települési önkormányzat részvételével, kilépés, vagy a társulás megszüntetése
nélkül ellátják.
III. FEJEZET
A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE
A.

Társulás Tanácsa

1.

A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulás a
területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben
meghatározott esetekben, a törvény 10/G §-ának felhatalmazása alapján
Kistérségi Fejlesztési Tanácsként működik. A Fejlesztési Tanács működésének
részletes szabályait a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

2.

A Társulási Tanács tagjai a társult önkormányzatok polgármesterei, akinek
szavazati joga a következőképpen alakul: a társulási tanács minden tagja egy
szavazattal rendelkezik.

3.

A Társulási Tanács alakuló ülését a társulás székhely települése
önkormányzatának polgármestere hívja össze. Az alakuló ülés nyilvánítja ki a
Tárulás megalakulását, illetve választja meg minősített többséggel, titkos
szavazással tagjai sorából az elnököt az önkormányzati ciklus időtartamára. A

titkos szavazás lebonyolításának szabályait a Társulás Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza.
4.

Az elnököt az önkormányzati választást követő 30 napon belül, az önkormányzati
ciklus időtartamára kell megválasztani.

5.

A Társulási Tanács az elnök munkájának segítésére az önkormányzati ciklus
időtartamára elnökhelyetteseket választ. Az elnökhelyettesek személyére az elnök
tesz javaslatot a társulási tanács tagjainak véleménye alapján. Megválasztásuk
szintén titkos szavazással és minősített többséggel történik.

6.

Amennyiben a 3-4.) pontban meghatározott időtartam lejár, vagy időközben az
elnöknek vagy valamelyik elnökhelyettesnek a polgármesteri tisztsége időközben
megszűnik, az újonnan választott elnök, illetve elnökhelyettes megbízatása is
csak a ciklus végéig szólhat.

7.

A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok több
mint felét képviselő tag jelen van és az általuk képviselt települések
lakosságszáma meghaladja a Társulást alkotó települések lakosságszámának
egyharmadát.

8.

A Társulási Tanács döntéseit határozattal fogadja el. A határozatokat az év
elejétől kezdődően növekvő sorszámmal kell ellátni.
A határozat jelölése:
……../2004. (…….) Dombóvári Kistérségi tanácsi
határozat
A határozat rövidített jelölése: ……./2004.(….) Ktth.

9.

A határozathozatalhoz legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges,
amely meghaladja a jelenlevő tagok szavazatainak felét és az általuk képviselt
települések lakosságszámának egyharmadát (egyszerű többség).

10. Minősített többségű döntés szükséges:
a.) a Társulás által a kistérség fejlesztését szolgáló, pénzügyi hozzájárulást
igénylő pályázat benyújtásához,
b.) pályázathoz szükséges települési hozzájárulás megállapításához,
c.) a társulás költségvetésének és zárszámadásának elfogadásához,
d.) a tagok költségviselése mértékének megállapításához,
e.) üzleti érdek sérelmének veszélye miatti zárt ülés elrendeléséhez (a Társulás
vagyonával való rendelkezés, illetve kiírt pályázat tárgyalása esetén),
f.) a Társulási Tanács hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői
megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása,
fegyelmi büntetés kiszabása,
g.) a Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ)
elfogadásához,
h.) a munkaszervezet vezetőjének megbízásához,

i.) azokban az ügyekben, amelyeket az SZMSZ meghatároz.
11. Minősített többséghez legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges,
amely eléri a jelen levő tagok szavazatainak kétharmadát és az általuk képviselt
települések lakosságszámának a felét.
12. A Társulási Tanács (Kistérségi Fejlesztési Tanács) szükség szerint, de évente
legalább négy ülést tart.
13. Az ülést az elnök, akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt elnökhelyettes
hívja össze és vezeti.
14. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:
a.) A társulás tagjai egynegyedének – napirendet is tartalmazó – indítványára, a
javaslat kézhezvételétől számított 15 napon belül.
b.) a megyei közigazgatási hivatal vezetőjének kezdeményezésére, a
kezdeményezés kézhezvételétől számított 15 napon belül.
c.) A pénzügyi bizottság kezdeményezésére, a kezdeményezés kézhezvételétől
számított 15 napon belül.
15. A Társulási Tanács ülései nyilvánosak.
16. A Társulási Tanács
a.) Zárt ülést tart kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetve
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és
állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános
tárgyalásba nem egyezik bele.
b.) Zárt ülést rendelhet el minősített többséggel a vagyonával való rendelkezés
és a tanács által kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti
érdeket sértene.
17. A Társulási Tanács dönt:
a) elnökének, elnökhelyetteseknek a megválasztásáról,
b) bizottságainak megválasztásáról,
c) az SZMSZ elfogadásáról,
d) költségvetés, zárszámadás elfogadásáról,
e) költségvetési intézmény, gazdálkodó szerv alapításáról,
f) közszolgáltatások közös biztosítása érdekében helyi önkormányzattal, más
társulással történő megállapodásról, közös fejlesztések, beruházások
megvalósításáról,
g) tagok költségviselése mértékéről,
h) az intézményfenntartó társulás (társulások) ügyében, a fenntartó
önkormányzatokkal kötött megállapodás szerinti tartalommal,
i) a munkaszervezet vezetőjének kinevezése ügyében.

18. A Társulási Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek
tartalmaznia kell az ülésen megjelentek, meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi
pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a hozott
döntéseket.
19. A jegyzőkönyvet az elnök és a társulási tanács által ülésenként kijelölt két
hitelesítő írja alá. A jegyzőkönyvet az elnök, az ülést követő 15 napon belül
megküldi a törvényességi felügyeletet ellátó szerv vezetőjének és a társulás
tagjainak.
20. A Társulási Tanács működésének részletes szabályait az SZMSZ tartalmazza,
melyet a Társulás megalakulását követő 3 hónapon belül kell elfogadni.
a) Bizottságok
1.

A Társulási Tanács döntései előkészítésére, a döntések végrehajtásának
szervezésére bizottságokat alakíthat. A bizottságok tagja lehet a Társulási Tanács
Tagja, a kistérség területén működő gazdasági szervek, valamint a lakosság
önszerveződő közösségeinek képviselője. A bizottságok elnökét a Társulási
Tanács tagjai közül kell választani.

2.

A bizottság tagjainak számát, összetételét, működésének rendjét a Társulási
Tanács működési szabályzata határozza meg.

3.

A Társulás gazdálkodásának ellenőrzésére 5 tagú Pénzügyi Bizottságot hoz létre.

4.

A Pénzügyi Bizottság elnökét és tagjainak többségét a Társulási Tanács tagjai
közül kell választani.

5.

A Pénzügyi Bizottság működését és részletes feladatait a Társulás SZMSZ-e és a
bizottság ügyrendje tartalmazza.

6.

A Társulási Tanács az alapvető szakfeladataként meghatározott oktatási-nevelési
feladatainak segítésére, közoktatást érintő döntéseinek előkészítésére 5 tagú
Oktatási Bizottságot hoz létre.

7.

Az Oktatási Bizottság elnökét és tagjait a Társulási Tanács választja meg.

8.

Az Oktatási Bizottság működését és részletes feladatait a Társulás SzMSz-e és a
Bizottság ügyrendje tartalmazza.

9.

A szociális területen jelentkező többlet feladatok, valamint a szociális ügyeket
érintő kérdések előkészítésére a Társulás Tanácsa 5 tagú Humán Bizottságot hoz
létre.

10. A Humán Bizottság elnökét és tagjait a Társulási Tanács választja meg.
11. A Humán Bizottság működését és részletes feladatait a Társulás SzMSz-e és a
Bizottság ügyrendje tartalmazza.
b) Szakmai munkaszervezet
1.

A Társulási Tanács – döntéseinek előkészítésére és feladatainak végrehajtására –
költségvetési szervként, elkülönült szakmai munkaszervezetet hoz létre.

2.

A munkaszervezet keretében – külön jogszabályokban meghatározott feltételek
szerint, a szükséges pénzügyi fedezet biztosítása mellett – működhetnek az
illetékes minisztériumok, illetve azok területi szerveinek – a kistérségben
fejlesztési, szervezési, ügyfélszolgálati feladatokat ellátó – hálózati munkatársai.

3.

A munkaszervezet elnevezése: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi
Társulás Munkaszervezete.
Rövidített neve: Többcélú Társulási Munkaszervezet, Dombóvár
Székhelye: 7200. Dombóvár, Bezerédj u. 14.

4.

A munkaszervezet élén önálló szakmai vezető áll, akit a Társulási Tanács
minősített többségű szavazással 5 éves határozott időre, pályázat alapján nevez
ki.

5.

A munkaszervezet vezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkaszervezet
dolgozói felett. A munkaszervezet dolgozóinak foglalkoztatása a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti
jogviszonyban történik. A munkaszervezet dolgozóinak közalkalmazotti
jogviszonyát érintő lényeges kérdésekben a munkáltatói jog gyakorlásához a
Társulási Tanács elnökének egyetértése szükséges.

6.

A munkaszervezet részletes feladatait és működésének szabályait az SZMSZ
keretei között vázolt tartalommal, a Munkaszervezet ügyrendje határozza meg.

c)

Reménység Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
alapján a „Reménység” Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola térítési díjait
Dombóvár Város Önkormányzatának rendelete tartalmazza.

IV. FEJEZET
A TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSE, TAGOK KÖLTSÉGVISELÉSE

1.

A Társulás önálló gazdálkodási jogkörrel bír, éves költségvetés alapján működik.
A költségvetést a Tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. A
költségvetés végrehajtásáról a Társulási Tanács Munkaszervezetének útján
gondoskodik. A többcélú kistérségi társulás költségvetése magában foglalja a
társulás által létrehozott és fenntartott intézmények költségvetését.

2.

A Társulás költségvetésének összeállítására és költségvetési határozatának
megalkotására, az erről történő elkülönített információszolgáltatásra, az
előirányzat gazdálkodásra, az évközi és év végi beszámolásra, valamint az évközi
pénzforgalmi jelentés készítésére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény (Áht.) 67-74. §-ainak, 75-77. §-ainak, valamint a 79-83. §-ainak a helyi
önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

3.

Az Áht. értelmében a képviselő-testületet illető hatásköröket a Társulási Tanács
gyakorolja, a polgármester részére megállapított feladatokat a Társulási Tanács
Elnöke, míg a jegyző részére meghatározott feladatokat a munkaszervezet
vezetője látja el.

4.

A többcélú kistérségi társulás költségvetési határozatában szereplő előirányzat
terhére a társulási tanács elnöke, a Társulás pénzügyi szabályzataiban
meghatározott értékhatárig pedig a munkaszervezet-vezető önállóan vállalhat
kötelezettséget.

5.

Az utalványozási jogot a Társulás munkaszervezet-vezetője, a pénzügyi
szabályzatokban meghatározott értékhatár felett pedig a Társulás elnöke és a
munkaszervezet-vezető együttesen gyakorolja.

6.

A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a többcélú kistérségi társulás
munkaszervezetének vezetője jogosult. Ha a kötelezettségvállalást és
utalványozást a munkaszervezet vezetője gyakorolja, ellenjegyzésre az általa
meghatározott személy jogosult. A kötelezettségvállalás, utalványozás,
ellenjegyzés, érvényesítés és szakmai igazolás részletes szabályait a Társulás
Pénz- és Értékkezelési Szabályzata tartalmazza.

7.

A Társulás költségvetési javaslata, a beszámolók, mérleg, éves pénzügyi terv
csak a Pénzügyi Bizottság ás a Társulás által létrehozott további bizottság(ok)
véleményével együtt terjeszthető a Társulási Tanács elé.

8.

A Társulás működési költségeihez a Társulás tagjai az általuk képviselt
települések lakosságszámának arányában tagdíjat fizetnek. A tagdíj mértékéről és
befizetésének rendjéről a Társulási Tanács éves költségvetési határozatában
rendelkezik.

9.

A hozzájárulás mértékét a tag-település lakosságszáma és a Társulási Tanács által
meghatározott egy főre vetített összeg szorzata határozza meg. A lakosságszám
tekintetében a költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál

figyelembe vett lakosságszám az irányadó. A települések lakosságszámát a
Társulási megállapodás melléklete tartalmazza, melyet évente – tárgyévet
megelőző január 1. napja szerinti állapotnak megfelelően – aktualizálni
szükséges.
10. A tag által teljesítendő hozzájárulás elmulasztása esetén a Társulási Tanács
Elnöke az esedékességtől számított 15 napon belül, határidő tűzésével írásban
felszólítja a hátralékos tagot. A határidő eredménytelen eltelte esetén a Társulási
Tanács határozza meg a további eljárást (pl. bírósághoz fordul vagy ismételt,
eredménytelen felszólítást követően, az év utolsó napjával, minősített többséggel
a tagok több mint fele kizárja a kötelezettséget elmulasztó tagot, a 3 éves
korlátozó szabály figyelembevételével).
11. A tagi hozzájárulás késedelmes teljesítése esetén a tag – a jegybanki alapkamat
kétszeresének megfelelő – késedelmi kamattal növelt összeget tartozik
megfizetni.

V. FEJEZET
A TÁRSULÁS VAGYONA, A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS

1. A Társulás a II. fejezetben foglalt feladatai ellátásához saját vagyonnal rendelkezik.
2. A Társulás vagyonát az alábbi anyagi források biztosítják:
a) a Társulásban részt vevő tagok befizetései,
b) a Társulás szolgáltatásait igénybe vevők díjbefizetései
c) az egyes tagok által tett vagyoni hozzájárulások (tárgyi eszközök,
immateriális javak, vagyoni értékű jogok stb.).
d) központi költségvetési támogatás,
e) pályázati úton elnyert támogatások,
f) egyéb befizetések, támogatások, vagyoni hozzájárulások.
3. A Társulás tagjai a feladatok ellátása érdekében ingóságok (eszközök, berendezési
tárgyak, gépjármű stb.), továbbá ingatlanra vonatkozó jogok átengedésével is
hozzájárulhatnak az eredményes működéshez. Az átengedés feltételeit a tag és a
Társulás közötti külön megállapodás tartalmazza.
4. A Társulás által a működés során, adás-vétel vagy egyéb jogcímen szerzett
vagyontárgyak feletti tulajdonjog a Társulást illeti. Ugyancsak a Társulást illeti a
vagyon szaporulata.
5. A Társulás vagyona feletti tulajdonosi jogosítványok gyakorlására a Társulási
Tanács jogosult, egyben viseli a tulajdonost terhelő kötelezettségeket.

6. A Társulás vagyonának átadása - ideértve az értékesítést is -, értékhatárra tekintet
nélkül a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik. A javaslatról előzetesen
ki kell kérni a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását. A vagyonátadásra csak abban az
esetben kerülhet sor, ha az átadandó vagyon, illetve annak ellenértéke a kistérségi
közszolgáltatás biztosítását szolgálja.
7. A Társulás vagyonának támogatással létrejött vagyoni része ingatlan esetében tíz
évig, egyéb vagyon esetén öt évig – jogszabályban meghatározott esetet kivéve –
nem idegeníthető el.
8. A többcélú kistérségi társulásból történő kiválás, kizárás esetén a társulás tagja által
a többcélú kistérségi társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni. Annak kiadására
a társulás tagja csak abban az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a
többcélú kistérségi társulás feladatának ellátását, ebben az esetben a társulás volt
tagját a többcélú kistérségi társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti
meg.
9. A többcélú kistérségi társulás költségvetési szervet alapíthat.
10. Az Áht. 93. § (2) bekezdése szerinti többletbevételek költségvetési szerv
hatáskörében felhasználható körét és mértékét a többcélú kistérségi társulás tanácsa
határozatban szabályozhatja.
11. A többcélú kistérségi társulás szabadon
hitelintézetét.

választhatja meg számlavezető

VI. FEJEZET
FELMONDÁS, KIZÁRÁS, A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE
Fe l m o n d á s
1. A Társulási megállapodást felmondani – figyelemmel a tagoknak a 65/2004. (IV.
15.) Korm. rendelet 4. § (2) bek. g) pontján alapuló kötelezettségvállalására – a
megalakulástól számított 3 év eltelte után, a naptári év utolsó napjával lehet.
2. A felmondásról szóló döntést a tag az önkormányzat képviselő-testületének
legalább három hónappal korábban, minősített többséggel kell meghozni és a
Társulás tagjaival közölni.
Kizárás
3. A Társulás tagjainak több mint fele minősített többséggel elfogadott határozatával
a naptári év utolsó napjával kizárhatja a Társulás azon tagját, amely e
megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett
eleget.

4. A Társulás tagjának kizárására vonatkozó rendelkezéseket a 65/2004. (IV. 15.
Korm. rendelet 4. § (2) bek. g) pontjában írt korlátozásokkal kell alkalmazni.
A Társulás megszűnése
5. A Társulás megszűnik, amennyiben tagjainak száma, a Társulás megalakításhoz
szükséges – törvényben foglalt – szám alá csökken, illetve az általuk képviselt
települések lakosságszáma nem éri el az ugyancsak törvény által előírt arányt.
6. Megszűnik továbbá a Társulás, ha valamennyi tagja minősített többségű döntéssel
a megszüntetés mellett foglal állást, illetve a bíróság jogerős döntése alapján.
7. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai kötelesek egymással elszámolni. A
Társulás meglévő vagyona és annak szaporulata a Társulás tagjait vagyoni
hozzájárulásuk arányában illeti meg.
8. A vagyonfelosztás fontosabb elvei:
a) a használatba adott ingatlanokat, meglévő ingóságokat a tulajdonos birtokába
kell adni;
b) a meglévő tulajdonba adott ingóságokat természetben kell kiadni, ennek
hiányában pénzben megváltani;
c) tulajdonba adott ingatlan az eredeti tulajdonos önkormányzatot illeti meg.
9. A Társulásból történő kiválás (felmondás), kizárás esetén a tag által a Társulásba
bevitt vagyonnal el kell számolni.
10. A vagyon kiadására azonban a kiváló, a kizárt tag csak abban az esetben tarthat
igényt, ha az nem veszélyezteti a Társulás feladatainak ellátását. Ebben az esetben
a volt tagot a Társulással kötött külön szerződés alapján használati díj illeti meg.
Visszafizetési kötelezettségek
11. A Társulás által elnyert támogatás felett e Társulás rendelkezik és felelős a
jogszerű felhasználásért.
12. A Társulás megalakulásától számított 3 éven belüli megszűnése esetén – a feladat
jogszabály általi megszüntetését kivéve – a feladatra jóváhagyott támogatást
jegybanki alapkamattal növelt összegben tartoznak visszafizetni a tagok a központi
költségvetésbe.
13. Amennyiben a Társulás ösztönző támogatásban részesült és a tag(ok) kilépése
miatt a Társulás már nem felel meg a támogatás elnyeréséhez szükséges
feltételeknek, úgy a kilépő tag(ok) köteles(ek) a kilépő önkormányzatra –
lakosságszám szerint – jutó támogatásnak megfelelő összeget kamattal növelten
visszafizetni a központi költségvetésbe.

VII. FEJEZET
A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSE
1. A Társulás tevékenységét és gazdálkodást a Pénzügyi Bizottság, valamint a
Társulás által szervezett belső ellenőrzési feladat belső ellenőrei végzik.
2. A Társulás gazdálkodását az Európai Unió által nyújtott és egyéb nemzetközi
támogatásokat, valamint a kapcsolódó költségvetésből nyújtott támogatások
felhasználást is ideértve az Állami Számvevőszék ellenőrzi.
3. A Társulás működése felett a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási
szervének a vezetője törvényességi ellenőrzési jogot gyakorol. Ennek keretében
vizsgálja, hogy a Társulás döntései, szervezete, működése és döntéshozatali
eljárása megfelel-e a jogszabályoknak, a társulási megállapodásban, valamint a
Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak.
4. A Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatát a Társulás megalakulását
követő 15 napon belül a tanács elnöke megküldi a Közigazgatási Hivatal
vezetőjének.
5. A Társulás tagjai – polgármestereik / jegyzőik / bizottságaik útján ellenőrizhetik a
Társulás működését célszerűségi és gazdasági szempontból. A lefolytatott
ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni és azt a Társulás Elnökének / Pénzügyi
Bizottság Elnökének és a Társulás tagjainak meg kell küldeni.

VIII. FEJEZET
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. A Társulást alkotó települési önkormányzatok kijelentik, hogy Dombóvár és
Környéke Többcélú Kistérségi Társulást 2004. év június hó 29. napján alapították.
2. Jelen Társulási megállapodás érvényességéhez valamennyi társult tag képviselőtestületének minősített többséggel hozott jóváhagyó határozata szükséges.
3. A Társulási megállapodást a Társulás tagjai módosíthatják, illetve törvényben,
kormányrendeletben meghatározottak szerint módosítják. A Társulási
megállapodást a helyi önkormányzati általános választásokat követő 6 hónapon
belül a tagok felülvizsgálják.
4. A Társulási Tanács tagjai évente legalább két alkalommal beszámolnak képviselőtestületeiknek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről.

Záradék
Jelen egységes szerkezetű társulási megállapodás az alapító önkormányzatok
Képviselő-testületeinek
minősített
többséggel
hozott
határozataival,
az
önkormányzatokat képviselő polgármesterek aláírásával lép hatályba.

Dombóvár, 2011. február 2.

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

Képviselő-testületi

határozatok

1. sz. melléklet
Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás
lakosságszáma

A Társulás lakosságszáma (2010. január 1-jei állapot szerint): 33.828 fő

Dombóvár Város Önkormányzata, Dombóvár, Szent István tér 1.
lakosságszám:
19.972 fő
Attala Község Önkormányzata, Attala, Kossuth L. u. 15.
lakosságszám:
877 fő
Csibrák Község Önkormányzata, Csibrák, Fő u. 52.
lakosságszám:
350 fő
Csikóstőttős Község Önkormányzata, Csikóstőttős, Hunyadi tér 24.
lakosságszám:
896 fő
Dalmand Község Önkormányzata, Dalmand, Hősök tere 5.
lakosságszám:
1.375 fő
Döbrököz Község Önkormányzata, Döbrököz, Páhy u. 46.
lakosságszám:
2.066 fő
Gyulaj Község Önkormányzata, Gyulaj Szent Imre tér 1.
lakosságszám:
1.015 fő
Jágónak Község Önkormányzata, Jágónak, Kossuth L. u. 22.
lakosságszám:
251 fő
Kapospula Község Önkormányzata, Kapospula, Béke tér 21.
lakosságszám:
916 fő
Kaposszekcső Község Önkormányzata, Kaposszekcső, Táncsics u. 30.
lakosságszám:
1.538 fő
Kocsola Község Önkormányzata, Kocsola, Kossuth L. u. 59.
lakosságszám:
1.342 fő
Kurd Község Önkormányzata, Kurd, Petőfi u. 11.
lakosságszám:
1.284 fő
Lápafő Község Önkormányzata, Lápafő, Kossuth L. u. 1.
lakosságszám:
186 fő
Nak Község Önkormányzata, Nak, Fő u. 127.
lakosságszám:
618 fő
Szakcs Község Önkormányzata, Szakcs, Kossuth L. u. 67.
lakosságszám:
974 fő
Várong Község Önkormányzata, Várong, Mező u. 1.
lakosságszám:
168 fő

2. sz.melléklet
2010. január 1-jétől érvényes szakfeladatrend szerinti feladatok
Szakágazati besorolás:
841126 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
Alaptevékenységek:
841172 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenység helyi,
területi szinteken
841901 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások elszámolásai
841222 Oktatás területi igazgatása és szabályozása
841228 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása
841325 Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása
841328 Turizmus területi igazgatása és szabályozása
841229 Kultúra területi igazgatása, szabályozása
841229 Társadalmi
tevékenységekkel,
esélyegyenlőséggel,
érdekképviselettel, egyházakkal összefüggő feladatok területi
igazgatása, szabályozása
841224 Sport. rekreáció területi igazgatása, szabályozása
890211 Fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szolgáltatások
fejlesztése és működtetése
890443 Közmunka
910123 Könyvtári szolgáltatás
856011 Pedagógiai szakszolgáltatások
493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 3-i
ülésének jegyzőkönyvéből:
69/2011.(III.3.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „ÚJ K.O.R. – Új
Kapos-menti Oktatási Rendszer” című pályázat műszaki ellenőri megbízási
szerződés módosítását a mellékelt fizetési ütemezéssel és 1.824.000,- Ft + áfa, azaz
bruttó 2.280.000,- Ft összegű többletdíjjal jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosításának
aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.
Határidő: KFF általi jóváhagyást követő 10. nap
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda – szerződéskötés tekintetében
Projektmenedzsment szervezet – változás-bejelentés
tekintetében

Dombóvár, 2011. március 3.

Szabó Loránd sk.
polgármester

Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 3-i
ülésének jegyzőkönyvéből:
70/2011.(III.3.) Kt. sz. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DDOP-3.1.2/2F-2f2009-0021 azonosító számon regisztrált, „Együtt, egymással, gyermekeinkért, a
jövőért” ÚJ K.O.R. – Új Kapos-menti Oktatási Rendszer című pályázathoz
kapcsolódóan a Belvárosi Iskola Tornacsarnokára vonatkozó befejezési
határidőt az oromfal megrendelésétől számított 5 hét időponttal elfogadja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, és a szerződésmódosítások aláírására.
Határidő: KFF általi jóváhagyást követő 10 nap
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda – szerződéskötés tekintetében
Projektmenedzsment szervezet – változás-bejelentés
tekintetében

Dombóvár, 2011. március 3.

Szabó Loránd sk.
polgármester

Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 3-i
ülésének jegyzőkönyvéből:
71/2011.(III.3.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP–7.1.2.0-20080147 azonosítószámú, „Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítése” tárgyú
projekt támogatási szerződésének a mellékelt útvonalterv szerinti módosítását
kérelmezi a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóságnál.
Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Loránd polgármester
Végrehajtásért felelős: Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda

Dombóvár, 2011. március 3.

Szabó Loránd sk.
polgármester

Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

1. számú melléklet – „Útvonalterv” táblázat
Kedvezményezett neve:
Projekt címe:
Azonosító adat:

Jelenlegi helyzet
áttekintése:

Dombóvár Város Önkormányzata
Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítése
KEOP-7.1.2.0-2008-0147
A projekt a Dombóvári agglomeráció területén kerül kivitelezésre. Az agglomerációt öt település – Dombóvár, Szabadi, Csoma, Attala és Döbrököz - alkotja. A projekt megvalósítása
érdekében - melyben Dombóvár, mint gesztor település vesz részt - a pályázatban szereplő három település – Dombóvár, Attala és Döbrököz - 2008. június 11-én a jelenlegi helyzetnek
megfelelő Együttműködési megállapodást kötött. A projektben résztvevő önkormányzatokat az általános képviseleti jogkörrel felruházva a gesztor önkormányzat nevében eljáró
mindenkori polgármester képviseli. A második fordulós pályázat már a projekt-előkészítés során megalakuló társulás, a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás
nevében kerül benyújtásra, projektgazda a megvalósítás fázisában már a Társulás lesz.
Az agglomeráció két településén – Szabadi és Csoma – előzetes műszaki és gazdasági kalkulációk alapján nem valósítható meg és üzemeltethető gazdaságosan a csatornahálózat. Ennek
megfelelően képviselő testületi határozatban nyilatkoztak arról, hogy tudnak a projektről, illetve arról a tényről, ha jelen pályázatban nem szerepelnek, 2013-ig újabb szennyvízberuházásra
nem pályázhatnak.
A projektben közvetetten érintett Kapospula Község is, mivel – a helyi domborzati viszonyokat és a költséghatékonyságot figyelembe véve – az ott már meglévő csatornarendszer
felhasználásával történik majd Attala szennyvízének továbbítása a dombóvári szennyvíztisztító telepre. A település hozzájárult a projekt megvalósításához.
Dombóvár csak részben, míg Attala és Döbrököz egyáltalán nem rendelkezik szennyvízhálózattal. A beruházással megvalósítható az agglomeráció közüzemű csatornázása és
szennyvízelvezetése, a felszíni és felszín alatti vizek védelme.
A térség településeinek közüzemű csatornázása a Dombóvár városi szennyvíztisztító telep fejlesztéséből adódó szabad kapacitásra épül. Jelenleg a szennyvíztisztító telepet a hozzá tartozó
csatornahálózattal a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. üzemelteti.
A résztvevő önkormányzatok a költségeket a településekre jutó érdekeltségi egységek arányában viselik. A felmerült költségeket a gesztor önkormányzat viseli, a számlák az ő nevére
kerülnek kiállításra, a számlák kiegyenlítéséről a gesztor gondoskodik. A projektben résztvevő önkormányzatok a gesztor által meghatározott módon kötelesek a költségeket megtéríteni.
A projektfejlesztéssel kapcsolatos, eddig elkészült dokumentumok, tanulmányok: 1.) 2.)
!!! A jelzett feladatok leadási/jelentési határideje az alábbi táblázatban megadott, "Befejezési Időpont" utáni ELSŐ MUNKANAP 10.00-ig !!!

TSZ kötés
időpontja:

2009.01.27

MÉRFÖLDKŐ

LÉPÉS

Projektmenedzsment
szervezet felállítása és
működése
Közbeszerzési szakértő
kiválasztása és projekt
előkészítésben való
részvétele

PIU szervezet/tagok kiválasztása,
működése
Közbeszerzési szakértő
kiválasztása és projekt
előkészítésben való részvétele

FELADAT

KEZDÉSI
IDŐPONT

BEFEJEZÉSI
IDŐPONT

TERMÉK/ESEMÉNY

PIU szervezet, ill.
tagjainak kiválasztása,
működése

2009.03.19.

2011.09.10.

Nyilatkozat PEJ-ben

2008.10.16

2011.07.12.

Közbeszerzési szakértő
kiválasztása és projekt
előkészítésben való részvétele

MEGJEGYZÉS

PR tevékenységet ellátó cég
kiválasztása és projekt
előkészítésben való
részvétele

PR

PR tevékenységet ellátó cég
kiválasztása és projekt
előkészítésben való részvétele

A tájékoztatás során használt
eszközök

PR tevékenységet ellátó cég
kiválasztása és projekt
előkészítésben való részvétele

2009.08.28.

2011.07.12.

Kockázat felmérés

2009.08.28.

2009.08.31.

Jegyzőkönyv

Válságkommunikációs terv
Véleményvezérek azonosítása,
interjúk

2009.08.28.

2009.09.01

Tervdokumentáció

2009.08.28.

2009.08.31.

Cselekvési (kommunikációs)
terv készítése

2009.08.28.

2009.09.01

Tervdokumentáció

A kommunikációs
terv egyeztetése a
KSZ-el

2009.08.28.

2009.10.01

Jegyzőkönyv-határozat

A beruházó képviselőinek
kommunikációs felkészítése
médiatréning keretében

2009.08.28.

ZPEJ

Médiatréning

Sajtómegjelenések generálása a
nyomtatott, elektronikus és online médiában

2009.08.28.

ZPEJ

2009.08.28.

2009.08.31.

Jegyzőkönyvezés

2009.08.28.

ZPEJ

Sajtótájékoztatás

Közvélemény kutatás

2009.08.28.

2009.08.31.

Eredményértékelés

Sajtómegjelenések összegyűjtése
és elemzése

2009.08.28.

ZPEJ

Összefoglaló jelentés

Korábbi média-megjelenések
összegyűjtése és elemzése

2009.08.28.

ZPEJ

Összefoglaló jelentés

Nyomtatott tájékoztatók
készítése és lakossági terjesztése

2009.08.28.

ZPEJ

Szórólapok, brosúrák, összefoglalók

Civil szervezetek
felkutatása, véleményük
megismerése
Sajtóesemények szervezése

Újságokban, e-oldalakon történő
megjelenés

Közbeszerzés/
Beszerzés
(Projektfejlesztésre)

A projekt menetrend
összeállítása, engedélyek
várható időpontjának
összegyűjtése

2009.08.28.

ZPEJ

Projektmenetrend

Lakossági
fórum,
közmeghallgatás

2009.08.28.

ZPEJ

Jegyzőkönyvezés

Hatástanulmány készítése

2009.08.28.

ZPEJ

Belföldi tanulmányút
szervezése újságírók részére
igény esetén

2009.08.28.

ZPEJ

Internetes honlap létrehozása és
folyamatos működtetése,
frissítése

2009.08.28.

ZPEJ

Önkormányzatnál elhelyezett
hirdetmények, tájékoztatók

2009.08.28.

ZPEJ

Kihelyezett hirdetmények

2008.12.01

2009.02.08

Dokumentáció és felhívás

Tervdokumentáció
Dokumentáció összeállítása
(Tervezés, RMT, CBA, engedélyek,
terület-előkészítés, hatósági díjak) Közbeszerzési eljárás
39.000. 000 Ft
Szerződéskötés

2009.02.09

2009.04.30

2009.05.01.

2009.05.08.

Dokumentáció összeállítása

2008.12.01

2008.12.15.

Közbeszerzési eljárás

2009.01.05

2009.03.11

Szerződéskötés

2009.03.12

2009.03.19

Szerződés

Dokumentáció összeállítása

2009.06.01

2010.01.17.

Dokumentáció és felhívás

Ajánlatkérés

2010.01.18.

2009.02.15.

Szerződéskötés

2010.02.16.

2010.04.01.

PIU
(1. és 2. fordulóra)
Nyílt
36.400.000 Ft
( 7.400.000.- + 29.000.000.-)

2. forduló önrész
finanszírozásához hitel

Dokumentáció és felhívás

Szerződés / Hitelígérvény

Lezárult

Dokumentáció összeállítása

2009.11.04.

2009.11.26.

Ajánlatkérés

2010.01.04

2010.01.08.

Tárgyalás

2010.01.08.

2010.01.15.

Szerződéskötés

2010.01.16.

2010.01.27.

Dokumentáció összeállítása

2009.04.01

2009.05.19

Eljárás

2009.05.20

2009.06.03

Szerződéskötés

2009.06.04

2009.08.28

Tanulmány tervezet elkészítése

2009.05.08

2009.11.30.

KSZ véleményezése

2009.12.01

2009.12.15.

Észrevételek átvezetése

2009.12.16.

2009.12.31.

KSZ jóváhagyás

2010.01.01.

2010.01.15.

KSZ jóváhagyás

2009.01.10

2010.02.28.

Társulási megállapodás

Tulajdonviszonyok rendezése

2009.01.10

2010.03.31.

Tulajdonviszonyok igazolása
tulajdoni lapokkal

Tervezés

Tervdokumentáció

2009.05.08.

2010.01.22.

Tervdokumentáció

Környezeti hatásvizsgálat
készítése és engedélyeztetése

Környezeti hatásvizsgálat

Elkészítés, engedélyeztetés

2010.01.04.

2010.02.15.

Engedélyeztetés

Engedélyeztetés

Hatósági engedélyeztetés

2010.01.23.

2011.07.12.

Előzetes környezeti
hatásvizsgálat készítése
Közbeszerzés/
Beszerzés
(Tárgyalásos eljárás)

Már lezajlott
közbeszerzés

RMT

Pályázó személyének
meghatározása

PR
Csak dologi kiadások
4.000.000 Ft
3 ajánlat bekérése

Közbeszerzési szakértő
9.600.000 Ft

Tanulmány /CBA elkészítése

Jogi személyiségű önkormányzati
társulat megalapítása

n.a.

KSZ továbbtervezésre javasol

Szükséges engedélyek beszerzése

Pályázati dokumentáció összeállításig

Esélyegyenlőségi munkatárs,
felelős alkalmazása

Esélyegyenlőség

Esélyegyenlőségi program
(kötelezett: >49 fős állami
tulajdonú munkaszervezetnél)
Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy
annak képviselőit bevonta a projekt
tervezésébe
Nők száma a felső-, és
középvezetésben
50 évnél idősebb, határozatlan idejű
munkaszerződés keretében
foglalkoztatottak száma
Munkaidő-kedvezmény biztosítása a
dolgozók továbbképzéséhez
A nagycsaládosok, fogyatékkal élők,
roma emberek számára a fejlesztés
eredményéhez való hozzáférést a
fejlesztő vagy partnere aktívan, és
az esélyegyenlőségi célcsoport(ok)
képviselőivel egyeztetett módon
segíti

Megfelelő munkaügyi
dokumentum - munkaköri leírás

utolsó
előkészítési év
kezdete
2009.01.26

ZJ dátuma

Munkaköri leírás

Települési esélyegyenlőségi
program

TSZ aláírása

ZJ dátuma

Megállapodás és ZJ

A fejlesztési tervek egyeztetése az
érintettekkel

TSZ aláírása

ZJ dátuma

Nyilatkozat, megállapodások,
jegyzőkönyv

(+ 1 fő, 2 főről)

TSZ aláírása

ZJ dátuma

Megfelelő munkaügyi dokumentum

(+ 3 fő, 22 főről)

TSZ aláírása

ZJ dátuma

Megfelelő munkaügyi dokumentum

közszolgálati szabályzat,
SzMSz, HR-stratégia

TSZ aláírása

ZJ dátuma

Megfelelő munkaügyi dokumentum

A szolgáltatáshoz való
kapcsolódás megkönnyítése több
esélyegyenlőségi célcsoport tagjai
(nagycsaládosok, fogyatékkal
élők, roma emberek) számára

A fejlesztéshez kapcsolódó
nyilvános eseményeken,
kommunikációjában és
viselkedésében esélytudatosságot fejez Ellene eljárás nem indul
ki: nem közvetít szegregációt,
csökkenti a csoportokra vonatkozó
meglévő előítéleteket
Esélyegyenlőségi statisztikai
információk megadása
Fenntarthatósági programmal
rendelkezik
Fenntarthatóság

Környezetvédelmi programját
felülvizsgálja és megvalósulását
dokumentálja

Adatközlés évente
Önkormányzat területére
érvényes ”Fenntarthatósági
program”
ZJ idején legfeljebb két éve
felülvizsgált Környezetvédelmi
Program

TSZ aláírásától

Pályázat
benyújtásától

évente
jan. 15

RMT dátuma ÉS
ZJ dátuma,
határozat

ZJ dátuma

évente,
jan. 30

2009. 06.01

ZJ dátuma

TSZ aláírásától

ZJ dátuma

Határozat, RMT és ZJ

ZJ megfelelő tartalma

Nyilatkozat
Fenntarthatósági program
(önkormányzat által elfogadott és
nyilvánosságra hozott dokumentum)
Az önkormányzat képviselő-testülete által
jóváhagyott és felülvizsgált
környezetvédelmi program.

EE útmutató 5. fejezet szerint

1995. évi LIII. Törvény 46. § szerint

Önkormányzati rendelet a
környezetvédelmi alapról

TSZ aláírásától

ZJ dátuma

Önkormányzati rendelet a
környezetvédelmi alapról, beszámoló (a
zárszámadás részeként) az alap
bevételeiről és forrásainak
felhasználásáról

Környezetvédelmi megbízott

Megfelelő munkaügyi
dokumentum - munkaköri leírás

TSZ aláírásától

ZJ dátuma

Munkaköri leírás

A szervezet rendszeresen értékeli
környezeti teljesítményét

Környezeti Teljesítményértékelés

TSZ aláírásától

ZJ dátuma

Környezeti Teljesítményértékelés

Rendelkezik önkormányzati
környezetvédelmi alappal

A projekthez kapcsolódó
beszerzéseiknél. A szempont
megjelenhet a beszerzés
Környezeti szempontokat alkalmaz az
tárgyában, részletes leírásában, a
eszközök, termékek, alapanyagok
beszállítótól elvárt
beszerzésénél
követelmények között, a
szerződés feltételeiben, vagy a
kiválasztásban.

Fenntarthatóság

Terület-előkészítés

Környezeti szempontból előnyösebb
eszköz, termék, alapanyag
Beszerzési dokumentációk legalább egy- (továbbiakban: eszköz): azon eszköz, amely
erre irányuló védjeggyel rendelkezik
egy, a fejlesztés elsődleges céljától
vagy olyan eszköz, szolgáltatás,
független, egyértelműen zöld szempontot
amelynek előnyös környezeti
tartalmaznak.
tulajdonságai a termékismertetőből vagy a
szerződési, vagy a szállítási feltételekből
egyértelműen megállapíthatók.

Pályázat
benyújtásától

2008.12.31
2008.12.15
2009.04.30
2009.12.31
2010.01.30

[3 db ]

TSZ aláírásától

ZJ dátuma

FF útmutató szerint, műszaki leírással
igazolható korszerű berendezések
számlái

Újrahasznosított papír használat
növelése az irodai és nyomdai
munkák során

Kedvezményezett
papírfelhasználásában az
újrahasznosított papír aránya
eléri a teljes papírfelhasználás
15%-át, és ez időben nem
csökken.

TSZ aláírásától

ZJ dátuma

FF útmutató szerint, szállítójegyek,
beszerzési dokumentációk

Rendszeres környezet
egészségügyi kockázat
értékelések készítése

[1 alkalom/év ]

Kombinált valamint anyag- és
energia-takarékos irodatechnikai
készülékek beszerzése és
alkalmazása

Szervezeti étkeztetésében az
Helyi élelmiszerek alkalmazása az
élelmiszerek legalább 15%étkeztetésben
ában.
Szennyvízcsatorna hálózat
Többletszolgáltatások,
használata, rácsatlakozás,
kedvezmények nyújtása a helyi
szennyvízcsatornadíj 70%lakosságnak
kal kedvezőbb, mint
Statisztikai információk a
Adatközlés évente, adatlap a)-f)
fenntartható fejlődéssel
sorainak megfelelően
kapcsolatban
Lőszermentesítés

utolsó
előkészítési év
kezdete
utolsó
előkészítési év
kezdete

ZJ dátuma
ZJ dátuma

1995. évi LIII. törvény (Ktv.) 58. § (1)
szerint 8/1998 (II.24) Rendelet az
önkormányzati környezetvédelmi alap
létrehozásáról

FF útmutató szerint
FF útmutató szerint, közétkeztetési
megrendeléseknél a szerződésekbe
belefoglalni

utolsó
előkészítési év
kezdete

CBA és RMT, ZJ
dátumai

CBA és RMT és ZJ

Minden év
jan. 15.

Minden év
jan. 31

Nyilatkozat

2009.05.08.

2009.10.16.

FF útmutató II. és adatlap a)-f) szerint

Pályázati
dokumentáció
összeállítása

Régészet

2009.05.08.

2009.10.16.

Egyéb terület-előkészítő munka

2009.05.08.

2009.10.16.

Pályázati dokumentáció
összeállítása

2010.03.01.

2010.03.31.

Pályázat benyújtása

2010.04.01.

2010.04.01.

2010.01.04.

2010.06.04.

Dokumentáció és felhívás

2010.06.05.

2010.07.20.

Előrehaladási jelentés

Dok. összeállítása
Kivitelezés
Közbeszerzés
(megvalósításra)

Mérnök

Kivitelezés
Közbeszerzési eljárás
lebonyolítása

Mérnök
Zárójelentés
Előkészítő munkák
befejezése

KSZ véleményezése
(1 Mrd. Feletti támogatásnál)
EKKE
Észrevételek átvezetése

Pályázati dokumentáció

2010.07.21.

2010.07.28.

KSZ jóváhagyás
Dok. összeállítása
KSZ véleményezése
(1 Mrd. Feletti támogatásnál)
EKKE
Észrevételek átvezetése

2010.07.29.
2010.01.04.

2010.08.05..
2010.06.04.

Dokumentáció és felhívás

2010.06.05.

2010.07.20.

Előrehaladási jelentés

2010.07.21.

2010.07.28.

KSZ jóváhagyás

2010.07.29.
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Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 3-i
ülésének jegyzőkönyvéből:
72/2011.(III.3.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Dombóvári
Német
Kisebbségi
Önkormányzat
pályázatát
a
Német
Szövetségi
Belügyminisztérium „Essen auf Rädern” elnevezésű pályázati felhívására kisbusz
beszerzése érdekében.
A Képviselő-testület a Dombóvári Német Kisebbségi Önkormányzat részére a
pályázat benyújtásához szükséges önrészt, maximum 1.750.000,-Ft-ot a 2011. évi
költségvetés általános tartaléka terhére támogatásként biztosítja azzal a feltétellel,
hogy sikeres pályázat esetén a Dombóvári Német Kisebbségi Önkormányzat a
kisbuszt az Egyesített Szociális Intézmény használatába adja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
megkötésére.
Határidő: 2011. március 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

Dombóvár, 2011. március 3.

Szabó Loránd sk.
polgármester

Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 3-i
ülésének jegyzőkönyvéből:
73/2011.(III.3.) Kt. sz. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi városi
rendezvények szervezésére a Dombóvári Művelődési Ház Nkft. részére a 2010.
december 30-án jóváhagyott 300.000 Ft felett 2.200.000 Ft-os keretösszeget
állapít meg és különít el a 2011. évi költségvetésében az alábbi rendezvényekre:
- Wöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó (április 1.)
- Szerenádbuli (április 28.)
- Majális (május 1.)
- Városi Gyermeknap (május 29.)
- Pünkösd – Kapos Alapítvánnyal Néptáncfesztivál (június 13.)
- XVI. Pál-napi Vígasságok (június 24-26.)
- Magyar Fotográfia Napja (augusztus 29.)
- Kultúrházak éjjel-nappal – Tanévnyitó az ifjúsági önkormányzattal
(szeptember 17-18.)
- Kakasdombi Borünnep (november 5.)
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Dombóvári
Művelődési Ház Nkft.-t, hogy a 2011. évben (saját épületükben) megrendezésre
kerülő befogadott programokhoz (Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar Újévi
koncertje, Regionális Farsangi Kamarazenei Találkozó, IV. Országos
Hagyományőrző Roma Ki mit tud?, Német Kisebbségi Hét, Tanulásban
akadályozott diákok regionális színjátszó találkozója) díjmentesen biztosítsa
szolgáltatásait, illetve díjmentesen szervezze meg a hagyományossá vált
Húsvétváró Játszóház programot.
Határidő: 2011. március 18.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Dombóvár, 2011. március 3.

Szabó Loránd sk.
polgármester

Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 3-i
ülésének jegyzőkönyvéből:
74/2011.(III.3.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a „Dombóvár
Fiatal Értelmiségéért” Közalapítványt Dombóvár Város tehetséggondozási
koncepciójának kidolgozására. A tervezetnek feltétlenül tartalmaznia a kell a
szakmai-pedagógiai indokláson túl annak anyagi pénzügyi vonatkozásait is. A
képviselő-testület felkéri a Közalapítványt, hogy a koncepciót a Dombóvári
Oktatási Kerekasztal e célra összehívott 2011. májusi ülésén hozza nyilvánosságra,
és bocsássa vitára.
A képviselő-testület felkéri a „Dombóvár Fiatal Értelmiségéért” Közalapítványt,
hogy a nyilvános vitát követően a szükség szerint átdolgozott, kiegészített
koncepciót terjessze legkésőbb a képviselő-testület 2011. augusztusi rendes ülése
elé.
Határidő:

2011. május 31. – a koncepció kibocsájtására
2011. augusztusi rendes ülés – testület elé terjesztésére
Felelős: „Dombóvár Fiatal Értelmiségéért” Közalapítvány
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda
Dombóvár, 2011. március 3.

Szabó Loránd sk.
polgármester

Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 3-i
ülésének jegyzőkönyvéből:
75/2011.(III.3.) Kt. sz. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 2011. évi
rendezvénynaptárának módosítását az 1. számú melléklet szerint elfogadja.
2. A Képviselő-testület a Dombóvári Művelődési Ház Nkft.-vel kötött
közművelődési megállapodást a 2. számú melléklet szerint módosítja. A
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosítás aláírására.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a 2011. évi
rendezvénynaptárban szereplő rendezvények időpontjának változására
vonatkozó módosításokat a továbbiakban jóváhagyja.
Határidő: 2011. március 15. – a megállapodás aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

Dombóvár, 2011. március 3.

Szabó Loránd sk.
polgármester

Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

1. sz. melléklet
VÁROSI RENDEZVÉNYEK
2011.
Hónap

Január

Február

Rendezvény
helyszíne

Rendezvény megnevezése

8.

Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar Újévi
koncert

APOK díszterem

21.

Felújított Művelődési Ház átadása

Művelődési Ház

22.

Magyar Kultúra Napja – Monográfia
könyvbemutató

Művelődési Ház

2.

Vizes Élőhelyek Világnapja

Konda völgy
Művelődési Ház

Művelődési Ház

25.

Regionális Farsangi Kamarazenei
Találkozó
Kommunizmus áldozatainak emléknapja

Művelődési Ház

26.

Téltemető túra a Konda-völgyben

15.

Az 1848-as forradalom ünnepe

22.

Víz Világnapja

Művelődési Ház
Nők Dombóvárért
Egyesület
Apáczai Csere
János
Szakközépiskola
Polgármesteri
Hivatal
Polgármesteri
Hivatal

Művelődési Ház

Művelődési Ház

9.

Március

03.2804.03.
1.
Április

Május

Információ
kérhető

Nap

11.
14-17.
16.

Dombóvár Hete (Ünnepi gála: április 2.)
Weöres Sándor Gyermekszínjátszó
Találkozó megyei
Költészet Napja
Országos Diákszínjátszó Találkozó
Húsvétváró játszóház

22.

Föld Világnapja

28.
1.

Szerenádbuli
Majális

28.

Nemdohányzó Világnap

29.

Városi Gyermeknap

30.

Magyar Hősök Napja

Művelődési Ház
Művelődési Ház

Szállásréti tó

Nagy Sportágválasztó

Kiszler András
Polgármesteri
Hivatal
Művelődési Ház
Polgármesteri
Hivatal
Művelődési Ház
Polgármesteri
Hivatal

Városi Könyvtár
Farkas János
Művelődési Ház
Polgármesteri
Hivatal
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Polgármesteri
Hivatal
Művelődési Ház
Szent Orsolya
Iskolaközpont
Kormos László
Polgármesteri
Hivatal
Polgármesteri
Hivatal

3.

Városi Pedagógusnap

4.

Nemzeti Összefogás Napja

13.

Pünkösd - Kapos Alapítvánnyal
Néptáncfesztivál

Dombó Pál utca

Nyári Éva

Múzeumok éjszakája

Több helyszínen

Polgármesteri
Hivatal

Június
18.

24-26
29.

Július
Augusztus

Művelődési Ház
Polgármesteri
Hivatal
Polgármesteri
Hivatal

XVI. Pál-Napi Vígasságok
Megemlékezés az Újdombóvári
bombázásról

30.

Holokauszt emléknap

24.
19.

Anna napi Búcsú
Új fogadalomtétel

Szőlőhegy
Fogadalmi liget

Nők Dombóvárért

20.
20.
20.
29.
10.
17-18.
Szeptember

Október

Grillparti
Magyar Fotográfia Napja
Streetball Fesztivál
Civil Fesztivál
Kultúrházak éjjel-nappal – Tanévnyitó
az ifjúsági önkormányzattal

17.

Takarítási Világnap

22.

Európai Autómentes Nap

30.
1.

Újdombóvári Őszi Fesztivál
Nagy Sportágválasztó
Újdombóvári Őszi Fesztivál

1.

Idősek Világnapja

6.

Aradi vértanúk napja

23.

’56-os forradalom ünnepe

1.

Halottak napi megemlékezés a temetői
sírkertnél

1.

Halottak napi megemlékezés a II.
világháborús emlékműnél

4.

’56-os forradalom mártírjainak napja

5.

5.

Kakasdombi Borünnep
Német Kisebbségi Hét – Márton napi
német hét
Városjáró Mikulás

15.

Idősek karácsonya

31.

Szilveszteri futás

31.

Szilveszteri tűzijáték

November

11-17.

December

Szent István az államalapítás és az
újkenyér ünnepe
Szállásréti Vízi Show

Szállásréti tó
Művelődési Ház

Egyesület
Belvárosi
Általános Iskola
Nők Dombóvárért
Egyesület
Művelődési Ház
Kormos László
Civil Tanács
Művelődési Ház

József Attila ÁMK
József Attila ÁMK

Városi temető

Művelődési Ház
Több helyszínen
Több helyszínen

Polgármesteri
Hivatal
Polgármesteri
Hivatal
József Attila ÁMK
Kormos László
József Attila ÁMK
Többcélú
Kistérségi Társulás
József Attila ÁMK
Illyés Gyula
Gimnázium
Városszépítő és
Városvédő
Egyesület
Polgármesteri
Hivatal
516. sz. Ipari
Szakképző Iskola
Művelődési Ház
Német Kisebbségi
Önkormányzat
Művelődési Ház
Polgármesteri
Hivatal
Dombóvári Ifjúsági
Kör
Polgármesteri
Hivatal

2. számú melléklet
KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Dombóvár Város Önkormányzata
7200 Dombóvár, Szent István tér 1.
képviseli: Szabó Loránd polgármester
továbbiakban: Megbízó

másrészről

Dombóvári Művelődési Ház Közösségi
Szolgáltató Nonprofit Kft.
7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.
képviseli: Farkas János ügyvezető igazgató
továbbiakban: Megbízott

(a továbbiakba együtt: Felek) között az alábbi feltételekkel:

1. A Felek rögzítik, hogy közöttük 2007. január 1-től 10 éves időtartamra
közművelődési megállapodás jött létre.
2. Felek a közművelődési megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint
módosítják 2011. március 15-től:
A megállapodás 2. számú melléklete helyébe a következő szöveg lép.
2. számú melléklet a közművelődési megállapodáshoz
A Megbízott által szervezendő városi ünnepek:
-

Magyar Kultúra Napja
A kommunizmus áldozatainak emléknapja
Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó
fordulója
Országos Diákszínjátszó Találkozó
Szerenádbuli
Majális
Városi Gyermeknap
Pál-Napi Vígasságok
Magyar Fotográfia Napja
Kultúrházak
éjjel-nappalTanévnyitó
az
önkormányzattal
Kakasdombi Borünnep
Városjáró Mikulás
Húsvétváró játszóház

megyei

ifjúsági

-

Pünkösd – Kapos Alapítvánnyal Néptáncfesztivál

3. Felek rögzítik, hogy a közművelődési megállapodás egyéb pontjait jelen
módosítás nem érinti, azok változatlanul hatályban maradnak.
A Felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Megbízó
Dombóvár Város
Önkormányzata
képviseli: Szabó Loránd
polgármester
Dombóvár, 2011. ……………

Megbízott
Dombóvári Művelődési Ház
Közösségi Szolgáltató Nonprofit
Kft.
képviseli: Farkas János
ügyvezető
Dombóvár, 2011. ………………

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 3-i
ülésének jegyzőkönyvéből:
76/2011.(III.3.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kaposvári
Városgazdálkodási Zrt. és a Dombóvár Város Önkormányzata között 2004. január
1. – 2006. december 31. közötti időszakban fennálló közszolgáltatási szerződésben
szabályozott 2004-2006. évi elszámolás elkészítésére a Kaposvári
Városgazdálkodási Zrt-vel közösen felkéri Várady Zoltán igazságügyi szakértőt. A
felmerült költségek 50%-ára maximum 187.500 Ft összeget biztosít a 2011. évi
költségvetésben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi és Költségvetési Iroda
Dombóvár, 2011. március 3.

Szabó Loránd sk.
polgármester

Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 3-i
ülésének jegyzőkönyvéből:
77/2011.(III.3.) Kt. sz. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,
hogy a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft, a dombóvári 1890 hrszú, természetben a Dombóvár, Gyenis Antal u. 18. sz. alatt található
sportingatlan albérletbe vétele céljából megkötött szerződés új határidejét
2011. március 31. napjában állapítsa meg.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dombóvár Város
Önkormányzata, továbbá a Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nkft. által,
a dombóvári MÁV sporttelep folyamatos működésének biztosítása céljából
kötött támogatási szerződés 4. pontja szerinti határidejének 2011. március 31.
napjáig történő módosítását jóváhagyja.
3. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az albérleti szerződés
módosítása által felmerülő további ingatlankezelési és üzemeltetési költségek
fedezésére 874 ezer forint összegű forrást biztosít a Dombóvári Város- és
Lakásgazdálkodási Nkft. részére, az Önkormányzat 2011. évi költségvetése
sporttámogatási keretének összegéből.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Dombóvári Város- és
Lakásgazdálkodási Nkft-vel kötött támogatási szerződés tartalmának
módosítására és aláírására.
Határidő: 2011. március 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Dombóvár, 2011. március 3.

Szabó Loránd sk.
polgármester

Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 3-i
ülésének jegyzőkönyvéből:
78/2011.(III.3.) Kt. sz. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 470/2010.
(XII.30.) számú határozatát.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szuperinfó
mellékleteként kiadásra kerülő Kistérségi Krónikás terjesztési, nyomdai előállítási
és tördelési költségeihez 5 oldal terjedelemben – melyből 4 oldal dombóvári
tartalmú – br. 2.424.000 forinttal járul hozzá a 2011. évi költségvetés terhére, amit
támogatás jogcímen a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás
részére átad. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
megkötésére.
3. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kistérségi Krónikás
szerkesztői költségeihez br. 621.000 forinttal járul hozzá a 2011. évi költségvetés
terhére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés
megkötésére 2011. december 31-ig.
4. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Dombóvár és
Környéke Többcélú Kistérségi Társulást a Hírcentrum szerkesztési feladatainak
ellátásával anyagi hozzájárulás nélkül. A Képviselő-testület visszavonja a
434/2010. (XI.25.) számú határozatát és az Oktatási és Kulturális Bizottság
részéről a honlap szerkesztésével megbízott személlyel kötött szerződést felmondja.
5. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombó-Táj című
időszaki lapot 2011-ben nem kívánja megjelentetni.
Határidő: 2011. március 15. – a szerződések megkötésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Dombóvár, 2011. március 3.

Szabó Loránd sk.
polgármester

Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 3-i
ülésének jegyzőkönyvéből:
79/2011.(III.3.) Kt. sz. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Dél-Dunántúli Operatív Program „A közlekedés biztonságát
javító fejlesztések az országos közúthálózat települések belterületét érintő
átkelési szakaszain” tárgyú pályázati felhívására benyújtott és nyertes, DDOP5.1.3/C-2008-0015 azonosítószámú, a „Dombóvár, Hunyadi tér (611. sz. főút –
65358 sz. áv. út) csomópontjának átépítése közlekedésbiztonság érdekében”
megnevezésű beruházása kapcsán a Magyar Közút Állami Közútkezelő
Fejlesztő Műszaki és Információs Közhasznú Társaság Tolna Megyei Területi
Igazgatósága
által
kiadott
TOL-712/2/2008.
számú
Közútkezelői
hozzájárulásban előírt, a közutak területváltozásával kapcsolatosan előírt
feltételhez igazodva, a Dombóvári Körzeti Földhivatal által kiadott 800.0042/2011 számú jogerős határozattal és a hozzá tartozó változási vázrajzzal
jóváhagyott telekhatár-rendezés ügyében a szándékát fejezi ki a Dombóvár
belterület 51/4, 51/7, 51/8, 51/9 és 782/4 hrsz-ú ingatlanokat érintő
vagyongazdálkodás szerinti területrendezésre a hatályos vonatkozó
jogszabályok szerint.
2. Az 1. pontnak megfelelően Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete állami tulajdonba kíván adni, illetve az állami vagyonból
térítésmentesen igényel ingatlanrészeket a következők szerint:
a.
a Dombóvár belterület 51/4 és 51/8 hrsz-ú, állami tulajdonú
ingatlanokból a hivatkozott telekhatár-rendezéshez szükséges ingatlanrészeket
igényli,
b.
valamint a Dombóvár belterület 51/7, 51/9 és 782/4 hrsz-ú,
önkormányzati tulajdonú ingatlanokból a hivatkozott telekhatár-rendezéshez
szükséges ingatlanrészeket állami tulajdonba kívánja adni.
Az igényelés alapjául szolgáló felhasználási cél a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt helyi közutak és
közterületek fenntartása, mint kötelező feladat. Az igénylés célja továbbá, hogy
az ingatlan nyilvántartás a valóságos helyzettel egyező legyen.
A Képviselő-testület vállalja a tulajdonosváltozással kapcsolatos költségek
megtérítését.
3. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a hivatkozott telekhatár-rendezés kapcsán a szükséges
jognyilatkozatokat megtegye és megállapodásokat aláírja.

Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda

Dombóvár, 2011. március 3.
Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 3-i
ülésének jegyzőkönyvéből:
80/2011.(III.3.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közétkeztetés
átszervezésének koncepcióját megismerte. Felkéri a Polgármestert, hogy a
Polgármesteri Hivatal munkatársainak segítségével - külső műszaki és gazdasági
szakértők bevonása nélkül - a MÁV étkezde tulajdoni jogának átvételi
lehetőségéről, az épület közétkeztetési célokra történő hasznosításához szükséges
feltételek biztosításáról szóló tanulmányt készíttesse el, majd nyújtsa be a
Képviselő-testület számára megvitatásra.
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda, Jegyzői Iroda
Dombóvár, 2011. március 3.
Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 3-i
ülésének jegyzőkönyvéből:
81/2011.(III.3.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-3.1.2/2F/092010-0019 azonosító számú, „Élőhelyhelyreállítás a Kis-Konda-patak völgye
természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavarmentes
működése érdekében” című pályázatában foglalt tevékenységek megvalósulását
követően a pályázatban vállalt kötelező 5 éves fenntartási időszakra tervezett
üzemeltetési/fenntartási munkák költségeit az adott tárgyév költségvetésében
biztosítja.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-3.1.2/2F/092010-0019 azonosító számú pályázat kapcsán felhatalmazza a Polgármestert, hogy
a Támogatási szerződést aláírja.
Határidő: azonnal - a határozat továbbítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Pénzügyi és Költségvetési Iroda

Dombóvár, 2011. március 3.

Szabó Loránd sk.
polgármester

Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 3-i
ülésének jegyzőkönyvéből:
82/2011.(III.3.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a KIÚT Tolna
Megyei Foglalkoztatási és Területfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. „Vasúttisztasági-idegenforgalmi” programra benyújtandó pályázatát, melyhez 15 fő 9
hónapon keresztül történő foglalkoztatásához a 2011. évi költségvetésében
1.755.000.-Ft önerőt biztosít. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az
NKft.-vel együttműködési megállapodás megkötésére.
Határidő: 2011. március 11. - az együttműködési megállapodás megkötésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda

Dombóvár, 2011. március 3.

Szabó Loránd sk.
polgármester

Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 3-i
ülésének jegyzőkönyvéből:
83/2011.(III.3.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a
Dombóváron született Báró Franjo Vlašić horvát bán tiszteletére emléktábla
elhelyezéséhez a Bezerédj utca 14. szám alatti Nemzetiségi Közösségi Ház
épületén, a 2011. évi Város Hete rendezvénysorozat keretén belül
A képviselő-testület az emléktábla költségeihez 2011. évi költségvetésének terhére
100.000.-Ft-tal hozzájárul.
Határidő: 2011. április 3.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

Dombóvár, 2011. március 3.

Szabó Loránd sk.
polgármester

Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 3-i
ülésének jegyzőkönyvéből:
84/2011.(III.3.) Kt. sz. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári
Projektmenedzsment Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatok átadás-átvételéről,
valamint a cég pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
2. A Képviselő-testület a márciusi rendes ülésén tárgyalja meg a Dombóvári
Projektmenedzsment Nonprofit Kft. megszüntetésének kérdését, felkéri a
polgármestert az előterjesztés elkészíttetésére.
Határidő: 2011. márciusi rendes képviselő-testületi ülés
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felel: Jegyzői Iroda

Dombóvár, 2011. március 3.

Szabó Loránd sk.
polgármester

Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 3-i
ülésének jegyzőkönyvéből:
85/2011.(III.3.) Kt. sz. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kapos ITK Kht.
helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza dr. Halmos
Péter ügyvédet maximum 350.000 Ft díjazásért, hogy vizsgálja meg és
tájékoztassa az önkormányzatot arról, hogy a TRFC/DD/t/1700057/2005.
számú támogatás megvonása miatt a most előállt, Dombóvár várost terhelő
készfizető kötelezettség felveti-e a korábbi döntéshozók vagyoni, vagy
büntetőjogi felelősségét. Megbízza továbbá annak kivizsgálásával, hogy a
TRFC/DD/t/1700057/2005. számú támogatás – szabálytalanság miatti –
megvonása felveti-e a Kapos ITK Kht. vezetőjének vagyoni és büntetőjogi
felelősségét.

Dombóvár, 2011. március 3.

Szabó Loránd sk.
polgármester

Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 3-i
ülésének jegyzőkönyvéből:
86/2011.(III.3.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy
egyetért minden olyan javaslattal, melynek célja a nemdohányzók és a dohányzók
fokozottabb védelme a dohányzás egészségkárosító hatásaival szemben, valamint
az egészséghez és az egészséges környezethez való jog érvényesülésének
elősegítése.
A Képviselő-testület támogatja a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény
arra irányuló módosítását, hogy a szabályozás a közforgalmú intézmények és
munkahelyek zárt légterű helyiségében való dohányzással kapcsolatban a zéró
tolerancia elvéhez közelítsen.
A Képviselő-testület kezdeményezi, hogy minél több helyi önkormányzat
nyilvánítsa ki támogatási szándékát a törvényjavaslatot illetően.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kezdeményezés ismertetéséről
gondoskodjon a hírközlő szervek útján.
Határidő: 2011. március 10. – a határozat továbbítására az Országgyűlésnek,
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

Dombóvár, 2011. március 3.

Szabó Loránd sk.
polgármester

Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 3-i
ülésének jegyzőkönyvéből:
87/2011.(III.3.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a 2011. évi
költségvetés végrehajtása érdekében
1. az önkormányzat által folyósított szociális ellátásokra vonatkozó rendeletek
felülvizsgálatát,
2. az intézményi térítési díjak felülvizsgálatát,
3. az oktatási intézményekben alkalmazott tandíjak, térítési díjak
felülvizsgálatát,
4. a Kapaszkodó Szociális és Gyermekvédelmi Alapszolgáltató Központ Társulás
társulási megállapodása módosításának beterjesztését,
5. az Illyés Gyula Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium kollégiumi
épületének hasznosíthatóságának vizsgálatát,
6. 516. számú Ipari Szakképző Iskola és Kollégium tevékenységei
gazdaságosságának felülvizsgálatát,
7. a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-vel kötött szerződések
felülvizsgálatát.
8. A Képviselő-testület a Margaréta Református Óvoda 6.500 eFt összegű
önkormányzati támogatás részletekben történő visszafizetéséről a 2011.
áprilisi rendes ülésén dönt.
Határidő:
- 1. pontban: 2011. május 31.
- 2. pontban: 2011. március 31.
- 3. pontban: 2011. április 30.
- 4. pontban: 2011. március 31.
- 5. pontban: 2011. május 31.
- 6. pontban: 2011. május 31.
- 7. pontban: 2011. április 30.
- 8. pontban: 2011. április 30.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős:
- 1. 2. pont esetében: Jogi Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda
- 3. pont esetében: Jegyzői Iroda
- 4. pont esetében: Pénzügyi és Költségvetési Iroda
- 5. pont esetében: Jogi Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda, Jegyzői Iroda
- 6. pont esetében: Jegyzői Iroda, Pénzügyi és Költségvetési Iroda
- 7. pont esetében: Városüzemeltetési Iroda
- 8. pont esetében: Pénzügyi és Költségvetési Iroda

Dombóvár, 2011. március 3.

Szabó Loránd sk.
polgármester

Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

