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HATÁROZATOK

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 11-i rendkívüli, a 
január 18-i rendkívüli és a január 25-i ülésén elfogadott határozatai:

1/2010.(I.11.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  2010.  január,  február 
hónapra  1-1 millió  Ft  előleget  biztosit  a 
Dombóvári Futball Club részére a Katona 
József  utcai  sporttelep  fenntartásához   a 
2010. évi sportkeretének terhére.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  megállapodás 
megkötésére.

Határidő: 2010. január 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 

Kabinet

2/2010.(I.11.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  Apáczai  Csere 
János  Bölcsőde,  Óvoda,  Általános  és 
Középiskola,  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény  és 
Kollégium  által  az  Apáczai 
Közalapítvány  902.  számú 
„Együttműködések  a  középfokú 
szakképzésben”  című  pályázati 
kiírására  benyújtandó  pályázatát 
támogatja.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  pályázat  valamennyi 
szükséges  dokumentumának, 
nyilatkozatának aláírására.

Határidő: 2010. január 11, illetve 
2010.  január  25.  -  Pályázat 
benyújtására

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Szenyériné Szabolcska Julianna főigazgató

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  Apáczai 

Közalapítvány  által  kiírt  pályázat 
benyújtásával  kapcsolatos  anomáliák 
miatt  felülvizsgálja  az  Apáczai 
Oktatási  Központ  vezetői 
struktúrájának működését. 

3/2010.(I.11.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  dombóvári  2923. 
hrsz. alatt nyilvántartott,  Gyár u. 16. szám 
alatti volt kisvasútállomás épületéből 88,16 
m2 épületrész,  valamint  a  telekrészéből 
5545m2 zöldterület használatát ingyenesen 
átengedi  a  Dombóvári  Önkéntes  Polgári 
Természetőr  Egyesület  részére  2010. 
január 1-től – 2013. december 31. napjáig.

A  képviselő-testület  egyidejűleg 
visszavonja  a  342/2008.(XI.25.)  sz. 
határozatát,  továbbá  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  használatra  történő 
átadásról szóló megállapodás megkötésére. 

Határidő: 2010. február 15. - a szerződés 
megkötésére.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:Városüzemeltetési 

Iroda

4/2010.(I.11.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  döntést  hoz  a 
„Dombóvár,  Szabadság  u.  16.  szám 
alatti  Helytörténeti  Múzeum bővítése” 
tárgyú,  „ÚJ  TUDÁSTÁR  –  ÚJ 
TUDÁSTÉR”  Múzeumi  tudáspróba 
padok és pedellus nélkül című, TIOP-
1.2.2-08/1-2009-0060  pályázati 
támogatással  megvalósuló  építési 
beruházás  általános  egyszerű 
közbeszerzési  eljárásának 
megindításáról. Jóváhagyja a mellékelt 
ajánlattételi felhívást.
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2. Jóváhagyja  az  alábbi  személyi 
összetételű  bíráló  bizottságot  az 
eljárásban való közreműködésre:

Dr. Szabó Péter aljegyző
Varga Péter városüzemeltetési 
irodavezető
Kovács Gyula pénzügyi irodavezető
Meiszinger Péter műszaki ügyintéző
Reichert Gyula közbeszerzési, műszaki 
ügyintéző

Határidő: 2010.  január  20.  –  az 
ajánlattételi  felhívás 
feladására

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Jegyzői  Iroda  –  a  közbeszerzési  eljárás 
lefolytatásáért
Városüzemeltetési  Iroda  –  a  beruházás 
bonyolításáért

5/2010.(I.11.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  tervezett  szennyvíz-
beruházás  területén  található  39 ingatlana 
után  a  7.020.000  Ft  érdekeltségi 
hozzájárulást  2  év  alatt,  8  egyenlő 
részletben  befizeti  a  Dombóvár  és 
Környéke Víziközmű Társulat számlájára.

Határidő: 2010. január 18. 
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Pénzügyi  és 
Költségvetési Iroda

A Képviselő-testület a következő 
határozatát zárt ülésen hozta meg:

6/2010.(I.11.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Kapos  ITK  Kht. 
végelszámolásáról  szóló  tájékoztatót 
tudomásul veszi. 

7/2010.(I.18.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  döntést  hoz  a 

„DDOP-2009-3.1.3/C  Rehabilitációs 
szolgáltatások  fejlesztése”  pályázat 
benyújtásáról,  a  „Dombóvári  kórház 
„A”  épületszárnyának  felújítása” 
tárgyában. 

2. A  beruházáshoz  szükséges  sajáterőt 
biztosítja,  de  a  pontos  összegről  a 
megvalósíthatósági  tanulmány 
ismeretében dönt. 

3. A képviselő-testület felkéri a Pénzügyi 
és  Városgazdálkodási  Bizottságot, 
hogy   a  pályázat  előkészítésével 
kapcsolatos  eljárásokat  (beszerzési, 
közbeszerzési)  folytassa  le,  és 
felhatalmazza  a polgármestert,  hogy a 
legkedvezőbb ajánlatot adó pályázóval 
a szerződést megkösse. 

4. Az  Önkormányzat  sikeres pályázat 
esetén  a  beruházás  zavartalan 
lebonyolítása  és  a  fekvőbeteg-ellátási 
struktúra  fenntartása  érdekében  a 
Nővérszálló  jelenleg  üresen  álló 
épületét felújítja az ápolási osztály és a 
krónikus  belgyógyászati  osztály 
elhelyezésére  (esetleges  pályázati 
források és saját forrás terhére).

Határidő: 2010.  április  30.  –  Pályázat 
benyújtására
2010.  január  30.  -  A  műszaki 
tervek  és  a  megvalósíthatósági 
tanulmány  készítésére 
szerződés aláírása 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Jegyzői  Iroda, 
Jogi,  Hatósági  és  Vagyongazdálkodási 
Iroda 

8/2010.(I.18.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzata  a 
tervezett  szennyvíz-beruházás  területén 
található 39 ingatlana után a 7.020.000 Ft 
érdekeltségi  hozzájárulást  egy  összegben 
befizeti  a  Dombóvár  és  Környéke 
Víziközmű-társulat számlájára. 
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Egyben  visszavonja  az  elmúlt  testületi 
ülésen hozott 5/2010.(I.11.) sz. határozatát. 

Határidő: 2010. január 19. 
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Pénzügyi  és 
Költségvetési Iroda

A Képviselő-testület a következő 
határozatát zárt ülésen hozta meg:

9/2010.(I.18.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Navystar  Kft.-vel 
2009.  június  16-án  a  dombóvári 
művelődési  központ  átépítéséhez  és 
felújításához  szükséges  kiviteli  tervek  és 
műszaki  dokumentáció  elkészítése 
tárgyában megkötött tervezési szerződés és 
annak  1.  számú  módosítása 
vonatkozásában az alábbiakról dönt:

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a módosított építési 
engedélyes  tervek  és  műszaki 
tervdokumentáció  elkészítésével 
kapcsolatosan  a  Navystar  Kft. 
késedelmes  teljesítését  állapítja  meg. 
Ebből  eredően  az  önkormányzat 
érvényesíteni  kívánja  a  tervezési 
szerződés  6.  pontjában  foglalt 
késedelmes teljesítési kötbért, melynek 
mértéke  legfeljebb  az  adott 
részteljesítés  nettó  tervezői  díjának 
20%-a.

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a kiviteli  tervek és 
műszaki  tervdokumentáció 
elkészítésével  kapcsolatosan  a 
Navystar  Kft.  késedelmes  és  hibás 
teljesítését  állapítja  meg.  Ebből 
eredően az önkormányzat érvényesíteni 
kívánja  a  tervezési  szerződés  6. 
pontjában foglalt  késedelmes  és  hibás 
teljesítési  kötbért,  melynek  mértéke 
összesen  legfeljebb  az  adott 
részteljesítés  nettó  tervezői  díjának 
35%-a.

3. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Navystar  Kft. 
hibás  és  késedelmes  teljesítésével 
kapcsolatosan  felmerülő  szavatossági 
jogaival  nem  kíván  élni,  a 
továbbiakban nem kéri a Navystar Kft.-
től a tervek kijavítását. 

4. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Navystar Kft.-vel 
kötött  tervezési  szerződést  a  tervezői 
művezetés  vonatkozásában  felmondja, 
tekintettel  a  Tervező  súlyos 
szerződésszegő magatartására.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  fentieknek  megfelelő 
teljesítésigazolás kiállítására, és a fentiekre 
vonatkozó dokumentumok aláírására. 

Határidő: azonnal  –  a  teljesítésigazolás 
kiadására

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:  Jogi,  Hatósági 
és Vagyongazdálkodási Iroda

10/2010.(I.25.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete a polgármester jelentését a 
139/2008.(IV.28.),  177/2009.
(V.25.),  253/2009.(VIII.10.), 
256/2009.(VIII.10.),  293/2009.
(IX.28.),  312/2009.(XI.3.), 
324/2009.(XI.3.),  330/2009.(XI.3.), 
342/2009.(XI.30.),  344/2009.
(XI.30.),  345/2009.(XI.30.), 
352/2009.(XI.30.),  357/2009.
(XI.30.),  360/2009.(XII.14.), 
361/2009.(XII.14.),  362/2009.
(XII.14.),  363/2009.(XII.14.), 
364/2009.(XII.14.),  365/2009.
(XII.14.),  371/2009.(XII.14.), 
372/2009.(XII.14.),  375/2009.
(XII.14.),  377/2009.(XII.14.), 
378/2009.(XII.14.),  379/2009.
(XII.14.),  380/2009.(XII.14.), 
381/2009.(XII.14.),  383-386/2009.
(XII.14.),  387/2009.(XII.14.), 
390/2009.(XII.14.),  394/2009. 
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(XII.22.),  395/2009.(XII.22.), 
396/2009.(XII.22.),  398/2009.
(XII.22.),  400/2009.(XII.22.), 
401/2009.(XII.22.),  402/2009.
(XII.22.),  403/2009.(XII.22.), 
404/2009.(XII.22.),  405/2009.
(XII.22.),  406/2009.(XII.22.) 
számú  lejárt  határidejű  határozat 
végrehajtásáról,  beszámolóját  az 
átruházott  hatáskörben  tett 
intézkedésekről, tájékoztatóját a két 
ülés  közötti  fontosabb 
eseményekről elfogadja. 

2. Dombóvár  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  73/2008.(IX.16.)  sz. 
határozat  végrehajtási  határidejét 
2010.  május  30-ig,  a  374/2008.
(XII.15.)  sz. határozat  végrehajtási 
határidejét  2010.  február  28-ig,  a 
8/2009.(II.9.),  31/2009.(II.9.)  sz. 
határozat  végrehajtási  határidejét 
2010. december 31-ig, a 174/2009.
(V.25.)  sz.  határozat  végrehajtási 
határidejét  2010.  március  31-ig,  a 
399/2009.(XII.22.)  sz.  határozat 
végrehajtási  határidejét  2010. 
január 31-ig meghosszabbítja.

3. Dombóvár  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  193/2009.(VI.30.),  a 
17/2009.(II.9.),  és  a  106/2009.
(IV.6.) sz. határozatát visszavonja. 

11/2010.(I.25.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dalkia  Zrt. 
bejelentését  a  távhőszolgáltatás  lakossági 
hődíjára vonatkozó 9,2%-os árnövekedésre 
vonatkozóan tudomásul veszi.

A  képviselő-testület  egyben  tudomásul 
veszi  azt,  hogy  az  áfamérték  változása 
miatt  a  lakossági  számlák  végösszege 
2,9%-kal csökken.

12/2010.(I.25.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  szociális  és 
gyermekjóléti  szolgáltatások 
intézményrendszerének  felülvizsgálatáról 
szóló tájékoztatást elfogadja.

13/2010.(I.25.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Erzsébet u. 114. sz. 
alatti  bezárt  hulladéklerakóban  2010. 
május  1-jétől  nem engedélyezi  a  föld  és 
egyéb bontási törmelék elhelyezését.

A  képviselő-testület  támogatja  a 
zöldhulladék  költségkímélő  átadását  a 
Humánpark-D  Kft.(7361  Kaposszekcső, 
Ipari Park 539/3 hrsz., Cg.: 17-09-006250, 
adószám:  14178984-2-17)  részére 
szerződéses keretek között.

Felhatalmazza  a  polgármestert  arra,  hogy 
tárgyalásokat  kezdjen  a  KOVI’95  Kft. 
(7200  Dombóvár,  Rákóczi  utca  35.  Cg.: 
17-09-002253,  adószám:  11287083-2-17) 
képviselőjével  a  lakossági  inert  hulladék 
jogszabálynak  megfelelő  elhelyezéséről, 
annak várható díjáról.

A  képviselő-testület  felkéri  a 
polgármestert,  hogy  2010.  március  31-ig 
terjessze  a  képviselő-testület  elé  a 
települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos 
helyi  közszolgáltatásról  szóló  34/2002.
(XII.12.)  számú  rendelet  módosítását  az 
inert  hulladék  elhelyezésével 
kapcsolatosan.

Határidő: 2010.  március  31.  – 
rendeletmódosítás 
előterjesztésére

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda

14/2010.(I.25.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dombóvári 
Városszépítő  és  Városvédő  Egyesület 
2009.  évi  szakmai  tevékenységéről  és  az 
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önkormányzati  támogatás  felhasználásáról 
szóló pénzügyi beszámolóját elfogadja.
A  képviselő-testület  a  költségvetésének 
elfogadása  előtt  a  2010.  évi  támogatás 
terhére előlegként 650 ezer forint, továbbá 
– a gázszámlatartozás kiegyenlítésére - 780 
ezer forint vissza nem térítendő támogatást 
biztosít az Egyesület részére.

A képviselő-testület a 2010. évi egyesületi 
és  múzeumi  program  támogatásáról  a 
soron következő ülésén dönt.
Határidő: 2010. február 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 

Kabinet

15/2010.(I.25.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  Dombóvár  Város 
Önkormányzatának  2010.  évi 
Közfoglalkoztatási  Tervét  a  melléklet 
szerint elfogadja. 

Határidő: 2010. február 01. – 
a  közfoglalkoztatási  terv 
továbbítására  Magyar 
Államkincstárhoz

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Jogi,  Hatósági  és 
Vagyongazdálkodási Iroda

16/2010.(I.25.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete részt vesz a KEOP–2009–
1.3.0  és  a  KEOP–2009–1.3.0/B. 
kódszámú  pályázatban,  amelynek 
keretében  ivóvízminőség-javító 
programot  kíván  megvalósítani 
Mászlony és Szilfás pusztán.

2. A  Képviselő-testület  a  pályázat 
megvalósításához szükséges önerőt 
biztosítja, annak pontos összegéről 
később,  az  önkormányzatra  eső 
várható  teljes  projektköltség 
ismeretében dönt.

3. A Képviselő-testület  felhatalmazza 
a  polgármestert  a  pályázattal 
kapcsolatos  dokumentumok 
aláírására  azzal,  hogy  a  jogi 
személyiségű  társulást  létrehozó 
megállapodást  előzetesen 
jóváhagyásra  be  kell  nyújtani  a 
Képviselő-testületnek.

Határidő: 2010. január 31. – 
a határozat megküldésére 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

17/2010.(I.25.) Kt. sz. határozat

1.  Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  döntést  hoz  a  KEOP-
7.1.2.0/F-2008-0147  azonosítószámú 
„Dombóvár  térségi  szennyvízkezelésének 
kiépítése”  tárgyú  projekt  2.  fordulójára 
„Dombóvár  Térségi  Szennyvízkezelési 
Önkormányzati  Társulás”  létrehozásáról, 
Attala Község Önkormányzatával közösen.

2.  Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  KEOP-7.1.2.0/F-
2008-0147  azonosítószámú  „Dombóvár 
térségi  szennyvízkezelésének  kiépítése” 
tárgyú projekt 2. fordulójára létrehozandó 
„Dombóvár  Térségi  Szennyvízkezelési 
Önkormányzati  Társulás”  társulási 
megállapodását,  mellékleteivel  együtt 
jóváhagyja,  az  előterjesztéshez  csatoltak 
szerint.

3.  Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  „Dombóvár  Térségi 
Szennyvízkezelési  Önkormányzati 
Társulás”  Társulási  Tanács  tagjainak  a 
polgármestert  és  az  alpolgármestert 
választja meg. 

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
delegáltjait  arra,  hogy a  Társulás  alakuló 
ülésén  a  Tanács  elnökének  Dombóvár 
város  polgármesterét,  elnökhelyettesének 
Attala  község  polgármesterét  javasolják 
megválasztani és így szavazzanak.
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4.  Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  „Dombóvár  Térségi 
Szennyvízkezelési  Önkormányzati 
Társulás” felügyelő-bizottsága  tagjainak a 
Pénzügyi  és  Városgazdálkodási  Bizottság 
elnökét  és  Szigethy  István  képviselőt 
delegálja.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
delegáltjait  arra,  hogy a  Társulás  alakuló 
ülésén  a  felügyelő-bizottság  elnöki 
tisztségére  Dombóvár  Város 
Önkormányzata  Pénzügyi  és 
Városgazdálkodási  Bizottságának  elnökét 
javasolják  megválasztani  és  így 
szavazzanak. 

Határidő: 2010. január 31. – a Társulás 
alakuló  ülésének 
összehívására 
2010.  február  15.  –  a 
bejegyzési  kérelem 
benyújtására

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

18/2010.(I.25.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
képviselő-testülete  a  Dombóvár  és 
Környéke  Víz-  és  Csatornamű  Kft. 
tájékoztatóját  a  tervezett 
költségmegtakarítási  intézkedések 
bevezetésére  vonatkozóan  a  melléklet 
szerint elfogadja. 

19/2010.(I.25.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  melléklet  szerint 
módosítja  a  Dombóvári 
Projektmenedzsment  NKft.-vel,  a 
„Hagyomány és megújulás – a dombóvári 
művelődési ház felújítása” tárgyában kötött 
megbízási  szerződést  az  alábbi 
tartalommal:

1. A megbízási  díjat  15 millió  Ft-ról  10 
millió Ft-ra csökkenti.

2. A  megbízási  díj  kifizetése  az  alábbi 
ütemezéssel történik:

Fizetés határideje Összeg (millió, 
Ft)

2010. január 31-ig 2
2010. február 31-ig 2
2010. március 31-ig 1,5
2010. április 31-ig 1,5
2010. május 31-ig 1
2010. június 31-ig 1
2010. július 31-ig 1

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Polgármestert  a  megbízási  szerződés 
módosítására.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Jogi,  Hatósági és 
Vagyongazdálkodási Iroda

20/2010.(I.25.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
a  Dombóvári  Művelődési  Ház  Nonprofit 
Kft.  pályázatot  nyújtson  be  a  Társadalmi 
Megújulás  Operatív  Program  „Építő 
közösségek”,  közművelődési  intézmények 
az  élethosszig  tartó  tanulásért  című 
felhívására,  valamint  felhatalmazza  a 
Polgármestert  a  pályázathoz  szükséges 
kezességvállalás megadására, és a pályázat 
benyújtásához  szükséges  támogató 
nyilatkozat  aláírására  az  elnyert  összeg 
erejéig, de maximum 40 millió Ft-ig.

Határidő: azonnal  –  a  határozat 
továbbítására

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:  Testületi Csoport, 
Művelődési Ház NKft.

21/2010.(I.25.) Kt. sz. határozat

1.) Dombóvár  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  pályázatot  kíván 
benyújtani  az 1/2010. (I.  19.) ÖM 
rendelet  alapján az  Apáczai  Csere 
János  Bölcsőde,  Óvoda,  Általános 



Dombóvári Közlöny                                           -   8   -                                   VI. évfolyam 1. szám  

és  Középiskola,  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény  és 
Kollégium  Bölcsődei 
Intézményegységének 
infrastrukturális  fejlesztésére, 
korszerűsítésére,

2.) Dombóvár  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  vállalja,  hogy  a 
beruházáshoz  szükséges  önerőt, 
összesen  5.000.000  Ft-ot 
költségvetésében biztosítja.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Polgármestert, hogy a jóváhagyott forrásról 
nyilatkozzon,  és a pályázat  benyújtásához 
szükséges dokumentumokat aláírja.

Határidő: 2010.  február  15.  -  pályázat 
benyújtására

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

22/2010.(I.25.) Kt. sz. határozat

1.) Dombóvár  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  Móra  Ferenc  Általános 
Iskola  fenntartói  jogának 
átvételéről  szóló  tájékoztatást 
elfogadja,  és  a  fenntartói  jog 
átvételéről szóló végleges döntését 
2010.  március  31.  napjáig  kívánja 
meghozni. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a 
Tolna  Megyei  Önkormányzat  Elnökét 
tájékoztassa.

2.) Dombóvár  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  Móra  Ferenc  Általános 
Iskola  fenntartói  joga  2010.  július 
1.  napjától  történő  átvételéből 
adódó  intézményfinanszírozási 
kötelezettsége,  vagy  az  intézmény 
működéséhez  szükséges  egyházi 
kiegészítő  támogatás  fedezetéül  az 
intézmény  félévi  működésének 
biztosításához  szükséges  18,5 
millió Ft önkormányzati támogatást 

a  2010.  évi  költségvetésében 
tartalékba helyez.

Határidő: 2010.  január  31.-  Tájékoztatás 
megküldésére

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

23/2010.(I.25.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
képviselő-testülete  kötelezi  a 
polgármestert,  hogy  a  Dombóvár  és 
Környéke Víz-  és Csatornamű Kft.  2010. 
január 29-i taggyűlésén: 

• tegyen  javaslatot  a  „FEB  tag 
visszahívása és Üzemi tanácsi delegált 
FEB  taggá  történő  megválasztása”  c. 
napirend levételére, valamint 

• az  1.,  3.,  5.,  7.,  8.,  9.  napirend 
esetében  a  Kft.  felügyelő-bizottsága 
javaslatának megfelelően szavazzon.

Határidő: 2010. január 29.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármester

24/2010.(I.25.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  252/2009  (VIII.10.) 
sz.  Kt.  határozatában  létrehozott  Bíráló 
Bizottsági tagokat az alábbiakkal bővíti ki:

− IV.  részajánlat  vonatkozásában 
(óvodafelújítás  Csikóstőttősön,  új 
óvoda építés Kaposszekcsőn): 

Csapó Gyuláné, 
Pintér Szilárd

− V.  részajánlat  vonatkozásában 
(általános  iskola  bővítése 
Döbröközön): 

Szili Lajosné

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Dombóvári 
Projektmenedzsment Nonprofit Kft.
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25/2010.(I.25.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete a civil keret összegéről és 
célonkénti felosztásáról a 2010. évi 
költségvetésének ismeretében dönt.

2. Dombóvár  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete elfogadja a 2010. évi civil 
keretből  történő  támogatásigénylés 
feltételeit  a  melléklet  szerinti 
pályázati felhívásnak megfelelően.

Határidő: 2010.  január  26.  –  a  pályázati 
felhívás közzétételére
2010. február 10. – a pályázatok 
beérkezésére

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 

Kabinet
26/2010.(I.25.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  2010.  évi 
költségvetési  koncepciónak megfelelően a 
gyermekvédelemről  szóló  rendeletben 
foglalt  étkeztetési  térítési  díjakat 
felülvizsgálta, és annak eredményeként az 
érvényben lévő díjakat nem emeli.

27/2010.(I.25.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  2009.  évben  a 
decentralizált  önkormányzati  fejlesztési 
források (HÖF)  pályázati  lehetőségeire 
benyújtott  TEKI,  TEUT  és  CÉDE 
pályázatokkal  kapcsolatban,  a  keletkezett 
és  a  pályázat  költségvetésébe  betervezett 
tervezési költségek közötti,  a 2009. július 
1-jén  bekövetkezett  Áfa-változás  miatt 
tapasztalható  különbség  kapcsán  a 
következő döntéseket hozza:

1. A  CÉDE/2009/DD-513/b 
azonosítószámú, 
„Temetőravatalozók  felújítása 
Dombóváron”  című  pályázat 

támogatási  összegéből  2.100,-  Ft-
ról lemond.

2. A  TEKI/2009/DD-514/cd 
azonosítószámú,  „Buszöböl 
felújítása  Dombóváron  a 
Gyöngyvirág  körúton”  című 
pályázat  támogatási  összegéből 
2.040,- Ft-ról lemond.

3. A  TEKI/2009/DD-515/a 
azonosítószámú,  „Csomópontok 
akadálymentesítése  Dombóváron  a 
Népköztársaság  útján”  című 
pályázat  támogatási  összegéből 
3.300,- Ft-ról lemond.

4. A  TEKI/2009/DD-516/cd 
azonosítószámú,  „Járdafelújítások 
Dombóvár  város  területén”  című 
pályázat  támogatási  összegéből 
15.420,- Ft-ról lemond.

5. A  TEKI/2009/DD-513/g 
azonosítószámú,  „Buszmegálló 
építése  Dombóváron  a 
Népköztársaság  útja  39-41.”  című 
pályázat  támogatási  összegéből 
324,- Ft-ról lemond.

A  képviselő-testület  megbízza  a 
Polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.

Határidő: azonnal  –  határozat 
továbbítására

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda

28/2010.(I.25.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  döntést  hoz  a  „Helyi 
televíziós  műsorszolgáltatás 
kiegészítő  szolgáltatása”  tárgyú 
hirdetmény  nélküli  tárgyalásos 
eljárás megindításáról,  a Kbt. 125. 
§ (3) bekezdés a) pontja és a Kbt. 
252.  §  (1)  bekezdés  e)  pontja 
alapján.  Az  ajánlattételi  felhívás 
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jóváhagyását  a  Polgármesterre 
bízza.

2. Jóváhagyja  az  alábbi  személyi 
összetételű  bíráló  bizottságot  az 
eljárásban való közreműködésre:

dr. Szabó Péter aljegyző
Vincellérné dr. Illés Krisztina jogász
Kovács Gyula pénzügyi irodavezető
Kovács Zoltán pénzügyi ügyintéző
Reichert Gyula közbeszerzési, műszaki 
ügyintéző

Határidő: 2010.  február  5.  –  az 
ajánlattételi  felhívás 
feladására

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda – a 
közbeszerzési eljárás lefolytatásáért

29/2010.(I.25.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dombóvár- 
Kertvárosi  Csatornaépítő  Víziközmű 
Társulat  által  megállapított  érdekeltségi 
hozzájárulás összege és annak megfizetése 
kapcsán  felmerült  problémák 
kivizsgálására  ad  hoc  bizottság 
létrehozását  a  soron  következő  rendes 
ülésére napolja.

Határidő: 2010. február 22. 
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Jogi,  Hatósági  és 
Vagyongazdálkodási Iroda

30/2010.(I.25.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Tolna  Megyei 
Önkormányzat Közoktatási Feladatellátási, 
Intézményhálózat-működtetési  és 
Fejlesztési  tervét  saját  fejlesztési  tervével 
összevetve elfogadja. 
A  képviselő-testület  megbízza  a 
Polgármestert,  hogy  döntéséről  a 
szándéknyilatkozatot  a  Tolna  Megyei 
Közgyűlés elnökének küldje meg.  

Határidő: 2010. február 28. – Képviselő-
testület  javaslatainak 
eljuttatására  a  Tolna  Megyei 
Önkormányzat  Közgyűlésének 
Elnöke számára

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:Oktatási referensek

31/2010.(I.25.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Tolna  Megyei 
Önkormányzat  Balassa  János Kórházának 
felügyelő tanácsába 

Krauss Péter alpolgármestert

delegálja. 

Határidő: 2010.  január  30.  –  határozat 
továbbítására

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

32/2010.(I.25.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dombóvári 
Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2010. 
évi  teljesítmény-követelményeinek  alapját 
képező  kiemelt  célokat  az  alábbiakban 
határozza meg.

1. A  szolgáltató  jellegű  közigazgatás 
és  a  Hivatal  minőségpolitikájában 
megfogalmazott  követelmények 
szellemében  ügyfél-  és 
vállalkozásbarát  ügyintézés,  a 
hivatali  munka  köztisztviselői 
eskühöz hű, színvonalas ellátása. 

2. A  hivatal  vezetői  részéről 
felelősségteljes és intenzív szakmai 
irányítás,  intézkedések  a 
hatékonyabb belső kommunikáció, 
információáramlás,  valamint  a 
megfelelő  helyettesítési  rend 
érdekében,  az  irodák  közötti 
együttműködés  javítása.  A 
munkatársak  szakmai 
felkészültségének,  fejlődési 
lehetőségének  biztosítása,  a 
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munkakörülmények  és  eszközök 
további fejlesztése. 

3. A  hivatali  munka  valamennyi 
területén  az  ügyek  törvényes  és 
határidőben  való  intézése,  a 
jogszabályok  változásának 
folyamatos figyelemmel kísérése és 
az új rendelkezések elsajátítása. 

4. A  Hivatal  szervezetfejlesztésére 
elnyert  ÁROP  pályázat  keretében 
megtartott  helyi  oktatások, 
tréningek gyakorlati hasznosítása a 
hivatal mindennapi életében. 

5. Takarékos,  költséghatékony 
gazdálkodás a pénzügyi  egyensúly 
biztosítása  érdekében,  az 
intézmények  költségvetésére  való 
szigorú  odafigyelés.  A  bevétel-
növelő  lehetőségek  feltárása,  az 
ellenőrzések  intenzitásának 
fokozás. A kontrolling tevékenység 
továbbfejlesztése. 

6. A  pozitív  elbírálásban  részesült 
uniós  pályázatok megvalósításából 
eredő  szakmai  feladatok 
határidőben való elvégzése,  a már 
rendelkezésre  álló  források 
szakszerű  felhasználása,  a  külső 
projektmenedzsmenttel  való 
hatékony kooperáció  és  ellenőrzés 
rendszerének működtetése. 

7. Pályázatfigyelés,  pályázatkészítés 
és  az  európai  uniós  forrással 
támogatott  fejlesztések 
lebonyolításával  kapcsolatos 
feladatok  eljárási  rendjének 
meghatározása. 

8. Az  önkormányzat 
munkaprogramjában,  és  a  testület 
éves  munkatervében 
meghatározottak  végrehajtása,  a 
döntések megalapozott előkészítése 
és  végrehajtása.  A  testületi 
előterjesztések  előkészítési 
folyamatának felülvizsgálata. 

9. A  hivatal  szolgáltatásait  igénybe 
vevők  elégedettségének  növelése 
és  minél  szélesebb  körű 
tájékoztatása, a honlap tartalmának 
folyamatos frissítése, karbantartása.

10.Széleskörű  ügyfél-
elégedettségmérési  rendszer 
kidolgozása és lefolytatása. 

11.Az  elektronikus  ügyintézés 
bevezetéséhez  szükséges  feltételek 
megteremtése,  lehetőség  szerint 
egyes  helyi  elektronikus 
közigazgatási  szolgáltatások 
bevezetése.  Az  igénybevétel 
feltételét  képező  ügyfélkapu 
népszerűsítése  és  minél  nagyobb 
számban  való  létrehozása.  A 
feladatokat  összefoglaló  E-
közigazgatási  stratégia 
kidolgozása. 

12.Informatikai stratégia kidolgozása.
13.Járdák, közutak, és a közterületi fák 

állapotának,  az  önkormányzat 
akadálymentesítési 
kötelezettségeinek  felmérése, 
intézkedési terv előkészítése.

14.A  foglalkoztatási  lehetőségek 
kihasználása,  a  munkanélküliség 
miatt  ellátásban  részesülők  minél 
nagyobb  arányú  munkába  történő 
bevonása.

15.A 2010. évi  választások törvényes 
és színvonalas lebonyolítása. 

16.Felkészülés  a  Pécs  2010  EKF 
program  Dombóvárt  érintő 
eseményeire.

17.Az  önkormányzat 
ingatlanvagyonának 
felülvizsgálata,  zöldkatasztert 
elkészítése.

18.„2010.  a  Konda-völgy  éve” 
program kidolgozása.

Határidő: 2010. évben folyamatos
Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felelős: Valamennyi iroda

33/2010.(I.25.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzata  2010. 
február  1-jével  ifj.  Bodó  Jánost  választja 
meg a Város- és Lakásgazdálkodási NKft. 
felügyelő-bizottságának  elnökévé,  2010. 
december 31-ig.
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Határidő: 2010. február 1. 
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Testületi Csoport

A Képviselő-testület a 34/2010. (I.25.) 
számú határozatát egyedi ügyben 

eljárva hozta meg.

______________________



RENDELETEK

(A rendeletek egységes szerkezetben megtalálhatóak a www.dombovar.hu honlapon!)

A Képviselő-testület 2010. janur 25-i ülésén elfogadott rendeletei:

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2010. (I.29.) rendelete

A temetőkről és temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI.21.) rendelet módosításáról

Dombóvár  Város  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  temetőkről  és  a  temetkezésről 
szóló  1999.  évi  XLIII.  tv.  41.§.  (3)  bekezdésben  kapott  felhatalmazás  alapján  –  annak 
végrehajtására kiadott 145/1999.(X.1.) Kormányrendeletre, valamint a rendkívüli halál esetén 
követendő eljárásról szóló 34/1999.(IX.24.)BM – EÜM – IM együttes rendeletre figyelemmel 
– alkotott, a  temetőkről és temetkezés rendjéről szóló 25/ 2001.(VI.21.) rendeletét az alábbiak 
szerint módosítja:

1. §

A rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

2. §

E rendelet 2010. február 1. napján lép hatályba

Dombóvár, 2010. január 25.

Patay Vilmos
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

Melléklet
„4. sz. melléklet

Az első temetést megelőző sírhely kiásás díja

1. Egyes sírhely   9.090,- Ft+Áfa

2. Egyes sírhely (első temetés rátemetéssel): 10.225,- Ft+Áfa

3. Kettes sírhely (első temetés)   9.090,- Ft+Áfa”

http://www.dombovar.hu/


Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2010. (I.29.) rendelete

Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó 
térítési és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 42/2005. (VI. 8.) rendelet 

módosításáról

Dombóvár  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  közoktatásról  szóló  1993.  évi 
LXXIX. törvény 117. § (4) bekezdésében, valamint 124. § (21) bekezdés a) pontjában foglalt 
felhatalmazás alapján alkotott rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A Rendelet 5. § (2) bekezdésének b) és c) pontja a következőképpen módosul:

„b) 15 %-a fizetendő a közoktatási  törvény 115.  §  (1)  bekezdés  c)  pontjában foglalt  
esetekben az alapfokú művészetoktatási intézményekben 18 éven aluli tanulók esetében
c) 35  %-a  fizetendő  a  közoktatási  törvény  115.  §  (1)  bekezdés  c)  pontjában  foglalt  
esetekben az alapfokú művészetoktatási intézményekben 18 éven felüli, de 22 éven aluli  
tanulóknál”

2. §

E rendelet 2010. szeptember 1. napján lép hatályba.

Dombóvár, 2010. január 25.

Patay Vilmos
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2010. (I.29.) rendelete

a közterület-használat, hirdetési, reklámcélú építmények, táblák elhelyezésének 
szabályozásáról szóló 5/2006.(II.20.) rendelet módosításáról

Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdése felhatalmazására 
Dombóvár  Város  Képviselő-testülete  a  közterület-használat,  hirdetési,  reklámcélú 
építmények,  táblák  elhelyezésének  szabályozásáról  alkotott  5/2006.(II.20.)  rendeletét  az 
alábbiak szerint módosítja:

1. §

A rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.



2. §

E rendelet 2010. február 1. napján lép hatályba.

Dombóvár, 2010. január 25.

Patay Vilmos
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

1. számú melléklet
A közterület-használati díj:

A közterület-használati díjak mértékéről

Hivatkozás Közterület-használat célja Díj mértéke

R.4.§ (6) a) a közterület fölé a homlokzati falsíktól 10 cm-en túl nyúló üzlethomlokzat, portál, 
kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető)

815  Ft/m2/hó

a közterület fölé a homlokzati falsíktól 10 cm-en túl nyúló hirdető-berendezés, 
reklámtábla, cég- és címtábla (világító és világítás nélküli) elhelyezése

1.050 Ft/m2/hó

R.4.§ (6) b) önálló hirdető-berendezés és reklámhordozó (világító és világítás nélküli) és mobil 
figyelemfelhívó tábla ("A" tábla) továbbá a közterület légterében kifeszített önálló 
hirdető-berendezés elhelyezése

− ezen belül mobil kivitelű cirkuszi reklámtábla

1.370 Ft/m2/hó

160 Ft/db/nap

R.4.§ (6) c) árusító és árusítással kapcsolatos pavilon, áru tárolására szolgáló konténer (szekrény) 
ideiglenes elhelyezésére [minimum 10 m2]

1.390 Ft/m2/hó

R.4.§ (6) d) elárusítóhelyek, üzletek előtti áruk bemutatása 226 Ft/m2/nap

R.4.§ (6) e) alkalmi- és mozgóárusítás, valamint szolgáltató tevékenység végzése 5.880 Ft/db/hó

R.4.§ (6) f) a 4/1997.(I.22.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében felsorolt termékek közterületi, nyílt 
köztéri árusítása

226 Ft/m2/nap

R.4.§ (6) g) vendéglátó-ipari előkert 826 Ft/m2/hó

R.4.§ (6) h) kiállítás, sport-, kulturális és politikai rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység 
folytatása

226 Ft/m2/nap

R.4.§ (6) i) javításra váró személygépkocsik tárolása 263 Ft/m2/hó

R.4.§ (6) j) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék valamint tüzelőanyag – 48 
órát meghaladó – tárolása

26 Ft/m2/nap

R.4.§ (6) k) minden egyéb esetben, amelyre engedély adható egyedi  kölcsönös 
megállapodás 
alapján



Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2010. (I.29.) rendelete

a lakás és közcélú létesítményekhez kapcsolódó parkolóhelyek kialakításáról és 
megváltásáról szóló 9/1997.(III.25.) rendelet módosításáról

Dombóvár  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  parkolóhelyek  iránti  igények 
kielégítése érdekében a helyi  önkormányzatokról  szóló 1990. évi  LXV. tv.  16. § (1) bek. 
felhatalmazása  alapján,  az  épített  környezet  alakításáról  és  védelméről  szóló  1997.  évi 
LXXVIII. tv. 60. § (5) bek. előírása szerint a 253/1997.(XII.20.) Kormányrendeletben (az 
országos  településrendezési  és  építési  követelményekről)  előírt  parkolóhely  létesítése 
érdekében alkotott rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

1. §

A rendelet 2. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

„A parkolóhelyek megváltási díja:
- személygépkocsi esetén     320.000,- Ft/db
- tehergépkocsi és autóbusz esetén: 1.100.000,- Ft/db

2. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dombóvár, 2010. január 25.

Patay Vilmos
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző



SZERZŐDÉSEK

Dombóvár  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatáról  szóló  31/2002.(XI.29.)  rendeletének  36.  §  (5)  bekezdése  értelmében  a 
vagyonnal  történő  gazdálkodással  összefüggő  –  nettó  ötmillió  forintot  elérő  vagy  azt 
meghaladó  értékű  –,  árubeszerzésre  építési  beruházásra,  szolgáltatás  megrendelésre, 
vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint 
koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő 
felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát 
a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül közzé kell tenni.

Nettó 5 millió forintot elérő, vagy meghaladó értékű szerződések
2009.12.23. – 2010.01.29..

Típusa Tárgya Szerződő fél Értéke (Ft) Időtartama

1 vállalkozói
Szivárvány Óvoda és a 

József Attila ÁMK óvoda 
épületének felújítása

ERMIBAU 
Építőipari, 

Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.

11.561.159,- 09.11.23. –
10.06.30.

2 vállalkozói

Apáczai Oktatási Központ 
Bezerédj Óvoda és a 
József Attila ÁMK 
Dalmandi Óvoda 
nyílászárócsere

T-T Ablak Kft. 11.562.712,- 09.11.23. – 
10.04.30.

IMPRESSZUM
Kiadó: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala

Kiadásért felelős: dr. Gábor Ferenc jegyző
Szerkesztésért felelős személy: dr. Gábor Ferenc jegyző

Szerkeszti: Dománszki Viktória
Dombóvár, 2010. január 29.
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