Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
311/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester
beszámolóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott
hatáskörben tett intézkedésekről, és a tájékoztatót a két ülés közötti fontosabb
eseményekről nem fogadja el.

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
312/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
1.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Pénzügyi
Bizottságot és az Oktatási és Kulturális Bizottságot annak megvizsgálására, hogy
az Illyés Gyula Gimnáziumnál a minőségi bérpótlék kifizetése kapcsán szükséges-e
további forrást biztosítani az intézmény számára a 2011. évi költségvetésből.
2.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Pénzügyi
Bizottságot és az Oktatási és Kulturális Bizottságot annak megvizsgálására, hogy
az Apáczai Oktatási Központnál és a József Attila ÁMK-nál felmerült
környezetvédelmi bírság fizetés, illetve az Illyés Gyula Gimnáziumnál felmerült
támogatás visszafizetési kötelezettség miatt szükséges-e további forrást biztosítani
az intézmények számára a 2011. évi költségvetésből.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Pénzügyi Bizottság elnöke, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
Végrehajtásért felelős: Városgazdálkodás Iroda

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
313/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy
2011. december 31-ig az adósságkezelési támogatás helyett dolgoztasson ki egy
hatékonyabb támogatási formát.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felelős: Humán Iroda

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
314/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi
Szociálpolitikai Kerekasztalba a mindenkori szociális ügyekkel foglalkozó
bizottság elnökét delegálja, aki ellátja a Kerekasztal vezetését.
2. A Képviselő-testület megbízza a Kerekasztal vezetőjét, hogy a Kerekasztal
tagjait képező szervezeteket kérje fel, tegyenek javaslatot a szervezetük
képviseletét ellátó személyre.
3. A Képviselő-testület a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal ügyrendjét a melléklet
szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: 2011. október 1. - felkérés delegálásra
Felelős: Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Végrehajtásért felelős: Humán Iroda

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal Ügyrendje
Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal feladata
A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal véleményező, döntés előkészítést segítő testület.
Feladata a szociálpolitikai, illetve gyermekvédelmi tárgyú koncepciók, döntések
véleményezése, valamint az ellátórendszer működésével kapcsolatos értékelő-elemző
feladatok megvalósítása. A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal a szakmai
érdekegyeztetés helyi fóruma, amely a települési szociálpolitikai döntések szakmai
véleményezését, értékelését, elemzését végzi el, részt vesz különösen a
szolgáltatástervezési koncepció kidolgozásában, megvalósítva az önkormányzat
szociálpolitikai tervezési munkájának szakmai kontrollját.
Feladata a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározottak megvalósulásának
folyamatos figyelemmel kísérése, lakossági szükségletek közvetítése az
önkormányzatnak és a szolgáltatást nyújtóknak a tevékenységek összehangolása
érdekében.
A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal Szervezete
1. A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal összetételét a Képviselő-testület határozza
meg.
2. A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztalt a mindenkori szociális ügyekkel foglalkozó
bizottság elnöke vezeti. Tagjai a Képviselő-testület által meghatározott szervezetek
delegáltjai.
3. A tagok megbízatása visszavonásig érvényes.
A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal összehívása, ülése, jegyzőkönyve
1. A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal szükség szerint, de legalább évente 1
alkalommal ülésezik. Az ülések nyilvánosak.
2. 15 napon belül össze kell hívni a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztalt a tagok
legalább egyharmadának írásbeli kezdeményezésére.
3. A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal összehívására a Kerekasztal vezetője jogosult.
4. A meghívót legkésőbb az ülés napját megelőző 3 nappal ki kell küldeni.
4. Az ülésre meg kell hívni a Kerekasztal tagjait, a napirendek előadóit és azt, akinek
jelenlétét a kerekasztal vezetője szükségesnek tartja.
5. A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal az általa megvitatott kérdésekkel kapcsolatban
állásfoglalást ad ki. Állásfoglalását a jelenlévők többségi véleménye alapján
fogalmazza meg.

6. A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal működését a Polgármesteri Hivatal Humán
Irodája segíti, gondoskodik az adminisztratív feladatok ellátásáról.
7. A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amit a
bizottsági elnök, a jegyzőkönyvvezető és az ülésen többségi szavazattal megválasztott
hitelesítő ír alá.
8. A jegyzőkönyv tartalmazza:
- az ülés helyét és idejét,
- a meghívottak felsorolását,
- a jelenlévők nevét,
- a tárgyalt napirendi pontokat,
- a napirenddel kapcsolatos szóbeli kiegészítés rövid tartalmát,
- a felszólalók nevét mondanivalójuk lényegét
- a napirenddel kapcsolatos többségi véleményt tükröző állásfoglalást, a szavazati
arányt.
Dombóvár, 2011. szeptember

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
315/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 79/2011. (III.3.) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A 79/2011. (III.3.) számú képviselő-testületi határozat 2. pontja az alábbiak szerint
módosul:
„2. A Képviselő-testület az 1. pontnak megfelelően a Dombóvári Körzeti
Földhivatal által kiadott 800.004-2/2011 számú jogerős határozatban és a
hozzá tartozó változási vázrajzban szereplő adatok és jogosultság alapján az
önkormányzati és állami tulajdonú ingatlanok között „csere” jogcímen
megállapodást köt az érintett állami tulajdonú ingatlanok kezelőivel.
A csere 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 csere célja továbbá, hogy az
ingatlan nyilvántartás a valóságos helyzettel egyező legyen.
A Képviselő-testület vállalja a tulajdonosváltozással kapcsolatos költségek
megtérítését is, továbbá az állami és önkormányzati ingatlanok
értékkülönbözetéről lemond.”

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
316/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közlekedés
működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz),
valamint fejlesztéséhez (beruházásaihoz) 2011. évben nem biztosít saját forrásból
származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatást.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városgazdálkodási Iroda
Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
317/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.)
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint árveréssel egybekötött nyilvános
pályáztatás útján értékesíti a kaposszekcsői 509. helyrajzi számon nyilvántartott,
2762 m2 nagyságú kivett épület, udvar elnevezésű ingatlannak az Önkormányzatot
megillető tulajdoni hányadát az értékbecslés szerinti nettó 1.480.000,- Ft induló
licitáron azzal, hogy a vevőnek hozzá kell járulni az ingatlant terhelő szolgalmi és
használati jogok bejegyzéséhez.
A nyertes pályázónak meg kell téríteni az önkormányzat részére az eljárásnak az
ügyvédi díjon kívüli egyéb költségeit is, az értékbecsléseket is beleértve.
Amennyiben Kaposszekcső Község Önkormányzata értékesíti kívánja a tulajdoni
hányadát, a Képviselő-testület nem él elővásárlási jogával, és hozzájárul ahhoz,
hogy a pályáztatásra és az adásvételi szerződés megkötésére Kaposszekcső Község
Önkormányzatával közösen kerüljön sor az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati
rendeletben foglaltak szerint. Amennyiben Kaposszekcső Község Önkormányzata
nettó 1.480.000,- Ft-nál magasabban állapítja meg a licitárat a tulajdoni
hányadára vonatkozóan, akkor az Önkormányzat tulajdoni hányadára is ennek
megfelelően kell megállapítani azt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás
jóváhagyására, és a legmagasabb összegű vételárat megajánló ajánlattevővel az
adásvételi szerződés megkötésére, a szerződés tartalmának jóváhagyására.
Határidő: 2011. szeptember 30. – meghirdetésre
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
318/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Ipari Park
és Logisztikai Szolgáltató Központ Nonprofit Kft.-ben lévő törzstőkéjét nem emeli
meg.
A képviselő-testület az NKft. likviditási problémáinak rendezését a Kaposszekcső,
Liget lakótelepen lévő, kaposszekcsői 509 hrsz.-ú ingatlan értékesítése esetén a
befolyó vételár ismeretében tárgyalja újra.
Határidő: A kaposszekcsői 509 hrsz.-ú ingatlan vételárának megfizetését követő
rendes testületi ülés – a Képviselő-testület elé terjesztésre
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városgazdálkodási Iroda

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
319/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Döbrököz
Község Önkormányzata és Dombóvár Város Önkormányzata között a
Nagypáltelep ivóvízrendszerének Szarvasd-puszta vízellátó rendszeréhez történő
csatlakozása érdekében 2010. június 30-án megkötött szerződés 2. pontjában
foglalt határidő 2011. december 31-ig történő meghosszabbításához.
2. A Képviselő-testület Döbrököz Község Önkormányzatával szemben, annak már
fennálló fizetési késedelme miatt, kamatkövetelést nem érvényesít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítás
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
320/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
1.)
Dombóvár Város Képviselő-testülete, mint a Dombóvári Vízmű Kft. egyedüli tagja
úgy dönt, hogy
- a beolvadó társaság vagyonleltár- és vagyonmérleg-tervezetét,
- az átvevő társaság vagyonleltár- és vagyonmérleg-tervezetét,
- az átvevő (jogutód) társaság nyitó vagyonleltár- és vagyonmérleg-tervezetét és
- az egyesülési szerződés tervezetét
elfogadja és jóváhagyja, egyben felhatalmazza az ügyvezetőt azok aláírására.
Az átvevő jogutód társaság tagjainak törzsbetétei:
1.) Attala Község Önkormányzata
2.) Csibrák Község Önkormányzata.
3.) Csikóstőttős Község Önkormányzata.
4.) Dalmand Község Önkormányzata.
5.) Dombóvár Város Önkormányzata.
6.) Döbrököz Község Önkormányzata.
7.) Gyulaj Község Önkormányzata.
8.) Jágónak Község Önkormányzata.
9.) Kapospula Község Önkormányzata
10.) Kaposszekcső Község Önkormányzata.
11.) Kocsola Község Önkormányzata.
12.) Kurd Község Önkormányzata.
13.) Nak Község Önkormányzata.
14.) Szakcs Község Önkormányzata.
15.) Lápafő Község Önkormányzata:
16.) Várong Község Önkormányzata:
17.) Vásárosdombó Község Önkormányzata
18.) Csoma Község Önkormányzata
19.) Kercseliget Község Önkormányzata
20.) Szabadi Község Önkormányzata

12.740.000.-Ft törzsbetét
5.530.000.-Ft törzsbetét
3.800.000.-Ft törzsbetét
5.990.000.-Ft törzsbetét
400.580.000.-Ft törzsbetét
9.500.000.-Ft törzsbetét
8.330.000.-Ft törzsbetét
6.270.000.-Ft törzsbetét
6.680.000.-Ft törzsbetét
5.920.000.-Ft törzsbetét
3.300.000.-Ft törzsbetét
5.450.000.-Ft törzsbetét
6.850.000.-Ft törzsbetét
10.320.000.-Ft törzsbetét
2.890.000.-Ft törzsbetét
2.890.000.-Ft törzsbetét
100.000.-Ft törzsbetét
100.000.-Ft törzsbetét
100.000.-Ft törzsbetét
100.000.-Ft törzsbetét.

Az egyedüli tag a Gt. 74.§ (6) bekezdésében biztosított lehetőséggel élve úgy dönt,
hogy a beolvadáshoz fűződő joghatások beálltának időpontjául 2011. október 31-ét
határozza meg, azzal a feltétellel, hogy az átalakulási hirdetmény kétszeri
közzétételéről a lappéldányok időben megérkeznek, és a bejegyzési kérelem a
Cégbírósághoz időben benyújtható (ellenkező esetben a cégbírósági végzés napjával
történik meg az átalakulás).

Nyolc napon belül intézkedni kell az átalakulási hirdetmények közzétételének
megrendeléséről, továbbá az átalakulás Cégbíróság felé történő bejelentéséről,
melynek határideje 60 nap.
2.)
Dombóvár Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete, mint a Dombóvár és
Környéke Víz- és Csatornamű Kft. (17-09-001935) tagja úgy dönt, egyetért a maga
részéről azzal, hogy a társaság taggyűlése az alábbi tartalmú határozatot meghozza:
A taggyűlés
- a beolvadó társaság vagyonleltár- és vagyonmérleg-tervezetét,
- az átvevő társaság vagyonleltár- és vagyonmérleg-tervezetét,
- az átvevő (jogutód) társaság nyitó vagyonleltár- és vagyonmérleg-tervezetét és
- az egyesülési szerződés tervezetét
elfogadja és jóváhagyja, egyben felhatalmazza az ügyvezetőt azok aláírására.
Az átvevő jogutód társaság tagjainak törzsbetétei:
1.) Attala Község Önkormányzata
2.) Csibrák Község Önkormányzata.
3.) Csikóstőttős Község Önkormányzata.
4.) Dalmand Község Önkormányzata.
5.) Dombóvár Város Önkormányzata.
6.) Döbrököz Község Önkormányzata.
7.) Gyulaj Község Önkormányzata.
8.) Jágónak Község Önkormányzata.
9.) Kapospula Község Önkormányzata
10.) Kaposszekcső Község Önkormányzata.
11.) Kocsola Község Önkormányzata.
12.) Kurd Község Önkormányzata.
13.) Nak Község Önkormányzata.
14.) Szakcs Község Önkormányzata.
15.) Lápafő Község Önkormányzata:
16.) Várong Község Önkormányzata:
17.) Vásárosdombó Község Önkormányzata
18.) Csoma Község Önkormányzata
19.) Kercseliget Község Önkormányzata
20.) Szabadi Község Önkormányzata

12.740.000.-Ft törzsbetét
5.530.000.-Ft törzsbetét
3.800.000.-Ft törzsbetét
5.990.000.-Ft törzsbetét
400.580.000.-Ft törzsbetét
9.500.000.-Ft törzsbetét
8.330.000.-Ft törzsbetét
6.270.000.-Ft törzsbetét
6.680.000.-Ft törzsbetét
5.920.000.-Ft törzsbetét
3.300.000.-Ft törzsbetét
5.450.000.-Ft törzsbetét
6.850.000.-Ft törzsbetét
10.320.000.-Ft törzsbetét
2.890.000.-Ft törzsbetét
2.890.000.-Ft törzsbetét
100.000.-Ft törzsbetét
100.000.-Ft törzsbetét
100.000.-Ft törzsbetét
100.000.-Ft törzsbetét.

A taggyűlés a Gt. 74.§ (6) bekezdésében biztosított lehetőséggel élve úgy dönt, hogy a
beolvadáshoz fűződő joghatások beálltának időpontjául 2011. október 31-ét határozza
meg – azzal a feltétellel, hogy az átalakulási hirdetmény kétszeri közzétételéről a
lappéldányok időben megérkeznek, és a bejegyzési kérelem a Cégbírósághoz időben
benyújtható (ellenkező esetben a cégbírósági végzés napjával történik meg az
átalakulás).

Nyolc napon belül intézkedni kell az átalakulási hirdetmények közzétételének
megrendeléséről, továbbá az átalakulás Cégbíróság felé történő bejelentéséről,
melynek határideje 60 nap.
A Képviselő-testület felkéri Önkormányzat képviseletét ellátó települési képviselőt a
fentiek képviseletére, taggyűlésen kívüli határozat esetén a polgármestert annak
aláírására.
Határidő: 2011. október 15.
Felelős: Tóthné Sudár Beáta képviselő, illetve polgármester
Végrehajtásért felelős:
Önkormányzati és Szervezési Iroda
Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
321/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja egy olyan
komplex mérnöki szolgáltatás megrendelését, amely szolgáltatás elvégzése során a
2010 – 2011. években az „ÚJ K.O.R. – Új Kapos-menti Oktatási rendszer” és a
„Hagyomány és megújulás – A dombóvári művelődési ház felújítása” pályázat
segítségével történt új épület létesítés és meglévő épületek felújítási munkái
kapcsán a beruházó önkormányzatok – mint kedvezményezettek – részére
biztosított, az egyes kivitelezési szerződésekben vállalt jótállási időszak időtartama
alatti teljeskörű műszaki – mérnöki képviselet ellátása megtörténik a jótállást
biztosító kötelezettségvállalóval szemben.
2. A Képviselő-testület elrendeli, hogy a nem Dombóvár Város Önkormányzata
tulajdonában lévő létesítmények vonatkozásában az 1. pont szerinti szolgáltatás
beszerzése azzal a feltétellel indítható meg, hogy a tulajdonos önkormányzat ahhoz
hozzájárul és a szolgáltatás finanszírozását biztosítja.
3. A Képviselő-testület a fenti szolgáltatás – a tulajdonában lévő ingatlanokra eső
részének - finanszírozására 680.000 Ft + ÁFA = 850.000 Ft keretösszeget biztosít
a 2011. évi költségvetés általános tartaléka terhére.
A Képviselő-testület a fentiek alapján felhatalmazza a Polgármester a vagyonrendelet
szerinti beszerzési folyamat megindítására.
Határidő: 2011. szeptember 30. - a beszerzési folyamat megindítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Titkárság, Városfejlesztési Iroda

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
322/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belügyminisztérium
által 2011. szeptember 1-jével meghirdetésre kerülő értékteremtő
közfoglalkoztatási program keretén belül a „Belvíz-elvezetési”, a „Közúthálózat
javítása” és az „Erdő- és mezőgazdaság” tárgykörű mintaprojekteket tartja
Dombóvár város közigazgatási területén megvalósíthatónak.
A megvalósíthatóság érdekében megbízza a Polgármestert azzal, hogy a fenti
három tárgykörben létesíthető mintaprojektet részleteiben dolgozza ki és terjessze
be ismét a képviselő-testület elé megvitatásra.
Határidő: 2011. szeptember 30. - Mintaprojektek részletes kidolgozására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Iroda, Városfejlesztési Iroda, Dombóvári Város- és
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
323/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
1.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Dombóvári
Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. ügyvezetőjét, hogy pályázatot nyújtson be 15 fő
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására, a határozat mellékletében megjelölt
közfeladatok ellátására. A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. a
közfoglalkoztatottak munkabérének és ezek járulékainak 95%-ára nyújthat be
támogatási igényt. Amennyiben a támogatás mértéke kevesebb, de minimum 70 %
lesz, abban az esetben is vállalja az önkormányzat az önrész biztosítását. A
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. a foglalkoztatás során felmerülő
közvetlen költségekre munkavállalónként a munkabér és a járulékaihoz nyújtott
támogatás 10%-ára nyújthat be támogatási igényt, a képviselő-testület által
közfoglalkoztatásra elkülönített céltartalék terhére.
2.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Város- és
Lakásgazdálkodási
Nkft.-nél
megvalósuló
hosszabb
időtartamú
közfoglalkoztatáshoz biztosítja önrészként a közfoglalkoztatottak munkabére és
ezek járulékai 5%-át, illetve a támogatás mértékétől függően legfeljebb 30%-át.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a pályázatot benyújtsa és a
Baranya Megyei Kormányhivatal Dombóvári Munkaügyi Központjával a
közfoglalkoztatás megvalósítására hatósági szerződést kössön.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatási feladatok ellátására vonatkozóan a Dombóvári Város- és
Lakásgazdálkodási Nkft.-vel megbízási szerződést kössön.
Határidő: 2011. szeptember 15. - a pályázat benyújtására
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. Ügyvezetője,
Humán Iroda
Dombóvár, 2011. szeptember 8.
Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Közfoglalkoztatás munkabér költsége 2011. október-novemberi hosszútávú foglalkoztatásban
Feladat

Személyek
száma

Hónapok
száma

Munkabér
(Ft/hó)

Bér
összesen

Járulék
27 %

Bér + járulék
összesen

Támogatás
mértéke

Önerő

Járda átrakás

6

2

78 000

936 000

252 720

1 188 720

1 129 284

59 436

Önkormányzati ingatlanok
takarítása
Természetvédelmi területek
karbantartása

4

2

78 000

624 000

168 480

792 480

752 856

39 624

-

5

2

78 000

780 000

210 600

990 600

941 070

49 530

-

2 340 000

631 000

2 971 800

2 823 210

148 590

282 321

15
Támogatás összesen
Támogatás maximuma

3 105 531
3 500 000

Munkavédelem,
eszköz (tám. 10 %a)
-

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
324/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kinizsi utca 37.
szám alatti, 1971/1 hrsz.-ú ingatlan – annak használatát és hasznosítását is
magában foglaló – kezelésével és üzemeltetésével pályázat kiírása nélkül 2012.
január 1-től határozatlan időre megbízza a Dombóvári Város- és
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-t, tekintettel a cég közhasznú tevékenysége
körében ellátott, jogszabályban előírt önkormányzati feladatokra. Az ingatlan
hasznosítási jogát – az ingatlanon található kosárlabdapálya és U-alakú épület
kivételével – 2011. szeptember 9-től az Nkft. kapja meg térítésmentesen, a
hasznosításból eredő bevételek felhasználására a kezelési és üzemeltetési
feladatok ellátásáról szóló végleges szerződésben kerül megállapításra. A
Képviselő-testület a feladatellátásról szóló végleges ingatlanüzemeltetési és
-kezelési szerződést a szeptemberi rendes ülésén tárgyalja. A hasznosítás joga
az U-alakú épületre akkor terjed ki, ha az önkormányzat tulajdonában lévő
lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 43/2006.(XII. 20.)
önkormányzati rendeletnek a Kinizsi utca 37. szám alatti ingatlan bérbeadására
vonatkozó rendelkezései hatályukat vesztik, a kosárlabdacsarnokra pedig
akkor, ha ahhoz az állami támogatással megvalósuló korábbi felújítás miatt a
támogató szervezet hozzájárul.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szeptemberi rendes
képviselő-testületi ülésre gondoskodjon az önkormányzat tulajdonában lévő
lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 43/2006.(XII. 20.)
önkormányzati rendelet módosításának a Képviselő-testület elé terjesztéséről,
mely a Kinizsi utca 37. szám alatti ingatlan bérbeadására vonatkozó
rendelkezések hatályon kívül helyezésére irányul.
3. A Képviselő-testület a 190/2011. (V. 5.) számú határozatát visszavonja, és
megállapítja, hogy a Kinizsi utca 37. szám alatti ingatlan főépületét használó
egyéb szervezeteknek – a Reménység Napközi Otthon és Fejlesztő Iskolának, a
Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központnak és a
Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesületnek – az általuk használt
ingatlanrészek tekintetében nincsen ingatlanhasznosítási (bérbeadási) joguk. A
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szervezetek által
ténylegesen használt helyiségek aktualizálására és az üzemeltetéshez való
hozzájárulás
kikötésére
irányuló
használatbavételi
megállapodás
módosításokat megkösse és aláírja.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert arra, hogy gondoskodjon a Kinizsi
utca 37. szám alatti ingatlant használó szervezetek tájékoztatásáról az ingatlan
kezelésbe és üzemeltetésbe adása miatt.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hasznosítási jogot biztosító
kezelési és üzemeltetési előszerződés aláírására.
Határidő: azonnal – az előszerződés megkötésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Önkormányzati és Szervezési Iroda
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
325/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Jókai utca
13. szám alatti (Dombóvár belterület 1392 hrsz.-ú) ingatlanon található épület
(„Pál-ház”) kapcsán szükséges, az épület helyreállításához és az eredeti bérlakás
funkció szerinti használhatóságához szükséges építőipari munkák elvégzését a
hatósági engedély szerint.
A Képviselő-testület elfogadja a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási
Nonprofit Kft. által benyújtott árajánlatot, és annak alapján a munkavégzést
megrendeli. A munkák elvégzésére összesen bruttó 2.500.000,- Ft keretösszeget
biztosít az alábbi megbontásban:
- nettó 1.789.975,- Ft + Áfa = bruttó 2.237.469,- Ft – a teljes helyreállítási
munka elvégzésére a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.
által leadott 02492/2011 iktatási számú ajánlata alapján,
- nettó 210.025,- Ft + Áfa = bruttó 262.531,- Ft – az esetlegesen felmerülő
pótmunkák finanszírozására.
A keretösszeg fedezetét Dombóvár Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés
általános tartalékának terhére biztosítja.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel
történő, a helyreállítási munka elvégzéséhez kapcsolódó szerződés aláírására.
Határidő: 2011. szeptember 20. - a szerződés aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
326/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 468/2010. (XII. 30.)
számú határozatát módosítja, miszerint a határozatban foglaltak szerint
előszerződés helyett végleges adásvétellel vegyes csereszerződés köthető.
2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy
- Nagy Mária Erika (7200 Dombóvár, Molnár Gy. utca 19.) a dombóvári
749/1 hrsz.-ú ingatlant a szerződés aláírását követő 6 hónapon belül adja
birtokba, továbbá a csereértéken felüli vételárból 5,5 millió Ft a szerződés
aláírását követő 15 napon belül megfizetésre kerüljön, a vételár fennmaradó
része pedig a birtokbaadást követően,
- Nagy Mária Erika a dombóvári 708 hrsz.-ú ingatlant – kizárólag annak
átalakítása, saját költségén történő felújítása céljából – a szerződés
aláírásától kezdve használja havi 41.000,-Ft díj ellenében a 749/1 hrsz.-ú
ingatlan birtokba adásáig,
- a szerződő felek a tulajdonjog fenntartását vagy a bejegyzés függőben
tartását kérjék az ingatlan-nyilvántartási eljárás során.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi és a bérleti szerződés
tartalmának jóváhagyására és megkötésére.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
327/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti, hogy a
Gárdonyi Géza utca 16. szám alatti szőlőhegyi közösségi ház (hrsz.: 6303)
üzemeltetése továbbra is a Városi Könyvtár feladatát képezze, és a közösségi ház
felújításra kerüljön a 33/2011.(II.14.) számú határozat szerint. A Képviselő-testület
a 33/2011.(II.14.) számú határozat végrehajtási határidejét a 2011. évi munkálatok
tekintetében 2011. december 31-re módosítja.
Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
328/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a dombóvári
073 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a Dombóvári Városi
Horgászegyesület, mint ráépítő az ingatlanon található, 86 m2 területű halőrház
épület ingatlanra a kizárólagos tulajdonjogát az épület által elfoglalt
földterületre vonatkozó földhasználati joggal együtt az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyeztesse. A 073 hrsz-ú ingatlan korlátozottan forgalomképes jellegére
tekintettel a Képviselő-testület kiköti, hogy a földhasználati joggal érintett
földterület csak a rajta elhelyezkedő épülethez kapcsolódóan, az Egyesület
tevékenységéhez használható.
2. A Képviselő-testület, mint a dombóvári 076 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa,
hozzájárul ahhoz, hogy a Dombóvári Városi Horgászegyesület, mint ráépítő az
ingatlanon található, 80 m2 területű horgászeszköz-tároló épület ingatlanra a
kizárólagos tulajdonjogát az épület által elfoglalt földterületre vonatkozó
földhasználati joggal együtt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztesse. A 076
hrsz-ú ingatlan korlátozottan forgalomképes jellegére tekintettel a Képviselőtestület kiköti, hogy a földhasználati joggal érintett földterület csak a rajta
elhelyezkedő épülethez kapcsolódóan, az Egyesület tevékenységéhez
használható.
3. Az 1. és 2. pont szerinti hozzájárulás feltétele 217.875,-Ft értékű egyösszegű
megváltási érték, az értékbecslés elkészítésének költségei, valamint az ingatlannyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos költségek Egyesület részéről történő
megfizetése.
4. A Képviselő-testület hozzájárul a Dombóvári Városi Horgászegyesülettel 2009.
március 17-én megkötött haszonbérleti szerződés módosításához, miszerint a
Horgászegyesület által épített halőrház és horgászeszköz tároló a határozat 1.
és 2. pontja szerint az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetésre kerüljön, továbbá
a haszonbérletbe adott területek közé kerüljön a 074 hrsz-ú gyep (legelő)
megnevezésű 1796 m2 nagyságú, a Horgászegyesület által ténylegesen használt
ingatlan változatlan összegű haszonbér fizetése mellett. A pályáztatás nélküli
haszonbérletbe adás az Egyesület tevékenységének támogatására, mint
önkormányzati feladatra és arra tekintettel történik, hogy az ingatlant az
Egyesület tartja fenn a többi haszonbérelt területtel együtt. A 074 hrsz-ú
ingatlan korlátozottan forgalomképes jellegére tekintettel a Képviselő-testület
kiköti, hogy az ingatlan a haszonbérleti szerződésben meghatározott célra
használható.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződések
tartalmának jóváhagyására és megkötésére.
Határidő: 2011. szeptember 30. – a szerződések megkötésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
329/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Spartacus
Sport Egyesület 2011. évi feladatainak ellátását 300.000,- forinttal támogatja,
amelyet a 2011. évi költségvetésének általános tartalékából biztosít.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés
tartalmának jóváhagyására és aláírására.
Határidő: 2011. szeptember 22. - támogatási szerződés aláírása
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
330/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete a Dombóvári Futball Club
részére 4 millió Ft támogatást biztosít a 2011. évi költségvetés általános
tartalékának terhére, és felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
Határidő: 2011. szeptember 22. - támogatási szerződés aláírása
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
331/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 421/2010.(XI.25.)
számú határozat alapján az ISOTEQ GROUP Kft.-vel a Deák Ferenc utca 12.
szám alatti, dombóvári 201 hrsz.-ú, a volt zsinagóga épületét is magában foglaló
ingatlan hasznosítására vonatkozó tárgyalásokat lezárja, és az ingatlant az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011.
(III. 4.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint árveréssel egybekötött
nyilvános pályáztatás útján értékesíti nettó 27.000.000,-Ft induló licitáron.
A nyertes pályázónak meg kell téríteni az önkormányzat részére az eljárásnak az
ügyvédi díjon kívüli egyéb költségeit is, az értékbecslést is beleértve. Az ingatlan
korlátozottan forgalomképes jellegére tekintettel a Képviselő-testület kiköti, hogy
az ingatlan a műemléki jellegnek megfelelő funkcióra használható, a használatnak
összhangban kell lennie a helyi építészeti értékek védelméről szóló 30/1999.(X.26)
önkormányzati rendelettel.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás
jóváhagyására, és a legmagasabb összegű vételárat megajánló ajánlattevővel az
adásvételi szerződés megkötésére, a szerződés tartalmának jóváhagyására.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
332/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Dombóvári
Városszépítő és Városvédő Egyesület kérelmét, mely az Egyesület által használt,
Szabadság u. 16. szám alatti (7/2 hrsz.-ú) ingatlanon található épület pincéjének
felújítására irányul.
A Képviselő-testület a felújítási munkák elvégzését a Dombóvári Város- és
Lakásgazdálkodási NKft-re bízza, arra 500.000,-Ft-ot fordít a költségvetéséből, a
munkák fedezetét a 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011. (III. 4.)
önkormányzati rendelet 2. számú mellékletében rögzített általános tartalékból
biztosítja
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Dombóvári Város- és
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel történő, a felújítási munka elvégzéséhez
kapcsolódó szerződés megkötésére és aláírására.
Határidő: 2011. szeptember 30. – szerződéskötésre
2011. október 31. – a felújítás elvégzésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
333/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
1.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Dombóvár Fiatal
Értelmiségéért” Közalapítvány által kidolgozott tehetséggondozási koncepciót a
melléklet szerinti tartalommal elfogadja, és annak végrehajtásával a
Közalapítványt bízza meg. A feladat ellátásához az önkormányzat 2012-től évente
a költségvetéséből 3 millió Ft-ot biztosít azzal, hogy a Közalapítvány a tárgyévet
követő év február 28-ig a felhasznált támogatásról szóló pénzügyi és szakmai
beszámolóját terjessze a Képviselő-testület elé.
2.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dombóvári Fiatal
Értelmiségéért Közalapítvány alapító okiratát a melléklet szerint módosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert
módosításával kapcsolatos teendők megtételére.

az

alapító

Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

okirat

„Dombóvár Fiatal Értelmiségéért” Közalapítvány működési koncepciója

„Pedagógusokként mindannyian tudjuk, hogy az iskolák és kollégiumok nem
tudásgyárak, hanem kincsesbányák, s nekünk hivatásunkként megadatott, hogy
feltárjuk, kibontakoztassuk a minden gyermekben meglévő tehetséget. Munkánk
szépségét a mester-tanítvány kapcsolatban rejlő lehetőségek sokasága, sokszínűsége
adja. Sikerességének fokmérője, hogy tanítványaink miként boldogulnak az életben.
Külön boldogság számunkra, ha néhány egykori diákunk túlnő mesterén, és egy-egy
alkotásával, olykor egész életművével beírja nevét a tudomány, a művészet vagy a
gyakorlati élet területén az emberiség, a nemzet nagykönyvébe.”
Hoffmann Rózsa
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Oktatásért Felelős Államtitkára
Célkitűzéseink:
1. Tehetséggondozó programok támogatása.
Elsődleges és legfontosabb feladatunk a dombóvári általános és
középiskolákban folyó tehetséggondozás támogatása és segítése. Ennek keretében
minden olyan tanórán kívüli tehetséges tanulók gondozásával, fejlesztésével való
programok, elsősorban bér, és részben szervezési költségeinek a támogatását
gondoljuk, melyekre a diákok tehetség azonosítást követően kerülnek kiválasztásra.
(min. 90/ bér) Pályázatot tehetséggondozással foglakozó oktatási intézmény
nyújthat be. A tehetséggondozó program támogatásához a program órára lebontott
ismeretanyag tartalmával, a témavezető kérésével és az igazgató támogatásával
lehet hozzájutni. A kifizetések az adott intézmény gazdasági hivatalán keresztül
történnek. A tehetségfejlesztő program befejezését követően a programról
beszámolót kell készíteni. A támogatás egyszeri, önrészt nem tartalmaz, a
felhasználásról elszámolási kötelezettség terheli a pályázót. Az elszámoláshoz a
foglakozás haladási naplóját mellékelni kell. A pályázati témák kiírása várhatóan a
város költségvetésének elfogadását követően egy hónapon belül történik. Téma
javaslatot bárki adhat, a pályázat kiírásáról a kuratórium dönt. A pályázatok
elbírálását a kuratórium végzi.
2. Tehetségek támogatása.
Általános és középiskola: Támogatni szeretnénk a dombóvári kiemelkedően
szereplő tanulókat, a tanulmányi, a sport és művészeti stb. versenyekre való
felkészülés, versenyeken való részvétel megkönnyítése érdekében. Ide értjük a
dombóvári kistérség iskoláiból bejáró, a dombóvári projekteket képviselő tanulókat
is. A támogatáshoz pályázatot kell benyújtani, melyet a tanulónak és a
projektvezetőnek kell elkészítenie. A támogatás lehet egyszeri, illetve
meghatározott ideig, maximum egy tanévig ösztöndíj-jellegű.

Felsőoktatás.
Támogatni szeretnénk a
dombóvári,
felsőoktatási
intézményekben tanuló, kiemelkedő eredményt elérő, tudományos diákköri,
kutatómunkát végző hallgatókat. A támogatáshoz pályázatot kell benyújtani,
melyet a hallgatónak kell elkészítenie, és csatolni kell hozzá a projektvezető
támogató nyilatkozatát.. A támogatás lehet egyszeri, illetve meghatározott ideig,
maximum egy tanévig ösztöndíj-jellegű.
3. Fiatal pályakezdő értelmiség segítése
A fiatal, tudományos, kutatómunkában pályakezdő értelmiség számára 35
éves korig nyilvánosságot biztosítása. A kuratórium a dombóvári elektronikus és
írásos médiákban interjúkra, bemutatkozásra teremt lehetőséget, valamint a
tehetséggondozó projektek működésében is számít rájuk. A fiatal pályakezdő
értelmiség tekintetében a Közalapítvány Kuratóriuma dönti el, hogy ki az, aki a
Közalapítvány támogatásával nyilvánossághoz jut. A Közalapítvány mintegy
védjegy kell, hogy szolgálja a minőséget.
4. Együttműködés az értelmiségi pályán tudományos elismertséget szerzett
dombóvári, illetve dombóvári kötődésű emberekkel
Dombóvárért Fiatal Értelmiség Közalapítványnak szüksége van működési
céljainak eléréséhez a Dombóváron dolgozó, vagy a Dombóvárról elszármazó, az
értelmiségi pályán már maradandót alkotó személyek támogatására. Az alkotó
értelmiségi életpálya modell bemutatása, a fiatalok számára vonzóvá tétele a
tehetséggondozás terén motivációs lehetőség. Ezért szükséges, hogy őket
feltérképezzük, és a tehetséggondozó munkába bevonjuk. Az együttműködéshez a
pályakezdő fiatal értelmiség nyilvánosságához hasonlóan a kuratórium védjegy
kell, hogy legyen.

„Dombóvár Fiatal Értelmiségéért” Közalapítvány Kuratóriuma

Dombóvár, 2011. április 14.
.

2. sz. melléklet
Költségvetési kalkuláció a közalapítvány egy költségvetési évben történő
működtetéséhez.
„Tehetséggondozó programok támogatása”:
Bruttó 2500ft óradíj estén 2500*1.27=3175ft. egy tehetségfejlesztő óra költsége.
Ebből a pedagógus: 3175*0.16=508.(jövedelemadó) 2500-508=1992Ft összeget kap
kézhez, ami az önálló tematika kidolgozását, és a csoport szervezését, valamint a
beszámoló elkészítését is tartalmazza.
Ezzel az óradíjjal számolva, feltételezve 30 órás tehetséggondozó programok indítását,
egy ilyen projekt költsége: 3175*30=95250ft.
Ahhoz, hogy tényleges fejlesztő munkák induljanak, városi szinten, valamennyi
tudomány terület és művészeti, sport szakirány képviselve lehessen, valamint minden
iskola kapjon lehetőséget, 18 kurzussal tervezzük.
Összes költség: 92500*18=1.665.000ft.
Dologi feltételekhez maximum. 10%: 1.665.00ft.
„Tehetségek támogatása”:
Az általános és középiskolás diákok, valamint a felsőoktatásban kutatómunkát végző
hallgatók esetében egy tehetségnek egy költségvetési évben bruttó 50.000 Ft
támogatási összeget tervezünk. Ezt ösztöndíj formájában, vagy ha indokolt, versenyen
való részvétel költségeihez való hozzájárulás, stb. miatt egy összegben kerülhet
kifizetésre.
Húsz támogatottal számolva: 50.000*20=1.000.000 Ft.
A „Fiatal pályakezdő értelmiség segítése,” illetve „Együttműködés az értelmiségi
pályán tudományos elismertséget szerzett dombóvári, illetve dombóvári kötődésű
emberekkel” célkitűzések megvalósításához, szervezési, hirdetési költségek
biztosításához:
Költség: 1.500.00 Ft

Egy költségvetési év tervezett kalkulációja: 2.981.500 Ft.

„Dombóvár Fiatal Értelmiségéért” Közalapítvány Kuratóriuma

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
334/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
1.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a József Attila
Általános Művelődési Központ, az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda,
Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium
Szivárvány Óvodai Tagintézménye és az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda,
Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium
Egységes iskolai Intézményegységének az Új Széchenyi Terv keretében
meghirdetett TÁMOP 3.1.7-11/2 számú referenciaintézményi projektre
benyújtandó pályázatát támogatja.
A Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat
benyújtásához szükséges dokumentumokat aláírja.
2.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a József Attila
Általános Művelődési Központnak, a Herceg Esterházy Miklós Szakképző
Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégiumnak, az Apáczai Oktatási Központ
Középiskolájának és Belvárosi Általános Iskolai Tagintézményének a Nemzeti
Család- és Szociálpolitikai Intézet által Kábítószer prevenciós programok
támogatására kiírt projektre (KAB-ME-11/A/B/C) benyújtandó pályázatát
támogatja.
A Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázatok
benyújtásához szükséges dokumentumokat aláírja.
3.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási igényt
kíván benyújtani a Nemzeti Erőforrás Miniszter által a támogató szolgáltatást,
a közösségi ellátásokat, alacsonyküszöbű szolgáltatást, utcai szociális munkát
és krízisközpontot működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatására
kiírt általános pályázati felhívás alapján:
a) támogató szolgálatra (alaptámogatásra, továbbá teljesítménytámogatás
szállítás esetén 3.200, személyi segítés esetében 1.800 feladategység
vállalásával)
b) szenvedélybetegek közösségi ellátására (alaptámogatásra,
teljesítménytámogatás esetében 48 feladategység vállalásával)

valamint

c)
közösségi
pszichiátriai
ellátásra
(alaptámogatásra,
teljesítménytámogatás keretében 52 feladategység vállalásával).

valamint

A Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat
benyújtásához szükséges dokumentumokat aláírja, és a pályázatot benyújtsa.

Határidő: 2011. szeptember 15. Pályázatok benyújtására a határozati javaslat 1.) és
2.) pontja esetében
2011. szeptember 23. Pályázat benyújtása a határozati javaslat 3. pontja
esetében
Felelős: Polgármester
Végrehajtásáért felelős: Humán Iroda, érintett intézmények vezetői

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
335/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
1.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált
Önkormányzati Szolgáltató Szervezet alapító okiratának módosítását a
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosított és a
módosításokkal egybeszerkesztett alapító okiratot aláírja, és az illetékes
hatóságok részére megküldje.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Iroda
2.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Apáczai Csere
János Bölcsőde, óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Kollégium alapító okiratának módosítását a melléklet szerinti
tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosított és a
módosításokkal egybeszerkesztett alapító okiratot aláírja, és az illetékes
hatóságok részére megküldje.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Iroda

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
számú
határozatával az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet alapító okiratát 2011.
szeptember 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
I.

Az alapító okirat 1. pontjában az intézmény címe az alábbira módosul:
7200 Dombóvár, Arany János tér 21.

II.

Az alapító okirat 5. pontjában felsorolt önállóan működő intézmények
közül az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium törlésre kerül, és a
felsorolás kiegészül a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőségjavító Társulással

III.

Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanok.
------------------------

Jelen alapító okirat módosítást, mint szándékunkkal mindenben egyezőt a mai napon
jóváhagyólag aláírtam.
Dombóvár, 2011. szeptember

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
számú
határozatával az Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium alapító okiratát 2011. szeptember
1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
I.

Az alapító okirat 6. pontjában a 85203 sz. szakfeladat tartalmi
meghatározása az alábbiakkal egészül ki:
2011. szeptember 1. napjától:
Tanszakok és tantárgyak:
Fafúvós tanszak tantárgyai:
Rézfúvós tanszak tantárgyai:
Akkordikus tanszak tantárgyai:
Billentyűs tanszaktantárgyai:
Vonós tanszak tantárgyai:
Vokális tanszak tantárgya:
Zeneismeret tanszak tantárgyai:

Kamarazene tanszak tantárgyai:

furulya, fuvola, klarinét, szaxofon
trombita, kürt, harsona, tuba
gitár, ütő
zongora
hegedű, gordonka
magánének
szolfézs, szolfézs kötelező, zeneismeret,
zenetörténet-zeneirodalom,
zeneelmélet,
egyházzene, improvizáció
kamarazene, zenekar, kórus

II. Az alapító okirat 5. pontjának utolsó mondata helyébe a következő
rendelkezés lép:
Kollégiumba felvehető létszám: 100 fő
III. Az alapító okirat 6. pontjába az ”Intézmény alaptevékenységén belül” címet
követő felsorolás az alábbiakkal egészül ki:
A tanulók szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányok ellensúlyozása
céljából képesség-kibontakoztató felkészítést szervezhet, valamint szükség
szerint biztosítja az integrációs felkészítés lehetőségét.
IV.

Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanok.
------------------------

Jelen alapító okirat módosítást, mint szándékunkkal mindenben egyezőt a mai napon
jóváhagyólag aláírtam.
Dombóvár, 2011. szeptember

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
336/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
1.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának
módosítását a következők szerint:
A megállapodás II. fejezet „A Társulás által ellátott feladatok” 6. j) pontja helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
j) a központi orvosi ügyelettel kapcsolatos feladatok ellátása a Dombóvári
kistérség területén
2.) A Képviselő-testület az 1. pont szerinti módosítással az egységes szerkezetbe
foglalt társulási megállapodást 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. szeptember 30. - Módosított Társulási megállapodás aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Iroda

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
337/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szent
Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.-vel kötött, 2006. január 1-től 2015. december
31-ig terjedő időre szóló feladatvállalási megállapodás alapján megerősíti, hogy a
Kórház utca 39-41. szám alatt található 2890 hrsz-ú ingatlan rendelőintézetének
épületében a központi ügyeleti feladatok ellátására szolgáló helyiségek használati
és kizárólagos üzemeltetési joga a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi
Nonprofit Kft.-t illeti meg.
2. A Képviselő-testület az ügyeleti feladatok ellátásának biztosítása érdekében
megállapodást köt a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.-vel
arról, hogy az Nkft. az ügyeleti helyiségek használatát térítésmentesen biztosítsa az
önkormányzat által a központi orvosi ügyelet ellátásával megbízott szervezetnek, a
további hasznosítással kapcsolatos bevételek pedig az Nkft.-t illetik meg.
3. A Képviselő-testület felkéri a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi
Társulást arra, hogy intézkedjen, miszerint a Dr. Hegedüs és Társa Bt. az ügyeleti
helyiségek használatáért a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.nek fizessen bérleti díjat, és egyetért azzal, hogy a bérleti szerződést a Dombóvári
Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. kösse meg.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a Dombóvár és Környéke Többcélú
Kistérségi Társulást, hogy a központi ügyeleti feladatok ellátására szolgáló ingó
vagyontárgyak tulajdonjogának tisztázására folytassanak egyeztetést.
5. A Képviselő-testület a központi ügyeleti feladatok ellátására szolgáló helyiségek
világításának korszerűsítésére 183.125,-Ft hozzájárulást biztosít a Dombóvár és
Környéke Többcélú Kistérségi Társulás részére a Dombóvár Város
Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011. (III. 4.) önkormányzati
rendelet 2. melléklet 116. cím III. Dologi kiadások 12. Ingatlanok üzemeltetése
előirányzat terhére, és hozzájárul ahhoz, hogy a korszerűsítést a Társulás
bonyolítsa le.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, a megállapodások tartalmának jóváhagyására és megkötésére.

Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes zárt ülésének jegyzőkönyvéből:
338/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
1.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 85/2011.(III.3.)
számú határozatában felkért dr. Halmos Péter ügyvéd jogi állásfoglalásáról szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
2.) A Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen az állásfoglalás szerint
a Magyar Államkincstár és CIB Bank Zrt. megkeresése iránt.

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes zárt ülésének jegyzőkönyvéből:
339/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
Kapos Innovációs Tanácsadó és Kutatásfejlesztő NKft. a TRFC (DD/t)
1700057/2005. számú támogatási szerződés biztosítására létrejött készfizető-kezesi
szerződésből származó, önkormányzatot terhelő kötelezettséget rendezze, és a
Dombóvár Város Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között
2011. augusztus 2-án kelt Megállapodás szerinti ütemezésben fizesse meg.
A Képviselő-testület a megállapodás tervezetet megismerte, tájékoztatólag
elfogadja, és megbízza a Pénzügyi Bizottság elnökét, a jegyzőt és Dr. Halmos
Pétert, hogy az Nkft.-vel folytasson további tárgyalásokat, különös tekintettel a
megfelelő biztosíték adására vonatkozóan, és felkéri az Nkft. tulajdonosait, hogy
vegyenek részt a tárgyalásokban.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városgazdálkodási Iroda

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes zárt ülésének jegyzőkönyvéből:
340/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Művelődési
Ház felújítására a Faktor-Swietelsky konzorciummal kötött vállalkozói-építési
szerződés alapján fizetési késedelemmel összefüggő késedelmi kamatkövetelés
kapcsán a vállalkozóval való egyeztetést felfüggeszti a jótállási biztosíték
átadásáig.

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes zárt ülésének jegyzőkönyvéből:
341/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DDOP-3.1.2/2F-2f2009-0021 azonosító számon regisztrált, „Új K.O.R. – Új Kapos-menti Oktatási
Rendszer” című pályázat, „Dombóvár Zeneiskola (átalakítás)” építéskivitelezési munkáihoz kapcsolódóan a műszaki ellenőr és a közbeszerzési
szakértő véleményével összhangban, a mellékletben szereplő pótmunkákat
elismeri, költségeit a műszaki ellenőr által megadott költségen jóváhagyja,
melynek összege nettó 2.020.733,- Ft + Áfa = bruttó 2.525.916 Ft. Ft.
Dombóvár Város Önkormányzata a pótmunkák költségét az Önkormányzat
2011. évi költségvetésének általános tartalékának terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pótmunkák
megrendelésére, valamint a Közreműködő Szervezet és a KFF általi
véleményezés esetén a szerződésmódosítások tartalmának jóváhagyására és
aláírására.
2. A Képviselő-testület a 289/2011.(VII.26.) Kt. határozatát az alábbiakkal
egészíti ki:
… a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0021 azonosító számon regisztrált, „Új
K.O.R. – Új Kapos-menti Oktatási Rendszer” című pályázat műszaki
ellenőri megbízási szerződés befejezési határidejének módosítását a
Zeneiskola építés-kivitelezési munkáinak befejezéséig, azaz 2011. november
30-ig jóváhagyja.
Határidő: a pótmunkák megrendelésére azonnal
a szerződésmódosításokra a KFF általi véleményezést követően azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda, MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt.

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Határozat melléklete

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes zárt ülésének jegyzőkönyvéből:
342/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az aljegyzői állásra kiírt
pályázatot eredménytelenné nyilvánítja.

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes zárt ülésének jegyzőkönyvéből:
343/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …………. szám alatti
lakos térítési díj ügyében ……….. szám alatti lakos által benyújtott fellebbezést
elutasítja, és Dombóvár Város Polgármesterének a ……………. sz. határozatát
helybenhagyja.

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes zárt ülésének jegyzőkönyvéből:
344/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …………….. szám alatti
lakos által benyújtott fellebbezést elutasítja, és Dombóvár Város Polgármesterének
…………………. sz. végzését helybenhagyja.

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
345/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szent
Lukács Egészségügyi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg: 1709007165, 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-40.) könyvvizsgálójának a Moosz
Melinda bejegyzett könyvvizsgálót (7200 Dombóvár, Erzsébet u. 25.) választja meg
2011. szeptember 9-től kezdődően, 5 éves határozott időtartamra nettó 55.000,Ft/hó megbízási díjjal.
Határidő: azonnal – a megbízási szerződés megkötésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
346/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
1.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Apáczai Oktatási
Központ fenntartását biztosító intézményi társulásban felmerülő közvetett
költségek viseléséről szóló megállapodást a melléklet szerinti tartalommal
elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás aláírására.
2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az elmaradt költségek
megtérítéséről a társult települési önkormányzatokkal egyeztessen, és az
egyeztetés eredményéről 2011. november 30-ig tájékoztassa a Képviselőtestületet.
Határidő: 2011. november 30. – a képviselő-testület tájékoztatására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városgazdálkodási Iroda

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

MEGÁLLAPODÁS
Oktatási nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásban
a közvetett költségek viseléséről
A Szerződő Felek rögzítik, hogy 2009. május 5-én a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 43.§-a és a helyi önkormányzatok társulásáról és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (Ttv.) 9.§-a rendelkezései
alapján oktatási-nevelési intézményeik közös fenntartásában állapodtak meg (a
továbbiakban Megállapodás).
A Megállapodás 11.4. pontja alapján a társulásra jutó tanügy-igazgatási, irányítási és
közvetett költségek fedezetét 2009. augusztus 1-ig Dombóvár Város Önkormányzata
biztosítja. A Megállapodás szerint az ezt követő időszakra a fenti költségek viseléséről
a társulásban résztvevő önkormányzatok külön megállapodásban rendelkeznek.
A Megállapodás 11.4. pontja szerinti külön megállapodás tervezete a
Megállapodásnak megfelelő időben elkészült, azonban a társult önkormányzatok
részéről hiányzó konszenzus miatt aláírásra nem került.
A fentiek alapján a társult önkormányzatok – azzal együtt, hogy Dombóvár Város
Önkormányzata a külön megállapodás határidőben történő aláírása elmaradása miatt
felmerült költségeinek megtérítésére vonatkozó jogát fenntartja – az alábbi
megállapodást kötik.
Dombóvár Város Önkormányzata (7200 Dombóvár, Szent István tér 1.),
Attala Község Önkormányzata (7252 Attala, Kossuth Lajos u. 15.),
Csikóstőttős Község Önkormányzata (7341 Csikóstőttős, Hunyadi tér 24.),
Döbrököz Község Önkormányzata (7228 Döbrököz, Páhy u. 45.),
Jágónak Község Önkormányzata (7362 Jágónak, Kossuth Lajos u. 22.),
Kapospula Község Önkormányzata (7251 Kapospula, Béke tér 21.),
Kaposszekcső Község Önkormányzata (7361 Kaposszekcső, Táncsics u. 30.),
Nak Község Önkormányzata (7215 Nak, Fő u. 127.)
az alábbiak szerint állapodnak meg:
1.) Dombóvár Város Önkormányzata, mint a társulás gesztora látja el az
intézményre vonatkozóan az alábbi feladatokat.
- Intézmény alapító okiratának elkészítése, szükséges módosítások
átvezetése
- Intézményi dokumentumok (Pedagógiai Program, Szervezeti és
Működési Szabályzat, Házirend, munkaterv, …) felülvizsgálata,
fenntartói elfogadásának előkészítése, szakértői vélemények
beszerzése, előterjesztések elkészítése
- Pedagógus álláshelyek számának meghatározása, tantárgyfelosztások
ellenőrzése
- Intézményátszervezések
előkészítése,
fenntartói
jóváhagyásra
előterjesztésre, szakértői véleményezés lebonyolítása
- Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekről/tanulókról nyilvántartás
vezetése, jegyzői adatszolgáltatási kötelezettség ellátása

- Beíratások időpontjának kitűzéséről fenntartói döntés előkészítése,
megszervezése valamennyi feladatellátási helyen
- Tankötelezettség teljesítésével és magántanulói státusszal kapcsolatos
intézményi és szülői jelzések kezelése
- KIR adatszolgáltatási kötelezettség ellátása a fenntartói, jegyzői és
intézményi adatok, valamint a körzethatárok vonatkozásában
- Fejlesztési terv adatainak felülvizsgálata, korrekciója
- Pályázati úton igényelhető támogatások igénylése
- Rendeletben szabályozott kiegészítő támogatások igénylése, elszámolása,
monitoringja
- Térítési és tandíjak megállapításáról szóló beszámolók ellenőrzése
- Intézmények beszámolóinak ellenőrzése
- Intézmények statisztikájának ellenőrzése, normatíva igénylésben való
közreműködés
- Intézményvezetői megbízással kapcsolatos fenntartói és jegyzői teendők
ellátása
- Költségvetések előkészítésében való közreműködés, pótlékok jogcímének
és mértékének ellenőrzése
- Belső ellenőrzéssel együtt a közalkalmazottak besorolásának ellenőrzése
- Intézményfenntartó társaulások működésével kapcsolatos feladatok
ellátása, beszámoló évente a társulások működéséről
- Intézményvezetők minősítési eljárásának megszervezése, lefolytatása
- Intézményvezetők vagyonbevallási kötelezettségének teljesítésével
kapcsolatos teendők ellátása
- Intézmények pályázataihoz fenntartói támogatás előkészítése
- Intézmények és fenntartó közötti folyamatos kapcsolattartás biztosítása
- normatív állami hozzájárulás, valamint a normatív kötött felhasználású
állami támogatások igénylése
- költségvetési koncepció összeállítása
- költségvetési tervezéssel kapcsolatos általános szabályok meghatározása
- költségvetési címrendelet kialakítása
- tervezés során ellátandó egyeztetések
- költségvetési rendelet-tervezet és előterjesztés elkészítése
- államháztartási mérlegek összeállítása
- elemi költségvetések ellenőrzése
- előirányzat felhasználási terv összeállítása
- intézményfinanszírozás
- év közben igényelhető támogatásokra kérelem benyújtása, iskolatej
igénylése
- intézményi vagyon nyilvántartása
- féléves, III. negyedéves beszámoló elkészítése
- előirányzat-módosítások, költségvetési rendeletmódosítások elkészítése,
előterjesztése
- éves beszámoló elkészítése, zárszámadási rendelet elkészítése
- állami támogatások, céljelleggel juttatott támogatások elszámolása
- többcélú társulással elszámolás

- elszámolás a társult önkormányzatokkal
2.) A gesztor önkormányzat a fenti feladatokat a nála érvényben lévő
szabályozottságnak,
ügyrendnek,
eljárásrendnek
és
ellenőrzési
nyomvonalnak megfelelő mértékben és időben végzi el.
3.) Dombóvár Város Önkormányzata a tárgyévet követő év május 15-éig a
költségvetési beszámoló, az állami támogatások elszámolása és a
zárszámadási rendelet elfogadása után a gazdasági feladatokat ellátó
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet és a Többcélú Kistérségi
Társulás kimutatásai alapján a társult önkormányzatoknak elszámolást küld
önkormányzatonként a tényleges bevételek és kiadások alapján. Az
elszámolás tartalmazza a befizetendő vagy igénybe nem vett állami
támogatás összegét is.
Az elszámolás során kimutatott különbséget 30 napon belül az
önkormányzatok kötelesek rendezni, illetve a gesztor önkormányzat
visszautalni.
A társult önkormányzatok tudomásul veszik, hogy a Magyar Államkincstár
az állami hozzájárulások elszámolása alapjául szolgáló adatok
megalapozottságát felülvizsgálja, melyek eredményétől függően az egyes
önkormányzatok kötelezettsége módosulhat.
4.) A közösen fenntartott társulásra jutó tanügy-igazgatási, irányítási és
közvetett költségekhez a társulásban lévő önkormányzatok a tanulói létszám
arányában járulnak hozzá.
5.) A tanügyi-igazgatási, irányítási és közvetett költségek az alábbi tételekből
adódnak össze:
a Dombóvári Polgármesteri Hivatalban
a Humán Irodán
- az irodavezető, valamint 1 fő oktatási referens személyi juttatásai és
járulékai az Apáczai Oktatási Központ kiadási előirányzatának
arányában az oktatási-intézmények kiadási előirányzatához
viszonyítva
a Városgazdálkodási Irodán
- az irodavezető, valamint 3 fő ügyintéző személyi juttatásai és járuléka az
Apáczai Oktatási Központ kiadási előirányzatának arányában
Dombóvár város kiadási előirányzatához viszonyítva
az Önkormányzati és Szervezési Irodán
- 1 fő ügyintéző személyi juttatásai és járuléka az Apáczai Oktatási
Központ kiadási előirányzatának arányában Dombóvár Város kiadási
előirányzatához viszonyítva
- dologi kiadások
6.) A hozzájárulás összegét a társulásban résztvevő önkormányzatok minden év
január 31-ig fogadják el, és a társulási megállapodásban havi bontásnak
megfelelően utalják át.
Dombóvár, 2011.
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Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
347/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár belterület
1414/11 hrsz-ú DFC-pálya déli részén található favázas öltözőépület elbontására
vonatkozó javaslatot nem fogadja el.

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
348/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szigeterdő területén
található játékeszközök elbontásának kérdését, a hajóhinta más helyen történő
esetleges felállítását a játszóterek felülvizsgálatára vonatkozó szakvélemény
ismeretében tárgyalja újra.
Határidő: 2011. október 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
349/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.)
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint, árveréssel egybekötött nyilvános
pályáztatás útján értékesíti a Harkány, Üdülés u. 23. szám alatti, harkányi 1246/2.
helyrajzi számon nyilvántartott ingatlannak az önkormányzatot megillető tulajdoni
hányadát, a tényleges használati viszonyok szerint a 23. szám alatti üdülőt és a
hozzá tartozó földrészletet, az értékbecslés szerinti nettó 3.200.000,-Ft induló
licitáron.
A nyertes pályázónak meg kell téríteni az önkormányzat részére az eljárásnak az
ügyvédi díjon kívüli egyéb költségeit is, az értékbecslést is beleértve. Az ingatlan
korlátozottan forgalomképes jellegére tekintettel a Képviselő-testület kiköti, hogy
az ingatlan csak lakás, illetve üdülő céljára használható, a használatnak
összhangban kell lennie a Harkány Város Önkormányzatának helyi
településrendezési besorolásával.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás
jóváhagyására, és a legmagasabb összegű vételárat megajánló ajánlattevővel az
adásvételi szerződés tartalmának jóváhagyására és megkötésére.
Határidő: 2011. szeptember 30. – meghirdetésre
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
350/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.)
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint árveréssel egybekötött nyilvános
pályáztatás útján értékesíti a Szabadság u. 14. szám alatti, dombóvári 7/1 helyrajzi
számon nyilvántartott ingatlant az értékbecslés szerinti nettó 47.500.000,-Ft induló
licitáron. A nyertes pályázónak meg kell téríteni az önkormányzat részére az
eljárásnak az ügyvédi díjon kívüli egyéb költségeit is, az értékbecslést is beleértve.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás
jóváhagyására, és a legmagasabb összegű vételárat megajánló ajánlattevővel az
adásvételi szerződés megkötésére, a szerződés tartalmának jóváhagyására.
Határidő: az ingatlant terhelő jelzálogjog törlését követő 30 napon belül, de
legkésőbb 2011. december 31-ig történő szerződéskötésre
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
351/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.)
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint árveréssel egybekötött nyilvános
pályáztatás útján értékesíti a Baross u. 10. szám alatti, dombóvári 169 helyrajzi
számon nyilvántartott ingatlanon található,
- 169/A/1 hrsz.-on nyilvántartott lakás megnevezésű,
- 169/A/2 hrsz.-on nyilvántartott lakás megnevezésű,
- 169/A/3 hrsz.-on nyilvántartott lakás megnevezésű,
- 169/A/4 hrsz.-on nyilvántartott lakás megnevezésű,
ingatlanokból álló társasházat és a hozzá tartozó földrészletet, az értékbecslés
szerinti nettó 2.900.000,-Ft induló licitáron. A nyertes pályázónak meg kell téríteni
az önkormányzat részére az eljárásnak az ügyvédi díjon kívüli egyéb költségeit is,
az értékbecsléseket is beleértve. Az ingatlan korlátozottan forgalomképes jellegére
tekintettel a Képviselő-testület kiköti, hogy az ingatlan csak lakás, illetve nem lakás
céljára szolgáló helyiség és udvar funkcióra használható, a használatnak
összhangban kell lennie a helyi építészeti értékek védelméről szóló 30/1999.(X.26)
önkormányzati rendelettel.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás
jóváhagyására, és a legmagasabb összegű vételárat megajánló ajánlattevővel az
adásvételi szerződés megkötésére, a szerződés tartalmának jóváhagyására.
Határidő: 2011. szeptember 30.– meghirdetésre
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
352/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
Rajk László utcában a 3144 és a 3143/2 hrsz.-ú ingatlanokhoz kapcsolódóan is
megépüljön a közút, és ezzel az utca teljes hosszában kiépüljön a közút. A
Képviselő-testület elrendeli a beruházás előkészítését, és költségek beépítését a
2012. évre szóló költségvetési rendelet tervezetébe.
2. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 3144 hrsz.-ú ingatlannak a közút
megvalósításhoz szükséges, és ajándékozással az önkormányzat tulajdonába
kerülő telekrész kialakításával és a földhivatali eljárással kapcsolatos
költségeket az önkormányzat vállalja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2. pont végrehajtásához
szükséges kötelezettségvállalásokra.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Önkormányzati és Szervezési Iroda – az ingatlanrész önkormányzati tulajdonba
kerüléséhez szükséges intézkedésekre
Városfejlesztési Iroda – a beruházás előkészítésére

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
353/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a
„Beruházás a XXI. századi iskolába” pályázat keretében a Magyar Fejlesztési
Bank ZRt.-től igényelt 153 millió Ft összegű kedvezményes hitel biztosítékaként a
dombóvári 7/1 és 1290 hrsz.-ú ingatlanokra bejegyzett jelzálogjog törlésre
kerüljön. A Képviselő-testület a hitel biztosítékaként az alábbi ingatlanokat ajánlja
fel a következő sorrend szerint:
1. a dombóvári 1040/1/A/3-1040/1/A/22 (Népköztársaság u. 5.) és az 1040/2 hrsz.ú (Népköztársaság u. 7.) ingatlanok,
2. a dombóvári 1404/A/1-1404/A/5, 1404/A/7-1404/A/10, (Bajcsy-Zsilinszky u.
5.) és 2895/1 hrsz.-ú ingatlanok (Kórház u. 37.).
Amennyiben az első helyen megjelölt ingatlanokat az MFB Zrt. nem fogadja el,
akkor a második helyen megjelölt ingatlanok terhelhetők meg jelzálogjoggal.
A Képviselő-testület a szükséges költségek megfizetését vállalja, és felhatalmazza a
polgármestert a szükséges szerződések tartalmának jóváhagyására és
megkötésére.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
354/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
1.

2.

3.

4.

5.

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a dombóvári 1414/2
hrsz-ú ingatlant terhelő beépítési kötelezettség elmulasztása miatti kötbérigényről
lemond, mivel a követelésről való lemondással járó előny – a folyamatban lévő
építkezés befejezése – meghaladja a lemondásból származó hátrányt.
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy azon ingatlanok esetében, amelyeket
beépítési kötelezettség biztosítására az önkormányzat javára elidegenítési és
terhelési tilalom terhel, és a beépítési kötelezettség határideje lejárt, a beépítési
kötelezettség határideje meghosszabbításra kerüljön 2013. május 31-ig,
függetlenül attól, hogy az építkezés elkezdődött-e.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a dombóvári
6410/2 hrsz-ú ingatlant terhelő elidegenítési és terhelési tilalom jogosultja
hozzájárul, hogy a Pusztán Ernő és Pusztán Ernőné tulajdonában álló ingatlan
vonatkozásában a beépítési kötelezettség meghosszabbításra kerüljön 2013.
június 29-ig.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a dombóvári 3827
hrsz-ú ingatlant terhelő elidegenítési és terhelési tilalom jogosultja hozzájárul,
hogy a Bedővári Ferenc és Süveges Beáta tulajdonában álló ingatlan
vonatkozásában a beépítési kötelezettség meghosszabbításra kerüljön 2013.
június 8-ig.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a dombóvári
1506/12 hrsz-ú ingatlant terhelő elidegenítési és terhelési tilalom jogosultja
hozzájárul, hogy a Schveiger Vendel tulajdonában álló ingatlan vonatkozásában
a beépítési kötelezettség meghosszabbításra kerüljön 2013. augusztus 29-ig.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedésekre,
szerződések tartalmának jóváhagyására és megkötésére.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda
Dombóvár, 2011. szeptember 8.
Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
355/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testület engedélyezi, hogy a
Gyöngyszem Alapítvány részére megítélt 30.000 forintos támogatást a
Nyárbúcsúztató Játszóház költségeire használhassa fel.
A Képviselő-testület egyben módosítja a 170/2011. (IV.28.) sz. határozatát,
amelyben a támogatás felhasználásával megvalósítható programot módosítja a
Nyárbúcsúztató Játszóház rendezvényre.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Gyöngyszem Alapítvánnyal
kötött támogatási szerződés módosítására.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felel: Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
356/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint
elfogadja a 2011-2014 közötti időszakra vonatkozó Közművelődési koncepciót.

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Közművelődési Koncepciója
2011-2014

Készítette:
Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala
Dombóvár, 2011. szeptember

"Kiművelt emberfők sokasága a nemzet igaz hatalma."
(gróf Széchenyi István)

I. Bevezető
A közművelődés a reformkor óta áll a társadalmi és gazdasági haladás szolgálatában.
E kor nagy gondolkodói a „népmívelés” szóban összegezték a boldoguláshoz
szükséges ismereteket. Klebensberg Kuno miniszter fogalmazta meg, hogy az
iskolarendszeren kívüli művelődés a gazdasági változásokhoz való alkalmazkodás
egyik fontos feltétele és ennek megteremtéséért az állam és a helyi társadalom
egyaránt felelős.
A XXI. században már egyértelmű, hogy a gazdasági verseny és az adott térség
kulturális állapota közvetlenül hatnak egymásra. A vállalatok telephelyválasztásánál,
befektetéseknél - a képzett munkaerő és jó infrastruktúra megléte mellett - egyre
nagyobb jelentősége van annak, hogy milyen a település egésze. A területi, települések
közötti különbségben jelentős szerepe van az adott térségben élők mentalitásának,
hagyományainak és szokásainak, vagyis kultúrájának. Tehát a gazdaság fejlődése
elképzelhetetlen a kultúra, a közművelődés fejlesztése nélkül.
A közművelődési tevékenység egyik legfontosabb feladata a helyi szimbolikus,
szociális, információs tőke hasznosítása, fejlesztése, őrzése és közismertté tétele.
A közművelődési tevékenység átfogja az iskolarendszeren kívüli művelődési, képzési,
szórakozási, tájékoztatási, közösségi lehetőségeket, azokat szerves kapcsolatba
épít(het)i a helyi társadalom életével, a kisebbségi, a nemzeti és az egyetemes
kultúrával, így rendszer- és folyamatjellegű együttműködést jelent a mikro- és a
makro-társadalom, valamint az egyetemes kultúra különböző szféráival.
A közművelődési tevékenység a helyi társadalom kulturális szükségletei, önművelő,
önképző, amatőr művészeti ambícióinak, társas kapcsolatigényének, közéleti,
közösségi, szórakozási lehetőségeinek felismerését, szervező segítésének biztosítását,
szakmai szolgálatát jelenti.

PÉLDÁK A helyi közművelődés TEVÉKENYSÉGI FORMÁIRA
I.
A LÉTKULTÚRA FEJLESZTÉSÉT
SZOLGÁLÓ HELYI
KÖZMŰVELŐDÉSI
LEHETŐSÉGEK
Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny,
önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító
tanulási, felnőttoktatási lehetőségek

- A helyi, a kistérségi, a régió lakosságágának élet - és munkaképessége,
megélhetési esélyeinek növeléséhez
- szakmai, át- és továbbképző lehetőségek,
- a mindennapi élet gazdaságosságát fejlesztő szakkörök, tanfolyamok,
alkalmak, bemutatók, akciók szervezése, támogatása,
- az önismeretet, a mentális kultúrát fejlesztő tanfolyamok, körök
szervezése, bemutatók, konzultációk, fórumok kínálata,
- a helyi népi iparművészeti tevékenység ösztönzése, el-, és megismertetése,
a kisebbségi, a fogyatékkal élő népesség
- életlehetőségeit, életminőségét fejlesztő ismeretek, képességek, önsegítő,
öntevékeny közösségi képzési lehetőségeinek felkutatása, életre hívása,
támogatása,

megteremtése

-

II.
A HELYI KULTÚRA
A település, a kistérség, a régió
környezeti, szellemi, művészeti
értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi közösségi
művelődési szokások gondozása,
gazdagítása

-

III.
AZ ÜNNEPI ÉS EGYETEMES
KULTÚRA GONDOZÁSA
Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi,
a kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés,
a befogadás elősegítése, az ünnepek
kultúrájának gondozása

-

IV.
AZ ÖNKIFEJEZÉS ÉS
KREATIVITÁS KULTÚRÁJÁNAK
GONDOZÁSA

-

Az ismeretszerző, az amatőr alkotó,
művelődő közösségek tevékenységének
támogatása
-

V.
A HELYI TÁRSADALOM
KÖZÖSSÉGI KULTÚRÁJÁNAK
GONDOZÁSA, FEJLESZTÉSE
A helyi társadalom
kapcsolatrendszerének, közösségi
életének, érdekérvényesítésének
segítése

-

-

iskolarendszeren kívül: művelődési házban, könyvtárban, tájházban,
teleházban nyelvi, informatikai, vállalkozói, adóügyi, EU és hazai
pályázatíró, stb., alkalmak, tanfolyamok, szervezése, nyelvtanuló
csoportok „gyermekcsere” testvér-települési összefogások ösztönzése,
a szülők, a pedagógusok közös nevelő tevékenységének hatékonyságát
fejlesztő előadások, közösségek, folyamatok kezdeményezése, a
létfontosságú kérdésekről fórumok, szemináriumok, szabadegyetemek
kínálata.
A település, a kistérség, a régió identitását formáló, meghatározó
speciális természeti, környezeti, történelmi, kulturális és aktív közösségek
közismertté tétele, a természetbarát, környezetvédő közösségek
népszerűsítése, segítése
a helyi, a kistérségi és a régió természeti, építészeti, kulturális értékeit
védő, gazdagító összefogások ösztönzése, segítése,
helyi, kistérségi, regionális információk,
műsorok, kiállítások, bemutatók, találkozók, ötletbörzék, "ki mit tud"
jellegű fesztiválok szervezése, kulturális élet eseményeiről dokumentumok
gyűjtése, őrzése, közismertté tétele, a kiemelkedő közösségeik
személyiségek tevékenységének méltatása, tekintélyének ismertté tétele,
szerepük növelése, támogatása.
Az ünnep együttes örömeihez, az életminőség gazdagításához, az
esztétikai élményekhez, az egyetemes, a nemzeti, a kisebbségi, az
ökológiai kultúra értékeinek megismeréséhez alkalmak, színházi
előadások, hangversenyek, képzőművészeti, lokális önismeretet erősítő
bemutatók, hagyományőrző kiállítások, helyi, kistérségi, regionális
találkozók, fesztiválok, irodalmi estek, filmklubok, művészeti, múzeumi
baráti körök, stb. szervezése, a nemzeti, az egyházi, a kisebbségi, a helyi
ünnepek szervezése, közismertté tétele, élményeinek gazdagítása a
közművelődés lehetőségeivel.
A korosztályok eltérő művelődési, szórakozási és közösségi igényeihez
kulturált lehetőségek, speciális kisközösségek szervezése, a helyi,
kistérségi, regionális kulturális turizmus lehetőségeinek felkutatása,
ösztönzése, a település és a térség természeti, történelmi, esztétikai
értékeinek bemutatásához helyi, kistérségi, regionális, testvérvárosi,
országos, nemzetközi rendezvények szervezése.
Amatőr művészeti közösségek, körök, tanfolyamok, műhelyek,
tevékenységek, csoportok szervezése, működtetése, önképző körök, alkotó
táborok kínálata.
A népművészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához ének-,
zene-, táncegyüttesek, kézműves műhelyek, alkotóházak szervezése,
működtetése. A népi iparművészet képességei tanulásához tanfolyamok,
körök, nyári táborok szervezése, műveikből bemutatók, kiállítások
rendezése. A kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tétele,
fejlődésük szakmai támogatásának biztosítása.
Ismeret- és készségfejlesztő, barkács, modellező, gyűjtő körök,
szervezése, gondozása, összefogása, kapcsolatok építése az országos
szervezetekkel. E célból alapítványok életre hívásának ösztönzése, az
önképző tevékenységet segítő pályázatokon a részvétel szorgalmazása,
segítése.
A különböző rétegek és korosztályok, családok ismerkedési,
együttműködési alkalmainak, tevékenységeinek előkészítése, támogatása.
Az
ifjúság
érdekérvényesítési,
önigazgatási,
művelődési
kezdeményezéseinek kiemelt gondozása, intézményi segítése.
A település különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű civil
közösségeinek igény szerinti segítése, művelődési szándékaik támogatása.
A településfejlesztő, természet,- környezet,- érdekvédő, közéleti,
helytörténeti, tudományos körök, egyesületek összefogása, számukra
fórumok, bemutató estek, közös akciók szervezése.
A civil közösségek közismertségének gondozása, bemutatkozó fórumok,
különböző érdekérvényesítő alkalmak, találkozók szervezése. A helyi civil

közösségek között együttműködési alkalmak kezdeményezése.
- Hazai és nemzetközi szolidáris akciók fogadása, gondozása.
- Helyi szolidáris szándékokhoz a közművelődési intézmény, a közösségi
színtér lehetőségeinek biztosítása. A közösségi akciókhoz téri, tárgyi
feltételek, közismertté tételükhöz módszerek ajánlása.
- A civil közösségek önigazgatását, érdekérvényesítését ösztönző
képzésekről, pályázati lehetőségekről információk kínálata.
- Tájékoztató együttműködési, művelődési alkalmak kialakítása,
rendszeressé tétele a helyi lakosság különböző tevékenységű, korú, nemű,
VI.
kisebbségi,,
világnézetű közösségei,
oktatási, közgyűjteményi,
AZ AZONOS ÉS AZ EGYÜTT ÉLŐ
egészségügyi, szociális, közellátó, szolgáltató, gazdasági, kommunikációs
NÉPCSOPORTOK,
intézmények, szervezetek képviselőivel, a közművelődés a helyi
INTÉZMÉNYEK,
művészeti élet mecénásaival, a közművelődés kistérségi, megyei,
KOROSZTÁLYOK
regionális, országos szervezeteivel, kutató bázisaival, a határon túli
KULTÚRÁJÁNAK FEJLESZTÉSE
magyarság, a hazai kisebbségek határon túli művelődési közösségeivel, a
testvérvárosok kulturális intézményeivel, egyesületeivel.
A kultúrák közötti kapcsolatok
- Az Európai Unió tagországaival kulturális kapcsolatok gondozása.
építésének és fenntartásának segítése
- A közművelődési intézményben, a közösségi színtérben a polgárok
tájékozódásához, közösségi művelődéséhez, alkotó tevékenységének
VII.
elősegítéséhez és rekreációjához a célnak megfelelő, esztétikus környezet
KULTURÁLIS
és infrastruktúra, az adott tevékenységet segítő, animáló szakember
SZOLGÁLTATÁSOK KÍNÁLATA
biztosítása.
A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez - A település amatőr művészeti csoportjainak menedzselése, közérdekű,
közhasznú kiállítások rendezése, vándoroltatása.
feltételek, egyéb művelődési lehetőségek
- Információk kínálata a település oktatási, közgyűjteményi, kisebbségi,
biztosítása
etnikai, egyházi intézményei, civil vállalkozói által kínált művelődési
lehetőségekről. A lakosság különleges jellegű kulturális értékei
bemutatásához, cseréjéhez évente rendszeres alkalmak biztosítása.
- A különböző művészeti ágak élményáru-termeléséhez, kulturális
piacához szervezőmunka, terek kínálata.
- A közművelődési, a közösségi színtérben sajtótermékek, könyv, zene-, és
videó dokumentumok, színház- és hangversenyjegyek, játékok
árusításának segítése.
- A helyi újság, rádió, kábeltévé szervezőivel, szerkesztőivel az
együttműködés, a kapcsolatok gondozása. A hazai, külföldi kulturális
eseményekre, műemlékekhez, múzeumokba, színházi előadásokra,
fesztiválokra turistautak lehetőségeinek kínálata, szervezése. Információk
kínálata kistérség, a régió környezeti, kulturális nevezetességeiről.
- A helyi idegenvezetés, a helyi kulturális turizmus lehetőségeinek ösztönzése.
Információ kínálat a gyógy-turizmus lehetőségeiről.
Forrás: B. Gelencsér Katalin: A helyi közművelődés funkciói, feladatai

Amennyiben Dombóvár gazdaságát el szeretnénk indítani a fejlődés útján, szükséges a
kulturális élet fellendítése. Ehhez elengedhetetlen feladat a város középtávú
közművelődési feladatainak meghatározása.
Dombóvár Város Közművelődési Koncepciója egy olyan eszköz, mely középtávon, 2014-ig - kijelöli a város kulturális életének fejlesztési irányát, figyelembe véve az
abban résztvevő intézmények és civil szervezetek kezdeményezéseit, adottságait és
lehetőségeit, valamint az eddigi tapasztalatokat.

II. Adottságok
1. Jogi környezet, jogszabályi háttér
-

A helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköréről szóló 1990. évi
LXV. törvény az önkormányzatok részére kötelező feladatként határozza meg a
közösségi terek biztosítását és a közművelődés finanszírozását.

-

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben került definiálásra a
közművelődés fogalma.
Közművelődés: a polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, önművelő, megismerő,
kultúraelsajátító, művelődő és alkotó célú cselekvése, mely jellemzően
együttműködésben, közösségben valósul meg.
A hivatkozott törvény 76. §-a tartalmazza, hogy a települési önkormányzat
kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a (2).
bekezdés felsorolja ennek formáit.

-

Dombóvár Város Önkormányzatának 20/2004. (IV.8.) számú „A helyi
közművelődési feladatok ellátásáról„ szóló rendelete, melynek módosítása e
koncepcióval egy időben indokolt az alábbiakban határozta meg a
közművelődési feladatellátás kiemelt céljait:

· a közösséghez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása
természeti, környezeti, kulturális, művészeti közösségi értékeink közismertté
tétele
· „kulturális turizmus” támogatása
· közművelődési, kulturális hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, a helyi
értékek védelmének erősítése, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei,
személyiségei szerepének növelése
· ·a lakosság élet- és munkaképességének növelése, válságkezelési technikáinak
fejlesztése
· az ünnepek örömeinek gazdagítása, a humán erőforrás fejlesztése
· a speciális helyzetű népességcsoportok művelődési közösségeinek gondozása, a
közművelődési esélyegyenlőség biztosítása
· az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekegyesítési, művelődési
kezdeményezéseinek segítése
· az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek a támogatása
· a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklése,
válságkezelési technikák fejlesztése
· más kisebbségi kultúra megismertetése, a különböző kultúrák közötti
kapcsolatok kiépítése, különös tekintettel a településen élő nemzeti-etnikai
kisebbségek kultúrájára

· az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek segítése
· a civil közösségek művelődésének, együttműködésének ösztönzése
· a helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése
· a szabadidő hasznos eltöltésének, valamint az életen át tartó tanulás
lehetőségének a biztosítása
· a környezetkultúra javítása, a városesztétikai kultúra fejlesztése, helyi értékek
védelmének erősítése
· a kegyeleti kultúra és az ünnepek kultúrájának gondozása.
-

Fenti rendelet mellett Önkormányzatunk még 2 rendeletet alkotott, melyek
közvetve a művelődés, a közösségi élet, a szabadidő hasznos eltöltésének
színtereit, a kultúrtörténeti értékeink megóvását szolgálják:
A helyi építészeti értékek védelméről szóló 30/1999. (X. 26.) sz. rendelet valamint
a Dombóvár város helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről szóló
10/2004 (IV. 19.) sz. rendelet.
2. Tárgyi, technikai feltételek

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CWL. törvény 78. § (1) bekezdése kötelező feladatként jelöli meg az
önkormányzatok számára közművelődési feladatuk ellátására közművelődési
intézmény vagy közösségi színtér működtetését, valamint e rendelet (5) bekezdés c
pontja alapján a közösségi színtér személyi, szervezeti és tárgyi feltételeinek
biztosítását.
Dombóváron több közművelődési célt szolgáló épület van, ezek fenntartója –
közvetlenül vagy közvetetten - jórészt az önkormányzat, de egyházi és alapítványi
működtetéssel is üzemelnek közösségi terek a városban (Művelődési Ház, Német
Közösségi Ház, Roma Ház, 3 városrészben – Újdombóvár, Kertváros, Szőlőhegy –
közösségi ház, Természetőr bázis) Az épületek eltérő színvonalúak, többségében az
elmúlt években felújításra kerültek. Technikai felszereltségük jónak mondható.
Berendezésük elsősorban Szőlőhegyen és a most felújított Művelődési Házban
szegényes, nagyrészt az elmúlt rendszerből örökölt.
A Városi Könyvtár a most felújított művelődési házban megfelelő feltételek között
működik. Berendezései és technikai feltételei javítására folyamatosan pályázatokat
nyújt be.
Dombóváron múzeum nem működik, de számtalan gyűjteménnyel rendelkezünk. A
Helytörténeti Gyűjtemény a Városszépítő Egyesület gondozásában, az
önkormányzattal kötött közérdekű feladat-ellátási szerződés alapján, a város jelentős
anyagi támogatásával működik. A német kisebbségi önkormányzat és Téwich
Viktorné gondozásában is kialakításra került 1-1 sváb szoba, országos ismertségű a
Fekete István múzeum Bodó Imre gondozásában és egyre többen megismerik Puss
Ferencné vegyes gyűjteményét valamint a természetőr bázison kialakított
természetvédelmi bemutató termet.

A gimnáziumban - „Akikre büszkék vagyunk” című kiállítás Buzánszky Jenő,
Ivanich Miklós és Pataki Ferenc volt dombóvári diákok életútját mutatja be
képekben. A Belvárosi iskolában természettudományi oktatóközpont került
kialakításra. Az Apáczai Szakközépiskolában Bernát János festményeit tekinthetik
meg az érdeklődők. A József Attila Általános Iskolában több bemutató, kiállítás várja
az érdeklődőket: iskolatörténeti sarok, német nemzetiségi sarok, a II. világháború
újdombóvári bombázásának emlékére összeállított „Bombákat kioldani” kiállítás,
valamint az Iskola Emlékezet Program – megemlékezés az iskola elhunyt
igazgatóiról, illetve tanárairól szóló bemutató
A várost díszítő köztéri alkotások jórészt a Hamulyák Közalapítvány tulajdonában
vannak, az alapítvány tevékenységét dicsérik.
3. Pénzügyi feltételek
Az önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatainak ellátására a
költségvetésből lakosságszám arányosan normatív támogatást kapott, 2007-ben 23.253
e Ft, 2008-ban 23.063 e Ft, 2009-ben 21.430 e Ft-ot. Az 1 főre eső normatíva összege
2009-ben 1061,-Ft volt. Ez a normatíva 2010-ben beépült a településüzemeltetési,
igazgatási és sport feladatok finanszírozására kapott normatívába, melynek mértéke a
2009. évben 1057,-Ft volt, 2010-ben 1.947,-Ft. (A 900,-Ft emelkedés „fedezi” az e
normatívába sorolt közművelődési és közgyűjteményi feladatokat, a sport és a
tömegközlekedés támogatását is.)
A város kulturális kiadásai:

Televíziós műsorkészítés
Városi kulturális ünnepségek
Védett épületek
Civil szervezetek támogatása
Helytörténeti gyűjtemény működésére
Kapos Alapítvány (tánccsoport, kórus)
Városi Könyvtár
Művelődési Ház
- működésre
- városi rendezvényre
- diákszínjátszó találkozó
Összes kiadás

Kulturális kiadások (ezer forintban
2008.
2009.
11.570
16.000
4.600
3.000
2.000
3.000
4.635
5.000
7.100
7.500
1.000
1.500
36.063
32.238
34.880
4.610
2.000
108.458

37.008
3.000
500
108.746

2010.
19.000
3.500
3.000
5.000
8.900
1.750
33.125
38.500
2.500
2.000
117.275

4. Emberi erőforrások
A szakmai képesítéseket, a foglalkoztatás feltételeit az egyes kulturális
közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről
szóló 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló
150/1992. (XI. 20.) kormányrendelet tartalmazza.
Az önkormányzat által alapított vagy fenntartott szervezeteknél foglalkoztatottak
rendelkeznek a besorolásuknak megfelelő képesítéssel.
5. Partnerkapcsolatok
A települési önkormányzatok részére kötelező feladat a helyi közművelődési
tevékenység támogatása. Ez azonban nem járhat a közművelődés önkormányzatfüggőségével. Elengedhetetlen partnerkapcsolatok kialakítása és ápolása az e területen
működő intézményekkel, civil szervezetekkel, a programokban aktívan
közreműködőkkel.
E célra jött létre 2007-ben 23 alapító taggal a Művelődési Műhely. Az együttműködés
célja az alábbiak szerint került megfogalmazásra:
„A Művelődési Műhely alapítói felismerték, hogy szükséges megismertetni városunk
lakóival sokszínű kulturális kínálatunkat, fel kell kelteni az itt élőkben az igényt a
minőségi kultúra iránt. Az alapító tagok ezt a célt együttgondolkodva, egymás
programjait erősítve kívánják megvalósítani.
Az alapítók egyetértenek abban, hogy a jövőben kiemelten támogatják az
értékteremtést, a minőségi kultúrát szolgáló rendezvényeket.
Az alapítók fel kívánják hívni a figyelmet a lokálpatriotizmus, a helyi kulturális értékek
védelmének, a Dombóvárhoz tartozást erősítő programoknak a fontosságára.”
Az alapítók közösen állították össze a városi rendezvénynaptárt, több program
szervezésében együttműködtek, 2 havonta közös programajánlót tettek közzé.
A megalakulásuk óta történt változások – új közművelődési szereplők megjelenése,
alapító tagok némelyikének megszűnése, új feladatok és célok megjelenése –
mindenképpen szükségessé teszik a Műhely újraszervezését.
6. A közművelődés helyi szereplői
Önkormányzat által alapított vagy fenntartott intézmények:
·
Dombóvári Művelődési Ház Nkft.
Az önkormányzat által alapított Nkt feladatait elsősorban a várossal kötött
közművelődési megállapodás tartalmazza. A felújított épület kulturális
lehetőséget kínál a közművelődési és közösségi szükségletek kielégítésére.
Otthont ad művészeti és tudományos kluboknak, civil szervezeteknek, kiemelt
figyelmet fordítanak a diákszínjátszásra és a drámapedagógiára.
·
Városi Könyvtár
Nyilvános közművelődési könyvtár, külön cd, dvd, videokazetta, hanglemez és
újság gyűjteménnyel. Közművelődési funkcióját rendezvények, író-olvasó
találkozók szervezésével, kiegészítő szolgáltatások nyújtásával tölti be.

·

A város általános és középiskolái
A diákok tanítási időn kívüli formális és informális képzéseinek szervezői.

Kisebbségi önkormányzatok
·
Német Kisebbségi Önkormányzat
·
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
·
Horvát Kisebbségi Önkormányzat
·
Örmény Kisebbségi Önkormányzat
Az itt élő kisebbségek közművelődési szereplői:
·
Terne Cserhaja Táncegyüttes
·
Dombóvári Székely Kör
·
Roma Közhasznú Alapítvány
·
Német Klub
·
Dombóvár-Kernen Baráti Kör
·
Örmény Kisebbségi Önkormányzat tánccsoportja
Múzeumok, gyűjtemények: (Ezen intézmények elsősorban a közgyűjtemény
kategóriában tartoznak, de az általuk szervezett programok a közművelődésben is
fontos szerepet töltenek be.)
·
Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény
A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület működtetésével
és szakmai irányításával, az önkormányzattal kötött közérdekű feladat-ellátási
szerződés alapján, a város anyagi támogatásával működik. Állandó és időszaki
kiállításokkal, múzeumpedagógiai programokkal várja az érdeklődőket.
·
Fekete István Múzeum
A Bodó Imre agrármérnök által alapított közgyűjtemény az író családja és egy
lelkes rajongó hagyatékából áll. Személyes tárgyakon, kéziratokon,
levelezéseken keresztül mutatja be a kedvelt írót.
·
Természetvédelmi bemutató terem
A volt kisvasúti állomás épületében a Dombóvári Önkéntes Polgári
Természetőr Egyesület lelkes munkájának köszönhetően a helyi – elsősorban a
Konda völgy – élővilág kerül bemutatásra.
·
Természettudományi bemutató terem
Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
oktatóközpontjában a megye állatvilágát ismerhetjük meg.
·
Magángyűjtemény a svábok mindennapjairól
A Téwich család gyűjteménye családias környezetben mutatja be a sváb
hagyományokat, hétköznapokban használt eszközöket, bútorokat.
·
Német Ház
A közösségi házban sváb szoba került kialakításra.

·

Sziget-erdei lakótorony
A középkori vár és lakótorony épen maradt alapjára néhány éve épült
lakótorony ad helyt városunk díszpolgára, Majoros János épületkerámiáinak és
itt kerül bemutatásra a Sziget erdőben található Kossuth szoborcsoport története
is. A Lakótorony a Városszépítő Egyesület gondozásában működik.

Hagyományőrző és művészeti civil csoportok:
·
Kapos Táncegyüttes
·
Kapos Kórus
·
Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar
·
Dombóvári Városi Fúvószenekar
·
Galéria Színjátszó Csoport
·
Reménysugár Zenekar
·
Belvárosi és Újdombóvári Hímző Szakkör
·
Városszépítő Egyesület Hímző Köre
·
Irodalmi Önképzőkör
·
Wass Albert Olvasókör
·
Őszidő Nyugdíjas Klub
·
Gyöngykoszorú Kultúrcsoport
·
Dombóvári Fotósok Baráti Köre

Helyi szórakoztató együttesek:
·
Városunkban számtalan amatőr együttes működik. Repertoárjuk igen
széleskörű, a lakodalmas zenétől az alternatív rock zenéig. Ezen együttesek
megismerése fontos feladat a jövőben.
Tömegkommunikáció:
·
Dombóvár Tv
·
N-Joy Rádió
·
dombovar.hu
·
dombovarportal.hu
·
infodombovar.hu
·
masiktv.hu
·
sincera.hu
·
víztoronynál ingyenes wifi lehetőség
7. Kulturális hagyományok, visszatérő események
A lakosság kulturális fogyasztásának és igényeinek megismerésére kérdőíves
mintavétellel – 500 fő megkérdezésével – 2008-ban a KIKK Egyesület felmérést
készített, melynek eredményét a következő 4 év feladatainak meghatározásakor, az új
közművelődési koncepció megfogalmazásakor hasznos figyelembe venni.

Az általános kultúrafogyasztási szokásokkal kapcsolatban elmondható, hogy az adott
válaszok alapján a lakosság főleg könyvtárba és sporteseményekre jár. Bár Dombóvár
nem rendelkezik saját színházzal, illetve mozival erre jelentős igény mutatkozik, és ha
időnként a városban látható valamilyen előadás arra szívesen elmennek (Fontos
megjegyezni, hogy az erre a célra szánt kiadás átlagosan havi 3.000,-Ft/fő)
A város programjainak látogatottsága változó, míg színvonaluk kiegyenlítettebb
elosztást mutat. Figyelembe véve a város nagyságát és a rendezvények
népszerűsítésére szánt erőfeszítéseinket, meglepő, hogy egyes eseményekről a
válaszadók mintegy 25%-a egyáltalán nem hallott.
Dombóvár lakosai közepes mértékben elégedettek a város kulturális kínálatával (1-5
skálán a pontos érték 3,35). A válaszadók a kulturális hiányosságok közül jellemzően a
mozit és a színházat említik, de a gyermekrendezvények számát is többen alacsonynak
találták.
A megkérdezettek véleménye alapján a néptánc, a kórusének és diákszínjátszás
színvonalára büszkék a dombóváriak, ezeket sorolják a város kulturális hagyományai
közé.
Néptánc: A Kapos Táncegyüttes félévszázados múltra tekint vissza. A táncegyüttest
nem csak itthon, hanem külföldön is nagy sikereket aratott és arat. A tánccsoport
mintegy 600 gyermek művészeti nevelését vállalta fel. Az együttes szakmai
programjában hangsúlyos szerepet kap a hagyományápolás.
Kórusének: A Kapos Kórus 1972-ben alakult. A nyolcvanas években többször
megkapták az „Aranykoszorú” és az „Aranykoszorús diplomával” minősítést. Az
együttes 1995-ben Pápán „Fesztiválkórus”, 2000-ben és 2005-ben Dombóváron
„Hangversenykórus” minősítést kapott. Dombóvári fellépéseik, mint a karácsonyi és a
tavaszi hangverseny az elmúlt évek elmaradhatatlan eseményei.
Diákszínjátszás:
1995. óta szervezünk különböző szervezetekkel közösen megyei, regionális gyermekés diákszínjátszó találkozókat. 2004-ben, 2006-ban Országos Diákszínjátszó
Találkozót, 2008-ban és 2010-ben Nemzetközi Diákszínjátszó találkozót szerveztünk
Péccsel közösen. Évek óta városunk és a Művelődési Ház a házigazdája a tanulásban
akadályozott diákok regionális színjátszó fesztiváljának.
A Belvárosi Általános iskolában dráma-tagozat indult. A Művelődési Ház „Galéria”
névvel 1995 óta folyton megújuló diákszínjátszó csoportokkal rendelkezik, jelenleg is
két korosztállyal: Galéria Csoport, Galéria 5.0.

A városban visszatérő események, hagyományos rendezvények
A Művelődési Ház Nkft. szervezésében:
-Magyar Kultúra Napja
-A kommunizmus áldozatainak emléknapja
-Dombóvár Hete programsorozat néhány eleme
-Diákszínjátszó találkozók
-Húsvétváró
-Kertvárosi Virágnapok
-Szerenádbuli nem csak ballagóknak
-Kultúrházak éjjel-nappal

-Majális
-Városi Gyermeknap
-Nyárnyitó buli
-Pál-Napi Vígasságok
-Nyárbúcsúztató grillparty
-Tanévnyitó fesztivál
-Kakasdombi borünnep
-Karácsonyváró játszóház

A Polgármesteri Hivatal szervezésében:
-Vizes Élőhelyek Világnapja
-Víz Világnapja
-Dombóvár Hete programsorozat
-Föld Világnapja
-Nemdohányzó Világnap
-Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól

-Városi Pedagógusnap
-Múzeumok éjszakája
-Takarítási Világnap
-Európai Autómentes Nap
-Idősek karácsonya
-Szilveszteri tűzijáték

Civil szervezet rendezésében:
-Újévi koncert
-Téltemető túra a Konda-völgyben
-Nemzeti Összefogás Napja
-Pünkösdi Néptáncfesztivál
-Új fogadalomtétel
-Szállásréti Vízi Show
-Bukovinai Fesztivál

-Civil fesztivál
-Újdombóvári Őszi Fesztivál
-Halottak napi megemlékezés
-Márton napi német hét
-Dombóvári székelyek hete
-Szilveszteri futás
-Néptánc és népi játék találkozó
óvodásoknak

Városi Könyvtár
-Költészet Napja
-Ünnepi Könyvhét

-Népmese Napja
-Őszi Könyvtári Napok

Szép számmal találkozhatunk olyan magánkezdeményezésekkel is, melyek keretében
különböző előadások kerülnek megszervezésre, pl: irodalmi témában „10 este 10 vers
a XX. század magyar lírájából” című előadássorozat, a zene területéről a Beatles
együttes pályáját bemutató est.
A képviselő-testület munkaprogramjával egy időben elfogadja a városi
rendezvénynaptárt. Ebben a Dombóvári Művelődési Ház Nkft, a Polgármesteri
Hivatal, a Városi Könyvtár és a civil szervezetek által szervezett események
szerepelnek.
A legnagyobb igény az ünnepi kultúra és a szabadtéri programok iránt mutatható ki.
Valamennyi nemzeti ünnepünkön városi programot szervezünk. Ezek fellépői minden
alkalommal valamely helyi általános vagy középiskolai diákjai.

8. Az Önkormányzat közművelődési feladatellátása
Dombóvár Város Önkormányzata 20/2004. (IV. 8.) sz. „A helyi közművelődési
feladatok ellátásáról „ szóló rendeletében határozta meg a közművelődési
feladatellátás kiemelt céljait (részletesen e koncepció II. 1. pontja tartalmazza.). A

közművelődési feladatellátás irányításának szerkezetét is e rendelet tartalmazza. A
bizottsági hatáskörök változása miatt szükséges e rendelet átdolgozása.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2011. (IV. 7.) Kt.
határozatában elfogadta 4 éves munkaprogramját. Ebben a Társadalmi kapcsolatok
programon belül, a kulturális ágazat programpontjai között szerepelnek a következő
időszak közművelődéssel kapcsolatos feladatai, a tervezett intézkedések és azok
ütemezése.
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. sz. melléklete szerint az
Oktatási és Kulturális Bizottság feladat és hatáskörébe tartozik az önkormányzati
oktatási, közművelődési, közgyűjteményi, kulturális, sport és ifjúsági feladatok
ellátásának felügyelete, koordinálása, a civil szférával és kisebbségekkel kapcsolatos
ügyek ellátásának előkészítése, végrehajtásuk ellenőrzése.

III. Fejlesztési program
1.

Prioritások – szakmai célok

A szakmai célok közvetlenül kapcsolódnak Dombóvár közművelődésének középtávú,
2011-2014 közötti időszakra szóló programjához. E célok képezik a következő időszak
feladatainak alapját.
Célkitűzések:
1. A lakosság életminőségének javításához és munkaképességének növeléséhez
felnőttoktatási, képességfejlesztő lehetőség biztosítása
2. A kreativitás és önkifejezés kultúrájának közvetítése és fejlesztése
3. Az intézmények és civil szervezetek a város kulturális életében betöltött súlyának
növelése
4. Az ifjúság iskolán kívüli kulturális életének fejlesztése, művelődési
kezdeményezéseinek támogatása
5. Aktív időskor - az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek, közösségi
életének támogatása
6. A város természeti, környezeti, kulturális értékeinek közismertté tétele – kulturális
és egészségturizmus fejlesztése
7. Civil örökségvédelem – a városban található magán és közgyűjtemények
közművelődési szerepének növelése
A célkitűzések megvalósítása érdekében a közművelődési gyakorlatban olyan
hatékony intézkedésekre van szükség, amelyek innovatív módszerek alkalmazásával, a
társadalomban zajló folyamatok figyelembe vételével, újszerű ötletekkel előtérbe
helyezik a közösség- készség –és kompetenciafejlesztést.

2. Beavatkozások – javasolt intézkedése
2. 1. A lakosság életminőségének javításához és munkaképességének
növeléséhez felnőttoktatási, képességfejlesztő lehetőség biztosítása.
A közművelődés kulcsszerepet játszik az egész életen át tartó tanulás területén. A
felnőttképzés közművelődési intézményekben szervezett formális, non-formális és
informális alkalmai az Európai Unió által is kiemelten támogatottak. Ehhez az
intézményi és infrastrukturális háttér Dombóváron adott.
Az intézkedések célja, hogy bővítsük a munkaerő-piaci irányultságú, általános célú
felnőttképzést, legyen az intézmény, civil szervezet vagy kisebbségi önkormányzat.
Intézkedések:
-

Munkanélküliek
számára
képzési
lehetőségekről
széleskörű
igényfelmérés, információ gyűjtés és átadás, praktikus tanfolyamok
szervezése.
Szükséges felmérni azokat a képzettségi és képességbeli hiányosságokat, melyek
felszámolása szükséges a munkaerő-piachoz történő sikeres alkalmazkodáshoz. Ezen
kompetenciák megszerzése, valamint a munkaerő-piaci rehabilitáció egyaránt
hozzájárulnak a gazdasági versenyképesség növeléséhez.
Az intézkedés végrehajtásához szükséges a munkaerő-piac szereplői és a
közművelődési valamint közoktatási intézmények kapcsolata.
-

Kulcskompetenciák fejlesztésére ismeretterjesztő előadások szervezése,
általános műveltségi modulok beillesztésével.
Ezen intézkedés célja a kulturális szegénység felszámolása, a kompetenciák
fejlesztésével az alkalmazkodási képesség fejlesztése az élet és a munkaerő-piac
kihívásaihoz. Az általános műveltség növelésével, a kulturális szocializáció
erősítésével a felnőtt korú lakosság bevonása és fogékonnyá tétele a kultúra értékei
iránt.
Az intézkedés során cél, hogy mindenki számára hozzáférhető legyen és eljusson a
közművelődési intézményekben, közösségi színtereken működő szakkörök, klubok,
előadások programja.
-

Hátrányos szociokulturális környezetben élő gyermekek kulturális
„felzárkóztatása”.
Fontos, hogy mind az egyén, mind a társadalom a művelődésre, közművelődésre
fordított erőforrásokat befektetésként értékelje. A közművelődés a társadalmi
megújulás fontos eleme. A jelentős hátrányokkal élő társadalmi rétegek számára
biztosíthatja a társadalmi felemelkedést, az életkörülmények javulását.
Ezen intézkedés végrehajtásában a pedagógusok iskolai és iskolán kívüli munkája
mellett jelentős szerepet kapnak a különböző közművelődéssel foglalkozó
alapítványok, civil szervezetek. Ez az a terület, ahol önkéntes munkával (pl: nyugdíjas

pedagógusok által szervezett délutáni foglalkozásokkal) rövid idő alatt jelentős
eredmények érhetők el.

2. 2. A kreativitás és önkifejezés kultúrájának közvetítése és fejlesztése
Az öntevékeny és alkotó közösségeknek kiemelkedő jelentősége van a társadalom
fejlődésében: felkutatják a helyi kultúra értékeit, elősegítik a településen élők
identitásának erősödését. A kreativitás önmegvalósítást, szabadságot jelent, melynek
segítségével a művészetet szeretők kiléphetnek a mindennapok rutin feladataiból. E
tevékenységekhez alkotóként és befogadóként is közelíthetünk.
Az intézkedések célja az öntevékeny alkotók és közösségeik működésének, társadalmi
megismerésének és elfogadásának segítése.
Intézkedések:
- Hagyományőrző tevékenységek támogatása
A helyi kulturális értékek meghatározóak egy közösség életében: tükrözik ízlését,
gondolkodását és életmódját. Kiállításokkal, táncházakkal, a gyermekek körében
szervezett népi játszóházakkal tovább erősíthetjük az itt élőkben a Dombóvárhoz
tartozást.
Ezen intézkedés megvalósításában kiemelten kell támogatni az óvodai és iskolai
néptánc oktatást, a Kapos Táncegyüttes, valamint a Városvédő és Városszépítő
Egyesület munkáját.
A hagyományápolás területén jelentős szerepet kell kapniuk az itt élő kisebbségek
kultúráját ápoló együtteseknek, mint városunk kultúrájának szerves részei.
- Alkotó emberek közösségeinek támogatása
Az amatőr művészek kulturális sokszínűségünk hordozói. E terület meghatározó
műfajai a képző-, ipar- és fotóművészet, a versmondás, a zene, a tánc. E
tevékenységek jórészt városunk kulturális kínálatában is megtalálhatóak. A nem
hivatásos művészet megértésének és elfogadásának alapja a kulturális nyitottság. Ezen
intézkedés célja a városban folyó amatőr művészeti tevékenységek résztvevői
bázisának szélesítése.
· A diákszínjátszás és drámapedagógia személyi és tárgyi feltételeinek
további javítása, színházi programok szervezése nem csak a helyi,
hanem a vonzáskörzet óvodás és iskolás gyermekei részére is.
A gyermekek amellett, hogy új ismeretekkel, élményekkel gazdagodnak, a színház,
színjátszás során felfedezik önmagukat, a bennük rejlő lehetőségeket, megismerkednek
az őket körülvevő társadalmi világgal. Fejlesztik képességeiket, készségeiket,
kreativitásukat, nyitottabbá, elfogadóbbá válnak társaikkal szemben. Ez az ismeret
személyiségükbe épülve egész életükben segítheti őket a világban való eligazodásban.
Ugyanakkor fogékonnyá válnak a kultúra, a művészetek iránt. A színjátszás során az
ismeretek befogadása élményszerűvé válik, felhasználva a meglévő tudást,
tapasztalatot, élményt.

Tárgyi feltételek: 2011-ben került átadásra a felújított Művelődési Ház. A megújult
épületben több színjátszásra alkalmas helyiség, tér került kialakításra. A felújított
színházterem korszerű hang és fénytechnikával került felszerelésre, mely alkalmassá
teszi magas színvonalú előadások lebonyolítására is. A berendezések, bútorok jó része
a 70-es évek óta szolgálja a látogatókat, azok cseréje a következő 1-2 év feladata.
Személyi feltételek: A Dombóvári Művelődési Ház Nkft. évek óta szervez a
dombóvári és a kistérség pedagógusai részére színházi nevelési programokat. Ezek
szélesebb körben történő népszerűsítése, a pedagógusok drámapedagógiai képzésének
ösztönzése a legfontosabb feladat, mert csak képzett vezetőktől várhatjuk el joggal a
befogadó közösségek fejlesztését.
· A nem hivatásos képző- és fotóművészet népszerűsítése,
bemutatkozási lehetőségének támogatása.
E művészeti ágak nagy hagyományokkal rendelkeznek Dombóváron, de sok esetben
csak felületesen ismerik még egymást is, kevés bemutatkozási lehetőséget kapnak a
városban. A közeljövő feladata egy - az előző években működőhöz hasonló – galéria,
kiállító hely kialakítása, ahol az érdeklődők az alkotások mellett az alkotókkal is
találkozhatnak.
A városban gyermekek és kreatív felnőttek részére szervez képzőművészeti
foglalkozást kARTon Művészeti Társaság. A JAM Alkotóműhelyben a
tehetséggondozással párhuzamosan társadalmi integrációt elősegítő foglalkozások
zajlanak a Művelődési Ház Nkft-vel közös szervezésben (pályázati forrásból). E
művészeti műhelyekben folyó munka már eddig is szép számmal nevelt, főleg a
gyermek és ifjúsági korcsoportból művészet közeli alkotót.
A dombóvári fotósok egy baráti kört alapítottak, ahol az e tevékenység iránt
érdeklődők folyamatosan megosztják egymással tapasztalataikat, élményeiket.
Feladatunk, hogy a jövőben alkotótáborok szervezésével, közös kiadvány
összeállításával segítsük a nem hivatásos képző- és fotóművészek bemutatkozását,
egyben megismertessük az itt élőket a kreatív képességek fejlesztésének lehetőségével.
· „Legyen a zene mindenkié” (Kodály Zoltán)
Az ifjúsági korosztály közművelődési folyamatokba történő bevonásának, a
generációk közös szabadidő eltöltésének egyik legjobb eszköze a közös zenélés.
Dombóváron évtizedek óta folyik sikeres zeneiskolai képzés. Az itt tanulók évek óta
adnak sikeres koncerteket, fellépnek a városi rendezvényeken. Az iskola
pedagógusainak kezdeményezésére a Zene Világnapján közös éneklésre, zenélésre
hívnak mindenkit. A közeljövő fontos feladata a különböző korosztályok együtt
zenélésének ösztönzése, a város közösségi tereinek kihasználásával még több fellépési
lehetőség biztosítása.
· Amikor az irodalom közös élménnyé válik
Az irodalmi önképző körökben az ismert és kevésbé ismert irodalmi alkotások, a
résztvevők saját verseinek, novelláinak felolvasásán és elemzésén keresztül fejlődik a
résztvevők szövegalkotási képessége, elmélyül általános műveltségük és nem utolsó

sorban lehetőség van idős és fiatal együttgondolkodására, egymás gondolatainak
megismerésére. Lehetőséget kell teremteni az általános és középiskolások számára,
hogy a városban működő Irodalmi Önképzőkör és a Wass Albert Olvasókör
tevékenységét jobban megismerjék ezen keresztül megszeressék az olvasást.
· Élményszerű képzés, oktatás erősítése – „Élményműhely”- kapcsolat.
Külön számolni érdemes közép- és hosszútávon a városunkhoz kötődő szellemi
tőkével, kezdeményezésekkel, így a nemzetközi hírű Élményműhellyel is. Céljuk
alapvetően a matematika, azon keresztül a világ élményszerű bemutatása, a tudomány,
a művészetek és a pedagógia összekapcsolásával. Gyümölcsöző lehet nemcsak a
diákjaink, pedagógusaink önképzése, hanem városunk minden lakója számára is,
főként ha ez országos, vagy nemzetközi szintű hálózati bekapcsolódással jár.

2. 3. Az intézmények és civil szervezetek a város kulturális életében
betöltött súlyának növelése
A civil szervezeteknek sajátos helye van a helyi társadalom formálásában, az
összetartozás erősítésében. Közösségi aktivitásuk nélkül elképzelhetetlen a helyi
kultúra ápolása, a helyi közélet szervezése.
Az intézkedések célja, hogy a közművelődési célú helyi civil szervezetek és
intézmények részt vegyenek a kulturális igények feltárásában és kielégítésében,
meghatározó szerepük legyen a város közművelődési tevékenységében.
Intézkedések:
-

Folytatni kell a szövetségépítést elsősorban az oktatási intézmények és a
civil szervezetek között.
A közművelődés helyi kiemelt szereplői az oktatási intézmények és civil szervezetek.
Céljaikat csak hatékony együttműködéssel, szövetségben tudják elérni. Ehhez
szükséges, hogy ismerjék egymás programjait, részt vegyenek azokon. Érezzék
fontosnak a pedagógusok, hogy diákjaik felkészítése az életre, a munka világára nem
csak a tanórákon elhangzottakra korlátozódik. Diákjaikkal vegyenek részt minél
nagyobb arányban a különböző iskolán kívüli előadásokon, kiállításokon, kulturális
rendezvényeken ezzel is hozzájárulva egy értő, a kultúra iránt fogékony, aktív
nemzedék nevelésében.
Ezen intézkedés megvalósításához az iskoláknak nagyobb figyelmet kell fordítani a
diákok non-formális és informális képzésére a közművelődés területén dolgozó civil
szervezetekkel együttműködve.
- Újra kell építeni a Művelődési Műhely munkáját.
A Művelődési Műhely, mint a város kulturális és közművelődési életét átfogó
szervezet az elmúlt években már bizonyította, hogy együttműködéssel hatékonyabban
lehet e területen is dolgozni.

A megalakulásuk óta történt változások – új közművelődési szereplők megjelenése,
alapító tagok némelyikének megszűnése, új feladatok és célok megjelenése –
mindenképpen szükségessé teszik a Műhely újraszervezését.
- Kulturális másságok megismerését segítő programok szervezése.
Dombóváron 2010. óta 4 kisebbségi önkormányzat működik. E mellett szép számmal
dolgoznak olyan hagyományőrző csoportok, szervezetek, melyek az itt élő
nemzetiségek kultúráját ápolják. E csoportok munkáján keresztül - közös programok
szervezésével – meg kell ismertetni az itt élő többséggel a helyi kisebbségek szokásait,
kulturális értékeit. Ezen intézkedés megvalósításában együtt kell működni a helyi
német, cigány, horvát valamint örmény kisebbségi önkormányzatokkal, valamint a
hagyományaikat ápoló civil szervezetekkel.

2. 4. Az ifjúság iskolán kívüli kulturális életének fejlesztése, művelődési
kezdeményezéseinek támogatása
A mai társadalmi viszonyok között egyre kevesebb gyermeknek van esélye, hogy a
művelődést az élete természetes részének élje meg. Ahhoz, hogy a gyermekek
társadalmi mobilizációs és munkavállalási esélyei javuljanak, e réteg megcélzása
elengedhetetlen feladat a város közművelődési tevékenységében.
Az intézkedések célja, hogy már gyermekkorban kialakuljon a kultúra iránti
fogékonyság, meg kell alapozni, hogy igénnyé váljon a műveltség. A környezettudatos
életszemlélet kialakítását is mind korábbi életszakaszban kell megkezdeni, hogy az
felnőtt korban természetes életforma legyen.
Intézkedések:
-

A Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat bevonásával az ifjúság
közművelődési szokásainak és igényének megismerése.
A közművelődési tevékenységben résztvevők körét áttekintve megállapítható, hogy
jelentős hiány mutatkozik az ifjúsági korosztály számára kínált programok esetében.
Az ő „elvárásaikat”, aktuális érdeklődésüket közvetlenül kell megismernünk. Erre
legalkalmasabb egy kérdőív, melyen a középiskolásokat kérdezzük meg kulturális
szokásaikról, igényeikről.
-

Az ifjúság által kezdeményezett programok támogatása (fesztiválok,
koncertek).
Fontos, hogy ne csak megismerjük, hanem anyagi és technikai lehetőségeinkhez
mérten támogassuk is az ifjúság kezdeményezéseit. Ki kell dolgozni egy olyan
támogatási rendszert, mely lehetővé teszi az önkormányzat tulajdonában lévő
közösségi színterek térítésmentes, vagy fenntartási költségen történő használatát a
helyi fiatalok számára tehetségük és kreativitásuk kibontakoztatására. Az így kialakult
klubok, közösségek a szabadidő hasznos eltöltése mellett erősítik a közösséghez való
tartozást. Ehhez szükséges a már rendelkezésre álló helyiségek, terek működésének és
működtetésének szabályozása, a szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése.

-

A helyi kötődést erősítő programok szervezése (helytörténeti vetélkedők,
városismereti túrák).
Az emberek lakóhelyükhöz való viszonyát mutatja társadalmi aktivitásuk. Erős
kötődés esetén nagyobb mértékben számíthatunk a közösségek aktivitására a lakóhely
környezeti, gazdasági, társadalmi feladatainak megvalósításában, mint ott, ahol a
kötődés egyáltalán nem, vagy esetleg a helyi identitás negatív irányban hat a helyi
társadalomra. A társadalmi aktivitásnak jelentős szerepe van a település
népességmegtartó erejének javításában, versenyképességének fenntartásában, esetleg
fokozásában.
A helyi kötődés erősítésére a városban található gyűjteményeket, kiállításokat még
inkább a közművelődés szolgálatába kell állítani. Az általános és középiskolások
részére, civil szervezetek bevonásával, olyan programokat kell szervezni, melyek
segítenek megismerni városunk múltját, jelenét. Jó alkalom erre az iskolák pedagógiai
programjába beépíthető „Dombóvár nap”, melyen szervezett keretek között a város
értékeivel ismerkedhetnek a diákok.
-

A környezettudatos nevelés területén az iskolai oktatást kiegészítő
programok, akciók szervezése.
A természeti erőforrások végességének tudatosítását minél korábbi életkorban kezdjük
meg, annál inkább lesz természetes a gyermek számára a környezetbarát életvitel. A
polgármesteri hivatal szervezésében az iskolák és a „Zöld kerekasztal” civil
szervezeteinek közreműködésével a Vizes Élőhelyek Világnapja a Víz Világnapja, a
Föld Napja, a Nemdohányzó Világnap, a Takarítási Világnap és az Európai
Autómentes Nap keretében hívjuk fel a lakosság figyelmét a természet védelmére.
Fontos, hogy a jövőben ezek a programok még szélesebb körben szólítsák meg a
gyermekeket. Különböző versenyek, figyelemfelhívó akciók szervezésével segítsük az
itt élőket a természettel egy új viszony kialakításában.

2. 5. Aktív időskor – az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek,
közösségi életének támogatása
A tevékeny időskor iránti igény kialakítása, megszervezése a fejlett európai
demokráciák egyik átfogó társadalmi programja. A nyugdíjba vonulók sajátos
problémákkal kerülnek szembe, melyek megoldásában a közművelődés, illetve a
kulturális szokások tudatos formálása alapvető feladat.
A művelődési, közösségi életben való részvétel igénye e korosztályban sajátos. Az
idős ember szeretne továbbra is hasznos maradni a társadalom számára, szeretne
informált lenne a helyi ügyekben, menekül az egyhangúság és az egyedüllét ellen.
Az intézkedések célja, hogy Dombóvár idős korú lakossága részére rendelkezésre
álljanak azok a művelődési, közművelődési lehetőségek melyek az inaktív években is
tevékeny életszakaszt biztosítanak. Ennek eredményeként nő a harmonikus életet élő
idősek száma, csökken a szociális és egészségügyi ellátásra fordított kiadás, erősödik a
generációk közötti együttműködés a mindennapokban.

Intézkedések:
-

-

-

-

-

Az önkormányzat költségvetésében évente elkülönítésre kerülő civil
keretből, valamint polgármesteri keretből a nyugdíjas szervezetek és
művészeti csoportjaik anyagi támogatása.
A helyi és egyetemes kulturális kultúra értékeinek a nagyközönség, az
időskorú népesség számára befogadható módon való bemutatása és
népszerűsítése.
A közösségi együttlét változatos formáinak biztosítása. (A Dombóvári
Művelődési Ház Nkft-vel kötött közművelődési megállapodásban foglalt
feltételekkel térítésmentesen helyiség biztosítása, közösségi terek pl:
idősek otthona alatti pince térítésmentes biztosítása a programokhoz.)
Az egészségi állapot megőrzéséhez szükséges prevenciós kompetenciák
elsajátításának segítése előadások, szűrések, egészséges életmódot
népszerűsítő programok szervezésével, együttműködve az e területen
dolgozó civil szervezetekkel.
A személyes fontosság megnyilvánulási alkalmainak megteremtése, az
idős korban is végezhető önkéntes munka népszerűsítésével.
Az időskorú, de aktív népesség humán erőforrásának kihasználása (pl:
hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása ezzel is elősegítve a
generációk közötti együttműködést, egymás jobb megismerését.

2. 6. Dombóvár természeti, környezeti, kulturális értékeinek közismertté
tétele – a kulturális és egészségturizmus fejlesztése
Fontos tudatosítani az itt élőkben, hogy a helyi értékek megőrzése közös feladat, ezek
közismertté tétele közös felelősség és a továbbélésük biztosítéka.
Az intézkedések célja értékeink vonzerővé fejlesztése, azok turisztikai hasznosítása, az
ide érkező vendégek szálláséjszakái számának növelése, munkahelyteremtő
lehetőségének kihasználása.
Intézkedések
-

Dombóvár és a körzetében található tájegységek természeti értékeinek
közismertté tétele az itt élők és az ide érkező turisták számára.
A kulturális turizmus egy olyan fogalom, melyen a kulturális értékek turisztikai
hasznosításba történő bevonását értjük. Ebbe beleértendők a kulturális örökségünk
elemei, a jelenkori kultúránk, természetei értékeinket bemutató programok, különböző
rendezvények, fesztiválok.
Városunk – szűkös anyagi lehetőségét figyelembe véve - középtávon elsősorban a
természeti értékek bemutatásával érhet el előrelépést a kulturális turizmus területén. E
feladat első lépéseként megvalósul a Konda-völgy renaturációja. Folytatni kell a
nordic-walking népszerűsítését, melynek során - az egészségmegőrzés mellett - kiváló
alkalom nyílik a természeti értékek megismerésére. Támogatni kell a jövőben is a nagy

hagyományokkal rendelkező madár-megfigyelési, madárvédelmi programokat, a civil
szervezetek által szervezett különböző természetvédelmi, természetjáró programokat.
E célkitűzés megvalósításában fontos a partnerség erősítése az e területen
tevékenykedő civil szervezetekkel (Dombóvári Önkéntes Polgári Természetőr
Egyesület, Magyar Madártani Egyesület Dombóvári Csoportja, Tüskei Horgász
Egyesület, Nyerges Tavi Horgászegyesület) valamint a város oktatási intézményeivel,
melyek nevelési programjában szerepel a környezetbarát életvitelre történő felkészítés
-

.A Kossuth-szoborcsoport történelmi, művelődéstörténet jelentőségének
megismertetése.
Dombóvár emblematikus öröksége és büszkesége, Horvay János életművének
kiemelkedő alkotása a Kossuth szoborcsoport. Városunk gondosan ápolja és fejleszti
az alkotásoknak menedéket adó Sziget-erdőt. Az itt élők közös felelőssége, hogy a
néhány éve történelmi emlékhely rangra emelt, az első felelős magyar kormány tagjait
ábrázoló monumentális szobrok az alkotó által elképzelt kompozícióba kerüljenek
helyreállítása. Ennek első lépéseit megtettük, hisz a tervek elkészültek, de pályázati
lehetőség hiányában nem kerültek megvalósításra. A közeljövő feladata a szobrok
állagmegóvása, ha másként nem önerőből, adományokból. Ehhez elengedhetetlen a
szoborcsoport jelentőségének megismertetése, a hazai történelemben és
művelődéstörténetben betöltött szerepének hangsúlyozása.
A szoborcsoport jelentőségének, dombóvár kulturális életében betöltött súlyának
hangsúlyozására, november 6. - a Kossuth szoborcsoport Országház előtti
leleplezésének napja - a jövőben „dombóvári kulturális nap” címen városi rendezvény
keretében kerüljön megünneplésre.
-

A turizmus trendjeinek megfelelő programkínálat összeállítása, mellyel az itt
töltött vendégéjszakák száma növelhető.
Dombóvár gazdasági fejlődésének egyik pillére a gyógyfürdő, az egészségturizmus.
(Az egészségturizmus a gyógy- és wellness-turizmust átfogó fogalom, a turizmusnak
azon területét jelenti, ahol a turista utazásának fő motivációja az egészségi
állapotának javítása, megőrzése, tehát a gyógyulás és/vagy a megelőzés és ennek
megfelelően a célterületen tartózkodása alatt igénybe is vesz ilyen jellegű
szolgáltatásokat.)
Gunarasban a közelmúltban több színvonalas szálláshely épült, reményeink szerint a
fürdő fejlesztése is folytatódik. Ezek a beruházások rövid idő alatt jelentős
vendégszám növekedéssel jártak.
Az ide érkező turisták „kiszolgálása” nem csak az ott működő szolgáltatók, hanem a
város feladata is. A jövőben nagyobb figyelmet kell fordítani a városban lebonyolításra
kerülő programok, közművelődési és sportolási lehetőségek Gunarasban történő
népszerűsítésére. Fel kell hívni a figyelmet természeti és kulturális értékeinkre,
ösztönözni kell az ide érkezőket azok megismerésére túralehetőségek, városnézések
szervezésével.
Ezen intézkedés megvalósításához erősíteni kell a partnerséget a Dombóvár és
Környéke Többcélú Kistérségi Társulás által működetett Tourinform Irodával, a Kék
Csillag Turisztikai Egyesülettel, a gyűjteményeket működtető civil szervezetekkel és
magánszemélyekkel.

- Dombóvár, mint márkanév
Minden település szeretné ha vonzóbb lenne a turisták, a befektetők és nem utolsó
sorban az ott élők számára. Ezt szolgálhatja a városmárkázás, településmárkázás. E
marketink kifejezés azt jelenti, hogy mivel ma már a települések a bolti polcokon lévő
árukhoz hasonlóan mérettetnek meg, nevük, „márkanevük” hallatán az emberek
fejében lezajlik egy folyamat melynek során objektív és szubjektív szempontok
alapján megjelenik egy kép a városról és eldöntik, hogy „megveszik”-e. Tehát, a
városmárkázás során egyszerre kell hatnunk a szívre és az észre. Sikeres a városmárka
ha pozitív és egységes kép alakul ki a településről.
A városmárkázás folyamata:
1. A városmárkázás céljainak tisztázása,
2. Városmárka felmérések,
3. Helyzetelemzés, városmárka-audit, rendszerezés,
4. Városmárka-stratégia, pozicionálás, hosszú távú tervezés,
5. A stratégiai koncepció kibontása a városi tevékenységekre,
6. Kommunikációs rendszer kialakítása,
7. Városmárka-bevezetés,
8. Városmárka-monitoring, értékelés, visszacsatolás
- A városmarketing megerősítése elsősorban az online piacon.
Folyamatosan növekszik az egyéni utazás-szervezés aránya. Ahhoz, hogy a kínálattengerben megtalálják Dombóvárt, elengedhetetlen a város arculatának, karakterének
hangsúlyozása, kiemelve kulturális értékeinket. Ennek első lépéseként elkészült a
város új arculati kézikönyve, mely a „Természetes Dombóvár” szlogenhez
kapcsolódik. Következő lépésként el kell készíteni a város új honlapját az új arculati
elemek felhasználásával. Fontos az oldal folyamatos frissítésének biztosítása és olyan
tartalommal történő megtöltése, ami miatt a látogató szívesen linkel többször ide.
Ezen intézkedés megvalósításához ki kell alakítani egy olyan információs rendszert,
mely lehetővé teszi, hogy a várost érintő és érdeklő valamennyi hír, esemény az oldalt
működtető rendelkezésére álljon.
A jövőben még inkább élni kell az informatika és az elektronika vívmányaival. A
városmarketinghez, az információk hatékony áramoltatásához ki kell használni a
mobiltelefon (sms lehetőség), valamint a különböző közösségi oldalak (facebook,
iwiw) népszerűségét.

2.7.

Civil örökségvédelem

Fontos tudatosítani az itt élőkben, hogy hagyományaink, helyi értékeink megőrzése
közös felelősség, továbbélésükhöz sok esetben a turizmus a legjobb eszköz.
Az intézkedések célja, hogy az örökségvédelem meghatározó legyen a helyi közösségi
életen, az értékteremtésben és átörökítésben, a település megtartó képességének
erősítésében.

Intézkedések
- „Dombóvári vendégváró” útikönyv összeállítása.
E koncepció 2.6. beavatkozásában, javasolt intézkedésként Dombóvár természeti,
környezeti, kulturális értékeinek közismertté tétele – a kulturális és egészségturizmus
fejlesztése került meghatározásra. Városunkban egyre több személy, civil szervezet
foglalkozik helytörténettel. A náluk összegyűlt humán tőke felhasználásával kerüljön
összeállításra egy olyan útikönyv, mely mindenki számára hozzáférhető és
közérthetően mutatja be Dombóvár értékeit a helyi védett épületek felsorolásától
kezdve a különböző gyűjtemények, művészeti alkotások bemutatatásán át.
- Város-kalauz csoport létrehozása és működtetés.
Önkéntesek közreműködésével egy idegenvezető csoport létrehozása, akik előre
meghirdetett időpontokban, tematikus útvonalak kialakításával, bemutatják a város
természeti, épített és kulturális értékeit az itt élők és az ide érkező turisták számára.
-

„Kincstár” létrehozása a város legújabb kori történelmének értékeiből.
A Városi Könyvtárban egy olyan helyiség kialakítása, ahol városunk újkori
történetének meghatározó eseményeihez, személyeihez köthető fotók, okiratok,
tárgyak kerülnek elhelyezésre.
-

A városban található magán és közgyűjtemények közművelődési
szerepének növelése.
Egyik legsikeresebb, legtöbb embert megmozgató városi rendezvény a Múzeumok
éjszakája, melyhez minden évben újabb és újabb kiállító helyek csatlakoznak,
különböző programokat szerveznek ezen az esten. E program mintájára olyan
tematikus városfelfedező túrák szervezése, melyek során megismerhetők azok az
értékek, melyek az itt élők számára is kevéssé ismertek.

IV. Pályázati forrásból a közeljövőben megvalósuló közművelődési
projektek
Építő Közösségek – Kultúra az oktatásért projekt fenntartása
A közművelődés a kultúraközvetítésért és az egész életen át tartó tanulás széleskörű
lehetőségeiért változatos formáikkal is dolgozik.
A Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. Dombó-Dráma-Tudás-Vár
Kultúra az oktatásért projekt közvetlen célja: a közművelődés eszközeivel nem
formális és informális új tanulási formákkal a gyermek és ifjúsági korosztály,
hátrányos helyzetű csoportok, rendszeres munkát nem végzők, etnikai kisebbségek,
Gyed-en, Gyes-en lévők bekapcsolása az egész életen át tartó tanulás folyamatába. E
csoportok kompetencia-, készség és képességfejlesztéssel lehetőséget kapnak a
számukra eddig hozzáférhetetlen vagy nehezen elérhető, hiányt pótló tudás, ismeret
elsajátítására, ezáltal elősegítve az esélyegyenlőség érvényesülését a szegregált

településeken élők számára is. 2011-ben e projekt keretében a Művelődési Ház húsz
tevékenységi köre és öt szaktábora kapott EU-s támogatást.
A projekt hosszú távú célja: a szociális, társadalmi, interperszonális
kompetenciák, kulturális tudatosság és kifejezőkészség, anyanyelven, idegen nyelven
folytatott kommunikáció fejlesztésével, olyan aktív, alkotó személyek, közösségek
fejlesztése, melyek hasznos tagjaivá válnak egy cselekvő, tudásalapú társadalomnak.
A fenntartható fejlődés és fenntartható életvitel érdekében olyan, a kultúra
különböző területén ható formákat keresett és keres folyamatosan a Művelődési Ház a
tényleges igényekre építve, melyek a képzés, színház, zene, matematika, nyelv,
képzőművészet, hagyományok, önfejlesztő módszerek, környezettudatos nevelés
eszközeivel segítik e célok elérését.

Akadálymentes könyvtárak a dombóvári kistérségben projekt
2009-ben a könyvtár a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt Társadalmi
Megújulás Operatív Program „Tudásdepó Expressz”-A könyvtári Hálózat nem
formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás
érdekében (TÁMOP-3.2.4/08/01-2009-0020) benyújtott „Akadálymentes könyvtárak a
dombóvári kistérségben” című pályázaton nyert. A projekt 2010. szeptember 1-jétől
indul és 2011. december 31-ével zárul. A 8 konzorciumi tag összefogásával elkészült
pályázat 23.863.757 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A projekt keretében a dombóvári Városi Könyvtárban az alábbi fejlesztések történnek:
§ kistérségi könyvtári online elérhető adatbázis kiépítése
§ kulturális, olvasásnépszerűsítő programok megvalósításra
§ a lakosság számára elérhető számítástechnikai tanfolyamok indítása
§ könyvtárosok szakmai továbbképzésére
§ konzorciumi tagokat bemutató kiadvány, akadálymentes honlap elkészítése

A Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Kollégium által kiírt szakmai
eszközfejlesztés, korszerűsítés c. pályázaton 1.800 000 Ft vissza nem térítendő
támogatást nyert. A pályázat keretein belül 2011. második felében a könyvtárban
új bútorok kerülhetnek elhelyezésre.

A helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatása
keretében elnyert 2.500.000,-Ft vissza nem térítendő támogatásból, melyhez az
önkormányzat 10.000.000,-Ft saját erőt biztosított, 2011. második felében megújulhat
a művelődési ház bútorzata.

„Együtt, egymással, gyermekeinkért, a jövőért” ÚJ K.O.R. – Új Kaposmenti Oktatási Rendszer pályázat keretében új helyre, a megújuló Bezerédj utcai
iskolába költözik a zeneiskola. A 100.219.190,-Ft+áfa támogatásnak köszönhetően az
épület kívül, belül megújul, új próbatermek kerülnek kialakításra. Ezzel a beruházással
a diákok iskolán kívüli zeneoktatásának egy minden igényt kielégítő helyszínt biztosít
a város. A megújult zeneiskola várhatóan 2011. november 30-re készül el.

V. Zárszó
Dombóvár város közművelődési koncepciója a város kulturális fejlődésének
lehetőségével foglalkozik. A koncepció megírásakor a jelenlegi helyzet feltárása
mellett a középtávú feladatok kerültek megfogalmazásra.
A kultúra jövője, a jövő kultúrája nem csak a politikán, a pénzügyi döntéseken múlik,
hanem legalább ilyen mértékben az abban közreműködők aktivitásán, kreativitásán.
Ha nyitott szemmel járunk, figyeljük az igényeket és lehetőségeket, meg van a
bátorságunk és a támogatottságunk, innovatív ötletekkel, újszerű megoldásokkal rövid
idő alatt jelentős fejlődést érhetünk el Dombóvár közművelődésében, kulturális
életében.

Forrás:
Oktatási és Kulturális Minisztérium Közművelődési Főosztály: Közművelődési stratégia 2007-2013
Dr. Papp-Váry Árpád: Hogyan lesz a településből márka?
B. Gelencsér Katalin: A helyi közművelődés funkciói, feladatai

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
357/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért, és támogatja,
hogy az újdombóvári bombázás áldozatainak tiszteletére társadalmi összefogással
egy emlékmű kerüljön felállításra a Kossuth tér üresen álló ÉK-i szegletében.
Támogatja egy felhívás közzétételét, melyben olyan civil szervezet jelentkezését
várja, aki vállalja az emlékmű állításával kapcsolatos szervezési feladatok és az
adománygyűjtés lebonyolítását.
A felállításra kerülő köztéri alkotást – a Képző- és Iparművészeti Lektorátus
véleményének figyelembevételével – a képviselő-testület választja ki.
Határidő: azonnal – felhívás közzétételére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
358/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szabadság utcában
álló Hősök szobrának 90 fokkal jobbra történő elfordítására, valamint az iskola
előtti terület rendezésére, parkolók kialakítására vonatkozó javaslatot nem fogadja
el.

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
359/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Domokos János:
Dombóvár March című zeneművének Dombóvár város hivatalos indulójává
történő kinevezésére vonatkozó javaslatot nem fogadja el.

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
360/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
közalkalmazottak besorolásának ellenőrzéséről készült tájékoztatót.

a

2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja az
intézményvezetők figyelmét arra, hogy a jövőben csak a munkakör ellátásához
szükséges, jogszabály által előírt végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező
közalkalmazottakat foglalkoztathatnak, illetve vehetnek fel.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Intézményvezetők

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
361/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szociális
Lakásalap Alapítvány új tagjának – Rápolti Csilla lemondása miatt – Tóthné
Sudár Beátát választja meg, és az Alapítvány alapító okiratát ennek megfelelően a
melléklet szerint módosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításával
kapcsolatos teendők megtételére.
Határidő: 2011. szeptember 20.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány
A L A P Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Á S,
amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a .../2011.
(VII.7.) számú határozatával – a Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány alapító
okiratát módosítja az alant megjelölt helyen és napon, az alábbiak szerint:
I.
Az alapító okirat 10/b pontjában Rápolti Csilla kuratóriumi tagra
vonatkozó szöveg helyébe az alábbi szöveg kerül:
Tóthné Sudár Beáta
I.

Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanok.
------------------------

Jelen alapító okirat módosítást, mint szándékunkkal mindenben egyezőt, a mai napon
jóváhagyólag aláírtam.

Kelt Dombóváron, 2011.

-én.
__________________________

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Alapító
képviseli: Szabó Loránd polgármester

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
362/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolnatáj TV Kft.-vel a
dombóvári televíziós műsorszolgáltatás ellátására szóló vállalkozási szerződés
megkötésére, és a kommunikációs koncepció kidolgozására munkacsoport
felállítására vonatkozó javaslatot nem fogadja el.

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
363/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hoz az
önkormányzati televíziós műsorszolgáltatás jövőbeni teljesítésére közbeszerzésen
kívüli beszerzési eljárás megindításáról 24 hónap időtartamú szerződés megkötése
érdekében. Jóváhagyja a mellékelt ajánlattételi felhívást azzal, hogy a 2/b) pontja
kiegészül a következővel: a közvetítés digitális adathordozón kerül átadásra.
2. A Képviselő-testület jóváhagyja az alábbi személyi összetételű szakmai bizottságot
az eljárásban való közreműködésre:
Dr. Gábor Ferenc jegyző
Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője
Reichert Gyula közbeszerzési, műszaki ügyintéző
Glaub Róbert
3. A Képviselő-testület a beszerzés fedezetét 2011-ben a 2011. évi költségvetéséről
szóló 12/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletében rögzített 19.
„Újság kiadása + hírcentrum szerkesztés” kiadási előirányzatból biztosítja,
valamint ha a nyertes pályázó kihirdetése után szükséges, az általános tartalék
terhére.
Határidő:
2011.
szeptember
15.
–
az
ajánlattételi
feladására/kiküldésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Jegyzői Titkárság – a szerződéskötésig
Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság – a végrehajtás során

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

felhívás

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
364/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hoz a
„Dombóvár város kommunális és közvilágítási célú villamos energia
beszerzése” megnevezésű, Kbt. IV. fejezete szerinti közösségi nyílt közbeszerzési
eljárás megindításáról az önkormányzat és szervezetei szabadpiaci villamos
energia beszerzésére. Az ajánlati felhívás jóváhagyását a Városgazdálkodási
Bizottságra bízza.
2. Jóváhagyja az alábbi személyi összetételű bíráló bizottságot az eljárásban való
közreműködésre:
Dr. Gábor Ferenc jegyző
megbízott energetikai szakértő
Kovács Gyula pénzügyi irodavezető
Gulyásné Kovács Zita, az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet vezetője
Reichert Gyula közbeszerzési, műszaki ügyintéző
3. A Képviselő-testület az eredményesség érdekében szakértői közreműködésre
legfeljebb 350.000,- Ft-ot biztosít.
Határidő: 2011. szeptember 30. – az ajánlati felhívás feladására
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Titkárság

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
365/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hoz a „Dombóvár
Város Önkormányzatának tulajdonában levő hét intézmény hőszolgáltatása”
tárgyú, Kbt. IV. fejezete szerinti közösségi nyílt közbeszerzési eljárás
megindításáról határozatlan idejű szerződés megkötésére. Az ajánlati felhívás
jóváhagyását a Városgazdálkodási Bizottságra bízza.
2. Jóváhagyja az alábbi személyi összetételű bíráló bizottságot az eljárásban való
közreműködésre:
Dr. Gábor Ferenc jegyző
Dr. Magyar Zoltán épületgépész és épületenergetikai szakértő
Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője
Varga Péter műszaki ügyintéző
Reichert Gyula közbeszerzési, műszaki ügyintéző
3. A Képviselő-testület az eredményesség érdekében szakértői közreműködésre
legfeljebb 350.000,- Ft-ot biztosít az Önkormányzat 2011. évi költségvetés kiadásai
116 Polgármesteri Hivatal III. Dologi kiadások 7 Intézményi gáz előirányzata
terhére.
Határidő: 2011. szeptember 30. – az ajánlati felhívás feladására
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Titkárság – a szerződéskötésig
Városfejlesztési Iroda – a végrehajtás során

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
366/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
1.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dombóvár Város
Önkormányzata mint a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nkft.. egyedüli
tulajdonosa nevében a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nkft. ügyvezetői állásait
pályázat útján kívánja betölteni. A Képviselő-testület megbízza a Városgazdálkodási
Bizottságot az ügyvezető igazgatói pályázatok feltételeinek részletes kidolgozásával, a
pályázatok kiírásával az alábbi pályázati feltételek kikötése mellett:
-

-

-

-

az orvosigazgató és a gazdasági ügyvezető igazgató megbízásának időtartama
5 évre, 2012. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig határozott időre
szóljon
az ügyvezetőket e minőségükben megillető jogokra és az őket terhelő
kötelezettségekre a Polgári Törvénykönyv megbízásra vonatkozó szabályai
legyenek az irányadók,
a benyújtott pályázatokhoz az iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló
okiratok mellé a jelentkezőknek csatolni kell szakmai programot és fejlesztési
elképzeléseket,
a pályázatok benyújtásának határideje 2011. november 25. legyen.

A Képviselő-testület felkéri a Városgazdálkodási Bizottságot, hogy döntéshozatalát
megelőzően kérje ki az Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményét.

2.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dombóvár Város
Önkormányzata, mint a Dombóvári Művelődési Ház Nkft. többségi tulajdonosa
nevében a Dombóvári Művelődési Ház Nkft. ügyvezetői munkakörét pályázat útján
kívánja betölteni. A Képviselő-testület megbízza a Városgazdálkodási Bizottságot az
ügyvezető igazgatói pályázatok feltételeinek részletes kidolgozásával, a pályázatok
kiírásával az alábbi pályázati feltételek kikötése mellett:
-

-

az ügyvezetői igazgatói megbízás időtartama 2012. január 1. napjától 2015.
december 31. napjáig határozott időre szóljon,
a megbízásra a Polgári Törvénykönyv megbízásra vonatkozó szabályai
legyenek az irányadók,
a benyújtott pályázatokhoz az iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló
okiratok mellé a jelentkezőknek csatolni kell szakmai programot és fejlesztési
elképzeléseket,
a pályázatok benyújtásának határideje 2011. november 25. legyen

A Képviselő-testület felkéri a Városgazdálkodási Bizottságot, hogy döntéshozatalát
megelőzően kérje ki az Oktatási és Kulturális Bizottság véleményét.
A Képviselő-testület felkéri a Dombóvári Művelődési Ház Nkft. taggyűlésében őt
képviselő Hegedüs Csaba képviselőt, hogy kezdeményezze a taggyűlés összehívását,
majd a taggyűlésen indítványozza az ügyvezető igazgatói állás betöltésére vonatkozó
pályázat kiírását a Városgazdálkodási Bizottság által meghatározott tartalommal.
Határidő: 2011. szeptember 29. Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nkft.
ügyvezetői
állásainak
betöltésére
szóló
pályázatok kiírására
2011. szeptember 29.
a Dombóvári Művelődési Ház Nkft.. taggyűlése
összehívásának kezdeményezésére
Felelős: Városgazdálkodási Bizottság elnöke, kijelölt képviselő
Végrehajtásért felelős: Humán Iroda

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
367/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
Dombóvár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megismerte
a
Városgazdálkodási Bizottság beszámolóját a Dombóvár Kártya bevezetésének
kérdéséről, és a pontgyűjtő kártya bevezetését tartja támogathatónak azzal, hogy
további vizsgálatokra, információkra van szükség. A Képviselő-testület 2012-ben létre
kíván hozni egy külön szakmai bizottságot a bevezetés részleteinek megvizsgálására, és
a jövő évi költségvetésében keretet kíván biztosítani a szükséges költségekre. A
bizottság felállítását a 2012. évi költségvetés elfogadása utáni első rendes ülésen
tárgyalja a Képviselő-testület.
Határidő: a 2012. évi költségvetés elfogadása utáni első rendes ülés – a bizottság
felállításának képviselő-testület elé terjesztésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
368/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
gazdálkodásának 2011. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
369/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dombóvár város
közigazgatási területének egy vízrendezési kérdéseivel foglalkozó programot a 2012.
évi költségvetés ismeretében tárgyalja.
Határidő: a 2012. évi költségvetés elfogadása utáni első rendes ülés
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:
370/2011. (IX. 8.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
horvátországi Ogulin városba – a testvérváros meghívására – 3+1 főből álló
önkormányzati delegáció utazzon, melyre legfeljebb 60.000,-Ft-ot biztosít az
önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011. (III. 4.) önkormányzati
rendeletben a Testvérvárosi és partnervárosi kapcsolatokra elkülönített
előirányzatból.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság

Dombóvár, 2011. szeptember 8.

Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

