Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 12-i
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:
2/2012. (I. 12.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi autóbuszközlekedés viteldíjának megállapításáról szóló 1/1991. (III.1.) önkormányzati
rendelet módosítására vonatkozó javaslatot nem fogadja el.
Dombóvár, 2012. január 12.

Szabó Loránd sk.
polgármester

Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 12-i
rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből:
3/2012. (I. 12.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Lukács
Egészségügyi Nkft orvos ügyvezető igazgató megbízásának tárgyában a 2012.
január 2-i ülésén született döntést a polgármesternek a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 35. § (3) bekezdése alapján benyújtott
kezdeményezésére ismételten megtárgyalta, és a következő döntést hozta:
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2012. (I. 2.)
határozatában foglaltakat megerősíti.
Dombóvár, 2012. január 12.

Szabó Loránd sk.
polgármester

Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 12-i
rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből:
4/2012. (I. 12.) Kt. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …………………kártérítési
ügyében a károsult által előterjesztett, 400.000,- Ft összegű egyezségi javaslatot nem
fogadja el.
2. A képviselő-testület a polgármester 300.000,- Ft összegű egyezségi ajánlatát
megerősíti és felhatalmazza a polgármestert arra, hogy – amennyiben a károsult is
elfogadja – a peren kívüli egyezségről szóló megállapodás tartalmát jóváhagyja és a
megállapodást aláírja.
3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a megállapodás aláírása esetén az abban
szereplő összeg átutalásáról haladéktalanul gondoskodjon.
Határidő: azonnal – a határozat megküldésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda, Városgazdálkodási Iroda
Dombóvár, 2012. január 12.

Szabó Loránd sk.
polgármester

Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 12-i
rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből:
5/2012. (I. 12.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester által
kezdeményezett fegyelmi eljárást, annak megalapozatlan volta miatt, a tárgyban
rendelkezésre álló jogi állásfoglalás alapján nem indítja meg.

Dombóvár, 2012. január 12.

Szabó Loránd sk.
polgármester

Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 12-i
rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből:
6/2012. (I. 12.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ……….. alatti lakos
térítési díj ügyében ………. ügyvéd által ………. alatti lakos képviseletében
benyújtott fellebbezését elutasítja, és Dombóvár Város Polgármesterének a II. 63329/2011. számú határozatát helyben hagyja.

Dombóvár, 2012. január 12.

Szabó Loránd sk.
polgármester

Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 12-i
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:
7/2012. (I. 12.) Kt. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő testülete hozzájárul ahhoz,
hogy Döbrököz Község Önkormányzata a Nagypáltelep Szarvasd-puszta
vízellátási rendszeréhez történő csatlakozásával kapcsolatos csatlakozási
díjfizetési kötelezettségének részletfizetéssel tegyen eleget.
A képviselő-testület a részletek összegét és esedékességét az alábbiak szerint
állapítja meg:
- 2012. december 31-ig
- 2013. december 31-ig
- 2014. december 31-ig

2.000.000,- forint + áfa
2.000.000,- forint + áfa
2.572.000,- forint + áfa.

A képviselő-testület a részletfizetés elfogadása esetén a megállapodás
módosításáig felmerült késedelmi kamatköveteléséről lemond.
A Képviselő-testület Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelete 15. § (6) bekezdése szerinti
kamatkövetelésről a 15. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak szerint a
késedelem nélküli részletfizetés esetében lemond.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítás
aláírására.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben Döbrököz
Község Önkormányzata a fenti szerződés-módosítást 2012. február 15-ig nem
fogadja el, úgy az önkormányzat igényét fizetési meghagyásos vagy peres
eljárás útján érvényesítse.
A Képviselő-testület az önkormányzat fenti eljárásban történő képviseletével dr.
Halmos Péter ügyvédet bízza meg.
Határidő: azonnal – a módosítás aláírására és megküldésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda
Dombóvár, 2012. január 12.
Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 12-i
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:
8/2012. (I. 12.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szivárvány Óvodai
gyermek tanuszoda működőképességének fenntartása érdekében az alábbi teendők
elvégeztetéséről határoz:
a) A párátlanítás érdekében a gépészeti berendezések működőképességének
helyreállításához szükséges javításokra, átalakításokra, az uszoda mennyezetének
hőszigetelésére, valamint a berendezések szakszerű üzemeltetése érdekében a
karbantartásra (a költségek jegyárban történő esetleges érvényesítését figyelembe
véve) készüljön árkalkuláció.
b) Az uszodai légtér páraterhelésének csökkentése érdekében mielőbb el kell végezni a
felcsévélhető takarófólia felszerelését a medencére, melynek fedezetére maximum
nettó 150.000,- Ft összeget biztosít a Képviselő-testület a 2012. évi
költségvetésének terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a b) pontban szereplő
munkával kapcsolatos megrendelő aláírására.
Határidő: 2012. március 15. - az árkalkuláció elkészítésére és a b) pontban
szereplő munkák elvégzésére,
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda

Dombóvár, 2012. január 12.

Szabó Loránd sk.
polgármester

Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 12-i
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:
9/2012. (I. 12.) Kt. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződést köt az ÖkoDombó Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Kft.-vel a szelektív
hulladék gyűjtésére:
a. 2012. február 1-től 2012. június 30-ig határozott időtartamra,
b. nettó 420.000,- Ft + Áfa/hó vállalkozási díjjal.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződést köt az ÖkoDombó Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Kft.-vel a zöldhulladék
gyűjtésére:
a. 2012. március 1-től 2012. június 30-ig határozott időtartamra,
b. nettó 250.000,- Ft + Áfa/hó vállalkozási díjjal.
3. A Képviselő-testület a családi házas övezetbe tartozó, házhoz menő papír,
műanyag és üveg hulladék szelektív gyűjtése és a zöldhulladék gyűjtése kapcsán az
alábbi szállítási napokat határozza meg (amelyek dátumoktól csak megrendelői
hozzájárulással vagy utasítással térhet el a Szolgáltató):
Szelektíven gyűjtött hulladék
Zöldhulladék,
(műanyag, papír, üveg),
2012. év első féléve
szállítási napok
szállítási napok
Február
17.
nincs gyűjtés
Március
23.
30.
Április
20.
27.
Május
18.
25.
Június
22.
29.
4. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződést köt az ÖkoDombó Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Kft.-vel az Erzsébet utcai
hulladékudvar üzemeltetésére:
a. 2012. február 1-től 2012. június 30-ig határozott időtartamra,
b. nettó 220.000,- Ft + Áfa/hó vállalkozási díjjal,
c. a hulladékudvaron található edényzetek 2011-es nettó ürítési díjainak
megváltoztatása nélkül.
A hulladékudvar üzemeltetésében a korábbi szabályokhoz képest változás nem
történik.

5. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1., 2. és 4. pontban
foglaltak végrehajtásához a szükséges fedezetet a 2012. költségvetésében biztosítja.
6. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az Öko-Dombó
Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetőjét, hogy az 1. és 2.
pontban jelzett szolgáltatás kapcsán a költséghatékony megoldások
bevezethetőségének érdekében szükséges tárgyalásokat folytassa le, és annak
eredményét terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő:
- 2012. január 31. - a szerződések megkötésére
- 2012. március 31. - a tárgyalások eredményének testület elé terjesztésére (6.
pont)
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda, Öko-Dombó Dombóvári Környezetés Hulladékgazdálkodási Kft.

Dombóvár, 2012. január 12.

Szabó Loránd sk.
polgármester

Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 12-i
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:
10/2012. (I. 12.) Kt. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az ÖKO-Dombó
Kft. többségi tulajdonosa, a Kft. ügyvezetője által előterjesztett díjmódosító
javaslatot - a Hgt. 57. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel - nem javasolja
elfogadásra.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a testület döntését a
Kft. taggyűlésén képviselje.
Határidő: a Kft. soron következő taggyűlése
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: ÖKO-Dombó Kft.
Városfejlesztési Iroda

Dombóvár, 2012. január 12.

Szabó Loránd sk.
polgármester

Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 12-i
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:
11/2012. (I. 12.) Kt. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 278/2011. (VI. 30.)
határozatával jóváhagyott, az önkormányzat és a Dombóvári Város- és
Lakásgazdálkodási NKft. között a Dombóvár, Gyenis A. u. 18. szám alatt lévő
sportingatlan kezelésére és üzemeltetésére létrejött szerződést 2012. december 31ig meghosszabbítja.
2. A Képviselő-testület az NKft. részére a költségek fedezetére 1.324.309 Ft/hó
összegű átalánydíjat hagy jóvá a 2012. évi sportkeret terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás
aláírására.
Határidő: 2012. január 30. – szerződésmódosítás aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság

Dombóvár, 2012. január 12.

Szabó Loránd sk.
polgármester

Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 12-i
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:
12/2012. (I. 12.) Kt. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.)
önkormányzati rendelete 27. § (6) bekezdés 18. pontja alapján az általa bérelt,
Dombóvár 1890 hrsz-ú, természetben Dombóvár, Gyenis Antal u. 18. szám alatt
lévő sportingatlan területén térítésmentes használatot biztosít 2012. december 31ig tartó határidővel az alábbi Egyesületek részére:
-

Dombóvári Focisuli Egyesület
Dombóvári Kosárlabda Suli Khe.
Perfect Dance Tánc-Sport Egyesület
Forgi Box Club Ökölvívó Khe.
Dombóvári Karatesuli Khe.
Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület
Dombóvári Floorball Közhasznú Sportegyesület
Cyklon Ikigaidó SE Dombóvár
Dombóvári Asztalitenisz Club

2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által
bérelt, Dombóvár 1890 hrsz.-ú, természetben Dombóvár, Gyenis Antal u. 18. szám
alatt lévő sportingatlan területén térítésmentes használatot biztosít a nevelésioktatási intézmények sportcélú tevékenységeihez és rendezvényeihez.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban szereplő
támogatási szerződések megkötésére.
Határidő: 2012. január 30. – Támogatási szerződések megkötésére
A Cyklon Ikigaidó SE Dombóvár és a Dombóvári Asztalitenisz Club
használati szerződésének megkötése a szükséges okiratok bemutatását
követően történik.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság
Dombóvár, 2012. január 12.
Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 12-i
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:
13/2012. (I. 12.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2012. évi civil keretből
történő támogatásigénylés feltételeit a melléklet szerinti pályázati felhívásnak
megfelelően elfogadja.
A képviselő-testület a pályázat elbírálásakor a Civil Tanáccsal, a Polgármesteri
Hivatal Városgazdálkodási Irodájának vezetőjével (vagy képviselőjével) közös
javaslattételre
Nagy Roland és
Tóth Zoltán
képviselőket delegálja.
Határidő: 2012. január 16. – a pályázat megjelentetésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felel: Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság

Dombóvár, 2012. január 12.

Szabó Loránd sk.
polgármester

Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Dombóvár Város Önkormányzatának 2012. évi Civil Keretéből történő
támogatásigénylésre
1. A pályázat célja
A pályázat célja a Dombóváron működő civil szervezetek és intézmények programjaihoz és
projektjeihez történő pénzbeli hozzájárulás, tevékenységük nyilvánosságának elősegítése és
társadalmi hasznosságának kommunikációja.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg mértéke és forrása
A szétosztható keretösszeg forrása a Dombóvár Város Önkormányzatának 2012. évi
költségvetésében szereplő civil támogatási kerete.
Dombóvár Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) az arra érdemes pályázatok
között oszthatja szét a keretösszeget, amelyet a Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés
elfogadása után határoz meg. A költségvetés elfogadása várhatóan 2012 márciusa.

3. Támogatási célok és keretösszegeik
A 2012. évi civil támogatási keretből kulturális célokra, természet- és környezetvédelmi,
érdekvédelmi és közéleti, a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítését szolgáló célok
megvalósítására osztható szét a meghatározott pénzösszeg.
Egy szervezet a fenti célok közül legfeljebb kettő megvalósítására nyújthat be pályázatot.

4. A támogathatók köre
4.1. Az alábbi szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
a) társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság jogerősen
nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő
tevékenységüket ténylegesen folytatják, és amelyeknek Dombóváron van a székhelyük,
vagy működik Dombóváron tagszervezetük, csoportjuk,
b) azon dombóvári székhelyű intézmények és alapítványaik, amelyek a támogatásból
öntevékeny módon, a város közössége számára fontos tevékenységet látnak el,
c) a támogatott tevékenységüket Dombóváron, vagy dombóvári lakosok javára végzik,
d) vállalják, hogy a támogatásból legalább egy olyan programot szerveznek, olyan
programhoz kapcsolódnak, vagy olyan projektet hajtanak végre, amely nyilvános,
közérdeklődésre számot tartó, és arra meghívják a város közösségét,
e) vállalják, hogy aktívan részt vesznek a 2012. évi Civil Fesztiválon vagy a Civil Adventen.
f) vállalják, hogy a támogatás tényét valamennyi rendelkezésükre álló kommunikációs
csatornán - de különösen a sajtón keresztül - nyilvánosságra hozzák,
g) vállalják, hogy Dombóvár Város Polgármesteri Hivatalát folyamatosan és előre
tájékoztatják tevékenységükről, és egyeztetnek annak ütemezéséről, a támogatási döntés
meghozatalát követően a támogatási szerződés megkötése évének végéig.

4.2 Nem nyújthatnak be pályázatot
a) a pártok, párt által alapított alapítványok, párt részvételével létrehozott egyesületek, a
munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek, a biztosító
egyesületek, az egyházak, a közalapítványok, közhasznú társaságok, jogi személyiségű
és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok,
b) azok a civil szervezetek, amelyek az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében
közvetlenül, nevesítve részesülnek önkormányzati forrásból,
c) azok a civil szervezetek, amelyek az Önkormányzat 2012. évi sportkeretéből
támogatásban részesülnek,
d) azok a civil szervezetek, amelyek a pályázat benyújtásának határidejéig nem
nyújtottak be elszámolást bármely, korábban az Önkormányzattól kapott
támogatásról.
4.3 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
a) a támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés
teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő
vagy valótlan adatot szolgáltatott;
b) a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból nem a
támogatási szerződésnek megfelelően történt;
c) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény megsértése miatt pályázatát jogerősen kizárták;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ (1) bekezdésében foglalt
összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség áll
fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi.

5. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
Valamennyi támogatott részesül az alábbi támogatási formák mindegyikében:
5.1 Pénzbeli hozzájárulás
A támogatás a támogatottnak a támogatási szerződésben megjelölt, 2012. január 1. és 2012.
december 31. között keletkező költségeihez történő, vissza nem térítendő pénzbeli
hozzájárulás.
5.2. Médiatámogatás
A 4.1 d) pont értelmében vállalt programja, projektje nyilvánosságának biztosítására az
Önkormányzat a támogatottnak térítésmentesen:
a) a meghívó közzé tételére hirdetési lehetőséget biztosít a támogató saját internetes
oldalán (www.dombovar.hu) ,
b) a vele kapcsolatban álló sajtó figyelmét felhívja a programra, projektre,
c) a támogató által megbízott újságíró által elkészített beszámoló írás megjelenését
biztosítja saját honlapján (www.dombovar.hu/hircentrum) .

6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat kizárólag az erre a célra kiadott, és a www.dombovar.hu c. internetes honlapról
letölthető pályázati adatlap maradéktalan kitöltésével, és annak papír alapon 2012. február
15-én 16 óráig a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárságán (Szent
István tér 1.) személyesen vagy postai úton történő eljuttatásával nyújtható be.

7. A pályázat elbírálásánál előnyt élvező szempont
A bírálatnál azok a pályázatok élveznek előnyt, amelyek benyújtói vállalják, hogy az
önkormányzati támogatáson felül saját forrásaikat is felhasználják a támogatott
tevékenységek végrehajtására.

8. Bővebb felvilágosítás
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a kapcsolat@dombovar.hu e-mail
címen, vagy munkaidőben, a 74/564-548-as telefonszámon.

9. Szerződéskötés
A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt, amely tartalmazza: a
támogatás felhasználásának célját és határidejét; a támogatás teljesítésének módját; a
támogatás elszámolásának módját és határidejét; az elszámolás felhasználása ellenőrzésének
módját és határidejét.

10. A támogatás folyósítása
A támogatásnak bankszámlára történő utalására egy összegben, a támogatási szerződés
mindkét fél általi aláírását követően, az abban foglalt időpontban történik meg.

11. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a
gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint, a támogatási szerződés mellékletét képező
szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásával kötelesek
számot adni. A beszámoló benyújtásának végső határideje a támogatott tevékenység lezárását
követő 30 nap. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról Dombóvár Város Polgármesteri
Hivatala dönt.
Amennyiben a civil szervezet a támogatás összegét a támogatási szerződésben meghatározott
határidőig nem, vagy nem rendeltetésszerűen használja fel, a támogatást, illetve annak fel nem
használt részét azonnal vissza kell fizetnie.

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 12-i
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:
14/2012. (I. 12.) Kt. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi sportkeretből
történő támogatásigénylés feltételeit tartalmazó pályázati felhívást és pályázati
adatlapot a melléklet szerint elfogadja. A Képviselő-testület a sportszervezetek
támogatására sportkeretként a 2012. évi költségvetési rendeletében forrást biztosít.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetése
terhére – az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletben
meghatározott mértékig - azon sportszervezetek részére, amelyek a 2012. évi
sportkeretre támogatási igényt nyújtanak be és jelzik ez irányú igényüket, előleget
biztosít. A támogatási előlegről az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata
alapján Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. februári
rendes ülésén dönt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázati felhívás
közzétételére.
Határidő:

2012. január 19. - a pályázati felhívás közzétételére
2012. február 28. – a beérkezett pályázatok alapján a támogatási
előlegek elbírálására
A 2012. évi költségvetés elfogadását követően – a sporttámogatási keret
felosztására.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság

Dombóvár, 2012. január 12.

Szabó Loránd sk.
polgármester

Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Dombóvár Város Önkormányzatának 2012. évi sportkeretéből történő támogatás
igénylésére

1. A pályázat célja
A pályázat célja a Dombóváron működő, Dombóvár területére bejegyzett sportszervezetek,
diák –és szabadidősport egyesületek, sportszövetségek, sportcélú alapítványok támogatása,
programjaikhoz és projektjeikhez történő pénzbeli hozzájárulás, tevékenységük
nyilvánosságának elősegítése és társadalmi hasznosságának kommunikációja.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg forrása
Dombóvár Város Önkormányzata a sporttal kapcsolatos kötelező és önként vállalt feladatait
az éves költségvetésből finanszírozza. A sportcélra fordítható kiadások összegéről az éves
költségvetési rendeletében dönt, melyben meghatározza a sporttámogatásra fordítható
keretösszeget.

3. Támogatási célok
A 2012. évi sporttámogatási keret a sportszervezetek támogatásának megvalósítására osztható
szét.

4. A támogathatók köre
4.1. Az alábbi szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
h) Dombóvár területére bejegyzett sportszervezetek, diák –és szabadidősport egyesületek,
sportszövetségek, sportcélú alapítványok, akiket a bíróság jogerősen nyilvántartásba vett,
és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket
ténylegesen folytatják, és amelyeknek Dombóváron van a székhelyük, vagy működik
Dombóváron tagszervezetük, csoportjuk,
i) azon dombóvári székhelyű intézmények, amelyek a támogatásból öntevékeny módon, a
város közössége számára fontos tevékenységet látnak el,
j) a támogatott tevékenységüket Dombóváron vagy dombóvári lakosok javára végzik,
k) vállalják, hogy a támogatásból legalább egy olyan programot szerveznek, olyan
programhoz kapcsolódnak, vagy olyan projektet hajtanak végre, amely nyilvános,
közérdeklődésre számot tartó, és arra meghívják a város közösségét,
l) vállalják, hogy Dombóvár Város Polgármesteri Hivatalát folyamatosan és előre
tájékoztatják tevékenységükről, és egyeztetnek annak ütemezéséről, a támogatási döntés
meghozatalát követően a támogatási szerződés megkötése évének végéig.

4.2 Nem nyújthatnak be pályázatot:
e) a pártok, párt által alapított alapítványok, párt részvételével létrehozott egyesületek, a
munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek, a biztosító
egyesületek, az egyházak, a közalapítványok, közhasznú társaságok, jogi személyiségű
és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok,
f) azok a sportszervezetek, amelyek az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében
közvetlenül, nevesítve részesülnek önkormányzati forrásból,
g) azok a sportszervezetek, amelyek a pályázat benyújtásának határidejéig nem
nyújtottak be elszámolást bármely, korábban az Önkormányzattól kapott
támogatásról.
4.3 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
f) a támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés
teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő
vagy valótlan adatot szolgáltatott;
g) a korábbi támogatás felhasználása a sportszervezetnek felróható okból nem a
támogatási szerződésnek megfelelően történt;
h) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény megsértése miatt pályázatát jogerősen kizárták;
i) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;
j) a szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ (1) bekezdésében foglalt
összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség áll
fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi.

5. A támogatás formája és mértéke, a támogatási időszak
A költségvetésben meghatározott, sportcélra felhasználható keretből adható támogatások
formái:
Pénzbeli hozzájárulás
A támogatás a támogatottnak a támogatási szerződésben megjelölt, 2012. január 1. és 2012.
december 31. között keletkező költségeihez történő, vissza nem térítendő pénzbeli
hozzájárulás.
A sporttámogatási keret felosztását megelőző átmeneti időszakra a sportszervezetek előleg
folyósítását kezdeményezhetik. Erre irányuló szándékukat a pályázati adatlapon jelezhetik.
Az előleg igénylése a 2012. évben kiosztásra kerülő támogatás terhére történik.

6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat kizárólag az erre a célra kiadott, és a www.dombovar.hu c. internetes honlapról
letölthető pályázati adatlap maradéktalan kitöltésével, és annak papír alapon 2012. február 6án 16 óráig a Polgármesteri Hivatal Sport referensének (Szent István tér 1.) személyesen
történő eljuttatásával nyújtható be.

7. A pályázat elbírálásánál előnyt élvező szempont
A bírálatnál azok a pályázatok élveznek előnyt, amelyek benyújtói vállalják, hogy az
önkormányzati támogatáson felül saját forrásaikat is felhasználják a támogatott
tevékenységek végrehajtására.

8. Bővebb felvilágosítás
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető az ilia.anita@dombovar.hu e-mail
címen, vagy munkaidőben, a 74/564-502-es telefonszámon.

9. Szerződéskötés
A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt, amely tartalmazza: a
támogatás felhasználásának célját és határidejét; a támogatás teljesítésének módját; a
támogatás elszámolásának módját és határidejét; az elszámolás felhasználása ellenőrzésének
módját és határidejét.

10. A támogatás folyósítása
A támogatás bankszámlára utalása a támogatási szerződés szerint egy összegben vagy
ütemezve történik a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követően.

11. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a
gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint, a támogatási szerződés mellékletét képező
szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásával kötelesek
számot adni. A beszámoló benyújtásának végső határideje a támogatási szerződésben kerül
megállapításra. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról Dombóvár Város
Polgármesteri Hivatala dönt.
Amennyiben a sportszervezet a támogatás összegét a támogatási szerződésben meghatározott
határidőig nem, vagy nem rendeltetésszerűen használja fel, a támogatást, illetve annak fel nem
használt részét azonnal vissza kell fizetnie.

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 12-i
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:
15/2012. (I. 12.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testület a dombóvári települési
kisebbségi önkormányzatok részére pályázati úton nyújtott támogatással
kapcsolatban úgy dönt, hogy a támogatás felhasználása kapcsán eltekint a
pályázati felhívástól és a beadott pályázatoktól. A képviselő-testület kiköti, hogy az
Oktatási és Kulturális Bizottság 82/2011. (V. 24.) számú határozatában
jóváhagyott támogatási összeget a kisebbségi önkormányzatok a működésükkel
közvetlenül összefüggő feltételek biztosítására, illetve a kisebbségi közügyek,
közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségekre szabadon, számadási
kötelezettség mellett használhatják fel a beadott pályázatban foglalt céloktól és a
pályázati felhívásban meghatározott követelményektől függetlenül azzal, hogy
tiszteletdíjra nem fordítható a támogatás, a felhasználási és elszámolási határidő
2012. január 31.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések
módosításainak megkötésére.
Határidő: 2012. január 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Dombóvár, 2012. január 12.

Szabó Loránd sk.
polgármester

Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 12-i
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:
16/2012. (I. 12.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Dombóvári
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete és Dombóvár Város Önkormányzata között
a Civil Keretből nyert pályázatra létrejött Támogatási Szerződés 2. pontjának,
valamint a 167/2011. (IX. 28.) Kt. határozat módosítását az alábbiak szerint:
„A támogatás célja a 2011. év folyamán a Támogatott által megvalósított projekt:
a Kultúrcsoport utaztatásának támogatása, nyomtatási költségek.”
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felel: Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság

Dombóvár, 2012. január 12.

Szabó Loránd sk.
polgármester

Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 12-i
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:
17/2012. (I. 12.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dombóvár város 2012.
évi rendezvénynaptárát a melléklet szerint elfogadja, a programok
megvalósítására a 2012. évi költségvetési rendeletében elkülönített forrást biztosít.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetése
terhére az éves rendezvénynaptár szerint az I. negyedévben megrendezésre kerülő
programokra a 2011. évi költségvetési rendeletében e célra elkülönített eredeti
előirányzat időarányos részének megfelelő 750.000,-Ft forrást biztosít.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testületi a 2012. évi költségvetése
terhére a Dombóvári Művelődési Ház Közösségi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére
a 2012-ben megrendezésre kerülő Magyar Kultúra Napja és a Kommunizmus
áldozatainak emléknapja városi rendezvényekre 60-60 ezer, összesen 120.000,-Ft
támogatást biztosít.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság

Dombóvár, 2012. január 12.

Szabó Loránd sk.
polgármester

Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

VÁROSI RENDEZVÉNYEK 2012.
Hónap

JANUÁR

FEBRUÁR

Rendezvény
helyszíne
Művelődési Ház

Rendezvény megnevezése

7.

Újévi Koncert

14.

Karászi Imre torna

Szabadság utca
sportcsarnok

20. 22.

Magyar Kultúra Napja

Művelődési Ház

2.

Vizes Élőhelyek Világnapja

Konda völgy

17-19.

Kultúrházak éjjel nappal a farsang jegyében

Művelődési Ház

Művelődési Ház

24.

Kommunizmus áldozatainak
emléknapja

Művelődési Ház

Művelődési Ház,
Polgármesteri
Hivatal

24.

Wass Albert felolvasó maraton

Művelődési Ház

Művelődési Ház

Konda völgy

Nők Dombóvárért
Egyesület

Művelődési Ház

Művelődési Ház

25.

Téltemető túra a Konda
völgyben
Regionális Farsangi
Kamarazene Találkozó

Polgármesteri
Hivatal

Városházi Zenei Esték
Internet Fiesta
10.

Szellemi Diákolimpia

15.

Az 1848-as forradalom ünnepe

24.

Víz Világnapja

23-25.

Regionális Diákszínjátszó
Találkozó

MÁRCIUS

ÁPRILIS

Információ
kérhető
Kiszler András
Polgármesteri
Hivatal
Belvárosi Ált. Iskola
Művelődési Ház
Polgármesteri
Hivatal

Nap

A város több pontja

Városi Könyvtár

Polgármesteri
Hivatal
Szigeterdő
’48-as forradalom
tere

Illyés Gyula
Gimnázium
Polgármesteri
Hivatal
Polgármesteri
Hivatal

Művelődési Ház

Művelődési Ház

26-tól
április
1-ig
2.

Polgármesteri
Hivatal

Húsvétváró játszóház

Művelődési Ház

Művelődési Ház

11.

Költészet Napja

Városi Könyvtár

22.

Föld Világnapja

26.

Szerenádbuli

Városi Könyvtár
Polgármesteri
Hivatal
Művelődési Ház

Dombóvár Hete –

Szállásréti tó

MÁJUS

JÚNIUS

Országos Weörös Sándor
Gyermekszínjátszó Találkozó

Művelődési Ház

Művelődési Ház

Magyar Hősök Napja

Hősök szobra

Polgármesteri
Hivatal

11.

Megyei Kórustalálkozó

18.
27.

Városi Gyermeknap

Művelődési Ház
Polgármesteri
Hivatal

28.

Nemdohányzó Világnap

28.

Pünkösd Néptánc fesztivál a Kapos
Alapítvánnyal

31.

Városi Pedagógusnap

2.

Civil Fesztivál

Polgármesteri
Hivatal
Civil Tanács

4.

Nemzeti összetartozás napja

Trianon Társaság

16.

29Júli
1.

AUGUSZTUS

Művelődési Ház
Belvárosi Általános
Iskola

Majális

30.

JÚLIUS

Szállásréti–tó

1.

Nyárnyitó buli
Jó tanulók jó sportolók
köszöntése
Múzeumok éjszakája –
Dombóvár sporttörténete
kiállítás megnyitó
Megemlékezés az újdombóvári
bombázás áldozatairól

Kapos Alapítvány
Művelődési Ház

Szállásréti tó

Művelődési Ház
Polgármesteri
Hivatal

Több helyszínen

Polgármesteri
Hivatal

Kossuth tér

Polgármesteri
Hivatal

XVII. Pál-Napi Vígasságok

Művelődési Ház

22.

Megemlékezés a Holokauszt
dombóvári áldozatairól
Anna napi Búcsú

3-5.

Szomszédolás Bukovinával

14.

140 éve indult a vasút
Dombóvárról

Polgármesteri
Hivatal
Művelődési Ház
Dombóvári Székely
Kör
Városszépítő
Egyesület
Polgármesteri
Hivatal

20.

Szent István az államalapítás
és az újkenyér ünnepe

Szent Imre tér

29.

Magyar Fotográfia Napja

Művelődési Ház

1.

Szőlőhegy

Polgármesteri
Hivatal
Művelődési Ház

1516.

Kulturális Örökség Napja

Művelődési Ház

Takarítási Világnap
21.

OKTÓBER

DECEMBER

Polgármesteri
Hivatal
Polgármesteri
Hivatal

Autómentes Nap

Több helyszínen

2829

Újdombóvári Őszi Fesztivál

Újdombóvár

József Attila ÁMK

30.

Népmese Napja

Városi Könyvtár

Városi Könyvtár

1.

Zenei Világnap

1.

Idősek Világnapja
Őszi Könyvtári Hét

Belvárosi Általános
Iskola
Városi Könyvtár

Városi Könyvtár

Múzeumok Őszi Fesztiválja

Helytörténeti
Múzeum

Városszépítő
Egyesület

06.

Aradi vértanúk napja

Szabadság utcai
emlékmű

Polgármesteri
Hivatal

21.

Földünkért Világnap

Több helyszínen

Polgármesteri
Hivatal

23.

’56-os forradalom ünnepe

’56-os forradalom
tere

Polgármesteri
Hivatal

40 éves a Kapos kórus

NOVEMBER

Művelődési Ház

1.

Halottak napi megemlékezés a
temetői sírkertnél

3.

Kakasdombi Borünnep

4.

Mártírok napja

6.

Dombóvári Kulturális Nap
(100 éve született Balásy
Gyula)

Kapos kórus
Városszépítő
Egyesület
Polgármesteri
Arany Sziget Idősek
Hivatal
Otthonának pincéje
Művelődési Ház
’56-os forradalom
Polgármesteri
tere
Hivatal
Városszépítők,
Fotósok,
Több helyszínen
Polgármesteri
Hivatal
Dombóvári Székely
Kör
Művelődési Ház
Városi temető

1218.
5.

Városjáró Mikulás

9.

Civil Advent

Civil Tanács

14.

Idősek karácsonya

Polgármesteri
Hivatal

15.

Karácsonyváró családi nap

Székely hét

Sportkarácsony

Művelődési Ház

Művelődési Ház
Polgármesteri
Hivatal

Városházi Zenei Esték

Polgármesteri
Hivatal

Dombóvári Kisebbségek Napja

Kisebbségi
Önkormányzatok
Dombóvári Ifjúsági
Közösség

31.

Szilveszteri futás

31.

Városi Szilveszter

Művelődési Ház

Polgármesteri
Hivatal

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 12-i
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:
18/2012. (I. 12.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. évi munkatervét a
melléklet szerint elfogadja.
Határidő: azonnal – A munkaterv honlapra történő feltöltésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda – a tervben foglalt
feladatok továbbításáért

Dombóvár, 2012. január 12.

Szabó Loránd sk.
polgármester

Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

I.
Dombóvár Város Képviselő-testületének
2012. évi munkaterve
A képviselőtestületi rendes ülések 1. napirendi pontja:
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben
tett intézkedésekről, tájékoztatás a két ülés közötti fontosabb eseményekről
A nyílt rendes ülések utolsó napirendi pontja:
Képviselői kérdések, felvilágosítás kérések

2012. február 9.
2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetése
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Városgazdálkodási Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. február 1.
A napirend tárgyalásához meghívandó:
− Könyvvizsgáló
3. A lakás és közcélú létesítményekhez kapcsolódó parkolóhelyek kialakításáról
és megváltásáról szóló 9/1997.(III. 25.) önkormányzati rendeletben foglalt
díjak felülvizsgálata
Előadó: Városgazdálkodási Bizottság elnöke
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Városfejlesztési Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. január 9.
A napirend tárgyalásához meghívandó: 4. Közterület-használati díjak felülvizsgálata
Előadó: Városgazdálkodási Bizottság elnöke
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Városfejlesztési Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. január 9.
A napirend tárgyalásához meghívandó: 5. Szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003.(VIII.26.) rendeletben foglalt díjak
felülvizsgálata
Előadó: Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Humán Iroda, Városgazdálkodási Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. január 9.
A napirend tárgyalásához meghívandó:
− Szociális intézmények vezetői
6. Gyermekvédelemről szóló rendeletben foglalt étkeztetési térítési díjak
felülvizsgálata
Előadó: Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Humán Iroda, Városgazdálkodási Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. január 9.
A napirend tárgyalásához meghívandó: 7. Nevelési-oktatási intézményekben
felülvizsgálata
Előadó: Polgármester

alkalmazott

térítési

és

tandíjak

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Humán Iroda, Városgazdálkodási Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. január 9.
A napirend tárgyalásához meghívandó: 8. Az állatok tartásáról és védelméről szóló 28/2007. (VI. 29.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Városfejlesztési Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. január 9.
A napirend tárgyalásához meghívandó: 9. A helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról szóló 1/1991. (III.
1.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Városfejlesztési Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. január 9.
A napirend tárgyalásához meghívandó:
− Gemenc Volán Zrt. Képviselője

10. A szervezeti és működési szabályzatról szóló 11/2011. (III. 4.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Önkormányzati és Szervezési Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. január 9.
A napirend tárgyalásához meghívandó: 11. Döntés a Német Közösségi Ház konyhahelyiségének felújításához támogatás
nyújtásáról (Német Kisebbségi Önkormányzat)
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Önkormányzati és Szervezési Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. január 9.
A napirend tárgyalásához meghívandó:
− Kisebbségi Önkormányzat elnöke
12. A polgármester 2012. évi szabadságolási terve
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. január 9.
A napirend tárgyalásához meghívandó:
13. Civil koncepció
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. január 9.
A napirend tárgyalásához meghívandó:
− Civil Tanács elnöke
14. Új K.O.R. konzorciumi megállapodás módosítása (Városfejlesztési Iroda
javaslata)
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Városfejlesztési Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. január 9.
A napirend tárgyalásához meghívandó: -

15. A Városszépítő és Városvédő Egyesület 2012. évi múzeumi programja,
beszámoló a 2011. évi tevékenységéről (Támogatási szerződés)
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Városszépítő és Városvédő Egyesület,
− Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. január 9.
A napirend tárgyalásához meghívandó:
− Az Egyesület elnöke
16. Polgárőrség beszámolója a 2011. évi tevékenységéről (Támogatási szerződés)
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Polgárőrség Önvédelmi Egyesület
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. január 9.
A napirend tárgyalásához meghívandó:
− Az Egyesület elnöke
17. A polgármester ellen indított fegyelmi eljárás eredménye (457/2011. (XII. 8.)
Kt. határozat)
Előadó: Vizsgálóbizottság elnöke
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Vizsgálóbizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. január 9.
A napirend tárgyalásához meghívandó: 18. A Zeneiskola kialakítása során elrendelt többlettervezési
vonatkozó vizsgálat eredménye (462/2011. (XII. 8.) Kt. határozat)
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Apáczai Oktatási Központ főigazgatója
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. január 9.
A napirend tárgyalásához meghívandó: 19. Aljegyzői állásra benyújtott pályázatok elbírálása
Előadó: Jegyző
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Önkormányzati és Szervezési Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. január 9.

munkákra

A napirend tárgyalásához meghívandó:
− Pályázatot benyújtók

2012. február 23.
2. A szőlőhegyi közösségi ház óvodává és orvosi rendelővé
visszaalakításának lehetősége (267/2011. (VI. 30.) Kt. határozat)
Előadó: Polgármester

való

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Városfejlesztési Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. február 6.
A napirend tárgyalásához meghívandó: 3. Gemenc Volán Zrt. tájékoztatója a személyszállítás költségének, bevételének
alakulásáról, a szolgáltatás minőségi mutatóiról (Közszolgáltatási szerződés)
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Városgazdálkodási Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. február 6.
A napirend tárgyalásához meghívandó:
− Gemenc Volán Zrt. Képviselője
4. Síkosság-mentesítési, hóeltakarítási szerződés meghosszabbítása (A szerződés
2012. március 15-én lejár)
Előadó: Városgazdálkodási Bizottság elnöke
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Városfejlesztési Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. február 6.
A napirend tárgyalásához meghívandó:
− Szolgáltató képviselője
5. Ideiglenes bizottság létrehozása a Dombóvár kártya bevezetésére vonatkozó
részletek kivizsgálására (367/2011. (IX. 8.) Kt. határozat)
Előadó: Városgazdálkodási Bizottság elnöke
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. február 6.
A napirend tárgyalásához meghívandó: -

6. Önkormányzati képviselő megbízása a helyi kisebbségi önkormányzatokkal
való kapcsolattartásra (Német Kisebbségi Önkormányzat)
Előadó: Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Önkormányzati és Szervezési Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. február 6.
A napirend tárgyalásához meghívandó:
− Kisebbségi önkormányzatok elnökei
7. Bérlakás-értékesítési program (379/2011. (IX. 29.) Kt. határozat)
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Városfejlesztési Iroda
− Önkormányzati és Szervezési Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. február 6.
A napirend tárgyalásához meghívandó:
− Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. ügyvezetője
8. A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-vel a városüzemeltetési
feladatok ellátására kötött szerződés módosítása átalánydíjra vonatkozóan
(Városfejlesztési Iroda javaslata)
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Városfejlesztési Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. február 6.
A napirend tárgyalásához meghívandó:
− Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. ügyvezetője
9. Sporttámogatási keret felosztása (Önkormányzati rendelet)
Előadó: Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. február 6.
A napirend tárgyalásához meghívandó: 10. Kulturális keret felosztása (Önkormányzati rendelet)
Előadó: Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. február 6.

A napirend tárgyalásához meghívandó: 11. Civil támogatás felosztása (Önkormányzati rendelet)
Előadó: Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. február 6.
A napirend tárgyalásához meghívandó: 12. Dombóvár médiában való megjelenése (Civil Tanács javaslata)
Előadó: Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. február 6.
A napirend tárgyalásához meghívandó: 13. Beszámoló a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási
tanácsában 2011. II. félévében végzett tevékenységről (2004. évi XVII. tv. 6. §
(3) bek.)
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Társulás munkaszervezete
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. február 6.
A napirend tárgyalásához meghívandó:
− Munkaszervezet vezetője
14. Pro Oppido Dombóvár díszpolgári cím odaítélése (Önkormányzati rendelet)
Előadó: Kuratóriumi elnök
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Önkormányzati és Szervezési Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. február 6.
A napirend tárgyalásához meghívandó: 15. Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye kitüntetésre beérkezett javaslatok
elbírálása (Önkormányzati rendelet)
Előadó: Kuratóriumi elnök
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Önkormányzati és Szervezési Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. február 6.
A napirend tárgyalásához meghívandó: -

16. Az „Év Dombóvári Vállalkozása” kitüntetés odaítélése (Önkormányzati rendelet)
Előadó: Városgazdálkodási Bizottság elnöke
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Önkormányzati és Szervezési Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. február 6.
A napirend tárgyalásához meghívandó: -

2012. március 29.
2. Dombóvár vízrendezési programja (369/2011.(IX. 8. Kt. határozat)
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Városfejlesztési Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. március 12.
A napirend tárgyalásához meghívandó: 3. A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 20/2011. (VI. 6.)
önkormányzati rendelet módosítása (Önkormányzati és Szervezési Iroda
javaslata)
Előadó: Jegyző
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Önkormányzati és Szervezési Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. március 12.
A napirend tárgyalásához meghívandó: 4. A mezei őrszolgálatról szóló 28/2011. (VI. 28.) önkormányzati rendelet
módosítása (Városfejlesztési Iroda javaslata)
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Városfejlesztési Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. március 12.
A napirend tárgyalásához meghívandó: 5. Szennyvízhálózathoz csatlakozást elősegítő földmunkaprogram rászorultsági
alapon történő támogatási lehetősége (433/2011.(X. 27. Kt. határozat)
Előadó: Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Humán Iroda

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. március 12.
A napirend tárgyalásához meghívandó: 6. Orvosi ügyeleti feladatok ellátása (447/2011. (XI. 24.) Kt. határozat)
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Humán Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. március 12.
A napirend tárgyalásához meghívandó:
− Dombóvár
és
Környéke
munkaszervezetének vezetője

Többcélú

Kistérségi

Társulás

7. Közbeszerzési Terv (2003. évi CXXIX. tv. 5. § (1) bek.)
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Jegyzői Titkárság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. március 12.
A napirend tárgyalásához meghívandó: 8. Bezerédj utcai lassító küszöb létesítése (Városfejlesztési Iroda javaslata –
forgalmi rend felülvizsgálata alapján)
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Városfejlesztési Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. március 12.
A napirend tárgyalásához meghívandó: 9. ÚJ K.O.R. – Új Kapos-menti Oktatási Rendszer pályázat kapcsán az építésivállalkozási szerződések szerződő felei részéről felmerülő igényekről szóló
megállapodás (458/2011. (XII. 8.) Kt. határozat)
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Városfejlesztési Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. március 12.
A napirend tárgyalásához meghívandó:
− STRABAG-MML Kft. képviselője

2012. április 26.
2. Az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról szóló rendelet (Áht. 82. §)

Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Városgazdálkodási Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. április 10.
A napirend tárgyalásához meghívandó:
− Könyvvizsgáló
3. 2011. évi belső ellenőrzési beszámoló elfogadása (Ötv. 90. § (1) bek.)
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Jegyzői Titkárság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. április 10.
A napirend tárgyalásához meghívandó: 4. Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött
közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása (Szerződés 2012. június 31-én
lejár)
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Városfejlesztési Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. április 10.
A napirend tárgyalásához meghívandó:
− Szolgáltató képviselője
5. Legalább többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. évről
szóló beszámolója, 2012. évi pénzügyi terve (2006. évi IV. tv.)
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Városgazdálkodási Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. április 10.
A napirend tárgyalásához meghívandó:
− Gazdasági társaságok ügyvezetői
6. Legalább többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői
prémiumrendszere (Jegyző javaslata)
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Városgazdálkodási Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. április 10.

A napirend tárgyalásához meghívandó:
− Gazdasági társaságok ügyvezetői
7. Apáczai Oktatási Központ alapító okiratának módosítása – művészet,
közművelődés, kommunikáció szakmacsoportos szakközépiskolai oktatás
indítása miatt (383/2011. (IX. 29.) Kt. határozat)
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Humán Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. április 10.
A napirend tárgyalásához meghívandó:
− Apáczai Oktatási Központ főigazgatója
8. Kijelölt gyalogos-átkelőhelyek létesítése (Városfejlesztési Iroda javaslata –
forgalmi rend felülvizsgálata alapján)
Előadó: Városgazdálkodási Bizottság elnöke
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Városfejlesztési Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. április 10.
A napirend tárgyalásához meghívandó: 9. Lakossági járdaprogram megindítása (Városfejlesztési Iroda javaslata)
Előadó: Városgazdálkodási Bizottság elnöke
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Városfejlesztési Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. április 10.
A napirend tárgyalásához meghívandó: 10. Intézmények hőszolgáltatásának kérdése (Városfejlesztési Iroda javaslata)
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Városfejlesztési Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. április 10.
A napirend tárgyalásához meghívandó:

2012. május 31.
2. 4 éves munkaprogram felülvizsgálata (132/2011. (IV. 7.) Kt. határozat)
Előadó: Polgármester

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Városfejlesztési Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. május 14.
A napirend tárgyalásához meghívandó: 3. Folyószámlahitel igénybevétele (Városgazdálkodási Iroda javaslata)
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Városgazdálkodási Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. május 14.
A napirend tárgyalásához meghívandó: 4. Beszámoló a gyermekvédelmi tevékenységről (1997. évi XXXI. tv.)
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Humán Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. május 14.
A napirend tárgyalásához meghívandó: 5. Ifjúsági koncepció kidolgozása (Munkaprogram)
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. május 14.
A napirend tárgyalásához meghívandó: -

6. Kisebbségi koncepció (Cigány, Horvát,
Önkormányzat javaslata
Előadó: Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke

Német,

Örmény

Kisebbségi

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Önkormányzati és Szervezési Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. május 14.
A napirend tárgyalásához meghívandó:
− Kisebbségi önkormányzatok elnökei
7. Beszámoló az önkormányzati közalapítványok 2011. évi tevékenységéről
Előadó: Kuratóriumi elnökök
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Közalapítványok

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. május 14.
A napirend tárgyalásához meghívandó:
− Kuratóriumok elnökei

2012. június 28.
2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Városgazdálkodási Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. június 11.
A napirend tárgyalásához meghívandó: 3. Önkormányzati
támogatások
(Munkaprogram)
Előadó: Polgármester

odaítéléséről

szóló

rendelettervezet

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Városgazdálkodási Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. június 11.
A napirend tárgyalásához meghívandó: 4. Az EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft.-vel a
közvilágítás aktív berendezések használatára kötött 3 éves szerződés
meghosszabbítása (Városfejlesztési Iroda javaslata)
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Városfejlesztési Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. június 11.
A napirend tárgyalásához meghívandó: 5. Munkás tér átnevezése Viessmann térre (Német KisebbségiÖnkormányzat
javaslata)
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Önkormányzati és Szervezési Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. június 11.
A napirend tárgyalásához meghívandó: − Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke

6. Testvérvárosi
kapcsolat
kezdeményezése
Bad
önkormányzatával (Német Kisebbségi Önkormányzat javaslata)
Előadó: Polgármester

Mergentheim

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. június 11.
A napirend tárgyalásához meghívandó:
− Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke
7. Rendőrkapitány beszámolója Dombóvár és a kistérség közbiztonsági
helyzetéről (1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4) bek.)
Előadó: Városi rendőrkapitány
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Városi rendőrkapitány
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. június 11.
A napirend tárgyalásához meghívandó:
− Városi rendőrkapitány
− Tolna Megyei Rendőrfőkapitány
8. Beszámoló az önkormányzati közalapítványok 2011. évi tevékenységéről
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Városgazdálkodási Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. június 11.
A napirend tárgyalásához meghívandó:
− Kuratóriumi elnökök
9. Beszámoló az önkormányzati társulások 2011. évi tevékenységéről, pénzügyi
helyzetéről, a társulási cél megvalósításáról (1997. évi CXXXV. tv.)
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Humán Iroda
− Városgazdálkodási Iroda
− Városfejlesztési Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. június 11.
A napirend tárgyalásához meghívandó: -

2012. szeptember 13.

2. Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
(Áht. 79. § (1) bek.)
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Városgazdálkodási Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. szeptember 10.
A napirend tárgyalásához meghívandó:

2012. szeptember 27.
2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Városgazdálkodási Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. szeptember 10.
A napirend tárgyalásához meghívandó:
3. A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 25/2001.(VI.28.) rendeletben
foglalt díjak felülvizsgálata (Városfejlesztési Iroda javaslata)
Előadó: Városgazdálkodási Bizottság elnöke
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Városfejlesztési Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. szeptember 10.
A napirend tárgyalásához meghívandó:
− Bognár ’98 Kft. képviselője
4. A települési szilárd hulladékszállítás, -gyűjtés, -kezelés
díjkalkulációja (34/2002.(XII.2.) önkormányzati rendelet 12. §)
Előadó: Polgármester

2013.

évi

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Városfejlesztési Iroda
− ÖKO-Dombó Kft.
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. szeptember 10.
A napirend tárgyalásához meghívandó:
− ÖKO-Dombó Kft. ügyvezetője
5. Tájékoztató Dombóvár lakosságának egészségügyi állapotáról, a város
közegészségügyi-járványügyi helyzetéről (1991. évi XI. tv.)
Előadó: Népegészségügyi szakigazgatási szerv kistérségi intézetének vezetője

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Népegészségügyi szakigazgatási szerv kistérségi intézete
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. szeptember 10.
A napirend tárgyalásához meghívandó:
− Népegészségügyi szakigazgatási szerv kistérségi intézetének vezetője
6. Beszámoló a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási
tanácsában 2012. I. félévében végzett tevékenységről (2004. évi XVII. tv.)
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Társulás munkaszervezete
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. szeptember 10.
A napirend tárgyalásához meghívandó:
− Munkaszervezet vezetője

2012. október 25.
2. Tájékoztató Dombóvár környezeti állapotáról (1995. évi LIII. tv.)
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Városfejlesztési Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. október 8.
A napirend tárgyalásához meghívandó: 3. A főépítész tájékoztatója a településrendezési
tapasztalatairól (190/2009.(IX.15.) Korm.rendelet)
Előadó: Főépítész

terv

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Városfejlesztési Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. október 8.
A napirend tárgyalásához meghívandó: 4. Belső ellenőrzési terv (Ötv. 92. § (6) bek.)
Előadó: Jegyző
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Jegyzői Titkárság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. október 8.
A napirend tárgyalásához meghívandó: -

hatályosulásáról,

2012. november 29.
2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója (Áht. 70. §)
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Városgazdálkodási Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. november 12.
A napirend tárgyalásához meghívandó: 3. Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának háromnegyedéves
helyzetéről (Áht. 79. §)
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Városgazdálkodási Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. november 12.
A napirend tárgyalásához meghívandó: -

2012. december 20.
2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Városgazdálkodási Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. december 3.
A napirend tárgyalásához meghívandó:
3. A helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról szóló 1/1991. (III.
1.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Városfejlesztési Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. december 3.
A napirend tárgyalásához meghívandó:
− Szolgáltató képviselője
4. Átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet (Áht.)
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Városgazdálkodási Iroda

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. december 3.
A napirend tárgyalásához meghívandó:
− Könyvvizsgáló
5. Beszámoló az adóztatásról (1991. évi XX. tv.)
Előadó: Jegyző
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Városgazdálkodási Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. december 3.
A napirend tárgyalásához meghívandó: 6. Polgármesteri
Hivatal
köztisztviselőire
teljesítménykövetelmények meghatározása
Előadó: Jegyző

vonatkozó

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Jegyzői Titkárság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. december 3.
A napirend tárgyalásához meghívandó: 7. Tájékoztató a jegyző teljesítményértékeléséről (Ktv. 34. § (6)
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Jegyzői Titkárság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. december 3.
A napirend tárgyalásához meghívandó: 8. A képviselő-testület 2013. évi rendezvényterve
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. december 3.
A napirend tárgyalásához meghívandó:
9. A képviselő-testület 2013. évi munkaterve
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
− Önkormányzati és Szervezési Iroda
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. december 3.
A napirend tárgyalásához meghívandó:

2013.

évi

II.
Közmeghallgatás, fórumok rendje
Közmeghallgatás: 2012. január, a 2012. évi költségvetés elfogadását megelőzően
Civil szervezeteknek: A képviselő-testületi ülést megelőző hét csütörtökén a Civil
Tanács elnökének vezetésével
Vállalkozóknak:
vezetésével

negyedévenként

koordinációs

megbeszélés

a

polgármester

Intézményvezetőknek: negyedévenként koordinációs megbeszélés az alpolgármester
vezetésével
Városrészfórumok: alkalmanként

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 12-i
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:
19/2012. (I. 12.) Kt. határozat
1) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1994. évi LXIV.
törvény 7. § (1) bekezdésében írt jogkörében eljárva fegyelmi eljárást rendel el
Dombóvár Város Önkormányzata Polgármestere ellen. A fegyelmi eljárás tárgyát
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 11/2011.(III.4.) számú rendeletének – összhangban a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (2) bekezdésében
foglaltakkal – polgármesterre vonatkozó ülésvezetési előírásainak – a 2011.
december 15-i, 29-i és 30-i, valamint e határozat meghozataláig a jelen január
12-i képviselő-testületi ülésen – polgármester általi figyelmen kívül hagyása
képezi.
2) A Képviselő-testület a fegyelmi eljárás lefolytatására tagjai sorából háromtagú
vizsgálóbizottságot bíz meg. A vizsgáló bizottság elnökének:Hegedüs Csaba
képviselőt, további két tagjának: Tóthné Sudár Beáta és Csehi Zoltán
képviselőket választja meg.
3) A vizsgálóbizottság feladata annak megvizsgálása, hogy a polgármester az 1)
pontban megjelölt képviselő-testületi üléseken foglakoztatási jogviszonyából
eredő kötelezettségét vétkesen megszegte-e, tehát a polgármester által tanúsított
magatartás fegyelmi vétségnek minősül-e; amennyiben igen, úgy a törvényben
előírt fegyelmi büntetések közül mely(ek) kiszabása indokolt. A Képviselő-testület
kötelezi a vizsgálóbizottságot a megbízását követő harminc napon belül a
vizsgálat lefolytatására, ill. ennek keretében a polgármester meghallgatására A
vizsgálóbizottság a vizsgálat lezárását követő nyolc napon belül elkészíti a
jelentését és a vizsgálóbizottság elnöke soron kívül, a jelentés elkészítését követő
15 napon belüli időpontra - a jelentés egyidejű megküldésével - összehívja a
képviselő-testület ülését. (1994. évi LXIV. törvény 7. § (3) bek.)
4) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a vizsgálóbizottság a fegyelmi
eljárás lefolytatásához szükség szerint jogi szakértő segítségét vegye igénybe.
Határidő: 2012. február 11. a vizsgálat lefolytatására
Felelős: Hegedüs Csaba, a vizsgáló bizottság elnöke
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda
Dombóvár, 2012. január 12.
Szabó Loránd sk.
polgármester
Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 12-i
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:
20/2012. (I. 12.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési
koncepcióját a melléklet szerint elfogadja a következők szem előtt tartásával:
- a költségvetés összeállításakor a legfontosabb szempontnak az önkormányzat
működőképességét tartja, elsősorban a kötelező önkormányzati feladatokra
biztosít fedezetet,
- a hiteltörlesztés és kamatfizetés fedezetét biztosítani kell,
- céltartalékot kell képezni a kötött felhasználású bevételekből,
- az ágazati törvények elfogadása esetén az önkormányzat önként vállalt
feladatait felül kell vizsgálni,
Határidő: 2012. február 10.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Hivatal irodái
Intézményvezetők
Dombóvár, 2012. január 12.

Szabó Loránd sk.
polgármester

Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
2012. évi költségvetési koncepciója
A költségvetési koncepcióra vonatkozó jelenlegi szabályozás szerint a jegyző által
elkészített következő évi költségvetési koncepciót a polgármesternek november 30-ig
kell benyújtania a képviselő-testületnek.
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet
alapján a koncepcióhoz alapadatokat szolgáltatnak többek közt a makrogazdasági és
ágazati stratégiai koncepciók, előrejelzések, a kormányprogram és az önkormányzati
program.
A koncepció összeállítása előtt a jegyző áttekinti a költségvetési szervek következő
költségvetési évre vonatkozó feladatait, az önkormányzat bevételi forrásait. A
koncepcióban figyelembe kell venni a helyben képződő tervévi bevételeket, ismert
kötelezettségeket, továbbá a tervévre vonatkozó költségvetési törvényjavaslatot.
Az előkészítés során az intézmények és a gazdasági társaságok esetében egyaránt
felmértük a következő évi feladatokra vonatkozó elképzeléseket, azonban az
önkormányzat működését alapvetően meghatározó törvények jelenleg még nem állnak
rendelkezésre, a beterjesztett törvényjavaslatok egy részét még nem fogadták el, a
napokban elfogadott törvények normaszövege még nem áll rendelkezésünkre.
A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetésére vonatkozó T/4365. számú
törvényjavaslatot a Kormány benyújtotta, mely a napokban elfogadásra került.
A javaslat indoklása alapján egy elhúzódó pénzügyi-gazdasági válsággal küzdő
övezetben cél az államadósság tartós csökkentése, a költségvetés hiányának a GDP
2,5%-a alatt tartása. A gazdaságpolitikai célok alapján a költségvetés számainak
tervezésekor a Kormány 1,5%-os GDP növekedést, 4,2%-os inflációt vett figyelembe,
azonban az elemzők véleménye szerint a GDP növekedési várakozásokat 0,9
százalékra kellene csökkenteni.
Külső- és belső hatások
Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója elkészítéséhez az alapadatokat
többek között a makrogazdasági koncepciók, előrejelzések és a kormányprogram
adják. A koncepció összeállításakor, 2011. november hónapban jeleztük, hogy
nemzetközileg elhúzódó pénzügyi-gazdasági válsággal számolhatunk.
Az euro övezetben további gazdasági visszaesést jósolnak a pénzügyi elemzők, a
költségvetési politika mozgástere szűk.
Az Európai Unió tagállamainak Brüsszelben tartott tanácskozásán felvetett
költségvetési szabályozási alapelvek nem jelentik a jelenlegi pénzügyi válság
megoldását, nem döntöttek a gyors válságkezelés eszközeiről (eurokötvény kibocsátás,
állampapír vásárlás, válságalap bővítés).
A német gazdaság növekedéséhez igazítva a kormány a 2012. évi növekedési
előrejelzést módosította 0,5%-ra a tervezett 1,5%-ról. A költségvetési
törvénytervezetet 268 forintos euro árfolyammal számolták, az árfolyam az elmúlt
időszakban 300 forint felett volt, így 299 forintos euro árfolyammal újraszámolják a
költségvetést.

A GDP arányos államháztartási hiány 2,5%-os mértékét változatlanul hagyva 320
milliárd forint összegű kiigazítást javasoltak.
A javaslatnak közvetlen hatása az önkormányzatokra nincs, mivel jelentős részét az
országvédelmi alapból, fejezeti tartalékokból fedeznék, azonban így a külső
körülmények további romlása esetére már a korábban képzett tartalékok nem állnak
rendelkezésre, emiatt újabb intézkedésekre lehet szükség.
A költségvetés teljesítési kockázata emelkedik, jelenleg a Nemzetközi Valutaalappal,
valamint az Európai Bizottsággal a pénzügyi segítségre vonatkozó egyeztetések
megszakadtak.
Az Önkormányzat adósságállománya
Az önkormányzat 2012. évi nyitó adósságállományát az eddig felvett fejlesztési
hitelek mellett az önkormányzati kötvény CHF árfolyamtól függő nagyságú állománya
és a 2011. évi tervezett bevételek (iparűzési adó) elmaradása miatt a rövidlejáratú
hitelek vártnál nagyobb összege határozza meg.
A deviza árfolyamnál az eltelt hónap alatt jelentősebb javulást nem tapasztaltunk, a
250 CHF/HUF árfolyam maradt.
Az önkormányzat hitel és kötvény állománya 2008. év folyamán változott jelentősebb
mértékben az önkormányzati kötvénykibocsátással.
Az európai uniós támogatásokból megvalósuló pályázatok saját forrására az
önkormányzat által kibocsátott kötvény összege 6.480.000 CHF, melyből az első
törlesztési ütem 2012. évben a jelenlegi árfolyamon számítva 101 millió forint.
A kötvény kibocsátásakor, 2008. év végén az egyéb fejlesztési hitelek állománya
310.731 eFt volt, mely fokozatosan csökkent 2010. december 31-ig 177.889 eFt-ra.
2011. évben a Művelődési Ház felújítása projekt önerejének többletköltségére az
önkormányzat további 210 millió forint összegű hitelt vett igénybe, így 2011. év
december 31-én a beruházási hitelek várható állománya 322.137 eFt, a 2012. évi
törlesztési kötelezettsége 53.912 eFt.
Az elmúlt időszakban a rövidlejáratú hitelek összege emelkedett, 2010. december 31én a folyószámlahitel 97.279 eFt, a munkabérhitel 110.000 eFt volt.
A hiteleket 2011. évben törlesztette az önkormányzat, a keretet újra igényelte. A
rövidlejáratú hitelek év végi állománya a 2012. decemberi bevételek nagyságától függ,
az előterjesztés tárgyalásának időpontjában a várható összegről már pontosabb
információval rendelkezünk. Az iparűzési adófeltöltésből befolyt összeg nem éri el az
50 millió forintot, így várhatóan mintegy 40 millió forint összegű iparűzési adó
elmaradással számolhatunk.
A Széll Kálmán terv az önkormányzati rendszer, az oktatás és egészségügy
átszervezését tűzte ki célul. A költségvetési törvény tervezete az önkormányzatra
hatással lévő ellátórendszerek átalakítása miatti pénzügyi kihatásokat még nem
tartalmazza. A normatív hozzájárulások és támogatások összegében az előző évhez
viszonyítva lényeges változások nincsenek. A törvénytervezet 3. számú melléklete
szerint a település-működtetéshez, közoktatáshoz, szociális és gyermekjóléti
alapszolgáltatásokhoz, intézményi ellátásokhoz biztosítanak támogatást, az 5. számú
melléklet szerint központosított előirányzat, a 8. számú melléklet alapján felhasználási

kötöttséggel járó kiegészítő támogatás jár egyes közoktatási és szociális feladatok
ellátáshoz.
A megosztott bevételek szabályozása alapján változatlanul 8%-os részesedés illeti meg
az önkormányzatot a lakhely szerint képződő személyi jövedelemadóból, a
gépjárművek után beszedett adóból pedig 100%.
A feladatok átszervezése a támogatásokra csak a tűzoltóság esetében volt hatással.
A katasztrófavédelemről szóló törvény módosítása alapján 2012. január 1-jétől a
hivatásos önkormányzati tűzoltóságok állami tűzoltósággá alakulnak, az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság veszi át működtetésüket, így a támogatási
előirányzatot sem lehet már igényelni. Az Országgyűlés 2011. szeptember 19-i ülésén
elfogadta a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényt, amely 2012. január 1-jén lép
hatályba. A törvény előírja, hogy a polgármester közbiztonsági referenst jelöl ki, aki a
polgármester katasztrófák elleni védekezésre való felkészülési, védekezési,
helyreállítási szakmai feladataiban, továbbá rendvédelmi és honvédelmi feladataiban
közreműködő, köztisztviselői jogviszonyban álló, e feladat ellátására a polgármester
által kijelölt, e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott végzettséggel
rendelkező személy kell, hogy legyen.
A tűzvédelmi feladatokat szolgáló önkormányzati vagyont térítésmentesen át kell adni
állami tulajdonba.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján az
önkormányzatoknak kötelező feladata gondoskodni az egészséges ivóvízellátásról, az
óvodai nevelésről, általános iskolai oktatásról és nevelésről, egészségügyi és szociális
alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és köztemetők fenntartásáról,
parkolásról, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak biztosításáról.
A helyi önkormányzatokról szóló T/4864. számú törvényjavaslat szerint törvény
állapíthat meg kötelező feladat és hatáskört.
A helyi közügyek megoldására az önkormányzat önként vállalhat feladatokat, ez
azonban nem veszélyeztetheti a törvény által előírt kötelező feladat- és hatáskör
ellátását. Az önkormányzatok eltérő adottságai miatt differenciált lesz a kötelező
feladatok köre.
A törvényjavaslat a kötelező feladatok körét nem adja meg konkrétan, az ágazati
törvények határozzák meg a feladatok ellátásának részletes szabályait.
A jogszabályok még nem állnak rendelkezésre, emiatt pontosan az önkormányzat
2012. évre vonatkozó feladatainak felsorolását nem tudjuk megadni.
Az önkormányzati törvény tervezete alapján a helyi önkormányzati feladatok az
alábbiak lesznek:
- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők fenntartása, a közvilágításról való
gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és
tartozékainak fenntartása, közparkok és egyéb közterületek fenntartása,
gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek elnevezése;

- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó
szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának
biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása,
közművelődési tevékenység támogatása; filmszínház, előadó-művészeti
szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi
közművelődési tevékenység támogatása;
- egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások;
- lakásgazdálkodás;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkár-elhárítás;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára – külön jogszabályban meghatározott
termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás
lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- helyi közösségi közlekedés biztosítása.

A jelenlegi szabályozás szerint az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatát
jelentik az alábbi táblázatokban felsoroltak:
A városüzemeltetés területén:
Településfejlesztés
Településrendezés
Az épített és természeti környezet védelme
Lakásgazdálkodás
Vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés
Csatornázás
Köztemető fenntartása
Helyi közutak és közterületek fenntartása
Helyi tömegközlekedés
Köztisztaság és településtisztaság biztosítása
Gondoskodás a helyi tűzvédelemről
Gondoskodás a közbiztonság helyi feladatairól
Közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban
Közreműködés a foglalkoztatás megoldásában
Óvodáról való gondoskodás
Alapfokú nevelésről, oktatásról való gondoskodás
Egészségügyi ellátásról való gondoskodás
Szociális ellátásról való gondoskodás
Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás
Közösségi tér biztosítása
Közművelődési tevékenység támogatása
Tudományos tevékenység támogatása
Művészeti tevékenység támogatása
Sport támogatása
Nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása
Az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése
Kéményseprő-ipari tevékenység
Hulladékártalmatlanító telep kijelölése
Földrajzi nevek megváltoztatása
Energiaellátási tanulmány véleményezése
Helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítása
Közművelődési szolgáltatások
Gazdasági program megállapítása

Ezek a feladatok a
törvény alapján
megfogalmazottak
[8.§ (2) bekezdés]
szerint:
„Az (1)
bekezdésben
foglalt
feladatokban a
települési
önkormányzat
maga határozza
meg — a lakosság
igényei alapján,
anyagi
lehetőségeitől
függően —, mely
feladatokat, milyen
mértékben és
módon lát el.”

Az Ötv. 8.§ (4) bekezdése alapján nevesített kötelező feladatok

Egészséges ivóvízellátás

Óvodai nevelés

Általános iskolai oktatás és nevelés

Egészségügyi és szociális alapellátás

Közvilágítás

Helyi közutak fenntartása
Köztemető fenntartása
Nemzeti és etnikai kisebbségek jogai
érvényesítésének biztosítása
Állatvédelemmel kapcsolatos teendők

A közműrendszer és vagyon fenntartása,
valamint
fejlesztése
önkormányzati
hozzájárulást is feltételez (akár pályázati
önerőben).
Megfelelő
infrastruktúra
biztosítása,
megfelelő minőségű ingatlanállomány
üzemeltetése, valamint a technikai jellegű
költségek (pl.: bérköltségek) jelentkeznek.
Akadálymentesítési
kötelezettség
teljesítése alapvetően anyagi kérdés.
Megfelelő
infrastruktúra
biztosítása,
megfelelő minőségű ingatlanállomány
üzemeltetése, valamint a technikai jellegű
költségek (pl.: bérköltségek) jelentkeznek.
Akadálymentesítési
kötelezettség
teljesítése alapvetően anyagi kérdés.
(Elvileg állami feladattá válik a
közeljövőben.)
Megfelelő
infrastruktúra
biztosítása,
megfelelő minőségű ingatlanállomány
üzemeltetése, valamint a technikai jellegű
költségek (pl.: bérköltségek) jelentkeznek.
Akadálymentesítési
kötelezettség
teljesítése alapvetően anyagi kérdés.
(Elvileg nagy része állami feladattá válik a
közeljövőben.)
Jelentős technológiai fejlesztéssel jelentős
fogyasztáscsökkenés érhető el, azonban a
fejlesztés nagymértékben forrásigényes
folyamat. Így megtakarítás csak a
fejlesztésre szánt pénzösszegnek a
fogyasztásban mért megtakarításból való
megtérülése utáni időszakban realizálható.
Forrásigényes folyamat.

Külön jogszabályban meghatározott
feladat.

Önként vállalt feladatok:
A közbiztonság helyi feladatainak támogatása
Minimális technikai jellegű (munkabér és
a megyei rendőr-főkapitánysággal kötött
organizációs, rezsi) költségek.
együttműködési megállapodás alapján.
A fenntartásnak elvileg rentábilisnak
kellene lennie a beszedett mezőőri
azonban
tapasztalatunk
Önkormányzati mezei őrszolgálat létrehozása járulékokból,
szerint 500-1000 eFt többletköltség van.
és fenntartása.
Technikai
jellegű
(munkabér
és
organizációs, rezsi) költségek.
Helyi jelentőségű természeti terület védetté
nyilvánítása, helyi jelentőségű védett Becsült költségnagyság (1-2 millió Ft –
természetű területek fenntartására terv területfenntartás, táblacsere-pótlás, stb.)
készítése.
A betöltött állás kapcsán jelentkező
Önkormányzati
természetvédelmi
őr
technikai költségek (pl.: bérköltség, oktatás
foglalkoztatása a Polgármesteri Hivatalban.
– vizsga, stb.).
Polgári
természetőrök
bevonása
az
Természetőr bázis ingatlanhasználata és
önkormányzat
természetvédelmi
őrzési
fenntartása.
tevékenységébe.
Önkormányzati
környezetvédelmi
alap, Költségvetésben biztosított lehetőség – a
annak részeként természetvédelmi alap természetvédelmi
bírságból
befolyt
létrehozása.
összegekből létrejövő alap.
Közterület-felügyelet létrehozása a
Bérköltség, technikai jellegű költségek
Polgármesteri Hivatalban.
(egyenruha, képzések, vizsga, stb.).
Helyi építészeti értékek védetté nyilvánítása, Éves költségvetés, elvileg a védettség
a védett értékek fenntartásának támogatása.
megóvásáról gondoskodni kell.
Külön
önkormányzati
rendeletben
meghatározott egyes helyi fejlesztési
feladatok megvalósítása európai uniós Bérjellegű
költségek,
önerők,
nem
támogatással, a megvalósított projektek és a finanszírozható elemek költségei.
projektekhez kapcsolódóan tett vállalások
fenntartása.
Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi
személyszállítás fenntartása helyi járattal, Normatív támogatás alapján, szükség esetén
részben helyi személyszállításban résztvevő többlet biztosításával.
helyközi járattal.
Ingatlanfenntartás és -fejlesztés, egyesületi
A helytörténeti emlékek gyűjtésének és
támogatás.
gondozásának, helytörténeti gyűjtemény
Munkabér-költségek.
fenntartásának támogatása.
Technikai jellegű költségek.

Ingatlan-fenntartási költségek,
Gimnáziumi oktatás, szakiskolai oktatás, fejlesztések költségei.
kollégiumi ellátás középiskolában.
Munkabér-költségek.
Technikai jellegű költségek.
Ingatlanállomány biztosítása, fejlesztés
költségei.
Alapfokú művészeti oktatás
Munkabér-költségek.
Technikai jellegű költségek.
Ingatlanállomány biztosítása, fejlesztés
Táboroztatás támogatása
költségei. Munkabér-költségek.
Technikai jellegű költségek.
~ 40 millió Ft-os költségnagyság, amely
Szilárd hulladék szelektív gyűjtésének jelentős hulladékmennyiségtől szabadítja
szervezése,
zöldhulladék
gyűjtése
és meg a várost és a városi lakosságot
ártalmatlanítása.
jelentős
szolgáltatási
színvonalat
eredményezve.
Hulladékudvar fenntartása
Ingatlanállomány fenntartása, fejlesztése –
idősek otthona, időskorúak gondozóháza,
éjjeli menedékhely, családok átmeneti
Szociális intézményi szolgáltatások
otthona. Munkabér-költségek.
Technikai jellegű költségek.
„Szoc-kaszálás”,
vízelvezető
árkok
Az
ingatlantulajdonosokat
terhelő,
a tisztítása, parkfenntartás és a közterületek
közterületek
tisztántartására
vonatkozó rendben tartásának egy része (jellemzően
kötelezettségek részbeni átvállalása.
a
tömbtelkeknél),
szaktanácsadási
költségek.
Költségvetési lehetőségtől függő tétel, egy
normális, használható közterületi játszótér
3-9 millió Ft-ba kerül minőségtől,
Játszóterek üzemeltetése, fenntartása
játékeszköz számtól és ártól függően (egy
Dombóvár méretű városnak).
Közterületek virágosítása
Évtől és igénytől függő költségrend
Szökőkutak üzemeltetése
~ 1.500.000 Ft (létesítésen kívüli költség)
~ 2.000.000 Ft (mennyiségtől és
Díszvilágítás
minőségtől függő összeg)
Katasztrófavédelem (gépjármű fenntartása)
kb. 500.000 – 1.000.000 Ft
Városüzemeltetés során ellátott, elvégzett
feladatok (közterületi területek rendezése,
zöldterületi részek rendezése, fejlesztése,
stb.).

OKTATÁS

Kötelező feladatok
Bölcsődei ellátás

A jelentkezési igényeket az intézmény ki
tudja elégíteni, az éves átlaglétszám
jelentősen elmarad a működési engedélyben
foglalttól.
A jelenlegi intézményhálózat az igényeket ki
tudja elégíteni, kapacitás bővítésre nincs
szükség.

Óvodai nevelés, sajátos nevelési Amennyiben a köznevelési törvény tervezete
igényű gyermekek óvodai nevelése
a jelenlegi formában kerül elfogadásra, a
három éves kortól kötelező óvodai ellátás
biztosítása kismértékű létszám-növekedést
fog eredményezni.
A jelenlegi intézményhálózat az igényeket ki
tudja elégíteni, kapacitásbővítés nem
szükséges.
A társulásban fenntartott intézmények
Általános iskolai oktatás, sajátos
községi feladatot is ellátnak, amely nem
nevelési igényű gyermekek általános
kötelező. A jelenlegi szabályozás alapján
iskolai nevelése
azonban ezzel a kihasználtság nő, és a város
középiskoláiba jelentkező tanulók jelentős
részének a minőségi oktatáshoz való
hozzáférése csak így biztosított.
Önként vállalt feladatok
Kiegészítő normatíva igénybe vételére
megszüntetése
a
jelenlegi
Nyelvoktató kisebbségi oktatás az jogosít,
alapján
jelentős
általános iskolákban és a gimnáziumban szabályozás
érdeksérelemmel jár.
DDOP pályázatban vállalt kötelezettség,
Alapfokú művészeti oktatás
fenntartása emiatt 2015/2016. tanév végéig
kötelező.
Gyógytestnevelés
biztosítása
az A feladatot 2011. szeptemberétől a
általános
és
középiskolai „Reménység” Napközi Otthon és Fejlesztő
feladatellátáson belül
Iskola látja el az egész kistérségben.
Az
Apáczai
Oktatási
Központ
kollégiumának fenntartása a 2015/2016.
tanév
végéig
pályázatban
vállalt
kötelezettség.
A Herceg Esterházy Szakképző Iskola
Kollégiumi ellátás középiskolában
kollégiumának megszüntetése esetén a
jelenlegi létszámok elhelyezése nem
biztosítható az Apáczai kollégiumában, e
nélkül az intézmény tanulólétszámának

Általános
Művelődési
működtetése

Felnőttoktatás

Szakiskolai oktatás
Szakközépiskolai oktatás

Gimnáziumi oktatás

csökkenését vonja maga után.
Az intézmény típusa szerint általános
művelődési központ, mivel földrajzi
elhelyezkedéséből adódóan az újdombóvári
Központ városrész számára nyújt közművelődési és
közösségi
szolgáltatásokat.
Az
intézménytípus
alapján
többletfinanszírozásra nincs szükség, ezért
megtartása javasolt.
Középiskolában érettségire felkészítés és
szakképzés folyik e feladat keretében,
általános iskolában szükség szerint
indítható. (Az elmúlt években általános
iskolai felnőttoktatás indítására nem volt
szükség.)
A
felnőttoktatás
az
intézményi
feladatellátást erősíti, a munkaerő piaci
igények kielégítését szolgálja. Tekintettel
arra, hogy a kistérségben jelentős a
munkanélküliség aránya, a jelenlegi
keretek bővítése indokolt lenne a már
nappali
oktatásban
nem
oktatható
jelentkezők átképzése és munkaerő piaci
esélyeinek növelése érdekében.
A tankötelezettség teljesítése érdekében
szükséges oktatási formák, ahova a
jelentkezők felkészültségük, érdeklődésük
alapján nyújtanak be felvételi igényt. A
fiatalok helyben tartása, városhoz való
kötődésük erősítése, és nem utolsó sorban a
családok
tehervállaló
képességének
végessége miatt javasolt megtartani.
Költségvetési szempontból a jelenlegi
oktatási intézményszerkezet megtartása
mellett a felvehető létszámok és a felvételi
körzet tekintetében indokolt a felülvizsgálat.

EGÉSZSÉGÜGY
Önként vállalt feladatok
Alapellátást meghaladó egészségügyi
szakellátást
nyújtó,
egészségügyi
szolgáltatást végző gazdasági társaság
alapítása és fenntartása

Városi és térségi egészségügyi ellátás
biztosítása érdekében szükséges. Az
egészségügyi ellátórendszer átszervezése a
következő évben várható. A jelenlegi
koncepció alapján a kórházzal integrált
járóbeteg-ellátás állami fenntartásba kerül
2012. évben, az átadás várhatóan 2012.
végére megtörténik.

Szociális támogatások és szolgáltatások
2012. évben sor fog kerülni az önkormányzati hatáskörök telepítésének, az ellátások,
szolgáltatások tartalmának, finanszírozásának teljes újragondolására.
A nemzeti szociálpolitikai koncepció alapján az új szolgáltatási és segélyezései
konstrukció kialakításának céljai a következők lesznek:
- Fenntartható, a társadalmi elvárásoknak megfelelő szociális biztonsági háló
kialakítása.
- A szociális (ideértve a gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszereket is)
védelmi rendszer pénzbeli, természetbeni és szolgáltatási ellátórendszerére
vonatkozó új strukturális, szabályozási, finanszírozási és igazgatási keret
kialakítása.
- A szociálpolitikai szolgáltatások települési szinten egy egységes rendszert
alkossanak, amelyek szükségleteik szerint képesek a felnőtteket és
gyermekes családokat erősíteni.
- A szolgáltatások igazodjanak a szükségletekhez.
- A szükségletekből, megoldandó problémákból kell kiindulni, és a
(mindenkori) rendelkezésre álló forrásokat ezek megoldását a lehető
legeredményesebben megvalósító intézkedésekre kell fordítani.
- A szociális ellátások rendszere képes lehet a családok életében bekövetkező
kisebb, illetve nagyobb problémák okozta zavarok kezelésére, de
önmagában nem alkalmas arra, hogy egyedül megoldja azokat az
össztársadalmi kérdéseket, melyek a szociálpolitika eszközeinél szélesebb
körű, komplex eszközöket igényelnek.
- A koncepció olyan iránytű, amely középtávon érvényesítendő intézkedési
irányokat fogalmaz meg, és amely segít a döntéshozóknak saját terveik,
fejlesztési elképzeléseik részletes kimunkálásában, értékelésében.

Jelenleg a szociális ellátások és szolgáltatások terén az alábbi önként vállalt
feladatokat látjuk el:
Temetési segély

A mindenkori legkisebb összegű temetés árának
10%-a, amely nem kötelező. Nagyságrendje nem
jelentős, a támogatási forma megtartása indokolt.
A képviselő-testület a 2011. október 3-i ülésén
döntött a támogatás megszüntetéséről.

Méltányossági ápolási díj
Kamatmentes kölcsön

A képviselő-testület a 2011. október 3-i ülésén
döntött a támogatás megszüntetéséről.

Köztemetés
költségeinek Szociális rászorultság alapján ítélhető meg, a
részben vagy egészben történő kifizetés nagyságrendje nem jelentős.
megtérítése alóli mentesítés
Adósságkezelési szolgáltatás

A képviselő-testület a 2011. október 3-i ülésén
döntött arról, hogy az adósságkezelési szolgáltatás
kiváltására 2011. december 31-ig ki kell dolgozni
más támogatási formát.
Utazási támogatás
Csekély összegű támogatás, az igénybe vevők száma
nem jelentős.
Méhnyakrák elleni védőoltás A támogatás prevenciós jellege és társadalmi
támogatása
jelentősége miatt megtartása javasolt.
Jelzőrendszeres
segítségnyújtás
Közösségi ellátások

házi Pályázati forrásból biztosított a fedezete, valós
társadalmi szükségletet elégít ki

Támogató szolgálat és szociális Pályázati támogatásból finanszírozott.
taxi szolgáltatás
Idősek otthona

A feladatellátás társulásban történik, az intézmény a
költséghatékonyabb működtetés és a szakmai
követelmények magasabb szintű teljesítése, újszerű,
Időskorúak gondozóháza
a helyi igényekhez alkalmazkodó ellátások
biztosítása érdekében jött létre. Társadalmi igényt
elégít ki.
Éjjeli menedékhely
Krízis időszakban teljes kapacitással (12 fő)
működik, fenntartása indokolt.
Családok átmeneti otthona és A gyermekek átmeneti gondozását, mint kötelező
helyettes szülői ellátás
feladat ellátását biztosítja az önkormányzat e két
nem kötelező feladat egyidejű ellátásával.

Önkormányzatunk részt vesz a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás
működtetésében, ennek keretében a következő feladatok ellátása biztosított:
- logopédiai
ellátás
és
gyógytestnevelés
pedagógiai
szakszolgálatok megszervezése,
- korai fejlesztés és gondozás,
- súlyos és halmozottan fogyatékos
gyermekek ellátása fejlesztő iskolai
oktatásban,
- iskolabusz üzemeltetése,
- fogyatékos gyermekek és fiatalok
nappali ellátása,
- szociális foglalkoztatás: munkarehabilitáció és fejlesztő-felkészítő
foglalkoztatás,
- könyvtár ellátó-szolgáltató rendszer,
mozgókönyvtári ellátás,
- gyermek
és
ifjúsági
táborok
működtetése,
- idegenforgalmi, turisztika-fejlesztési
tevékenység, a kistérségi tourinform
iroda működtetése.

A Többcélú Kistérségi Társulás keretében
ellátott feladatok után az önkormányzat
kiegészítő támogatást kap, amely a fenntartói
hozzájárulás mértékét csökkenti, és a
kötelezőnél több és magasabb szinten ellátott
feladat működtetését teszi lehetővé.
A kiegészítő normatíva alapján bővülhet a
kistérségben nyújtott szolgáltatások köre, a
szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetősége.
A helyi önkormányzatokról szóló törvény
elfogadása és 2012. január 1-jei életbe lépése
esetén a tervezet szerint a többcélú kistérségi
társulásokról szóló törvény 2013. január 1.
napjától hatályát veszti.

Egyéb önként vállalt feladatok:
Csatlakozás a „Bursa Hungarica” Megtartása a rászoruló tehetséges diákok
tanulmányainak segítése,
a
felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj- felsőfokú
városhoz való kötődés erősítése és a város
pályázathoz.
lakossága iskolázottsági szintjének emelése
érdekében indokolt.
Táboroztatás támogatása
Éves keretösszege nem jelentős, azonban a
tanulók
nyári
táboroztatásának
megszervezéséhez szükséges
Drogprevencióval kapcsolatos feladatok A feladat ellátása 2011 szeptemberétől
ellátása, kábítószer egyeztető fórum kistérségi szintre került.
működtetése.
Az
önkormányzati
költségvetési Éves keretösszege 1 MFt, melynek
szerveknél
közalkalmazotti megtartását javaslom.
jogviszonyban álló dolgozók lakáscélú
támogatása.

Az önkormányzat 2012. évi várható bevételei
1. Központi költségvetésből származó források
A költségvetési törvényjavaslat alapján 2011. október 27. – november 9. közötti
időtartamban fel kellett mérni a normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal
kapcsolatos igényeket és rögzíteni az önkormányzati információs rendszerben.
A felmérő adatlapok kitöltése az intézmények feladata volt, az idő rövidsége miatt az
előző évhez hasonlóan a belső ellenőrzés a helyszínen az adatok statisztikai adatoknak
és jogszabályi előírásoknak történő megfelelőségét nem tudta felülvizsgálni.
A normatív hozzájárulások megállapítása az előző év október 1-i statisztikai adatok,
illetve a 2012. évben induló tanévre becsült nyitó létszám figyelembevételével
történik, tehát a 2012. évi igénylés a költségvetési törvény tervezetében nem számol a
köznevelési törvénytervezet szerinti átalakítással, az oktatási intézmények állami
átvételével. Az átvétel miatt a finanszírozás változása nem ismert. A 2012. évre
számított támogatások éves szintű finanszírozást tartalmaznak, az új szabályozások
alapján várhatóan a támogatási rendszer módosul.
A felmérés adatait az előterjesztés melléklete tartalmazza. A várható támogatások az
előző évhez képest az alábbiak szerint változnak:
- a lakosságszámhoz kötött támogatások nagyságát befolyásolja, hogy tovább
csökken a népesség, az előző évi 19.972 főről 19.799 főre,
- a kötelező feladatokhoz és a szolgáltatások megszervezéséhez járó hozzájárulás
fajlagos összege 4.074 Ft/főre emelkedik, de így is az üzemeltetési, igazgatási,
sport- és kulturális feladatra összesen csak 80.661 eFt áll rendelkezésre,
- az üdülőhelyi feladatoknál a hozzájárulás mértéke maradt a tartózkodási idő
alapján beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához 1,5 forint, azonban a
2011. évben átadott gunarasi szálloda miatt nagyobb bevétellel számolunk,
- a pénzbeli szociális ellátásokra biztosított összeg nem ismert, differenciált összegű
lesz a segélyekhez adott önrész és a lakosságszám függvényében,
- a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokra a fajlagos összeg változatlan, a
lakosságszám miatt a támogatás alacsonyabb,
- a szociális intézményi ellátásoknál a támogatások fajlagos összege nem emelkedett,
a szolgáltatások bővülése miatt (házi segítségnyújtás Kapospula, Csibrák)
számolunk növekedéssel,
- a gyermekek napközbeni ellátásánál több, a bölcsődei tényleges ellátásban
részesülő gyermeket vettünk figyelembe,
- a közoktatási normatívák fajlagos összege változatlan, a közoktatási alaphozzájárulás számítási módszere (teljesítmény-mutató) megegyezik az előző
évivel,
- óvodai létszámnál a Szivárvány óvodai intézményegység tervezett csökkentést,
- általános iskolai létszámnál nem várunk lényeges módosulást,
- a szakközépiskolai oktatásban előző évben tervezett magasabb létszámemelkedés
elmaradt, mely a 2012. évre is kihat,
- a kollégiumi létszám folyamatosan csökken,

- az iskolai gyakorlati oktatás átszervezésével a Herceg Esterházy Miklós Szakképző
Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium által végzett gyakorlati képzés létszáma
és így a hozzájárulás összege is lényegesen alacsonyabb az előző évinél.
A törvénytervezetben a személyi jövedelemadó megosztásának eljárása nem változik.
A 2010. évre bevallott, a Nemzeti Adóhivatal által településenként kimutatott személyi
jövedelemadó 8%-a közvetlenül illeti meg a települést. A jövedelemdifferenciálódás
mérséklése számítási módszere azonos az előző évivel, a helyben maradó személyi
jövedelemadó-bevétel és az iparűzési adó-erőképesség együttesen számított egy főre
jutó összege kiegészül Dombóvár esetében 40.400 Ft/fő szintig (2011. évben 41.480
Ft/fő).
A térségi feladatok miatt a feladatok mutatószáma és 40 eFt szorzatának összegével nő
a fenti bevétel.
Az előző évhez viszonyítva a személyi jövedelemadó 8%-a 22,6 millió forinttal
kevesebb. A térségi feladatok esetében a mutatószám alacsonyabb lett, mely 25 millió
forint kiesést jelent. Az iparűzési adó-erőképesség viszont romlott, így a
jövedelemdifferenciálódás mérséklésére adott támogatás összességében csak 6 millió
forinttal marad el az előző évitől.
A normatív hozzájárulások és a megosztott személyi jövedelemadó esetében a
törvénytervezet alapján 75 millió forinttal kevesebb állami forrás áll rendelkezésre,
mint az előző évi eredeti előirányzat.
Továbbra is igényelhetőek az 5. számú melléklet szerinti központosított támogatások,
melyek részletes szabályait az év közben kiadott rendeletek szabályozzák.
A 8. számú melléklet alapján normatív, kötött felhasználású támogatásokhoz juthat
hozzá az önkormányzat egyes közoktatási, szociális feladatokhoz. A kötött
felhasználású körbe került változatlan fajlagos összeggel a kedvezményes óvodai,
iskolai, kollégiumi étkezés, valamint az ingyenes tankönyvellátás támogatása.
2. Önkormányzati saját bevételek
Az önkormányzati saját bevételek között a helyi adók a meghatározóak.
A 2012. évi költségvetést megalapozó törvényi változások között előterjesztésre került
a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása is. Természetesen a módosító
javaslatok alapján a szabályozás eltért a tervezettől, a helyi adók rendszerének
áttekintése a jövő évben esedékes kötelezettségek fedezetének megteremtése miatt a
bevételek növelése érdekében szükséges.
Az önkormányzat iparűzési adó-erőképessége romlott az előző évekhez képest, a
személyi jövedelemadó helyben maradó része is fokozatosan csökken.
Az iparűzési adó esetében az adó mértéke az adóalap 2%-a, a törvényi maximumon
van, az adó mértékének emelésével nem lehetséges az adónemből származó
bevételkiesést ellensúlyozni. Az előző év hasonló időszakában a ténylegesen befolyt
adó 50 millió forinttal haladta meg az idei évit, mely jelzi a vállalkozások árbevétel
csökkenését, a 2010. évre elszámolt iparűzési adó alacsonyabb összege kihat a 2012.
évben fizetendő adóelőleg összegére is.
Az építményadó esetében az adó mértéke 700 Ft/m2, az adómérték emelhető, az
adóalanyok köre bővíthető.
Telekadót még nem vetett ki az önkormányzat.

A magánszemélyek kommunális adójának mértéke 4.000 – 14.400 Ft, az adó mértéke
növelhető.
A 70. életévet betöltő magánszemély mentes az adó alól, a 65. életévet betöltő
személyt 50%-os kedvezmény illeti meg.
Az idegenforgalmi adó mértéke 300 Ft/fő/éj, mértéke szintén emelhető.
Az önkormányzati saját bevételek körében az oktatási intézményeknél a
nyersanyagnormát a képviselő-testület 2011 novemberébe emelte, a következő évben
két alkalommal vizsgálható felül a térítési díj.
A szociális ágazatban a térítési díjat az év vége után a kiadások és bevételek
ismeretében javasolt rendezni, természetesen ebben az ágazatban tér el a legnagyobb
mértékben a rendeletben meghatározott térítési díj és a tényleges bevételt jelentő,
jövedelemvizsgálattól függő személyi térítési díj.
A bérleti díjaknál az inflációnak megfelelő nagyságú rendezést indokolt végrehajtani,
a szennyvízcsatorna és az ivóvízhálózat bérleti díja esetében legalább az amortizációs
költségnek megfelelő bevételt kell elérni.
A társulások esetében a társulási hozzájárulások fizetésének elvét még 2011. évben
véglegesíteni kell, hogy az aláírt megállapodásoknak megfelelően számított
hozzájárulásokat már az év elejétől be tudja szedni az önkormányzat.

Önkormányzati kiadások
Az önkormányzat kiadásait meghatározó feladatokra jelenleg még nem tudunk pontos
választ adni, az önkormányzati rendszer átalakításáról szóló törvényjavaslatról, a
költségvetést megalapozó törvénymódosításokról valamint az ágazati törvényekről az
Országgyűlés még nem döntött.
A járási hivatalok kialakítása, az alapfokú oktatás állami átvétele a bevételek mellett a
feladatellátás szervezésére, a szükséges létszámra és a kiadások nagyságára is hatást
gyakorolhat.
Az önkormányzat kiadásai között a legnagyobb arányú a személyi juttatás és járulékai.
A törvényjavaslat alapján a közszférában az illetmények nem emelkednek, változatlan
az illetményalap, cafeteria keret, illetménypótlék számítási alapja és a
keresetkiegészítés alapja.
Az illetmények a minimálbér emelése, az adórendszer átalakítása miatti kompenzáció
címen növekedhetnek.
A dologi kiadások inflációnak megfelelő változására nincs állami forrás, az áfa
általános kulcsának 27%-ra történő növelését szintén saját forrásból kell
kigazdálkodni.
Az önkormányzat az előző években vállalt kötelezettségeire biztosítani kell a fedezetet
a 2012. évben is.
A nagyobb összegű, határozott idejű szerződések közül a települési szilárd
hulladékkezelés 2016. december 31-én, a közterületek takarítása és parkfenntartása
2014. január 31-én, állami kezelésben lévő utak kaszálása 2012. október 15-én, az
Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskolai Intézményegység fűtése 2016. november
14-én, a József Attila Általános Művelődési Központ fűtése 2012. december 31-én jár
le.

A képviselő-testület határozatot hozott a következő évre vonatkozóan a
munkahelyteremtés támogatására 5 millió forint összegben, járdaprogramra 3 millió
forint összegben, a gyakorlati képzés támogatására 8,5 millió forint összegben és
céltartalékban elkülönítve 5 millió forint összegben. A Bursa Hungarica ösztöndíj
pályázatra 3,5 millió forintot jelölt meg, a Kinizsi u. 37. ingatlan üzemeltetésére 5,3
millió forintot biztosított. A Rajk László utca kiépítésének költségeit szintén 2012.
évre vállalta.
A Dombóvári Fiatal Értelmiségéért Közalapítvány programjaira 3 millió forintot
hagyott jóvá.
A folyamatban lévő beruházások közül várhatóan a 2012. évi költségvetést terheli a
Művelődési Ház felújításának késedelmi kamata, az ÚJ K.O. R. – Új Kapos-menti
Oktatási Rendszer projekt pótmunkáinak lezárása, szennyvízberuházás végleges
költségei ismeretében az esetleges lakossági befizetések elmaradása esetén a pótlás.
1. Közoktatási intézmények működése
A következő évben a feladatellátás előreláthatólag a jelenlegi intézményi struktúrában
fog működni. Valamennyi intézményt érintő kötelezettség, hogy a kötelező eszköz- és
felszerelésjegyzék teljesítésének határidejét 2012. szeptember 1-jében határozták meg,
valamint könnyítettek azokon a feltételeken, amelyek teljesítése más intézmény vagy
szolgáltatás igénybe vételével is biztosítható (pl. tornaterem, aula, orvosi szoba).
A dombóvári intézmények az intézménytípusra megállapított kötelező felszerelések
tekintetében továbbra is kisebb hiányosságokkal küzdenek, melyek ütemezett
beszerzése két év alatt biztosítható. Ezek fedezetét a következő évek költségvetésében
biztosítani kell az intézmények számára. (Az eszközjegyzékre vonatkozó halasztási
lehetőség nem vonatkozik az 1998. után létrehozott intézményekre, ezért a 2003-ban
alapított József Attila ÁMK esetében az eszközjegyzék apróbb hiányosságainak
pótlását prioritásként kell kezelni.)
1.1. József Attila Általános Művelődési Központ
A József Attila ÁMK Százszorszép Óvodájában a következő tanévben a demográfiai
adatok alapján a jelenlegivel azonos gyermeklétszám prognosztizálható. A dombóvári
iskola teljes tanulólétszámában jelentős mértékű változás nem várható. Jelenleg több
évfolyam osztályai számára biztosítja önkormányzatunk a maximális
osztálylétszámok túllépését. Erre ismételten azért volt szükség, mivel a szakértői
bizottság vagy nevelési tanácsadó által kiállított szakvélemények tanúsága szerint
több tanuló is kettő főnek számít a létszámok számításánál. Jelenlegi létszámaival
teljes pedagógiai és infrastrukturális kihasználtsággal működik az intézmény, a leendő
2012/2013-as tanévben 3-nál több első osztály indítására nincs lehetőség.
A községi tagintézmények struktúrája és létszáma várhatóan a jelenlegivel azonosan
alakul, további átszervezés nem várható, így a pedagógus létszámszükségletben sem
várható változás.
1.2. Illyés Gyula Gimnázium
Az intézmény a következő tanévben várhatóan a jelenlegi struktúrában (kollégiumi, és
szakközépiskolai feladatellátás nélkül) működik tovább. A város általános iskoláiban

volumenében a tavalyival azonos a 8. évfolyamosok létszáma, a vonzáskörzet
általános iskoláiban kismértékű létszám csökkenés figyelhető meg, csak a jelentkezési
adatok ismeretében tervezhető pontosan az induló 9. évfolyamos osztályok száma. A
várható változásokra tekintettel (gimnáziumi oktatás minőségének szigorítása már a
bemenetkor is) célszerűnek tűnik a mostaninál aktívabb, karakteresebb egyéni képzési
arculatot adni az intézménynek, átgondolni, hogy a következő évek változásainak
esetleges negatív hatásait a gimnázium hogyan védheti ki.
1.3. Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és
Kollégium
Az iskola tanulólétszáma 123 fővel csökkent a tavalyihoz képest, mely jelentősnek
mondható. Az intézmény oktatási struktúrája, és ezen belül a képzési formák aránya
nem számottevően, de évről évre változik. A várakozásoknak megfelelően tovább
csökkent a szakközépiskolai oktatás 9-12. évfolyamán tanulók száma. Az előrehozott
szakképzés bevezetésével, és a szakiskolai szakképzés 1. évfolyamára történt magas
számú jelentkezések miatt erőteljesen nőtt a szakképzésben résztvevők aránya, és ez
várható a következő tanévben is. Az előrehozott szakképzés a minimálisra szorította
vissza az érdeklődést a szakiskolai oktatás iránt, ezért ebben a tanévben nem sikerült
beiskolázni tanulókat erre képzési formára, így a hagyományos szakiskola évfolyamai
kiürültek. Az egyeztetés alatt álló jogszabályok koncepciója alapján is arra a
következtetésre juthatunk, hogy az oktatáspolitika felismerte a szakiskolai oktatás
zsákutca jellegét, és más oktatási formában kívánja a tankötelezettség teljesítésének
lehetőségét biztosítani.
A duális képzésre való áttérés többek között ezt a problémát hivatott kezelni.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herceg Esterházy Miklós
Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium által oktatott szakmák esetében
a gyakorlati képzés megszervezésével és lebonyolításával 2011. november 1. napjától
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.-t bízta meg abból a célból, hogy az
intézmény a gyakorlati oktatást korszerűbben és költséghatékonyabban oldja meg.
A képzési struktúra változása a személyi állomány létszámának és összetételének
változását vonja maga után, ezt a 2012. évi költségvetés tervezésében érvényesíteni
kell.
A belső ellenőrzés 2010. évi vizsgálata feltárta, hogy jelentős a létszáma azoknak a
pedagógusoknak, akiket nem megfelelő iskolai végzettséggel alkalmaznak az
intézmények, köztük is legjelentősebb számban vannak szakoktató beosztásban.
Tekintettel arra, hogy a 2012. évi költségvetési törvény tervezete szerint várhatóan
ismét lesz normatív támogatás a pedagógus továbbképzésekre, folytatni kell a nem
megfelelő végzettségű dolgozók beiskolázását folyamatosan, az intézmény anyagi
teherviselésével arányában. (Szakiskola gyakorlati oktatásában résztvevő szakoktatók
esetében a középfokú végzettség elfogadható, ha nem intézményben, hanem
gazdálkodó szervezetben folytatják a képzést.)
A kollégium feltöltöttsége tavaly 80, ebben a tanévben 66 %-os. A tanulólétszám
csökkenésével arányosan várható a kollégiumi létszám apadása is, mely
szükségszerűen felveti a kollégiumi ellátás intézményi kereteinek átgondolását.
1.4. Apáczai Oktatási Központ

A 2009. augusztus 1. napjától működő integrált intézmény fenntartási kötelezettsége a
pályázat befejezését követő 5. év végéig terheli a fenntartó önkormányzatokat. A
pályázat végrehajtása megkezdődött, a várható befejezés ideje a támogatási szerződés
szerint 2011. december 29.
1.4.1. Bölcsőde
A Bölcsőde jelenleg 50 beírt gyermekkel működik, 2012. első félévére további 7
gyermek felvételét jelezték a szülők. Az intézmény további jelentkezési igényeket is
képes kielégíteni. A bölcsődei nevelést ellátó intézmény személyi feltételei
megfelelőek a feladatellátáshoz, biztosítják a szükséges feltételeket.
Az intézmény 2011. évi ellenőrzése során is felmerült, hogy az eddig felújítással nem
érintett járdaburkolatok, teraszok átépítésére mindenképpen szükség lenne, mert a
jelenlegi töredezett felületek balesetveszélyesek. Az intézmény vezetője
önkormányzatunk számára már megtette javaslatait. A javítási költség megközelítőleg
6-700 ezer forintot tenne ki, melyet a következő év költségvetésének összeállításakor
javaslunk prioritásként kezelni.
1.4.2. Óvoda
Az Apáczai Oktatási Központ óvodai nevelési feladatot ellátó gyermekcsoportjainak
száma a 2011. szeptemberivel azonos. A következő tanévben várhatóan az óvodások
létszáma az ideihez képest számottevően nem változik, a jelenleg működtetett városi
és a társult községek területén működő gyermekcsoportok közel maximális
kihasználtság mellett el tudják látni a jelentkező igényeket.
Az óvodai nevelést ellátó intézmények személyi feltételei megfelelőek a
feladatellátáshoz, biztosítják a szükséges feltételeket. A tárgyi ellátottság, ill. az
óvodaépületek állaga és korszerűség a Szivárvány Óvodában, a Bezerédj Amália
Óvodában, továbbá a Százszorszép Óvodában, valamint a dalmandi és attalai
óvodában az elmúlt években került felújítási munkákra, fűtéskorszerűsítésre. A
kaposszekcsői óvoda új épületének kivitelezése befejeződött, az épületet az óvodások,
pedagógusok, szülők birtokba vehették. A csikóstőttősi óvoda felújítása is
befejeződött.
1.4.3. Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény
A Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény felújított épületrészeinek átadása,
birtokbavétele megtörtént. Az intézmény kismértékű tanulólétszám emelkedéssel
számol, a pedagógus létszámban változás nem várható.
Kaposszekcsőn 8 évfolyamon, évfolyamonként egy osztály, Csikóstőttősön 1-4
évfolyamon két összevont osztály működik és a demográfiai adatok alapján a
jelenlegi osztályszerkezet megtartása indokolt a következő tanévben is. Mindkét
településen az alsó tagozatos osztályok tanulólétszáma változó, a közoktatási törvény
mellékletében meghatározott létszám számítás alapján jelenleg valamennyi
tanulócsoport létszáma eléri a jogszabályban meghatározott átlaglétszámok 75%-át. A
2012-es előrevetített adatok alapján ez alól kivétel lehet a belépő első osztály,
melynek jelenleg tervezhető létszáma 15 fő.
1.4.4. Döbröközi iskola

A döbröközi iskola létszámában a következő tanévben jelentős változás nem várható.
Az épület felújítási munkálatai befejeződtek, az iskolások már birtokba vették a
korszerű épületet.
1.4.5. Egységes Iskolai Intézményegység Középiskolája
Az Egységes Iskolai Intézményegység Középiskolájában évek óta stabil
tanulólétszámmal folyik az oktatás. Várhatóan továbbra is óraadói megbízásokkal kell
az alacsony óraszámú szakmai tárgyak oktatását biztosítani. Az érettségi utáni
szakképzést érinti, hogy a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság döntött a
2012/13. tanévben indítható szakképzés irányáról és arányairól, és a sportszervező
menedzser képzés indítását nem támogatja. A képzés továbbra is indítható, de
pályázati támogatás és szakképzési hozzájárulás a résztvevő tanulók létszáma után
nem hívható le. A szakképzésben résztvevők létszámát várhatóan jelentősen nem
csökkenti az intézkedés.
A fenntartó döntése alapján 2012/2013 tanévtől bevezetésre kerül a „művészet,
közművelődés kommunikáció” szakmacsoportos szakközépiskolai oktatás.
1.4.6. Alapfokú művészetoktatás
Az alapfokú művészetoktatásban 2011/2012. tanévben a létszám közel 10%-al nőtt.
A minősített alapfokú művészetoktatási intézmények minősítését 2012-ig
meghosszabbították, a korábbi minősítések megújítására és a korábban nem minősített
színjátszás tanszak minősítését is ebben az időpontban lehet kezdeményezni.
1.4.7. Kollégium
A felújított kollégiumi intézményegység átadása megtörtént. Az idei évben már az
Illyés Gyula Gimnázium kollégiumi ellátást igénylő tanulóit is fogadja az intézmény.
A felújított szárny valóban korszerű körülményeket és ellátást kínál az ott lakó
diákoknak.
Az intézményegységben jelenleg 73 kollégista van, a létszám jelentős mértékű
változása nem várható.
A jelenleg elfogadás alatt álló, oktatást érintő törvény-tervezetek koncepcionálisan a
következő nagyléptékű változásokkal számolnak (a jogalkotó szándéka szerint a
köznevelési törvény tervezete, az önkormányzati törvény tervezete egyes elemei
eltérő időpontokban hatályosulnak 2012-től 2014-ig bezárólag):
· A közoktatási intézmények vagyonukkal egyetemben állami fenntartásba
kerülnek, melynek időpontja egyelőre bizonytalan, a valószínűsíthető
lehetséges legkorábbi időpont 2013 szeptembere (az óvodák kivételével,
melyek önkormányzati fenntartásúak maradnak). Valószínűleg ezen döntések
megszületése után lesz lehetősége az önkormányzatoknak intézményeik
önkormányzati fenntartói jogának szerződéssel történő átvállalására,
amennyiben igazolni tudják, hogy ehhez rendelkezésre állnak a megfelelő
forrásaik. (Jelenleg nem tudjuk, hogy mi történik a társulásban fenntartott
intézményekkel.) További nehézséget jelent, hogy elképzelhető az
önkormányzatok adóbevételeit negatív irányba módosító törvénykezés.

· A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak esetében bevezetésre kerül a heti
32 óra intézményben történő letöltésének kötelezettsége. A pedagógusok
kötelező óraszáma és a 32 óra közötti különbséget kitevő óraszámokra jutó
feladatokat az intézményvezetők saját hatáskörükben eljárva fogják
megállapítani. Majdani döntéseik jelentősen befolyásolhatják az intézmények
finanszírozási igényeit, a pedagógus és egyéb alkalmazotti létszám
szükségletet. Ennek következtében minimálisra csökken a túlóra és a
helyettesítés miatt kifizetett munkabér összege.
· 213 ezer forintos fizetésig kivezetik a szuperbruttót, amely ha nem jár
kompenzációval, a pedagógusbérek többségének nominális csökkenését vonja
maga után az új pedagógus életpálya modell gyakorlati bevezetéséig.
· A kisiskolák anyagi támogatása a szándék szerint nő, melynek következtében a
kis községek kisiskoláinak fenntartására (főleg az alsó tagozatban) is több
forrás jut (a költségvetési törvény-tervezetben még nem jelent meg).
· Azoknak a tanulóknak, akik jelenleg 8. évfolyamon folytatják tanulmányaikat,
a tankötelezettségi korhatár 16 év lesz, melynek következményeit ma nehéz
előre megjósolni. Kritikus problémákat vethet fel a szakképzésben, elsősorban
itt várható, hogy jelentős számú tanuló esik ki a közoktatási rendszerből, mely
felvethet intézményfinanszírozási, vagy a pedagógus létszámmal kapcsolatos
problémákat is.
· Általános iskola felső tagozatai csak párhuzamos évfolyamokkal működhetnek
a megfelelő átlaglétszámmal, mely évfolyamonként legalább 28 tanulót jelent.
A dombóvári kistérségére vetítve ez azt eredményezheti, hogy felső tagozatot
(Dombóvár kivételével) átlagosan legkevesebb 3 település lesz képes
fenntartani. Várhatóan infrastrukturális problémákkal kell szembenézni, a
tanulók utaztatása, elhelyezése csak kellő előkészítési időszak és anyagi forrás
rendelkezésre állása esetén oldható meg. Felmerül a kérdés, amennyiben a
térség kistelepülési önkormányzatai nem tudják a megfelelő feltételeket
biztosítani, Dombóvár Város Önkormányzata vállalná-e ezen gyermekek
iskoláztatását? A kérdés annál is indokoltabb, mivel a tervezet a fenntartói
jogok szerződéssel történő átvállalását a 2000 főt meghaladó népességű
település esetében tervezi engedélyezni.
A közoktatási törvény-tervezet osztály- és csoportlétszámai
Intézménytípus/Oktatási
Osztály- és csoportlétszámok
forma
minimum
maximum
átlag
1.
2.
3.
4.

Óvoda
Kis létszámú
gyógypedagógiai osztály
Általános iskola 1-4.
évfolyama
Általános iskola 5-8.
évfolyama

13

25

20

7

13

7

14

27

23

14

27

23

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Gimnázium és
szakközépiskola
Hat és nyolc évfolyamos
gimnázium
Szakiskola elméleti képzés
Szakközépiskola,
szakiskola gyakorlati
képzés
Alapfokú művészeti
iskola, zene
Alapfokú művészeti
iskola, egyéb
Művészeti
szakközépiskola
közismereti
Művészeti
szakközépiskola szakmai
elmélet
Kollégiumi nappali
foglalkozás
Kollégiumi éjszakai
felügyelet épületenként és
nemenként
HÍD program keretében
szervezett osztály
Kislétszámú fejlesztő
pedagógiai osztály

26

34

28

28

34

28

16

28

24

6

12

8

6

15

8

8

20

10

16

29

28

6

12

10

18

26

25

-

120

-

8

15

10

7

13

7

· Egész napos iskola bevezetése az általános iskola alsó és felső tagozatában.
Szakiskolák átállnak a 3 évfolyamos duális képzési rendszerre. A gimnáziumi
oktatás engedélyezésének szakmai szempontú szigorítása, keretszámhoz kötése,
a belépés minőségi követelményeinek emelése.
· Legkorábban 2013 szeptemberétől (bár a jelenlegi sajtónyilatkozatok alapján
elképzelhető, hogy a köznevelési törvény bevezetésével egy időben, akár 2012
őszétől) jelentős béremeléssel számoló új pedagógus-életpálya modell működik
majd, mely részleteinek megvalósítását a tervezet (94. § (4) bek.) a Kormányra
bízza.
· Legalább 11 gyermek/pedagógus arányt vesz figyelembe a közoktatási
intézmények jövőbeli feladatalapú finanszírozási rendszerében, mely egyelőre a
költségvetési törvény-tervezetben nem jelenik meg.
· A közoktatást érintő normatív finanszírozási rendszer nyújtotta támogatások
volumenében az előző évi szintjén maradnak, struktúrájában sem változnak. A
törvény-tervezetből nem látható a felsorolt intézkedésekhez rendelt forrás, a

finanszírozási rendszer jellegében is megmarad normatív támogatásúnak, nem
tér át a feladatfinanszírozásra.
· A köznevelési törvény elfogadása és 2012. szeptemberében történő életbe
lépése esetén a következő tanévtől az intézményrendszer irányítása és
fenntartása főszabály szerint a kormányhivatalokon keresztül az állam feladata
lesz.

2. Szociális intézmények működése
Az Egyesített Szociális Intézmény működéséhez szükséges minimális feltételek
adottak. Amennyiben a TIOP keretében a bentlakásos intézmények felújítására kiírt
pályázatra az intézmény be tudja nyújtani támogatási igényét, indokolt lenne az
intézmény egységeinek korszerűsítése, akadálymentesítése, valamint az ellátáshoz
szükséges eszközök megújítása.
A „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ következő évi
működéséről a képviselő-testület jelen testületi ülésen dönt. Az intézmény a város
számára kötelező feladatok ellátásán túl számos szolgáltatást nyújt a kistérség
településeinek is, ehhez a tárgyi és személyi feltételek adottak. (Házi segítségnyújtás
működési engedélyében foglaltak végrehajtása érdekében a településekkel a
megegyezés megtörtént.)
2012. évben a szociális ellátások területén jelentős számú jogszabályváltozás lesz,
amelyek várhatóan koncepcionális változást fognak eredményezni a szociális feladatok
ellátásában.
Az elfogadás alatt álló jogszabályok tervezete szerint a feladatmegosztás várhatóan
eltér a jelenlegitől, és számos eleme érinti az önkormányzat feladatellátási
kötelezettségét és a kialakult intézményrendszert.
Az ellátások területén várhatóan erősödik az egyén és a családok elsődleges
felelőssége, valamint az állam másodlagos, közvetett szerepvállalása, és a támogatások
esetében az együttműködési kötelezettség teljesítése feltételként szerepel majd.
A támogatások és ellátások esetében a rászorultság és szükséglet elve érvényesül.
A szociális ellátásokat nyújtó, jelenleg önkormányzati kötelező és önként vállalt
feladatokat ellátó intézmények működésében strukturális változások várhatók a
következő évben.
Elsődleges szerepük lesz az otthonközeli vagy hozzáférést biztosító szolgáltatásoknak
(tanácsadás, támogató esetkísérés, étkeztetés, szállítás, személyi segítés, otthoni
felügyelet, fejlesztő és felkészítő tevékenység, stb.), és várhatóan a lakhatást nyújtó
szolgáltatás igénybe vétele csak a legindokoltabb esetben lesz választható.
Az önkormányzatnak elsősorban szolgáltatásszervező, az államnak szolgáltatás vásárló
szerepe lesz.
Várhatóan 2012-ben kerül sor az új szolgáltatási és segélyezési törvény elfogadására,
és 2013-tól a járások felállításával lép teljes körűen hatályba a szolgáltatások és
ellátások új rendszere.
3. Kultúra, közművelődés

3.1. Városi Könyvtár
Finanszírozására a következő évben többletforrást valószínűleg nem tudunk
biztosítani, ezért indokolt az intézményvezető kérése a nyitvatartási idő csökkentésére.
(A jelenleg biztosított létszámmal, a most érvényben lévő nyitva tartással a
munkatársaknak nincs ideje és lehetősége a háttérmunkák elvégzésére.)
Az épület és belső terének felújítását követően néhány apróbb beruházás, beszerzés
lenne indokolt (könyvtár tábla a bejárat fölé, árnyékolás megoldása, szőnyegtisztító
gép), mely érdekeltségnövelő pályázatból és önkormányzati támogatásból valósulna
meg.
3.2. Művelődési Ház
A felújított épület sok új lehetőséget kínál a közművelődési és közösségi szükségletek
kielégítésére. Ezek kiaknázására fontos az ott dolgozók és alkotók komfortérzetének
javítása, melyhez elengedhetetlen a múlt századból ránk maradt bútorok cseréje,
függönyök beszerzése. Ennek forrását az önkormányzatnak kell biztosítani, melyhez
az idei évben ismét be kell nyújtani támogatási igényünket az érdekeltségnövelő
pályázati alapra.
3.3. Múzeum
A Helytörténeti Gyűjtemény a Városszépítő Egyesület gondozásában, az
önkormányzattal kötött közérdekű feladat-ellátási szerződés alapján, a város jelentős
anyagi támogatásával működik. 2012. év elején a jelenleg 2 fő pályázati támogatással
foglalkoztatott munkatárs szerződése lejár, továbbfoglalkoztatásukhoz forrást nem
tudunk biztosítani. Az Egyesület a Várostól éves szinten 7,5-8 millió forint támogatást
kap, melyből az épület üzemeltetési kiadásait és a gyűjtemény vezetőjének munkabérét
finanszírozza. A 2012. évben sem tudunk ennél nagyobb összeget a Múzeum
működésére és működtetésére fordítani, a feladatok ellátását, a nyitva tartás
biztosítását 1 fővel nehezen megvalósíthatónak látom. Megfontolásra érdemesnek
tartom a művelődési ház és a múzeum összevonásával egy hatékonyabban és
gazdaságosabban működtethető közművelődési szervezet létrehozását.
3.4. Közösségi házak
Meg kell vizsgálni, hogy célszerű-e a város tulajdonában lévő és a város vagy
valamely intézménye által működtetett valamennyi közösségi ház működtetése.
4. Civil élet
A 2012. év egyik feladata lesz az új civil törvény hatályba lépését követően a város új
Civil Koncepció megalkotása, amely tartalmazza az elmúlt évek tapasztalatait, a
hibákból leszűrt következtetéseket, amelyek tovább lendíthetik e kapcsolat alakulását.
Fontos a jövőben is városunk aktív civil életének fenntartásához a Civil Keretből
nyújtott pénzügyi támogatás, amelyre pályázva megvalósíthatják programjaikat,
hozzájárulhatunk működési költségeik fedezéséhez, és e támogatás által színvonalas
rendezvényeket tarthatnak Dombóváron. Az újonnan felálló Civil Tanács az évek óta
megrendezésre kerülő Civil Fesztiválon kívül karácsonyváró rendezvény
megszervezését is tervezi, melynek forrását a Civil Keretből biztosítanák. Újra indult a

Művelődési Házban a Civil Iroda, amely működéséhez, és a fent felsorolt
rendezvényekhez is számítanak az önkormányzat anyagi támogatására.
5. Sport
Városunk aktív és sikeres sportéletének fontos feltétele a sportegyesületek
Önkormányzatunk általi támogatása. E célra javaslom sportkeret meghatározását a
2012. évre is, de az elmúlt évek tapasztalatainak figyelembe vételével javaslom
támogatási előleg igénylésének lehetőségét. A források koncentrálására ösztönözni
kell a sportegyesületeket, hogy tevékenységükhöz minél többen a Szuhay
Sportkomplexumot vegyék igénybe. Ehhez szükség van a pálya fejlesztésére, pl:
műfüves labdarúgó pálya kialakítására a bitumenes pálya helyén, melynek a
megvalósítása könnyen megvalósítható lenne. Fontos feladat még a kifutó és lelátó
helyreállítása valamint a szigeterdei futópálya megvilágításának kialakítása.
A fejlesztések témaköréhez kapcsolódik még a Dombóvári Futball Club területén egy
klubház felállítása, valamint a favázas öltöző helyén egy új, modernebb öltöző
megépítése.
2010-ben megjelent egy brosúra Szuhay sportzóna 2010-2011 elnevezéssel. A
kiadvány célja egyrészt az volt, hogy megismertesse az emberekkel a városban
működő sportszervezetek tevékenységét, céljait, másrészt pedig, hogy a sportolók is
érezzék, hogy támogatjuk őket. Javaslom, hogy a következő évben is kerüljön sor egy
hasonló kiadvány elkészítésére, hiszen megjelenését a sportszervezetek is támogatják.
Céljaim között szerepel egy dicsőségfal felállítása, melyen az arra érdemes dombóvári
sportolók nevei szerepelnének. Az ötlet megvalósításához egy Kuratórium felállítása
szükséges, melynek tagjai minden évben az egyesületek vezetői, edzői által jelölt
sportolók közül választanának. A dicsőségfal helyszínéül a Szigeterdő szolgálna.
A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
LXXXII. törvény megjelenése lehetőséget biztosít arra, hogy a látvány-csapatsportok
nagyobb támogatásban részesüljenek. A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996.
évi LXXXI. törvény módosítása megengedi, hogy az adózó különböző jogcímeken
támogatást nyújtson a látvány-csapatsportot űző sportszervezetek számára. Ez a
módosítás pozitívan érintheti a helyi labdarugó és kosárlabda egyesületeket is.
6. Külkapcsolat
Fontosnak tartom, hogy a Dombóvár testvérvárosaival fennálló kapcsolatot tovább
ápoljuk és mélyítsük.
7. Nyilvánosság

A következő év fontos feladata a város honlapjának új arculattal történő beindítása. Ez
az oldal lehetővé tenné a jobb áttekinthetőség mellett fotók és rövidfilmek jó
minőségben történő feltöltését és megtekintését.
A visszajelzések alapján városunk lakói nagyon hiányolták ez évben a Dombó-Táj
újságot. Az itt élők tájékoztatásának fontossága mellett az intézményeinek, az
önkormányzat, a polgármesteri hivatal hirdetéseinek megjelentéséhez is
gazdaságosabb és hatékonyabb lenne egy ingyenes, minden háztartásba eljutó közéleti
újság megjelentetése, amely város kulturális-közéleti eseményeiről, programjairól
fotókkal illusztrálva adna hírt.

8. A városüzemeltetés területén felmerülő feladatok
A városüzemeltetéshez, városfejlesztéshez kapcsolódó beruházási, fejlesztési feladatok
az alábbi koncepcionális célok szem előtt tartásával szervezendők:
1. Játszóterek felújítása, biztonságossá tétele
2. Közlekedési beruházások, korszerűsítések
3. Út- és járdafelújítások folytatása, akadálymentesítés
4. Intézmények akadálymentesítése
5. Közvilágítás fejlesztése
6. Hulladékgazdálkodással összefüggő fejlesztések
7. Csapadékvíz elvezetés
8. Szennyvíz hálózat bővítés
9. Zöldterület-fenntartás, közterületek fenntartása
10. Egyebek
8.1. Játszóterek felújítása, korszerűsítése
A játszóterek kérdésköre évek óta visszatérő problémakör, melynek végleges
megoldása jelentős kompromisszumokat és pénzösszeget igényel. A családbarát
városnak méltó játszóterekkel kell rendelkeznie. A meglévő, korábban létesült
közterületi játszótereink felülvizsgálata – a jogszabályi előírásoknak és a gyermekek
biztonságának szem előtt tartásával – folyamatban van. A legutóbbi átfogó
felülvizsgálat 2005. évben történt, azóta változtak a jogszabályok és a vonatkozó
szabvány előírásai, változott a kihelyezett játszóeszközök állapota is. A lefolytatott
ellenőrzés alapján, ütemezetten kell majd elvégezni a játszóterek biztonságossá tételét,
szabványosítását, rendbetételét.
Az elavult, nem biztonságos közterületi játékokat le kell szerelni, helyettük új,
korszerű, szabványos játszóeszközöket kell telepíteni Az alapjaiban megkezdett
folyamatot a szakmailag alátámasztott, átgondolt és megtervezett koncepció, ütemterv
mentén a jövőben is folytatni kell. Az esetleges bővítésnél figyelemmel kell lenni arra,
hogy a játszóterekre az apróbb gyermekek játszadozását szolgáló ún. bababarát
játszóeszközök (hinta, rugós játékok, csúszda) is kerüljenek kihelyezésre, amit a szülő
segítségével használhatnak a babák.
8.2. Közlekedési beruházások, korszerűsítések
A Hőgyész-Dombóvár közötti 6532. j. állami közút 9+300 – 28+200 kmsz. közötti
szakaszának burkolat-felújítása tervezési szakaszban van. Ez a projekt a tervek szerint
állami beruházásként valósul meg, és kényelmesebbé teszi majd Dombóvár
megközelítését Hőgyész irányából, emellett balra kanyarodó sávval segíti majd a
Gunarasba történő bekanyarodást.
A Mágocs felé vezető út IX. utca és a Kapos híd közötti szakaszán a burkolat csupán 4
méter széles, az útpadka pedig nem bírja a letérő gépjárművek terhelését. Ezen a
szakaszon minden évben több kátyúba hajtásos baleset következik be, ami indokolja az
útburkolat szélesítését 1-1méterrel mindkét oldalon.
A Radnóti utcában évek óta húzódik a lakosság bevonásával tervezett útépítés, de a
tulajdonjog megszerzése csak nemrégiben történt meg egy ingatlan kivételével, ebből
az ingatlanból is meg kell még szerezni a szükséges földterületet. A szilárd burkolatú
út építésének engedélyezési tervei elkészültek, az engedélyezési eljárás után az

útépítést is meg kellene kezdenünk, azonban a 2010. év végi tervezői költségbecslés
szerint ez ~ bruttó 53.000 eFt nagyságrendű beruházás. A Radnótira csatlakozó utcák
felső végeinek kiépítése is részét kell, hogy képezze ennek a komoly beruházásnak. Az
útépítéssel javasolt megvárni a szennyvízberuházás befejeződését.
Régi probléma, hogy a Hunyadi téren a buszpályaudvar előtt, a négysávos főútvonal
külső sávjában kénytelen naponta több alkalommal (szabálytalanul) várakozni a helyi
járatú autóbusz 10 perceket, mert a pályaudvaron hiányzik a harmadik sáv, ahol a
csatlakozásig történő várakozásra lehetőség nyílna. Ennek a közlekedési anomáliának
a megoldása érdekében meg kell terveztetni, és ki kell alakítani a főút és a
buszpályaudvar közötti zöldterület felhasználásával a harmadik forgalmi sávot.
A Zalka Máté utca Szent Gellért utcára történő kivezetéséhez a kisajátítási eljárás
lezajlott, a szükséges földterületek az Önkormányzat tulajdonába kerültek. A
beruházás megvalósításához szükséges a tervek elkészültek, a megnyitás már 2010.
évben megkezdődött. Zúzottkövezett ideiglenes megoldással már át lehet közlekedni a
Szent Gellért utcára. Az útépítés kivitelezését egyelőre nem javasolt megkezdeni a
szennyvíz hálózat megépítéséig, illetve a Szent Gellért utca végének megnyitásáig.
A Szent Gellért utca végének megnyitására már van egy tervünk, de lehetőség szerint
törekedni kell az egyenes vonalú nyomvonalra (hiszen az új utcarész évtizedekig
meghatározó eleme lesz a belvárosnak). Erre már van lehetőségünk, hiszen az eddig az
egyenes nyomvonal-kialakítás „útjában álló” ingatlan tulajdonosával megkötésre
került az ingatlancserét rendező megállapodás. A rendezési terv módosítása
megtörtént, a megállapodásban rögzített határidők letelte után az új nyomvonal
kialakításának tervezése tovább folytatódhat. A kivitelezés a 2012. évben még
vélhetően nem lesz aktuális, itt is érdemes megvárni a szennyvízberuházás befejezését.
A Rajk László utcában középen van egy 70 méteres szakasz, ahol tulajdonjogi
rendezetlenség miatt korábban nem épült meg a szilárd burkolat. Az utca
közlekedésének normalizálása érdekében a – lakosság bevonásával – ezen a szakaszon
is ki kellene építeni az aszfalt burkolatot.
Továbbra is fontos cél a kaposszekcsői kerékpárúthoz csatlakozva a szőlőhegyi
bekötőút melletti kerékpárút megépítése, melyhez – amennyiben pályázati lehetőség
adódik – önerőt kell biztosítanunk az önkormányzat költségvetésből. A tervezés és a
szükséges területek megszerzése már megtörtént, az időközbeni jogszabályi változások
miatt a terveket korszerűsíteni kell, ezt követően a létesítési engedély beszerezhető az
illetékes engedélyező hatóságtól.
Korábbi koncepciónknak megfelelően az évi 2 db fedett buszváró pavilon
beszerzésével 2012. évben is számolunk.
A 61. sz. fkl. úton a Szegfű u. – Munkácsy utcai kerékpáros átvezetésre szintén
rendelkezésünkre áll engedélyes terv, ennek megépítésére is van lehetőség, ha a
pénzügyi helyzetünk engedi.
A Szent Orsolya rendi Általános Iskola előtt a Kölcsey utcában a közúti forgalom
normalizálása érdekében ároklefedéssel parkolókat kell kialakítani, hogy a reggeli és
délutáni órákban, valamint az iskolai rendezvények alkalmával megszűnjön a kaotikus
állapot a közúton való megállások, és a zöldterületen történő tiltott várakozások miatt.
A tervek rendelkezésre állnak a 25 db parkoló ároklefedéssel történő megvalósítására,
az engedélyezési eljárás egy része (közlekedéshatósági rész) megtörtént, a másik része
(vízjogi létesítés engedélyezés) még hátra van. A 2010. év végi tervezői költségbecslés

szerint a beruházás bekerülési költsége ~ bruttó 8.000 eFt. Ez az összeg parkolónként
bruttó 320 eFt, ami a 2011. évi 335 eFt-os „parkoló-megváltási költséggel” arányosnak
mondható.
A Hóvirág utcai parkolók 2011. évben elkészültek, de költségkímélés miatt mészkő
murva burkolattal. A 2012. évben aszfalt burkolattal kellene ellátni őket, hogy
egységes, és pormentes legyen az orvosi rendelő előtt a kétoldali parkolósor.
A 2011. évben készült Forgalmi rend felülvizsgálat megállapításaiban szereplő
tennivalók ütemezett megvalósítását tavaly már megkezdtük, ezt a munkát 2012.
évben is folytatni szükséges (pl. a Petőfi téri körforgalomnál a forgalmi helyzet
egyértelműsítése).
A Kórház u. – Fő utcai csomópontban még mindig sok a baleset. Az elsőbbségadásra
kötelezett úton haladók figyelemfelkeltését és a fékhatás növelését „Living Road”
színes, csúszásgátló burkolat alkalmazásával lenne célszerű fokozni.
8.3. Út- és járdafelújítások
Az elmúlt években, részben pályázati támogatással jelentős útfelújításokat tudtunk
megvalósítani a város belterületi útjain, de a meglevő utak folyamatos állapotromlása
mindig újabb feladatokat ad ezen a területen is. Amennyiben további útfelújításra
pályázati lehetőség nyílik, a városi forgalomban betöltött szerepükre is tekintettel az
Ady Endre utca, a Gyöngyvirág körút és a Fő utca lehetnek a következők. Az
útfelújításokkal kapcsolatban egy fontos szempont a 2011. évben kezdődő
szennyvízberuházás megvalósulása, ez is befolyásolja az ellátási területen található
útburkolatok felújításának ütemezését.
A járdafelújításokat a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.
szervezésében, közmunka bevonással, a lakosság és képviselők aktív
szerepvállalásával folytatni kívánjuk. A 2011. évben felfüggesztett lakossági
járdaprogramot is be kell fejezni 2012 évbe.
A szőlőhegyi földes-zúzottköves utakat évente javítani kell zúzottkővel, a csapadék
eróziós hatásának kompenzálása céljából. A 2010. évben PÖMA technológiával
felújított Garay horhói utat a felújítás időszakában célszerű lett volna egy bitumen
emulziós záróréteggel ellátni, hogy jobban ellenálljon a rajta lezúduló csapadékvíz
károsító hatásának. Ezt akkor az önkormányzat nem tudta bevállalni anyagi fedezet
hiányában. Megállapítható, hogy a minden épben jelentkező, tavaszi, nyári záporok és
felhőszakadások erőteljesen rongálják az utakat. Erre végleges megoldást – több körös
szakmai egyeztetés után – a szilárd (beton) útburkolattal történő zárás adhat, azonban
ennek bekerülési költsége a használat mértékét és az önkormányzati
teljesítőképességet figyelembe véve, jelen időszakban irreális, így marad a zúzottköves
karbantartás, javítás lehetősége.
A kerékpárosok biztonsága érdekében az egyre romló állapotú kerékpárút hálózatunk
részleges felújítása megtörtént a 2011. évben, javasolt lenne azonban az állagmegóvás
és a műszaki színvonal megtartása érdekében a 2012. évben is javítási, felújítási és
állagmegóvási munkákat végezni.

8.4. Intézmények akadálymentesítése
A Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítésével megkezdődött az a
folyamat, amely a mozgáskorlátozott személyek részére is megközelíthetővé teszi
ügyintézéseik során az intézményeket. 2010. évben a Tűzoltóság akadálymentesítése is
megtörtént, valamint az ideiglenes helyen működő könyvtáré is. A felújított
Művelődési Ház akadálymentesítése megoldódott a felújítási munkákkal.
Az önkormányzati ingatlanvagyon részét képező középületek további
akadálymentesítéséhez jelentős ráfordítás szükséges. Azonban az országos átszervezés
miatt érdemes megvárni azt, hogy a most önkormányzati fenntartásban működő
intézményi rendszerből mi marad meg önkormányzati fenntartásban, de természetesen
az akadálymentesítést és az esélyegyenlőség biztosítását továbbra is napirenden kell
tartani. A forrásokat részben pályázatokból, részben önerőből kell biztosítani. Az
akadálymentesítési folyamatot az átszervezés után egy komplex, átfogó tanulmány
elkészítésével kellene indítani, melyben a meglévő állapot rögzítése és felmérése
mellett a megoldásokra, és azok ésszerű ütemezésére kapnánk konkrét javaslatokat. A
tanulmány alapján átfogó vagyongazdálkodási szemlélettel lehetne ütemezni, és
tervezni az akadálymentesítés eléggé forrásigényes kérdéskörét.
8.5. Közvilágítás
Évről-évre szükséges keretet biztosítani a lakossági, képviselői javaslatok alapján a
közvilágítási bővítések fedezetéül. 2012. évben megoldandó feladat a Zalka Máté utcai
belső udvar közvilágításának kiépítése, mert a Szent Gellért utca felé megnyitott Zalka
Máté utca ezen szakasza teljes sötétségben van. A József Attila Iskola előtti járda
mellett is célszerű lenne közvilágítást kiépíteni, mert a védett fasor fái teljesen
leárnyékolják a gyermekek által használt járdát, emiatt sötétben balesetveszélyes ott a
közlekedés. A szőlőhegyi lakosok részéről érkezett megkeresés, hogy a hegyi utakhoz
is jó lenne néhány helyen közvilágítást létesíteni, főleg a belterületi részeken, ahol a
présházak mellett lakások is vannak.
Az Arany János téri E.ON kábelfektetéshez kapcsolódóan – ami az Apáczai
Szakközépiskola elektromos betáplálásával kapcsolatban létesül – célszerű lenne
megvalósítani az Apáczai Szakközépiskola járdája melletti közvilágítás kiépítését a
város-rehabilitációs tervnek megfelelően (a járda felújításával egy időben).
A közvilágítás üzemeltetése az egyik legnagyobb erőforrást igénylő feladat (mind
energiafogyasztásban, mind annak költségoldalát tekintve), így a közeljövőben várható
fejlesztési lehetőségekre maximálisan oda kell figyelni az Önkormányzatnak, így talán
lehetősége nyílhat a településnek kevesebb pénzből hasonló színvonalú rendszer
üzemeltetni úgy, hogy közben kevesebb erőforrást (energiát) használunk el a világítás
során.
8.6. Hulladékgazdálkodással összefüggő fejlesztések, környezet- és természetvédelem
Az év elejétől az illegális hulladéklerakások felszámolására elnyert kormányzati
támogatás keretében a város négy helyszínén szüntettük meg a hulladéklerakásokat. A
pályázati támogatás lehetővé tette, hogy a város oktatási intézményeit összefogó
vetélkedő keretében hívjuk fel a fiatalság figyelmét a környezet és természetvédelem
fontosságára.

A közeljövőben rengeteg olyan központilag indított változás várható, amely a
hulladékgazdálkodást érinti. Egyelőre a jövő év kardinális változásai is csak
sejthetőek.
A hulladékgazdálkodás terén az Önkormányzatunk – a településtisztaság és a
környezetvédelem nevében – rengeteg önként vállalt feladat végrehajtásában működik
közre azok finanszírozásával és / vagy végrehajtásával.
A város területén az elmúlt években, több utcában elburjánzottak a közterületi fák. A
fák nyesését, vagy adott esetben lecserélését az ősz és tél folyamán (az aktív
vegetációs időszakon kívüli időszakban) el kell végezni. Az elmúlt kettő évben több
fát vágtunk ki, mint ahányat telepítettünk volna, ezt a negatív folyamatot még most
kezdeti fázisban meg kell állítanunk, hogy hosszútávon a zöldterületeink
fennmaradjanak. Az éves 50-100 db-os fakivágás mellett 2011-ben minimum 200 db
fát kell ültetnünk a város több utcájában. Természetesen ennek jelentős költségvonzata
is van. Tekintve azt, hogy egy-egy fa ültetése az adott időszakban nem, csak az ültetés
utáni 5-10-25 évben okozhat problémát (növekedés során virágzik, pollent termel,
közműveket sérthet, épületekben tehet kárt egy szélvihar során… stb.), ezért
körültekintően és egy meghatározott „stratégia” mentén, következetesen kellene
eljárni, hogy a városkép számára értékes növényzet – ami egyben élhetővé is teszi
környezetünk – minél tovább szolgálhassa városunk lakóit.
Reményeink szerint elkezdődik a KEOP pályázat keretében a Dombó Pál utca alatti
terület élőhely-védelmi fejlesztése. Az öt alprojektből álló koncepció megvalósítása
egész évben folyamatosan fog tartani.
Hulladékgazdálkodás szempontjából jelentős figyelmet kell szentelnünk a közterületen
keletkező zöldhulladék ártalmatlanítására, lehetőség szerinti „újrahasznosítására”,
ennek a problémának ideiglenesen a nagy részét megoldottuk, de végső és
megnyugtató megoldást kell találni a problémára.
A Városháza és közintézményeinek energiatakarékossági lehetőségeit felül kell
vizsgálnunk (víz, energia megtakarítás). Valamint ez irányban lépéseket kell tennünk,
hiszen ezek nem nagy anyagi ráfordítást igénylő „beruházások”.
További fontos feladat a környezet- és természetvédelem területén működő civil
szervezetekkel a folytonos együttműködés, a szervezetek támogatása.
A környezet- és természetvédelmi tevékenység nem kizárólag önkormányzati feladat,
az elképzelések kialakításában és a megvalósítás folyamatában előremutató a civil
szerveződésekkel való együttműködés. E területen különösen a Dombóvári Önkéntes
Polgári Természetőr Egyesületre (DÖPTE), az Ózon-Asztma Egyesületre és a
Madártani csoportra, valamint az iskolák diákjaira és szaktanáraira kívánunk továbbra
is számítani.
8.7. Csapadékvíz elvezetés
A városnak mintegy száz kilométer nyílt árka és kb 20 km zárt csapadékcsatornahálózata van. Ezek fenntartása olyan nagyságrendű feladat, amit az Önkormányzat
költségvetéséből nem lehet maradéktalanul megoldani. A feladat végrehajtásába minél
szélesebb körben be kellene vonni a lakosságot (a csapadékelvezető rendszer

fenntartása – az ingatlanok előtti árkok, átereszek, műtárgyak rendben tartása). Az
általános fenntartási, karbantartási feladatokon túlmenően meg kell oldani a Szuhaydombi városrészben, és Újdombóváron a csapadékvíz-elvezetés megfelelő kiépítését,
az árkok szabályozását, mélyítését, amely hosszú évek óta várat magára. A Petőfi utca
csapadékvíz elvezetésének megoldása a D.A.R.K. projekt keretében valósulhatott
volna meg, de a projekt nem részesült támogatásban. Így továbbra is aktuális ennek a
belvárosi problémának a kezelése.
8.8. Szennyvíz hálózat bővítése
Dombóvár ellátatlan területeinek szennyvíz csatornázását – amelyre pályázatot nyert
az Önkormányzat – 2011. évben kezdheti megvalósítani a közbeszerzési eljárás
nyertese. Ezzel a beruházással Dombóvár város szennyvízcsatorna hálózata 2012.
évben teljessé válhat.
8.9. Zöldterület-fenntartás, közterületek fenntartása:
A fent részletezettekben már több helyen is érintettem a városüzemeltetés egyik
legnagyobb feladatát jelentő és az egyik „legköltségigényesebb” folyamatát,
zöldterületek és közterületek fenntartási folyamatát. Ezzel kapcsolatban a városnak
több élő szerződése van, azonban az éves gazdálkodás során rengeteg olyan probléma,
megoldandó feladat jelentkezik, amelyek elvégzését a Dombóvári Város- és
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-től rendeljük meg. Ebben a folyamatban is
törekedni kell a jövőben a költséghatékonyságra, valamint a kapcsolódó folyamatok
minél hatékonyabbá tételére (pl.: zöldhulladék kezelése, fákkal kapcsolatos munkák
elvégzése… stb.). A meglévő lakossági igények kielégítése és az önkormányzat
pénzügyi lehetőségei között nehéz megtalálni az optimális egyensúlyt.
8.10. Egyebek
- A tavalyi év során javasoltam, hogy a hivatali gépkocsik ki- és beállásának
megkönnyítése érdekében újra napirendre kell venni a Polgármesteri Hivatal
udvarának rendezését a kerítés bontásával és a telekhatáron új kerítés létesítésével.
Az így megnövekedett udvaron további parkolókat lehet kialakítani. Jelenleg a
kerítésépítés nem engedélyköteles tevékenység. A megtervezett állapotról ki kellene
kérni a főépítész véleményét. Azon túl, hogy a tervek kb. 55 fm-nyi kerítés
megépítését prognosztizálják az északnyugati, északi és észak keleti részen (ebből
kb. 11 fm falazott szerkezet, a többi műanyag bevonatos huzalkerítés), rendezni
kellene a hivatal belső udvarának burkolt és majdani burkolatlan felületeit is. Ebben
az esetben szerintem egy 400-500-600 négyzetméter nagyságú területet is érinthet a
térburkolat rendezése. Ezek alapján a kerítés 550.000 – 1.375.000,- Ft (10 eFt – 25
eFt / fm áron kalkulálva), a térburkolat pedig 5.000.000 – 7.500.000,- Ft (12.500 Ft
/ m2 áron kalkulálva). Ezekbe az árakba beleértendő a meglévő állapot bontása, és
az új építése, természetesen ezek becsült árak! A fentieket továbbra is fenntartom
azzal, hogy a végső állami-önkormányzati átszervezés végét érdemes megvárni
azért, hogy látható legyen, hogy melyik ingatlan marad önkormányzati kezelésben.

- A Szabadság utcai orvosi rendelő korszerűsítése évek óta igényelt, de fedezet
hiányában elmaradt feladat. Az orvosok az alaprajzi módosításokon túl a fűtési
rendszer korszerűsítését is szorgalmazzák, a betegellátás színvonalának növelése
érdekében.
- Folytatni kívánjuk a Szigeterdőben megkezdett fejlesztéseket. A gondnoki lakás
átalakításával és WC blokk megépítésével megszületett a lehetőség a lakótorony
közösségi célú hasznosítására. A KÖH nem támogatta a Wild úr által készített
terveket, ezért más koncepció alapján kell újra átgondolni a park lehetséges
fejlesztését. Továbbra is szeretnénk a Horvay szoborcsoport egyes alkotóelemeinek
állapotát további állagvédelemmel javítani. Ezt a folyamatot befolyásolhatja a
budapesti Kossuth-tér rendezése.
- A Tűzoltóság mögötti területen a telekrendezések lehetőséget teremtenek az
ingatlanvagyon hasznosítására, az infrastruktúra- és közműfejlesztések
végrehajtását követően. Ehhez feltételként a rendezési terv módosítása, a területre
vonatkozó előírások minimális megváltoztatása szükséges. Az új és racionalizált
állapotnak megfelelő tervdokumentáció elkészítése és engedélyeztetése, valamint a
terület infrastrukturális fejlesztése ez után indítható meg.
- A városi kezelésben lévő hidakról nem áll rendelkezésünkre nyilvántartás, aminek
alapján tervezhetők lennének a felújítással kapcsolatos költségek. El kell készíttetni
szakértővel a város híd kataszterét, ami lehetővé teszi a tervszerű karbantartások
tervezését.
- A város belterületének faállományáról célszerű lenne egy átfogó felmérést
készíttetni az állapotuk feltüntetésével, amely alapján tervezhető lenne a fák
gondozása, a fasorok és a különálló fák időszakos felülvizsgálata és cseréje.
- A kivágott fákat és levágott vastag faágakat fel kellene kínálni eladásra tűzifaként,
hogy a befolyt összegből fedezhető legyen a fakivágásokkal kapcsolatos költségek
legalább egy része. Ehhez egy zárható terület került kialakításra a JAM csarnok
területén, ahol a kitermeléstől az eladásig tartó időszakban tárolni lehet a faagyagot.
- Önkormányzati tulajdonban lévő országosan védett műemlékek (M), vagy a helyi védett
épületeknél (HV) is vannak kötelezettségek. Éves szinten be kellene állítani a minimális
állag megóvási munkákra bizonyos összeget, amit eleinte katasztrófa elhárításra, később
egy – egy épület rész-helyreállítására lehet felhasználni. A magántulajdonú, helyileg védett
épületeknél csökkenteni kell az utcaképileg védett utcákat és utcarészeket és az önerő
mértékét, valamint ki kell terjeszteni, hogy milyen munkákra adható be pályázat (pl.:
falszigetelés, tető és bádogos munkák, épület előtti vízelvezetés… stb.)

(Természetesen a költségvetés készítésénél kalkulálni kell az állandó jellegű
köztisztasági-, közszolgáltatási-, fenntartási-, működési- és egyéb kiadásokkal,
azonban ez nem koncepcionális kérdés.)
9. Önkormányzat által biztosított ellátások
Az önkormányzatnak a szociális igazgatásról és a gyermekvédelemről szóló törvény
alapján nyújtott ellátások közül a legnagyobb összegben a foglalkoztatást helyettesítő
támogatásra, ápolási díjra, lakásfenntartási támogatásra kell keretet képeznie.

9.1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
Jelenleg 419 fő jogosult a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, ebből 242 személy
részére folyósítunk havi 28.500,- Ft támogatást, 177 személy esetében a támogatás
folyósítása közfoglalkoztatásban való részvétel miatt szünetel.
A 2012. évre szóló költségvetéshez kapcsoló törvények változásának tervezetében
szerepel a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének csökkentése a mindenkori
nyugdíjminimum 80 %-ra, mely havi 22.800 Ft/fő összeget jelent.
A törvényi előírásnak megfelelően 2012. január 01. és március 31. között minden aktív
korút felül kell vizsgálni, helyszíni szemlét kell tartani, valamint igazolniuk kell a
2011-es évre 30 nap keresőtevékenységet.
9.2. Rendszeres szociális segély
Jelenleg 13 fő jogosult az egészségkárosodott személyek rendszeres szociális
segélyére. A segély összege 5.350 Ft és 37.845 Ft között van.
63 fő jogosult a 55 életévet betöltött személyek rendszeres szociális segélyére. A
segély összege átlagban 25.650, maximum a 60.240 Ft/hó.
9.3 Ápolási díj
A szociális törvény által szabályozott ápolási díj után nyugdíjbiztosítási járulék fizetési
kötelezettség is van. A képviselő-testület döntése alapján 2011. októberétől nincs
lehetőség a kérelmezők részére méltányosságból ápolási díjat megállapítani. Az
ápolási díj és járulékára a méltányossági ápolási díj megszüntetése után is jelentős
összeget kell tervezni, a kifizetett ápolási díj és nyugdíjbiztosítási járulék 75%-át téríti
vissza a központi költségvetés.
9.4. Lakásfenntartási támogatás
2011. szeptember 1. napjától hatályos jogszabályváltozás (2011. augusztus 31.
napjával megszűnő energiafelhasználási támogatás) miatt lakásfenntartási támogatás
megállapítására a korábbinál sokkal többen adták be kérelmüket (kb. 350-400 fő),
melyből elutasításra csak néhány esetben került sor. A módosítás jelentősen bővítette a
jogosultak körét, ezért a 2012. évi költségvetésben a jelenleginél nagyobb összeget
kell biztosítani ennek a segélytípusnak a kifizetésére.
9.5. Átmeneti segély
A kérelmezők száma és a segélykérés gyakorisága folyamatosan nő. 2011. szeptember
30. napjáig 2305 kérelemre összesen 10.882 eFt került kifizetésre. A 2012. évre
jogszabályváltozás nem várható.
9.6. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására egyre több kérelem
érkezik a Hivatalhoz.
Az elmúlt évekhez hasonlóan nyáron, illetve az őszi időszakban érkezik több kérelem,
mert a tanulmányaikat befejező fiatalok nagy hányada ekkor kéri, hogy állítsuk ki

részükre a bizonyítványt, mert munkát nem találnak, biztosítási jogviszonyuk pedig a
tanulói jogviszonnyal együtt megszűnik. A következő év elejére is várható, hogy
többen keresik fel emiatt a Hivatalt, mert akinek az ápolási díjra való jogosultságának
megszüntetése után más ellátásra még nem lesz jogosult, kérni fogja ezt a támogatási
formát. A 2012. évre jogszabályváltozás nem várható.
A képviselő-testület döntése alapján meg kellett vizsgálni az adósságcsökkentési
támogatás helyett hatékonyabb támogatási forma lehetőségét.
A Polgármesteri Hivatal Humán Irodája felmérte az önként vállalt szociális juttatás
kiváltásának lehetőségeit, és az alábbiakat állapította meg:
Az adósságkezelési támogatás feltételeit a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 55. §-a tartalmazza. A jogszabály lehetővé
teszi, hogy az a település, ahol a lakosok száma nem éri el a 40 ezres lélekszámot, az
önkormányzat önként vállalt feladatként adósságkezelési támogatást nyújthat.
Az adósságkezelési támogatás összetett feltételrendszerrel működik, szabályait a
szociális törvény rögzíti, annak megváltoztatására nincs mód. Más segélytípussal
történő kiváltására csak abban az esetben lehetséges, ha a már korábban eltörölt
kamatmentes kölcsönt ismét beemeljük a juttatások körébe. A kamatmentes kölcsön az
átmeneti segély egyik formája, a két ellátás jogosultsági feltételei megegyeznek, és ez
az ellátás jellegénél fogva nem alkalmas arra, hogy a közüzemi és egyéb fizetési
kötelezettségek tekintetében felhalmozott adósságot rendezze.
A 2012. évi költségvetést megalapozó törvénytervezet szintén alátámasztja az ellátás
megszüntetésére vonatkozó érveket. Indokolása szerint az adósságkezelési támogatás
jelenlegi szabályozása arra motiválja az egyéneket, hogy berendezkedjenek erre a
támogatási formára, hiszen az igénylőnek félévente módjában áll igénybe venni azt. A
kötelező feladatként kezelt ellátás esetében is indokoltnak tartja a jogalkotó az
adósságkezelési szolgáltatás igénybevételi lehetőségének szűkítését. Az indokolatlanul
ismétlődő ellátás elkerülése érdekében preventív feltételként tervezik meghatározni,
hogy a megszüntetésétől számított 48 hónapon belül ismételten nem állapítható meg
ugyanannak a személynek ez a juttatás, és ugyanazon személy vagy háztartásának
tagja az adósságkezelési szolgáltatás lezárásától számított 24 hónapon belül nem
részesülhet adósságkezelési szolgáltatásban.
A fentiek alapján javaslom, hogy az adósságkezelési támogatás nyújtásával a 2012. évi
költségvetés tervezésekor már ne számoljunk.

Átadott pénzeszközök
Az átadott pénzeszközök között a kisebbségi önkormányzatok állami támogatások
rendszere változatlanul marad. Az egyenlő összegű állami támogatás mellett a vállalt
feladatokhoz igazodóan feladatalapú támogatás is jár. Az önkormányzat 2011-ben
segítséget nyújtott a nemzetiség közösségi ház fenntartásához, emellett biztosította
pályázati keretből a kisebbségi önkormányzatok egyéb programjaira szolgáló
támogatást. A rendelkezésre álló pénzeszközök ismeretében a pályázati támogatás
elosztásának elveit és összegét javaslom felülvizsgálni.
Az önkormányzat jelentős összeggel támogatta a sportegyesületek működését,
közvetett támogatásként a volt DVMSE csarnok bérlésével térítésmentesen helyet

biztosított nekik. A civil szervezetek további támogatását szintén javaslom a
következő évben, azonban a támogatások odaítélésénél kiemelten javasolnám a
hozzájárulást azoknak a szervezeteknek, amelyek önkormányzati feladatot látnak el,
illetve a tevékenységük a városi rendezvénynaptárban meghatározott eseményekhez
kapcsolódik.
Az államháztartáson kívüli támogatások csökkentését továbbra is kiemelt feladatnak
javaslom.

Önkormányzati tulajdonú társaságok működése
A költségvetési koncepció kidolgozásánál az önkormányzati tulajdonban lévő
gazdasági társaságoktól is kértük a következő évi feladatok, azok várható kiadásainak,
önkormányzati támogatásának kidolgozását. A koncepcióval kapcsolatos
információkat a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. kivételével
valamennyi gazdasági társaság megadta, melyek az intézményi jelzésekkel együtt a
városgazdálkodási irodán megtekinthetőek. A társaságok jövő évi működésére szintén
jellemző, hogy a meghatározó ágazati jogszabályok hiányoznak, a tervezetekben
vázolt feladatok végrehajthatóságával teljes mértékben nincsenek tisztában.
A vízgazdálkodás területén várható a kisebb víziközműveket működtető szervezetek
megszüntetése, mivel méretüknél fogva megfelelő biztonsággal a feladatokat nem
tudják végrehajtani. A következő évre fel kell mérni, hogy a Dombóvár és Környéke
Víz- és Csatornamű Kft. milyen szervezetekkel együtt tud közös gazdasági társaságot
létrehozni, hogy a megfelelő nagyságrendű szervezetet elérje.
Az egészségügyi ellátó rendszer átalakítása megkezdődött. Jelenleg még képlékeny a
Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi NKft.-vel kapcsolatos 2012. évi szakmai
ellátási struktúra és finanszírozási elképzelések. Az intézmény működtetése érdekében
fejlesztéseket kellene végrehajtani, azonban az új ellátási struktúra, tulajdonosi
szerkezet ismerete nélkül a jelentős összeget igénylő beruházások indítását meg kell
fontolni.
A hulladékgazdálkodás területén szintén változások várhatóak, mely befolyásolhatja
az ÖKO-Dombó Kft. gazdálkodását, valamint a szolgáltatási díj nagyságát.

Finanszírozási műveletek
Az európai uniós támogatásokból megvalósuló pályázatok finanszírozására az
önkormányzat kötvényt bocsátott ki, valamint 2011. évben további 210 millió forint
összegű beruházási hitelt vett fel a Művelődési Ház felújítása projekt
többletköltségének fedezetére. A kötvény első törlesztése 2012. évben esedékes, eddig
a rendkívül kedvező mértékű kamatot (6 havi CHF/Libor + 0,5%) kellett törleszteni. A
kötvény állománya jelenleg a nyilvántartásokban 220 Ft/CHF árfolyamon szerepel, így
a törlesztés összege 2012. évre 90 millió forint, azonban az árfolyam kedvezőtlen
alakulása esetén a jelenlegi árfolyamot figyelembe véve (250 Ft/CHF) 101 millió
forintot kellene törleszteni.
A további beruházási hitelekkel számítva mintegy 155 millió forintos hiteltörlesztésre
kell fedezetet képezni a 2012. évi költségvetési rendeletben.

A rövidlejáratú hitelek áthúzódó állományát jelentősen befolyásolja a még várható
bevételek nagysága, elsősorban az iparűzési adó feltöltése. Az előterjesztés
készítésének időpontjában a 110 millió forintos munkabérhitel mellett a 200 millió
forint összegű folyószámlahitel keret csaknem teljes mértékben kihasználta az
önkormányzat.
A finanszírozási helyzetet rontja, hogy 100 millió forintot meghaladó összegben
tartalékot kell képezni az előző években végrehajtott beruházások (szennyvíz,
egészséges ivóvíz biztosítása, bérlakás program) bérletéből befolyó összegből.

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 12-i
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:
21/2012. (I. 12.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Iskolatej beszerzés”
tárgyában indult közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás nyerteseként – az
ajánlattételi felhívás 4. pontjában szereplő, a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatás bírálati szempontja szerinti elbírálással, a szakmai bizottság
javaslata alapján – a
Fino-Food Kft.-t
(székhely: 1027 Budapest, Fő u. 68., telephely: 7400 Kaposvár, Izzó u. 9.)
hirdeti ki, nettó 45,- Ft/db árral.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
2012. január 19. – az eredmény közlésére
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városgazdálkodási Iroda

Dombóvár, 2012. január 12.

Szabó Loránd sk.
polgármester

Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 12-i
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:
22/2012. (I. 12.) Kt. határozat
Dombóvár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
teljesítményértékeléséről szóló tájékoztatót nem fogadja el.

Dombóvár, 2012. január 12.

Szabó Loránd sk.
polgármester

Kivonat hiteléül:

dr. Gábor Ferenc sk.
jegyző

a

Jegyző

