Kedves Olvasó!
Lassan vége a 2008-as évnek. Ismét eljött a számadás, az
egész évi önkormányzati munkáról szóló beszámolás ideje.
Önkormányzatunk gazdálkodásában legfontosabb a működőképesség megőrzése, mely évről-évre egyre nehezebb, a jövőt
illetően pedig a normatív támogatás drasztikus csökkentése
miatt még sokkal nehezebb lesz. A 2008. évi költségvetésünk
bevételi és kiadási főösszege 276.159.000 Ft, melynek korábbi évekhez viszonyított csökkenése az intézményi társulások
következménye. Költségvetésünk legfőbb összetevői: személyi juttatások: 56 millió Ft, dologi kiadások: 61 millió Ft, szociális kiadások: 57 millió forint. A 24.900.000 Ft összegű folyószámla hitelkeretünk felhasználása mellett a közvilágítás
korszerűsítési hitelünket kell még törlesztenünk, mely 2011.
évben jár le.
Ez évi sikeres pályázataink: 180.000 Ft-ot nyertünk fűkasza
és tartozékai vásárlására.
Az orvosi rendelő komplex akadálymentesítésére 8.581.553
Ft-ot nyertünk. A beruházás még ebben az évben elkészül.
Járdák felújítására 2.458.062 Ft-ot, uniós követelményeknek
megfelelő játszótér létesítésére pedig 1.045.660 Ft –ot nyertünk, melyek megvalósítása a tavasszal lesz. A Polgármesteri
Hivatal infrastrukturális és informatikai fejlesztésére
1.745.481 Ft-ot nyertünk, mely még ebben az évben elkészül.
Iskolánk felújítására és bővítésére 108.054.752 Ft támogatást
nyertünk. A beruházás során tervezzük aula, teljesen új vizesblokk, nyelvi és számítástechnikai tantermek kialakítását
és kötelező: lifttel az épület akadálymentesítése. A jövő év
nyarára kész terveknek kell lenni, a beruházási munkálatok
elvégzésére várhatóan 2010. nyarán kerül sor.
Nyert a Dombóvárral és Attalával közösen benyújtott
szennyvíz beruházási pályázatunk. Az uniós és hazai támogatásból valamint önkormányzati és lakossági hozzájárulásból
megvalósuló beruházás összköltsége kb. 800 millió Ft. A rákötés ingatlanonként nem haladja meg a 200 ezer Ft-ot.
A megvalósításhoz a lakosságnak kedvezményes hitel felvételre lesz lehetősége. A szennyvíz hálózat kiépítése várhatóan
2011. évre valósul meg. A beruházás sikeres megvalósításához szükséges a Vízi Közmű Társulat létrehozása, melyhez
tartozó Szervező és Előkészítő Bizottság tagjai hamarosan
felkeresnek minden családot a szándéknyilatkozat aláíratása
céljából. Nagyon fontos, hogy a lakosság tudomásul vegye és
megértse a szennyvíz hálózat kiépítésének szükségességét és
fontosságát. Nem szabad kihagynunk a nyertes pályázat adta
lehetőségeket.
Önkormányzatunk részt kíván venni Leader pályázaton,
melynek keretén belül tervezünk pályázni a volt hegyi óvoda
épületére is, a konkrét cél még nem fogalmazódott meg.
Pályázatot nyújtottunk be a művelődési ház melletti lapos tetős épület felújítására. A pályázat elnevezése: Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása. A három fordulós pályázatban először a cím elnyerésére pályáztunk, annak sike-

rességét követően pályázhatunk az épület felújítására, majd
működtetésére.
Nyertes pályázatainkat figyelembe véve megállapíthatjuk,
hogy az elkövetkezendő évek beruházási költsége megközelíti az 1 milliárd forintot. Ilyen óriási összegű önkormányzati
beruházásokra településünk életében még soha nem volt példa. Hatalmas és felelősségteljes feladat hárul a Képviselőtestületre a saját forrás előteremtése tekintetében.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, a korábbi évekhez
hasonlóan idén is kihasználtuk a közmunka, közhasznú és
közcélú lehetőségeket, a már gyakorlattá vált munkaterületeken.
A lakosság nagy örömmel fogadta az új Kapos hidat, mely
önkormányzatunknak költségébe nem került. A település
szintű rendezvények (majális, Pünkösd, fogathajtó verseny,
szüreti) és a nemzeti ünnepeink műsorai megszervezéséért a
civil szervezeteknek és részt vevő pedagógusoknak köszönjük a munkáját. Köszönjük Selyem Attiláné Apáti Anikó „Falu Karácsonyfája” feldíszítésével kapcsolatban végzett munkáját és szervezését, melynek eredményeként naponta láthatjuk a falu központjában levő, főként a gyermekek által készített díszektől pompázó, kivilágított fenyőfát.

Közeledik a Karácsony, a kis Jézus születésének ünnepe, melyet mindannyian nagyon várunk.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete nevében falunk minden kedves lakójának kegyelem teljes Karácsonyi ünnepeket
és eredményekben gazdag, békés, boldog újesztendőt kívánok:
Szili Lajosné
polgármester

Mikulás kupa

Meghívó

A negyedik osztályosok kedves, hangulatos Mikulás köszöntő műsora után
sportrendezvényekkel várták Mikulás
napját iskolánk tanulói. December 5-én
délelőtt szurkolók hangjától volt hangos a tornacsarnok. Az alsósok ötletes
gyereket próbáló sorversenyen mérhették össze ügyességüket, gyorsaságukat.
A felsősök foci, röplabda, méta játékokban mérkőztek egymással.

Rövid iskolai hírek
Vetélkedők
Az Apáczai Szakközépiskolában játékos vetélkedőkön mérték össze tudásukat nyolcadik osztályosaink magyar,
történelem, angol, német és természetismeret tárgyakból. Jól szerepeltek.
٭
Színházlátogatás
November 12-én a felső tagozatosok
bérleti előadás keretében Shakespeare:
Ahogy tetszik című komédiáját látták a
kaposvári Csiky Gergely Színházban.
Ugyanitt november 26-án az alsó tagozatosok Lionel Bart: Oliver című
musicalját tekintették meg. Mindkét
bérleti előadást a Gyermekeinkért alapítvány támogatta.
٭
Nyílt napok az iskolában
November 11-én és 12-én nyílt nap volt
az iskolában. A hagyományosan minden évben sorra kerülő nyílt napok során idén szülők gyermekeik órai szereplését ismét figyelemmel kísérhették.
٭
Teremfoci bajnokság
December 17-én és 18-án 14 órától ifjúsági teremfoci bajnokság lesz a Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség
programja keretében a tornacsarnokban. A résztvevők: Dombóvár, Szakcs,
Kaposszekcső és Döbrököz csapatai. A
focikupa egy fordulós, két korosztály
bajnoksága.
٭
A nyugdíjasklub december 15-én tartotta karácsonyváró összejövetelét. az
időseket verses, zenés műsorral köszöntötték a felső tagozatos diákok.

.Szeretettel meghívjuk Önt
és
Kedves családját

Kézműves foglalkozás
December 20-án délelőtt karácsonyváró kézműves foglalkozás
lesz az iskolában, ahol a pedagógusok segítségével minden gyerek
díszeket, ajándékokat készíthet a
karácsonyfájára

A döbröközi
Általános és zeneiskola
növendékei és tanáraik
által szervezett
karácsonyi ünnepségre,

melynek helyszíne:
Művelődési Ház
Döbrököz
2008. december 19.
17:00 óra

A téli szünet december
20-tól január 4-ig tart.

Meghívó
December 21-én a
szentmise előtt
adventi hangversenyt adnak a zeneiskolások, melyre mindenkit szeretettel
várnak

Közreműködnek:
Az iskola növendékei és
felkészítő tanárai.

Kapos-menti Oktatási Társulás alakult
Dombóváron 2008. november 6-án 8 település képviselő-testülete közös ülést tartott, melynek célja, volt, hogy megállapodást kössenek oktatási-nevelési feladatokat
ellátó intézményi társulásról.
Dombóvár város, Attala, Csikóstőttős, Döbrököz, Jágónak, Kapospula,
Kaposszekcső és Nak községek a társulást azért hozták létre, hogy a társult települések közigazgatási területén lakó általános és középiskolás korú tanulóknak a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározott bölcsődei, óvodai, általános és középiskolai nevelésének, oktatásának biztosítása megtörténjen úgy, hogy a
közoktatási intézmény közös fenntartásával a társult önkormányzatok kötelező közoktatási feladataikat gazdaságosan és szakmailag magas színvonalon és hatékonyan
lássák el. A közoktatási intézmények közös fenntartásával a nevelési oktatási intézményekben a munkaerő kihasználtság jobbá váljon, az egy gyermekre eső fajlagos
költségek csökkenjenek.
Döbrököz község képviselő-testülete először megszűntette eddigi intézményeit,
majd döntött az új intézmény, a Kapos-menti Oktatási Társulás létrehozásáról. E
társulás tagjának kell lennünk legalább 2015-ig, mivel a Konzorciumi együttműködési megállapodás az „Együtt, egymással, gyermekeinkért, a jövőért” új K.O.R. –
Új Kapos Menti Oktatási Rendszer” projekt keretében erre már kötelezettséget vállaltunk.
A megállapodás 2009. augusztus 1. napjával lép hatályba. Addig iskolánk és óvodánk az eddigi keretek között működik.

Fontos információk a
közmeghallgatásról
A szociális ellátásokban részesülők
megoszlása:
rendszeres szociális segélyezett: 73 fő,
a segély összege a család egy főre jutó
jövedelmét figyelembe véve változó a
10.850 Ft-tól a maximum a minimálbér
nettójának megfelelő összegig, mely
56.190 Ft, a segélyezettek számától
függően átlagosan havi 2 millió Ft.


7 fő, volt rendszeres szociális segélyezett személy létesített munkaviszonyt, ők továbbfolyósítás címén 3
hónapig a segély összegének 50 %-át,
további 3 hónapig a segély összegének
25 %-át kapják, segítve a munka világába történő visszatérést. 5 fő időskorúak járadékában részesül, melynek
össz. havi mértéke: 107.000 Ft.


Ápolási díjban 6 fő részesül havi
183.105 Ft összegben.
Közgyógyellátásban összesen 133 fő
részesül, melyből 92 az alanyi jogon,
33 normatív jogon és 8 a méltányosságból kiadott igazolvány, a méltányosságból kiállított igazolványok után
fizetendő éves térítés összege: 257.880
Ft, melyhez támogatás nincs, teljes
egészében az önkormányzatot terheli.


A mozgáskorlátozottak száma: 108
fő, a részükre nyújtott támogatás öszszege évi 920.000 Ft, mely összeg 100
%-ban támogatott. A mozgáskorlátozott személyek családjában levő személygépkocsi után adómentességben
részesül 57 fő.


Lakásfenntartási támogatásban 117
fő részesül, akik számlájukra, átutalás-

Hímes kezek reneszánsza a
Kapos-mentén
A Kaposmente hímzésvilágát és viseletét bemutató kiállítás volt a döbröközi
Művelődési Házban. A tájegység jellegzetes és egyedi fehér hímzését és
néprajzát mutatta be Takács Istvánné
polgármesterünk köszöntője után.
A Gyöngykoszorú néptánccsoport a
férfikórussal előadták új produkciójukat, a Legénybúcsút.
Az egy hétig tartó kiállítás sok látogatót vonzott, különösen tetszett mindenkinek a „döbröközi sarok”.

sal kapják a támogatás összegét, mely
havi 609.000 Ft. Az önkormányzatot az
összeg 10 %-a terheli.


Házi szociális gondozásban 28 fő részesül. Gondozásukat 2 főállású gondozónő látja el. Az egyik gondozónő
szabadsága és hosszan tartó betegsége
miatt helyettesítő gondozónő látja el a
feladatokat. A házi segítségnyújtás térítés köteles szolgáltatás, melynek öszszege a szociális rászorultak esetében
óránként 164 Ft.


Szociális étkeztetésben jelenleg 36 fő
részesül. A térítési díj egységesen 430
Ft, de a felülvizsgálatot követően januártól a jövedelem után megállapított térítési díjat kell alkalmazni, ugyanakkor
a normatívát is ennek megfelelően lehet igényelni.


Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban jelenleg 4 fő részesül, szociálisan rászorult személy esetében a térítési díj havonta 2.340 Ft, melyből jövedelemtől függően fizet a szolgáltatást
igénybevevő személy. A szolgáltatást a
Dombóvári Egyesített Szociális Intézményen keresztül vesszük igénybe, 2
tiszteletdíjas gondozónő tevékenységével.


A gyermekvédelmi kedvezményben
részesülők száma: 245 gyermek, a jogosultságot a jegyző évente felülvizsgálja. A rendszeres juttatáson felül
évente 2 alkalommal július és november hónapban 5.500 Ft támogatást kapnak A törvény a juttatással ingyenes
tankönyv ellátást és ingyenes étkeztetést biztosít.


Önkormányzatunk ez évben is nagy
hangsúlyt fektetett a közmunkára. A
Dombóvári Többcélú Kistérségi Társu-

lás gesztorságában 8 fő 6 hónapig és 6
fő 3 hónapig tartó foglalkoztatására
volt lehetőség, teljes munkaügyi támogatás igénybe vételével. A közcélú foglalkoztatás
ez
évi
pénzkerete:
4.230.000 Ft, melyből a még felhasználható keret 775.000 Ft. A foglalkoztatottak átlagos létszáma: 5 fő, bérük
minimálbér.


A közhasznú foglalkoztatottak száma
18 fő, foglalkoztatásuk változó időtartamú 3-tól 12-hónapig tart. A CKÖ
foglalkoztatásában állnak, a kedvezőbb
90 %-os munkaügyi támogatás biztosításával.


A környezetvédelem területén a legkritikusabb kérdés a hulladéklerakó
helyzete. Mindenki előtt ismeretes,
hogy a szeméttelep működését a Környezetvédelmi Felügyelőség 2006. nyarán megszüntette, de a hulladékot továbbra is hordják a telepre, melynek
folyamatos rendbetartását 1 közmunkással biztosítjuk, de a legnagyobb segítség az, hogy a Mezőgazdasági Zrt.
időközönként térítés nélkül betolja. A
hulladékszállítási díj összege évrőlévre emelkedik. Mértéke ebben az évben megközelíti a 8 millió forintot,
mely költséget teljes egészében az önkormányzat fizet meg. A képviselőtestület úgy határozott, hogy folytassunk tárgyalást a Kaposvári hulladékszállító céggel a szállítási költségeket
illetően.
.
Felhívjuk minden érdeklődő figyelmét arra, hogy Döbrököz honlapján a
www.dobrokoz.hu címen megtalálhatók a
Képviselő-testület, határozata, rendeletei,
előterjesztések és aktuális friss döbröközi
hírek.


Könyvbemutató
Nagy Kovács István döbröközi hírversíró, népi költő születésének 110. évfordulója alkalmából könyvet jelentetett
meg Varga-Kovács Tímea, a költő unokája. A könyvet december 14-én mutatták be kötetlen beszélgetés formájában
a Művelődési Házban.

Köszönetnyilvánítások
A Gyermekeinkért Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik személyi
jövedelemadójuk 1%-át felajánlották az alapítvány javára. A befolyt összegből
az iskola tanulóinak színházlátogatását támogattuk.
A Hagyományőrző Alapítvány a felajánlott személyi jövedelemadók 1%-ából a
helyi kulturális programok megvalósítását segítette. Köszönet mondunk minden
támogatónknak.
A Döbröközi Községi Sportegyesület a személyi jövedelemadók felajánlott 1%ából a versenysport színvonalának emelését igyekezett megoldani. Tisztelettel
megköszönjük mindenkinek, aki felajánlást tett az egyesület javára.

Kedves Döbrököziek!
Szeretném megköszönni azt a sok-sok bizalmat, amit kaptam. Köszönöm a tárgyi, pénzbeli és személyes támogatásokat, amelyek segítségével sikerült megvalósítani egy álmot, a falu karácsonyfáját.
Remélem, a feldíszített fa, segíti még meghittebbé varázsolni szívünkben a karácsonyt, és sok-sok kisgyermek és felnőtt leli benne örömét.
Szent karácsony ünnepe előtt mindenkinek kívánok további meghitt ádventi
készülődést, boldog karácsonyt.
Selyem Attiláné (Apáti Anikó)

A Kapos-híd, ami összeköt
Szent Imre napján ünnepélyesen átadták a megújult Kapos-hidat.
A falu apraja-nagyja jelenlétében, méltó keretek között a szervezők ünnepi
műsorral tették emlékezetessé az eseményt. A Himnuszt a Döbröközi Rezesbanda játszotta el, majd Selyem
Attiláné mondta el Wass Albert: Üzenet haza c. versét. Ezt követően Szili
Lajosné polgármester asszony mondott
beszédet, majd Lőcze Andrea tanárnő
elénekelte a Magyarország című dalt.
Farkas Péter kalotaszegi legényes tánca
után az építők és a beruházók beszéde

következett, majd a híd átadása és átvétele. Kovács Ferenc plébános úr rövid
beszédet tartott, majd megáldotta a hidat.
A híd két oldala között kifeszített nemzeti színű szalagot ünnepélyesen Szili
Lajosné polgármester vágta át, mellyel
jelképesen megnyitotta a hidat a közlekedésnek. Népviseletbe öltözött fiatalok söröshordót gurítottak át a hídon,
melyet azon nyomban csapra is ütöttek.
A jelenlévőket fiatalok itallal, pogácsával kínálták. Az ünnepség végén a polgármester asszony a nemzeti színű szalagból - aki kért belőle - mindenkinek
vágott emlékül egy-egy darabot.

A régi híd
115 évig szolgálta és biztosította falunk
hegyi és falusi része közötti közlekedést.
A híd falu felé eső két utolsó szelvényét a II. világháborús események során 1944-ben felrobbantották és a szerkezet a Kaposba zuhant. Még a hadműveletek idején a roncsokra fahidat
építettek. A helyreállítási munkálatokat
1949-ben kezdték meg. A hiányzó elemeket a Regölyi Kapos híd részeivel
pótolták.
Az átmenő forgalom soha nem szünetelhetett, hiszen a múltban és jelenleg is
a lakosság jelentős hányada a hegyi részen él, akiknek szinte naponta kell a
hídon átkelniük.
A több mint egy évszázad alatt, ahogyan a világ nagyot változott, úgy a híd
használata is gyökeresen megváltozott.
A régmúlt, főként gyalogos - és
lovasszekér közlekedést mára már felváltotta a nagyszámú személygépkocsi
forgalom.
A 115 éves használat során, a folyamatos terhelés következtében a híd állapota mind rosszabbá vált, a mai kor követelményeinek már nem felelt meg.

Döbröközi Hírek
A döbröközi Önkormányzat időszakos kiadványa. Megjelenik 800 példányban. 2008. december, 5. szám.
Felelős kiadó: Szili Lajosné polgármester.
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