
 

 
 

Vass Albert:  

Karácsonyi versek II 

… 

Karácsony készűl, emberek!  
Szépek és tiszták legyetek!  
Súroljátok föl lelketek,  
csillogtassátok kedvetek,  
legyetek ujra gyermekek  
hogy emberek lehessetek!  

… 

Olyan jó néha angyalt lesni  
s angyalt lesve a csillagok közt  
Isten szekerét megkeresni.  
Ünneplőben elébe menni,  
mesék tavában megferedni  
s mesék tavában mélyen, mélyen  
ezt a világot elfeledni.  

 
 
 
 

Kedves döbröközi lakosok! 
 

Közeledik az év vége, amikor rendhagyóan az önkormányzat egész évi mun-
kájáról kap tájékoztatás a Kedves Olvasó. 

2007. évben Képviselő-testületünk 12 ülést tartott, melyen 68 határozatot ho-
zott és 16 rendeletet alkotott. Voltak kedvező és sajnos nagyon kedvezőtlen dönté-
seink is. 

A legjelentősebb döntéseink az óvoda és iskola vonatkozásában történtek. Az 
óvoda hegyi kihelyezett csoportjának falusi óvodába történő beköltözésével megva-
lósult a korcsoport szerinti nevelés. Óvodánkkal és iskolánkkal dombóvári intézmé-
nyekhez társultunk. az óvodával a Szivárvány óvodához, az iskolával pedig az Apá-
czai Csere János Szakközépiskolával társulva egységes iskolát hoztunk létre. Az el-
telt rövid idő alatt a társulásnak anyagiakon túlmenően számos előnyét megtapasz-
taltuk. Egyik jelentős eredmény, hogy iskolánkban a szakos ellátottság szinte teljes 
lett, és iskolánkban érettségire felkészítő felnőtt oktatás indult. A társulás eredmé-
nyeként könyvelhetjük el azt is, hogy lehetőségünk nyílik pályázatot benyújtani az 
iskola 100 millió forint értékű bővítésére és felújítására. A legnagyobb eredmény 
mégis az, hogy iskolánk helyben maradhat, mind a 8 osztályával.  

A szociális támogatások körét bővítettük a lakásfenntartási és adósságkezelési 
támogatással. A közmunkaprogramokat és közhasznú foglalkoztatást a lehetőségek 
szerint teljesen kihasználtuk.  

Pályázataink között szerepelnek: Nagypáltelepen tűzi víztároló létesítése 
1.111.112 Ft összegben, az e-Magyarország programon belül az ifjúsági házhoz 
számítógép vásárlás és ingyenes internet hozzáférés 280.000 Ft értékben, az orvosi 
rendelő komplex akadálymentesítése 10.095.994 Ft összegben.  

Az elkövetkezendő évekre tervezett nagy pályázataink: iskola felújítása és 
bővítése, szennyvíz hálózat kiépítése, hulladéklerakó rekultivációja valamint a 
Leader pályázatban való részvétel.  

A lakosság nagy részét érintő döntés, hogy felülvizsgáljuk az önkormányzati 
temetőben levő sírhelyek megváltásának díját, és a felülvizsgálattal egyidejűleg az 
alkalmazandó díjak mértékét összehangoljuk az egyház által fenntartott temetőben 
fizetendő díjakkal.  

A Képviselő-testület köszöni az Önkormányzat munkáját és a falu előrehala-
dását segítő emberek jó indulatú hozzáállását.  

Nagyon nehéz év áll mögöttünk, és nem tudhatjuk, hogy a jövő még mit rej-
teget számunkra. 

Közeleg a Karácsony. Az ünnep azonban akkor igazi, ha legbelül születik. 
Öltöztessük hát lelkünket is ünneplőbe! A Karácsony csak akkor lesz teljes, ha sze-
retteinket átölelve mondunk néhány egyszerű, tiszta szót, ha megszületek lelkünk-
ben az igazi megértés és a megbocsátó szeretet.  

Az Önkormányzat Képviselő-testülete nevében falunk minden lakójának 
őszinte szívvel kívánok áldott Karácsonyt és békés, boldog újesztendőt:          

 

Boldog, meghitt karácsonyt, 
és eredményekben gazdag újesztendőt kívánunk!   
      Döbröközi Hírek szerkesztői 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helyi népszavazási  
kezdeményezés 
 
A Döbröközi Hegyi Gyermekekért Ala-
pítvány részéről, helyi népszavazás kez-
deményezésére irányuló aláírásgyűjtő ív 
került átadásra, melynek kérdései: 
 
1. Akarja-e Ön, hogy a jövőben 
Döbrököz Község Önkormányzatának 
Képviselő-testületi üléseiről kábeltévén 
keresztül, állandó tájékozhatást kaphas-
son a Falu Lakossága? 
 
2. Akarja-e Ön, hogy Döbrököz Község 
Hegyi Óvodája 2007/2008-as tanévtől 
önálló intézményként továbbra is működ-
jön?  
 
A népszavazással kapcsolatban felmerülő 
problémák (ilyenek a visszamenőleges 
hatályú, illetve tanév közben történő in-
tézményalapítás, költségvetést érintő 
kérdések) olyan súlyúak, hogy helyes 
megítélésükhöz a Közigazgatási Hivatal 
állásfoglalását kértük, melynek ismereté-
ben dönt a Képviselő-testület a népsza-
vazás kiírásáról. (szné) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Szili Lajosné polgármester 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rövid hírek 
 
Az év vége közeledtével több civil 
szervezet is évzáró értékelést tart: 
- December 6-án a Gyöngykoszorú 
tánccsoport tartotta a hagyományos 
Mikulás partiját. 

 
- December 12-én este a Férfikórus 
tart évzáró összejövetelt. 
- December 15-én a CKÖ vidám kará-
csonyi előzetest rendez a Művelődési 
Házban, ahol sportversenyek, játékok 
és ajándékcsomag vár minden érdeklő-
dő gyereket. 
- December 19-én ½ 3-kor a Nyugdí-
jas Klub tart előkarácsonyt, ahol az is-
kolások fognak kis műsort adni az idő-
seknek. 
- December 20-án az óvodások Nagy-
karácsonyba szerveznek kirándulást, 
ahol meglátogatják a Mikulás-házat, a 
játszóházat, és menézik az élő nagysá-
gú betlehemet. 
- December 21-én az iskolások kará-
csonyi kézműves foglalkozáson vehet-
nek részt az iskolában. 
Az Önkormányzat minden óvodás és 
iskolás gyermeknek és kistestvéreinek 
édességcsomaggal kedveskedik. 

A civil szervezetek támogatásáról 
 

Az elmúlt hónapokban gyakran elhangzott az a kritikus feltételezés, miszerint az 
Önkormányzat képviselő-testülete csak kevéssé támogatja a helyi civil szervezeteket. 
Való igaz, hogy a támogatások összege több is lehetne, de községünk feszített költ-
ségvetése korlátok közé szorítja támogató szándékainkat. Nézzük a tényeket: 

Községünkben hét civil szerveződés működik. 
A támogatások elbírálásához a képviselő-testület többségi szavazata szükséges. A 

benyújtott pályázatok alapján minden szervezet kivétel nélkül támogatásban részesült 
2007.11.30-ig 2.228.900 Ft összegben. 
Részletesen: 
1. Döbröközi Polgárőr egyesület      200.000 Ft 
2. Döbröközi Cigányokért Kulturális és Szocális Alapítvány  150.000 Ft 
3. Döbröközi Fogathajtók Egyesülete        70.000 Ft 
4. Hagyományőrző Alapítvány      180.000 Ft 
5. Gyermekeinkért Alapítvány      100.000 Ft 
6. Döbröközi Hegyi Gyermekeinkért Alapítvány  100.000 Ft 
7. Döbröközi Községi Sportkör               1.428.900 Ft 

A Sportkör számára 930.000 Ft készpénztámogatás, valamint 498.900 Ft rezsi-
költség-támogatás (víz,villany) került elfogadásra. 

Néhány civil szervezet rendszeresen pályázik támogatások elnyerésére, valamint 
törekszik saját bevételeinek növelésére, ami nagyban elősegíti működésüket. Ez a töb-
biek számára is követendő lehet. 

Az Önkormányzat számára egyre fontosabb a civil szervezetek jelenléte a falu-
ban, ezért a jövőben is számíthatnak a képviselő-testület támogatására. 
  

Felhívás nyilatkozattételre 
 

Tisztelt Döbrököziek! 
 
A magánszemélyek kommunális 
adójának 2008. évi kivetése előtt hi-
vatalunk felülvizsgálja az adókötele-
zettség alanyainak nyilvántartását. 
Kérem, hogy a Döbröközi Hírekkel 
együtt kézbesített nyomtatvány 
(BEVALLÁS) kitöltésével az ingat-
lanok tulajdonosai nyilatkozzanak 
arról, hogy az adót teljes egészében 
az egyik tulajdonos fizeti-e meg, 
vagy a tulajdonosok tulajdoni há-
nyaduk arányában vállalják azt! 
Kérem, hogy a kitöltött nyomtat-
ványt 2008. január 15. napjáig jut-
tassák vissza a polgármesteri hiva-
talba! 
 

Köszönet a támogatóknak! 
 

A Döbröközi Községi Sportegyesü-
let megköszöni támogatását  

mindazoknak,  
akik személyi jövedelemadójuk  

1 %-át felajánlották az egyesület 
működésének támogatására. 

A Hagyományőrző Alapítvány 
  

köszönetet mond mindazoknak, 
akik személyi jövedelemadójuk 

1%-át felajánlották az alapítvány 
javára.  

A támogatás az őszi évfordulók 
megünneplésekor felhasználásra 

került.

Sikeres pályázatok 
 
Az iskolások 3 sikeres pályázatot nyúj-
tottak be az ősz folyamán a Tolna Me-
gyei Közoktatásfejlesztési Közalapít-
ványhoz: 
-  Színházlátogatásra.  
- Történelmi emlékhelyek felkeresése – 
kirándulás az ozorai várba az 5-6-ik osz-
tállyal. 
- Eszközvásárlásra (természetismereti 
tantárgyakhoz). (asm) 

Modern Shakespeare  
 
Az általános iskola csatlakozva az 
Apáczai Csere János Szakközépiskolá-
hoz közösen színházbérletet szervezett. 
A döbröközi iskola az előadás bérleté-
nek és útiköltségének 80%-át pályáza-
ton nyerte.  
Az első bérleti előadás december 11-én 
a Kaposvári Csiky Gergely Színházban 
Shakespeare: Rómeó és Júlia c. darabja 
volt, melyet az általános iskola 6-7-8 
osztályos tanulói, valamint az esti tago-
zatos gimnazista tanulók is megtekin-
tettek.  
 

 
 
A rendhagyó, beavató színházi előadás 
megmutatta a különböző színházi tech-
nikák működését, és interaktív módon 
vonta be a közönséget a közös játékba. 
Az eredetitől merőben eltérő, modern 
színpadi változat meglepte a közönsé-
get. (fda) 

dr. Markó Gábor 
jegyző 

Tisztelettel:                    Ifj. Lázár Albert a Pénzügyi bizottság elnöke 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tájékoztató a  
képviselő-testület munkájáról 
 

 
A 2007. október 19-i ülés  

határozatai: 
 

52/2007.(X.19.) sz. ÖK. határozata:  
1. Döbrököz Község Képviselő-testülete 
úgy határozott, hogy „a települési szilárd-
hulladék-lerakókat érintő térségi szintű re-
kultivációs programok elvégzése” (KEOP-
2.3.0.) kiírt pályázaton a Kaposmenti Hul-
ladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
szervezésében részt vesz, a projekt támoga-
tása esetén a projekt megvalósítására köte-
lezettséget vállal és a részvételhez szüksé-
ges – az önkormányzatra eső – várhatóan 
608.000 Ft Önerőt, és az ezen felül felme-
rülő nem támogatható költségeket biztosít-
ja. 
2. Döbrököz Község Képviselő-testülete 
nyilatkozik, hogy a KEOP-2.3.0. pályázat 
során az önkormányzat közigazgatási terü-
letén megvalósítandó beruházás tervezett 
helyszíneit a 275/2004. (X. 8.) Korm. ren-
delet 5. § (2) bekezdése alapján kiadott 
Natura 2000 területekkel érintett földrészle-
tek jegyzéke nem tartalmazza. 
3. Döbrököz Község Képviselő-testülete 
kötelezettséget vállal, hogy a KEOP-2.3.0. 
pályázat során az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő területeken rekultiválandó lerakó-
kat 2020. december 31-ig nem adja el, il-
letve nem adja bérbe, így a projekt eredmé-
nyeként a 1083/2006/EK rendeletnek meg-
felelően nem keletkezik jövedelme. 
4. Döbrököz Község Képviselő-testülete 
nyilatkozik, hogy a projekt megvalósításá-
nak helyszínéül szolgáló ingatlan igény-
mentes. Igénynek minősülnek különösen az 
ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi 
CXLI. Törvény 16. és 17. § alapján felso-
roltak. 

 
53/2007.(X.19.) sz. ÖK. határozata: 
Döbrököz Község Képviselő-testülete a 
Döbrököz Községi Sportkör (7228 
Döbrököz, Külső u. 32.) részére a 22/2007. 
(IV.17.) sz. ÖK. határozatban megállapított 
támogatáson felül további egyszeri 100.000 
Ft (százezer forint) összegű támogatást ál-
lapít meg. 

  
A 2007. november 22-i ülés  

határozatai: 
 

54/2007.(XI.22.) sz. ÖK. határozata:  
Döbrököz Község Képviselő-testülete a he-
lyi népszavazás kitűzéséről a következő 
képviselő-testületi ülésen, a közigazgatási 
hivatal állásfoglalását megismerve dönt.  

 
55/2007.(XI.22.) sz. ÖK. határozata:  
Döbrököz Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról, valamint az önkormányzat 
előző ülése óta tett polgármesteri intézke-
désekről szóló jelentést elfogadja. 

56/2007.(XI.22.) sz. ÖK. határozata:  
Döbrököz Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az önkormányzat belső ellenőr-
zési tervét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 

 
57/2007.(XI.22.) sz. ÖK. határozata:  
Döbrököz Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Dombóvár és Környéke 
Többcélú Kistérségi Társulás részére a 
TTFC/DD/1700045/2003. sz. „A dombóvá-
ri kistérség vállalkozói, önkormányzati és 
civil szféráit segítő képzés” című projekt-
hez kapcsolódó támogatás részbeni vissza-
fizetése miatt keletkező kiadás lakosság-
szám-arányos részét  nem fizeti meg. 

 
58/2007. (XI.22.) sz. ÖK. határozata: 
Döbrököz Község Önkormányzata a 2007. 
november 28-án lejáró hitelszerződés meg-
hosszabbítása, továbbá az önkormányzat 
likviditásának biztosítása végett 2007. no-
vember 29. napjától 1 év időtartamra ismé-
telten folyószámlahitel-keret szerződést köt 
az OTP Bank Nyrt-vel. A hitelkeret össze-
ge 24.900.000 Ft. Az önkormányzat a hitel 
biztosítékaként továbbra is a 7228 
Döbrököz, Páhy u. 45/1 (44/A) szám alatti, 
737/2 helyrajzi számú iker szolgálati lakást 
ajánlja fel. 

 
59/2007.(XI.22.) sz. ÖK. határozata:  
(1) Döbrököz Község Önkormányzata a tu-
lajdonában lévő 030/2 helyrajzi számú, 
közút megnevezésű ingatlant meg kívánja 
osztani a határozat mellékletét képező 
megosztási vázrajznak megfelelően. 
(2) A megosztás után kialakított 030/3 
hrsz-ú közutat elcseréli a Döbröközi Mező-
gazdasági Zrt. tulajdonában lévő 0125/3 
hrsz-ú gazdasági épület, udvar művelési 
ágú ingatlanra. 
(3) A jogügylet feltételei: 
- a közút megosztásával és a csereszerző-
déssel kapcsolatban felmerülő költségeket a 
Döbröközi Mezőgazdasági Zrt. átvállalja, 
- A 030/3 hrsz-ú ingatlanra az önkormány-
zat javára szolgalmi jog kerül bejegyzésre. 

 
60/2007.(XI.22.) sz. ÖK. határozata:  
Döbrököz Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a dombóvári kistérség közokta-
tás-fejlesztési tervét a határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja. 

 
61/2007.(XI.22.) sz. ÖK. határozata:  
Döbrököz Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete támogatja a Tolna Megyei ön-
kormányzat fenntartásában lévő Árpád-házi 
Szent Erzsébet Otthon telephelyeként mű-
ködő mázai pszichiátriai betegek otthona 
működtetésének átadását a SZOCEG KHT-
nak. 

 
62/2007.(XI.22.) sz. ÖK. határozata:  

Döbrököz Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Kaposmenti Hulladékgazdál-
kodási Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodása 1. és 2. számú mellékleté-

nek módosítását az előterjesztés melléklete 
szerint jóváhagyja és felhatalmazza a pol-
gármestert a módosított társulási megálla-
podás aláírására. 

 
63/2007.(XI.22.) sz. ÖK. határozata:  
Döbrököz Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Kaposmenti Hulladékgazdál-
kodási Önkormányzati Társulás munka-
szervezete működésének finanszírozására a 
40 Ft/fő/év összegű tagdíjat elfogadja és a 
fedezetéül szolgáló összeget a 2008. évi 
költségvetésében elkülöníti. 

 
64/2007.(XI.22.) sz. ÖK. határozata:  
Döbrököz Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Környezet és Energia Opera-
tív Program keretében a település szenny-
vízkezelésének megoldására benyújtandó 
pályázat kapcsán a következőképpen dön-
tött: 
- a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére 
kizárólag a település azon részein kerül sor, 
amely részeken a beruházás az előzetes 
gazdaságossági, megtérülési számítások 
alapján a pályázati forrásból megvalósítha-
tó, 
- a település szennyvízcsatorna-hálózatba 
be nem kapcsolt részein a folyékony hulla-
dék kezelése egyedi tárolók elhelyezésével 
kerül megoldásra. 

 
65/2007.(XI.22.) sz. ÖK. határozata:  
Döbrököz Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az iskola zenetanárának a lakó-
helye és Döbrököz közötti közlekedés kap-
csán felmerülő utazási költségeit nem téríti 
meg, az erre irányuló kérelmet elutasítja. 

 
66/2007.(XI.22.) sz. ÖK. határozata:  
Döbrököz Község Képviselő-testülete a 
Döbrököz Községi Sportkör (7228 
Döbrököz, Külső u. 32.) részére a 22/2007. 
(IV.17.) sz. ÖK. határozatban és az 
53/2007. (X.19.) sz. ÖK. határozatban 
megállapított támogatáson felül további 
egyszeri 130.000 Ft (százharmincezer fo-
rint) összegű támogatást állapít meg. 

 
67/2007.(XI.22.) sz. ÖK. határozata: 
Döbrököz Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 2007. december 10. napján 18 
órakor a Művelődési Házban közmeghall-
gatást tart.  

 
68/2007.(XI.22.) sz. ÖK. határozata:  
Döbrököz Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőokta-
tási tanulmányokat kezdő fiatalok támoga-
tására létrehozott Bursa Hungarica Felső-
oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2007. évi fordulójában a következő szemé-
lyek pályázatát támogatja: 
Berényi Péter (Döbrököz, Külső u. 26.) 
Kéri Marietta (Döbrököz, Ifjúság u. 7.) 
Nemes János (Döbrököz, Rákóczi u. 13.) 
Rajli Veronika (Döbrököz, Páhy u. 47.) 
 
A támogatás összege: 5.000 Ft/hó. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

akarás és van összefogás. Az önkor-
mányzat Andikné Schmidt Mária isko-
laigazgatónak köszöni a sikeres pályá-
zatírást és a falu érdekében kifejtett lel-
kiismeretes munkáját. A Képviselő-
testület köszöni az Önkormányzat 
munkáját és a falu előrehaladását segítő 
emberek jó indulatú hozzáállását. 
(szné) 

Meghívó hangversenyre 
 

December 16-án  
10 óra 15 perckor  

(a mise előtt) a templomban 
  

adventi hangversenyt  
tartanak  

 
a zeneiskola növendékei. 

 
Fellép az iskola énekkara és 
zenekara karácsonyi dalokkal 

és zeneszámokkal! 

Filmklub az Ifjúsági Házban 
 
Egy régi elképzelésem vált valóra most 
novemberben, amikor az Ifjúsági Ház-
ban útjára indítottuk a filmklubot.  
Akinek van kedvenc filmje, az mások-
kal is megoszthatja azt. 5-6 perc alatt 
elmondja, miért kedveli a kiválasztott 
filmet, majd mindannyian megnézzük 
azt; ezek után beszélgetünk róla. Meny-
nyire volt érdekes, kiben milyen gon-
dolatokat ébresztett, mi volt a "monda-
nivalója", stb.  
 

 

Sporthírek 

 
A filmklubon szinte mindig részt vesz 
Ferenc atya is, aki egyben moderátora a 
megbeszéléseknek. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk; további információt 
személyesen szerezhetnek. 

Barna Tamás tanár 

 
Gillich Norbert vezetésével az 5-10 
éves döbröközi kis focisták részt vettek 
a Bozsik programban.  
A három őszi fordulóban való szereplé-
sükért 60.000 Ft. támogatást kaptak a 
Megyei Szövetségtől. Köszönjük a ki-
csiket támogató aktív szülők segítségét, 
akik autókkal vitték és kíséretet biztosí-
tottak a gyerekek számára. 
A Sportegyesület 100.000 Ft támoga-
tást nyert a Nemzeti civil alapprogram 
pályázatán. (asm) 

Bábelőadás 
 

December 17-én 8 órakor  
minden óvodás és iskolás  

részére  
karácsonyi bábelőadás lesz 
az iskola tornacsarnokában. 

 
Gelencsér Gyula köszöni  

a döbröközi lakosok támoga-
tását,  

mellyel hozzájárultak  
könyve megjelenéséhez. 

 
Egyben tisztelettel meghívja 
az érdeklődőket december 

14-én 14 óra 30-kor  
a Dombóvári Városi Könyv-
tárba könyve dombóvári be-

mutatójára. 

 

Visszaemlékező - képekkel 

Az október 6-án és 7-én megrendezett 
ünnepségen nagyon sok helybeli és 
még több vidékre elszármazott vendég 
jelent meg. Ez a rendezvény legyen 
példa előttünk, hogy lehet együtt, mél-
tón ünnepelni akkor, amikor van tenni 

Döbröközi Hírek 
A döbröközi Önkormányzat időszakos kiadványa. Megjelenik 800 példányban. 2007. december, 3. szám. 

Felelős kiadó: Szili Lajosné polgármester. 
7228 Döbrököz, Páhy utca 45.Tel: 74/435-144. E-mail: dobihirek@freemail.hu 


