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HATÁROZATOK

Dombóvár Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 2010.  november 25-i  ülésén 
elfogadott határozatai:

417/2010.(XI.25.) Kt. sz. határozat

1 Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  polgármester 
jelentését  a  152/2010.(IV.26.), 
172/2010.(IV.26.),  217/2010.(VI.5.), 
228/2010.(VI.5.),  311/2010.(IX.14.), 
314/2010.(IX.14.),  316/2010.(IX.14.), 
330/2010.(IX.27.),  332/2010.(IX.27.), 
341/2010.(IX.27.),  346/2010.(IX.27.), 
359/2010.(X.1.),  360/2010.(X.1.), 
361/2010.(X.1.),  368/2010.(X.25.), 
369/2010.(X.25.),  370/2010.(X.25.), 
372/2010.(X.25.),  374/2010.(X.25.), 
375/2010.(X.25.),  377/2010.(X.25.), 
378/2010.(X.25.),  379/2010.(X.25.), 
381/2010.(X.25.),  382/2010.(X.25.), 
383/2010.(X.25.),  384/2010.(X.25.), 
386/2010.(XI.2.),  388/2010.(XI.2.), 
390/2010.(XI.2.),  393/2010./XI.2.), 
396/2010.(XI.2.),  397/2010.(XI.2.), 
398/2010.(XI.2.),  399/2010.(XI.2.), 
400/2010.(XI.2.),  403/2010.(XI.2.), 
404/2010.(XI.2.),  406/2010.(XI.2.), 
408.(2010.  (XI.4.),  409/2010.(XI.4.), 
411/2010.(XI.4.),  412/2010.(XI.4.)  a 
lejárt  határidejű  határozatok 
végrehajtásáról,  beszámolóját  az 
átruházott  hatáskörben  tett 
intézkedésekről,  tájékoztatóját  a  két 
ülés  közötti  fontosabb  eseményekről 
elfogadja.

2 A  képviselő-testület  a  312/2010.
(IX.14.) sz. határozat 1., 2. pontjának, a 
352/2010.(IX.27.), 414/2010.(XI.4.) sz. 
határozat végrehajtási határidejét 2010. 
november  30-ig,  380/2010.(X.25.)  sz. 
határozat végrehajtási határidejét 2010. 
december  15-ig,  257/2010.(VI.30.), 
264/2010.(VI.30.),  335/2010.(IX.27.) 
sz.  határozat  végrehajtási  határidejét 
2011. március 31-ig, 265/2010.(VI.30.) 
sz.  határozat  végrehajtási  határidejét 
2011. február 28-ig meghosszabbítja. 

3 A  képviselő-testület  a  152/2010.
(IV.26.)  sz.  határozat  5.  pontját 
hatályon kívül helyezi. 

4 A  képviselő-testület  megbízza  a 
Pénzügyi  Bizottságot,  hogy folytasson 
le  vizsgálatot  a  264/2010.  (VI.30.) 
számú  határozatban  foglalt 
marketingcsomag  teljesítésére 
vonatkozóan,  és  annak  eredményét 
terjessze a testület elé.

Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Pénzügyi Bizottság elnöke
Végrehajtásért felelős:

Polgármesteri Kabinet

5 A képviselő-testület a 369/2010.(X.25.) 
számú határozat 1. pontját az alábbiak 
szerint módosítja:

1.  Dombóvár  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a  DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0007 
azonosító  számon  regisztrált, 
„Hagyomány  és  megújulás  –  A 
dombóvári  művelődési  ház 
felújítása„  című  projekt  hang-  és 
fénytechnikai  eszközök  beszerzésére 
irányuló  egyszerű  tárgyalásos 
közbeszerzési eljárást indít. 

6 A  képviselő-testület  a  407/2010.  (XI. 
4.) határozatának második mondatát az 
alábbiak szerint módosítja:

„A  képviselő-testület  dr.  Janocskó 
Szilvia  feladatvállalási  kérelmét 
támogatja,  és  vele  a  működtetési  jog 
megszerzését  követően  a  II.  számú 
háziorvosi  körzet  feladatellátására 
vonatkozó  együttműködési  szerződést 
területi ellátási érdekből megköti.”
418/2010.(XI.25.) Kt. sz. határozat
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Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  egyetért  Dombóvár 
város  környezetvédelméről  szóló 
rendelettervezet tartalmával.

Felkéri  a  Polgármestert,  hogy  a 
rendelettervezetet  küldje  meg 
véleményezésre  a  Közép-dunántúli 
Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és 
Vízügyi  Felügyelőség  részére,  majd  a 
véleményekkel  kiegészített  rendeletet  a 
soron következő testületi ülésre terjessze be.

Határidő: azonnal  –  a rendelettervezet 
megküldése  a  Felügyelőség 
részére
a  felügyelőség  válaszát 
követő  testületi  ülés  –  a 
véleményezett 
rendelettervezet  ismételt 
megtárgyalása

Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felelős:

Városüzemeltetési Iroda

419/2010.(XI.25.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  települési  szilárd 
hulladékkal  kapcsolatos  hulladékkezelési 
közszolgáltatást  ellátó  ÖKO-Dombó  Kft. 
által  megjelölt  összegű  díjkompenzációs 
igényt nem fogadja el.

Felkéri a társaság könyvvizsgálóját, hogy a 
2010.  évi  tényleges  adatok  alapján  a 
hulladékgazdálkodásról  szóló  2000.  évi 
XLIII. törvény 29. § (3) bekezdés szerinti 
közszolgáltatás  elkülönített  nyilvántartását 
vizsgálja felül. Felkéri az ügyvezetőt, hogy 
a könyvvizsgáló által felülvizsgált részletes 
költségelszámolást nyújtsa be a képviselő-
testületnek.

Határidő: 2011.  március  31.  – 
költségelszámolás  testület  elé 
terjesztésére

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Pénzügyi és Költségvetési Iroda

ÖKO-Dombó Kft.

420/2010.(XI.25.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  felhatalmazza  a 
polgármestert,  hogy  az  önkormányzat 
tulajdonában lévő, dombóvári 0143 hrsz-ú, 
6  ha  6129  m2  területű  „kivett  vasút”  és 
„erdő”  művelési  ágú ingatlan,  valamint  a 
Dalmand  Zrt.  tulajdonában  lévő  6042, 
6055, 6078, 6085 és 6087 hrsz-ú, összesen 
2  ha  3109  m2 területű   ingatlanok 
cseréjével  kapcsolatos  további 
tárgyalásokat  lefolytassa  azzal,  hogy  a 
konkrét, kidolgozott cserejavaslat kerüljön 
vissza a Képviselő-testület elé döntésre.

Határidő: 2010.  december  31.  -  A 
tárgyalások lefolytatására

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Jogi,  Hatósági  és 
Vagyongazdálkodási Iroda

421/2010.(XI.25.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
a dombóvári 201 hrsz-ú volt „Zsinagóga” 
ingatlan  hasznosítására  a  polgármester  a 
Városgazdálkodási és a Pénzügyi Bizottság 
elnökével közösen folytasson tárgyalásokat 
az ISOTEQ GROUP Kft. képviselőivel.

A  Képviselőtestület  felhatalmazza  a 
polgármestert a fenti ingatlanra vonatkozó 
értékbecslés elkészíttetésére.

Határidő: 2011. márciusi testületi ülés – a 
tárgyalások  eredményének 
előterjesztésére

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Jogi,  Hatósági  és 
Vagyongazdálkodási Iroda

422/2010.(XI.25.) Kt. sz. határozat
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1.)  Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  átveszi  a  következő 
intézményeknél  lévő  kazánházi 
berendezéseket az Dalkia Energia Zrt.-től:
Dombóvár, III. u. 22. – Egyesített Szociális 
Intézmény, Támasz Otthon
Dombóvár,  Szabadság  u.  6.  –  Egyesített 
Szociális Intézmény, Platán Otthon
Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. – Illyés 
Gyula  Gimnázium,  Szakközépiskola  és 
Kollégium 
Dombóvár,  Kossuth  u.  63.  –  APOK 
Belvárosi  Általános  Iskolai 
Tagintézményének tornaterme 
Dombóvár,  Szabadság  u.  27.  –  APOK 
Belvárosi  Általános  Iskolai 
Tagintézményének telephelye
Dombóvár, III. u. 1. – József Attila ÁMK 
Százszorszép Óvodája
Dombóvár,  Szabadság  u.  14.  –  APOK 
Alapfokú  Művészetoktatási 
Intézményegysége
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  az  átadás-átvételi 
megállapodás  aláírására,  az  átvétellel 
kapcsolatos  áfa  fizetési  kötelezettség 
teljesítéséhez  367.427,-  Ft-ot  biztosít  az 
önkormányzat  2010. évi költségvetésből.

2.) A Képviselő-testület  a Dalkia Energia 
Zrt.  szerződésmódosítási  kérelmével 
kapcsolatban  –  mely  a  gázmotor  után 
fizetendő bérleti  díj  csökkentésére irányul 
–  felkéri  a  Dalkia  Energia  Zrt.-t,  hogy a 
szerződésmódosítási  kérelmét  részletes 
pénzügyi  számítások  elvégzésével 
támassza alá.

A  Képviselő-testület  felkéri  a 
polgármestert,  hogy a Dalkia Energia Zrt. 
számításai  alapján  az  esetleges 
szerződésmódosítás jóváhagyását terjessze 
a Képviselő-testület elé.

Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Városüzemeltetési Iroda
Pénzügyi és Költségvetési Iroda

423/2010.(XI.25.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  felkéri  a 
Városgazdálkodási  Bizottságot,  hogy  a 
165/2010.  (IV.  26.)  számú  határozat  2. 
pontja  alapján  a  Dombóvár  és  Környéke 
Víz-  és  Csatornamű  Kft.  részéről  a 
dombóvári  ivóvízminőség-javító 
projekthez  kapcsolódóan  megtett,  illetve 
megtenni  elmulasztott  intézkedéseivel 
kapcsolatban  benyújtott  indokolást 
vizsgálja  meg,  és  tegyen  javaslatot  a 
Képviselő-testületnek  a  további 
intézkedésekre.

Határidő: 2011. január 31.
Felelős: Városgazdálkodási Bizottság
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

424/2010.(XI.25.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  felhatalmazza  a 
Városgazdálkodási Bizottságot, hogy a 
Művelődési  Ház  épületében  –  a 
felújítását  célzó  projekt  keretén  belül 
nem  szereplő  –  az  alapvető 
működéshez  szükséges  berendezési 
tárgyak  beszerzéséhez  kapcsolódó,  az 
eszközbeszerzési  ajánlatkérés  alapját 
képező  tervezési-  és  műszaki 
dokumentáció  összeállítására  legalább 
három  árajánlatot  kérjen  be,  és  a 
szerződéskötés a legjobb ajánlatadóval 
történjen. 

2. A  Képviselő-testület  felkéri  a 
Városgazdálkodási  Bizottságot,  hogy 
az  elkészült  dokumentáció  alapján  az 
eszközbeszerzésre  vonatkozó 
ajánlatkérést  terjessze  a  Képviselő-
testület elé.

3. A  Képviselő-testület  a  tervezési  és 
műszaki  dokumentáció 
összeállításának  költségét,  de 
legfeljebb  600.000,-Ft-ot  a  2010.  évi 
költségvetéséből biztosít.

Határidő: 1. pont – 2010. december 31. 
2. pont – 2011. január 31.
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Felelős: Városgazdálkodási  Bizottság 
elnöke

Végrehajtásért felelős:
Városüzemeltetési Iroda

425/2010.(XI.25.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  1  millió  forint 
pénzügyi  fedezetet  biztosít  a  Dombóvári 
Város- és Lakásgazdálkodási  NKft.-nek a 
Bajcsy-Zsilinszky u. 5. szám alatti ingatlan 
kéményeinek javítására.

426/2010.(XI.25.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  „Dombóvár  Város 
Kiemelt  Emlékhelye”  tábla  kivitelezésére 
vonatkozó javaslatot nem fogadja el.

427/2010.(XI.25.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  engedélyezi,  hogy  az 
Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola 
és Kollégium a 2010. évi civil keretből az 
Aradi  vértanúk  ünnepe  –  október  6. 
elnevezésű  rendezvényre  kapott 
támogatásból fel nem használt 20 898,- Ft-
ot az Ivanich Miklós tiszteletére elkészülő 
tanterem berendezésére fordítsa.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  támogatási  megállapodás 
módosítására.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Polgármesteri Kabinet

428/2010.(XI.25.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Népköztársaság  útja 
39-45.  számú  52  lakásos  társasház 
lakóközösségének  elállása  miatt 
visszavonja  a  81/2010.(III.04.)  Kt.  sz. 
határozatát,  amelyben   3.640.000,-  Ft 
vissza nem térítendő támogatást biztosított 

az  épület  energiatakarékosságot 
eredményező felújításának támogatására.

429/2010.(XI.25.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  2010.  évi 
költségvetéséből  bruttó  767.401  Ft-ot 
biztosít  a  közterületi  buszmegállók 
javításához.   A  javítási  költségen  felül 
2010.  évre  100.000  Ft  keretösszeget 
biztosít a további buszmegálló üvegtörések 
javítására.

Felhatalmazza  a  Polgármestert  a 
szerződések  megkötésére,  a  ragasztott 
biztonsági üvegek pótlásával kapcsolatban 
az ATTRIBUTUM Kft.-vel, a polikarbonát 
elemek pótlására a METARECZ Kft.-vel, a 
drótbetétes  üvegek  pótlására  Veszi  Pál 
üveges mesterrel.

Határidő: 2010.  december  1.  - 
Szerződéskötésre

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Városüzemeltetési Iroda 

430/2010.(XI.25.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  önkormányzati 
feladatok  ellátását  szolgáló 
beruházások  finanszírozására  210.000 
eFt  összegű,  10  éven  túli  lejáratú 
beruházási  hitelre  vonatkozó általános 
egyszerű  közbeszerzési  eljárást 
(hirdetménnyel induló) indít.

2. A  képviselő-testület  jóváhagyja  az 
alábbi  személyi  összetételű  bíráló- 
bizottságot  az  eljárásban  való 
közreműködésre:

dr. Szabó Péter aljegyző
Reichert Gyula közbeszerzési, műszaki 
ügyintéző
Kovács Zoltán pénzügyi ügyintéző
Hegedüs  Csaba  pénzügyi  bizottsági 
elnök 
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Zomboriné  Tobak  Erzsébet  pénzügyi 
bizottsági tag

Határidő: 2010.  december  15.  – 
ajánlattételi felhívás feladására

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:

Pénzügyi és Költségvetési Iroda

431/2010.(XI.25.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  indokoltnak  tartja 
Dombóvár  város  közvilágításának 
bővítését  a  Petőfi  téren,  a  volt  közösségi 
ház előtti parkban.
A  képviselő-testület  elfogadja  a 
közvilágítás  bővítése  kapcsán  öt  darab 
kandeláberre  vonatkozó  közérdekű 
felajánlást,  és  dönt  ezeknek  a 
közvilágításban  való  felhasználásáról  a 
2011.  évi  költségvetéséből  1.200.000  Ft 
biztosításával.
A  képviselő-testület  megbízza  a 
Városgazdálkodási  Bizottságot,  hogy 
három  ajánlat  bekérése  után  a 
legelőnyösebb  ajánlat  kiválasztásával 
döntsön a tervezőről és kivitelezőről.
A  képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert az átvételre, a tervezésre és a 
kivitelezésre  vonatkozó  megállapodás 
megkötésére.

Határidő: 2011. március 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: 

Városüzemeltetési Iroda

432/2010.(XI.25.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dombóvár- 
Kertvárosi  Csatornaépítő  Víziközmű 
Társulat  azon  lakástakarék-pénztári 
szerződést  kötő  tagjaira  nézve,  akik 
annak  ellenére,  hogy  lakástakarék-
pénztári  szerződésük  2009 
szeptemberében lejárt, nem teljesítették 
maradéktalanul  a  Víziközmű  Társulat 
alakuló  közgyűlése  által  a 

részletfizetőkre vonatkozóan 180.000,- 
forintban  megállapított  érdekeltségi 
hozzájárulást,  a 180.000,-  forint  és az 
általuk  eddig  megfizetett  összeg 
különbözetének  2011.  április  30. 
napjáig történő megfizetését rendeli el.

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  2009 
decemberében  Dombóvár  Város 
Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi és 
Költségvetési  Irodája  által  kimutatott, 
és  az  érintettekkel  közölt  hátralék 
összegét  a  Fundamenta  által  az  egyes 
lakástakarék-pénztári  szerződésekre 
megállapított,  és  nem  az  ügyfél 
hibájából  kiesett  állami  támogatás 
összegével csökkenti.

3. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  felhatalmazza  a 
polgármestert,  hogy  a  Fundamenta-
Lakáskassza  Zrt.-vel  megállapodást 
kössön  a  Fundamenta  téves 
kalkulációja  folytán  kiesett  állami 
támogatás  összegének  Dombóvár 
Város  Önkormányzata  részére  történő 
megtérítéséről,  a  megállapodás 
tartalmát jóváhagyja, és azt aláírja.

Határidő: 2010. december 31. 
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: 
1. 2. Pénzügyi és Költségvetési Iroda
3.  Jogi,  Hatósági  és  Vagyongazdálkodási 
Iroda

433/2010.(XI.25.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  elfogadja  az  Integrált 
Önkormányzati  Szolgáltató  Szervezet 
átalakításáról vagy megszüntetéséről szóló 
hatásvizsgálatot.

434/2010.(XI.25.) Kt. sz. határozat
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Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  város  hivatalos 
honlapjával  kapcsolatos  szerkesztési 
feladatokat  külső  szakember 
igénybevételével kívánja ellátni.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  az 
Oktatási  és  Kulturális  Bizottságot  arra, 
hogy  a  szerkesztőt  kiválassza,  továbbá 
felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  ezt 
követően  a  honlap  szerkesztési 
feladatainak  ellátására  határozatlan  időre, 
legfeljebb  havi  bruttó  100.000,-  Ft  díj 
ellenében  megbízási szerződést kössön.

Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

435/2010.(XI.25.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  399/2010.(XI.2.) 
határozata  2.  pontját  az  alábbiak  szerint 
módosítja:

2.  „Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete,  a  Polgármesteri 
Hivatal dologi kiadásainak terhére 150 ezer 
Ft-ot  biztosít  az  Önkormányzat  és  a 
Polgármesteri Hivatal közérdekű, kizárólag 
az önkormányzat működésével kapcsolatos 
hirdetéseinek  megjelentetésére  a  Hétről-
Hétre című kereskedelmi hetilapban.”

436/2010.(XI.25.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  374/2010.(X.25.) 
határozatát visszavonja.

437/2010.(XI.25.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 386/2010. (XI.2.) 
számú határozatát visszavonja.

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  Dombóvár  Város 
Önkormányzata  költségvetési 

gazdálkodásának  és 
vagyonkezelésének  teljes  körű 
átvilágítására  szakértői  vizsgálatot 
folytat  le  és  szakértői  véleményt 
készíttet,  kellő  referenciával 
rendelkező három gazdasági társaságtól 
való árajánlat  bekérésével  meghívásos 
pályázati eljárás lefolytatásával.

A Képviselő-testület  az átvilágítást  az 
alábbi  három  időszakra  elkülönítetten 
végezteti el:
1. a 2002. október 21-től 2009. június 

17. napjáig,
2. a 2009. június 18-től 2009. október 

11. napjáig terjedő, illetve
3. a  2009.  október  12-től  2010. 

október 3. napjáig tartó időszakra.

3. A  Képviselő-testület  a  vizsgálati 
kérdéseket  és  szempontokat  az 
alábbiak szerint hagyja jóvá:

A  szakértőnek  rögzíteni  kell  minden 
olyan  észrevételt,  amelyet  a 
költségvetési  tervezés,  gazdálkodás, 
finanszírozás területén lényegesnek ítél 
meg.  Törvényességi,  célszerűségi  és 
hatékonysági  szempontból  meg  kell 
vizsgálni 
− hogy  az  önkormányzat,  illetve  a 

Polgármesteri  Hivatal  rendelkezik-
e  a  szabályos  működéshez 
szükséges alapdokumentumokkal a 
pénzügyi-gazdasági  működés 
területén.

− az  önkormányzat,  illetve  a 
Polgármesteri  Hivatal 
szerződéskötési  gyakorlatát, 
kötelezettségvállalás  rendjét, 
finanszírozási megoldásait,

− az  önkormányzat,  illetve  a 
Polgármesteri  Hivatal  és  az 
önkormányzati  intézmények 
költségvetés készítési gyakorlatát, a 
gazdálkodás  szabályozottságát,  a 
felelősségi rendszer működését,

− az  önkormányzat,  illetve  a 
Polgármesteri  Hivatal,  valamint  az 
önkormányzati  intézmények 
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vagyongazdálkodási  gyakorlatát, 
vagyonnyilvántartását, 
vagyonkataszterét és az alkalmazott 
gyakorlati vagyonmozgásokat,

− a  Polgármesteri  Hivatal  és  az 
önkormányzati  intézmények 
létszámellátottságát,  a  létszámokra 
vonatkozó  bérezési  és  egyéb 
juttatási  rendszert,  beleértve  az 
ellátott  munkakörök  és  a  szakmai 
megfelelőségek összehasonlítását,

− az önkormányzat  belső ellenőrzési 
rendszerét, ezen belül a FEUVE és 
a  szabálytalanság  kezelési 
eljárásokat.

4. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Pénzügyi  Bizottságot  a  továbbiakban 
felmerülő egyéb vizsgálati szempontok 
kidolgozására.

5. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Városgazdálkodási  Bizottságot  a  2. 
pont szerinti három gazdasági társaság, 
és közülük a legkedvezőbb árajánlatot 
adó kiválasztására.

6. A  Képviselő-testület  az  ajánlattételi 
felhívás  közzétételére  és  a  vélemény 
elkészíttetésére  a  költségvetéséből  8 
millió forintot hagy jóvá.

Határidő: 2010.  december  10.  – 
szerződéskötésre 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felel:

Pénzügyi és Költségvetési Iroda

438/2010.(XI.25.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  Szabó  Loránd  2010. 
november  9-én  a  Kapos  ITK  ügyeivel 
kapcsolatos  Képviselőtestületi  döntésről 
tartott  sajtótájékoztató  előzményeinek, 
következményeinek  és  a  szükséges 
intézkedések megtételének megállapítására 
vizsgálatot rendel el. 
A  vizsgálat  lefolytatására  felkéri  a 
Városgazdálkodási Bizottságot. 

A  Képviselőtestület  a  Bizottság 
munkájában  való  közreműködésre  külső 
jogi  szakértőként  dr.  Komlódi  András 
ügyvédet kéri fel. 
A  Képviselőtestület  megbízza  a 
polgármestert  a  megbízási  szerződés 
aláírására és tartalma jóváhagyására. 

Határidő: 2010.  december  1.  –  a 
szerződéskötésre 
2010.  december  15.  –  a 
vizsgálat lefolytatására

Felelős: Városgazdálkodási Bizottság
Végrehajtásért felelős: Bizottsági elnök

439/2010.(XI.25.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  megbízza  a 
Városgazdálkodási  Bizottságot  a 
vagyonrendelet felülvizsgálatával. 
A  módosítás  során  szabályozni  kell  az 
önkormányzat  gazdasági  társaságok 
taggyűléseiben  történő  képviseletére 
vonatkozó  polgármester  hatáskör 
terjedelmét is. 

Határidő: januári képviselőtestületi ülés
Felelős: Városgazdálkodási Bizottság
Végrehajtásért felelős:  Jogi,  Hatósági  és 
Vagyongazdálkodási Iroda

440/2010.(XI.25.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  karácsonyi 
díszkivilágítás  korszerűsítésére  vonatkozó 
javaslatot nem fogadja el.

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

441/2010.(XI.25.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  Apáczai  Oktatási 
Központ  Belvárosi  Általános  Iskolai 
Tagintézményében  történt  hulladék 
értékesítéséről  szóló  tájékoztatóban 
foglaltakat  megismerte.  Az  ügy 
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vizsgálatával  kapcsolatban  beterjesztett 
ügyvédi állásfoglalást elfogadja, és további 
intézkedést nem kíván tenni.

A Képviselő-testület a 442/2010. (XI.25.) 
számú határozatát egyedi ügyben 

eljárva hozta meg.

A Képviselő-testület a 443/2010. (XI.25.) 
számú határozatát a személyiségi jogok 

védelme miatt nem tesszük közzé.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 2-i rendkívüli 
ülésén elfogadott határozatai:

444/2010.(XII.2.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  felmerült  vis  maior 
helyzet miatt indokoltnak tartja az 516. sz. 
Ipari  Szakképző  Iskola  állagának 
megóvása,  és  a  kollégista  diákok 
elhelyezhetősége  érdekében  az  épület 
fűtési rendszerének soron kívüli javítását, a 
padlócsatornában  meghibásodott 
csővezeték-szakasz  szakszerű  kiváltását. 
Az  intézmény  további  üzemeltethetősége 
érdekében  a  szükséges  fűtésszerelési 
munkákat azonnali kezdéssel elvégezteti a 
legkedvezőbb  ajánlatot  benyújtó 
ERMIBAU Kft.-vel, amelyre 1.121.675 Ft-
ot biztosít a 2010. évi költségvetéséből. A 
Képviselő-testület  a  további  munkák 
elvégzéséhez szükséges tervek elkészítését 
engedélyezi  az  516.  sz.  Ipari  Szakképző 
Iskola számára.
A  képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  vállalkozási  szerződés 
aláírására.

Határidő: 2010.  december  3.  –  a 
szerződés aláírására

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Városüzemeltetési Iroda

445/2010.(XII.2.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  DDOP-3.1.2/2F-2f-
2009-0021  azonosító  számon  regisztrált, 
„Együtt,  egymással,  gyermekeinkért,  a 
jövőért”  ÚJ  K.O.R.  –  Új  Kapos-menti 
Oktatási  Rendszer  című  pályázathoz 
kapcsolódó, Döbröközi Iskola, a Belvárosi 

Iskola,  a  Tornacsarnok,  az  Apáczai 
Kollégium  felújítási  munkák  és  a 
Kaposszekcsői  óvoda  építése  tárgyú 
vállalkozási-építési  szerződésének 
módosításához  az  előterjesztésben 
foglaltak  szerint  az  alábbiakban  járul 
hozzá:

1) Apáczai  Csere  János  Kollégium 
vonatkozásában  a  tervellenőr 
állásfoglalását  kéri  az  engedélyes 
tervekben szereplő méretekhez képest a 
valóságban  10  cm-rel  szélesebb 
épületméretek miatt  arra vonatkozóan, 
hogy  a  kiviteli  tervek  készítésénél 
kellett  volna-e  felmérést  készíteni  az 
épületről.

2) Belvárosi Iskola vonatkozásában
Az  épület  I.  ütemének  módosított 
átadási határideje: 2011. január 31.
Az  épület  II.  ütemének  módosított 
kezdési  időpontja:  2011.  március  1., 
módosított  átadási  határideje:  2011. 
május 6.

3) Tornacsarnok vonatkozásában
A  Tornacsarnok  módosított  átadási 
határideje: 2011. január 31.

4) Döbröközi iskola vonatkozásában
Az épület módosított átadási határideje: 
2011. március 28.
A  Képviselőtestület  a  módosított 
határidő  hatálybalépését  a  Döbröközi 
Önkormányzat egyetértéséhez köti.

5) Kaposszekcsői óvoda vonatkozásában:
A  Kaposszekcsői  óvoda  módosított 
átadási határideje: 2011. április 30.
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A  Képviselőtestület  felhatalmazza  a 
Polgármestert  a  vállalkozási-építési 
szerződés  módosításának  aláírására  és  a 
szükséges nyilatkozatok megtételére.

A  Képviselő-testület  a  414/2010.(XI.4.) 
Kt. sz. határozatát visszavonja.

Határidő: 2010. december 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Dombóvári Projektmenedzsment NKft.

446/2010.(XII.2.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  tudomásul  veszi, 
hogy a DDOP-5.1.3/C-2008-0009 és a 
DDOP-5.1.3/C-2008-0015 
azonosítószámú  támogatási 
szerződésekkel támogatott, az országos 
közúthálózat  Dombóvár  város 
belterületét  érintő,  a  közlekedés 
biztonságát  javító  csomópont-
fejlesztési  beruházásokhoz 
kapcsolódóan a Magyar Állam – mint 
az országos közúthálózat tulajdonosa – 
képviseletében eljáró Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő  Zrt.  (MNV  Zrt.) 
tulajdonosi  hozzájárulásának 
előfeltétele  a  beruházások  átadásáról 
szóló  ötoldalú  megállapodás 
megkötése.

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  felkéri  a 
polgármestert,  hogy  az  ötoldalú 
megállapodás  aláírásának  feltételeiről, 
az  abban  rögzített  átadás  pontos 
részleteiről  és  mértékéről  az  illetékes 
közreműködő  szervezettel  hivatalosan 
egyeztessen,  és  az  egyeztetés 
végeredményét  terjessze  be  a 
képviselő-testület elé megvitatásra.

3. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  felszólítja  a 
Dombóvári  Projektmenedzsment 
Nonprofit  Kft-t,  hogy  az  1.  pontban 
részletezett  csomópont-fejlesztések 

pályázati  eljárásának  lezárásához 
szükséges  teendőket  mielőbb  tegye 
meg!

Határidő: 2. pont – 2011. február 28.
3. pont –  a pályázati eljáráshoz 
igazodva

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Dombóvári Projektmenedzsment NKft.

447/2010.(XII.2.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  407/2010.(XI.4.) 
Kt.  sz.  határozatát  az alábbiak  szerint 
módosítja: 

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete tudomásul veszi dr. 
Janocskó  Szilvia  bejelentését  a  II. 
számú  háziorvosi  körzet  működési 
jogának megszerzéséről.

A  képviselő-testület  a  Janocskó 
Háziorvosi  és  Szolgáltató  Kft. 
feladatvállalási  kérelmét  támogatja,  és 
vele  a  működtetési  jog  megszerzését 
követően a II. számú háziorvosi körzet 
feladatellátására  vonatkozó 
együttműködési  szerződést  területi 
ellátási érdekből megköti. 

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  feladatellátáshoz 
szükséges jognyilatkozatok aláírására. 

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  II.  számú 
háziorvosi  körzet  háziorvosi 
tevékenységét 2011. január 1. napjától 
személyes  közreműködésével  végző 
orvos,  dr.  Janocskó  Szilvia  rendelési 
idejére  vonatkozó  tájékoztatását 
tudomásul veszi.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Jogi,  Hatósági  és  Vagyongazdálkodási 
Iroda
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A Képviselő-testület a 448/2010. (XII.2.) 
és a 449/2010. (XII.2.) számú 

határozatát egyedi ügyben eljárva hozta 
meg.

______________________
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RENDELETEK

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

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

Dombóvár Város Önkormányzata Képvisel -testületénekő
34/2010. (XII.7.) önkormányzati rendelete

a Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésér l szóló 8/2010. (III.8.)ő  
önkormányzati rendelet módosításáról

Dombóvár  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  államháztartásról  1992.  évi 
XXXVIII.  törvény  65.  §  (1)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  a  helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A  Dombóvár  Város  Önkormányzatának  2010.  évi  költségvetéséről  szóló  8/2010.  (III.8.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet)  2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület  a Polgármesteri  Hivatal,  az intézmények és a Kisebbségi Önkormányzat  
együttes 2010. évi költségvetésének 

bevételi főösszegét:        5.953.806  ezer Ft-ban
kiadási főösszegét:        7.127.535  ezer Ft-ban

ezeken belül:
- a felhalmozási célú bevételt                                               1.904.893  ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást                                               2.134.079   ezer Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét 324.356  ezer Ft-ban
- a felújítások összegét                                                        1.300.482  ezer Ft-ban
a működési célú bevételt                                                     4.763.224  ezer Ft-ban
a működési célú kiadásokat                                                4.993.456  ezer Ft-ban
  - személyi jellegű kiadásokat                                            2.225.371 ezer Ft-ban
  - munkaadókat terhelő járulékokat                                     595.716  ezer Ft-ban
  - dologi jellegű kiadásokat                                               1.634.877 ezer Ft-ban
  - ellátottak pénzbeli juttatásait                                              34.700 ezer Ft-ban
  - speciális célú támogatásokat                                            464.014 ezer Ft-ban
a költségvetési létszámkeretét átlaglétszámként   1.023,7 főben
  zárólétszámként   1.027,7 főben
költségvetési hiányát 1.173.105 ezer Ft-ban
ezen belül:
- a felhalmozási célú hiányt 908.959 ezer Ft-ban
- a működési célú hiányt 264.770  ezer Ft-ban
állapítja meg.
A finanszírozási műveleteken belül
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a hitelfelvétel összegét 457.944 ezer Ft-ban
- ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt 229.186 ezer Ft-ban
a hiteltörlesztés összegét 33.621 ezer Ft-ban
- ebből a felhalmozási célú hitel törlesztést 33.621 ezer Ft-ban
Előző év felhasználható pénzmaradványát 715.785 ezer Ft-ban
- ebből a felhalmozási célú pénzmaradványt 679.773 ezer Ft-ban

határozza meg.”

2. §

(1) A Rendelet 1. melléklete 112 Cím VIII. Alcím 1.2. sor helyébe az 1. melléklet lép

(2) A Rendelet 1.a melléklete 
516. sz.  Ipari  Szakképző  Iskola  intézményfinanszírozása  helyébe  az  1.a 
melléklet lép. 

(3) A Rendelet 2. melléklete 
105 Cím III. Alcím helyébe a 2. sz.  melléklet lép
112 Cím VI. Alcím 21. sorral kiegészül
112 Cím X Alcím 9. sora helyébe a 2. sz. melléklet lép.

(4) A Rendelet 2.a. melléklete 
516. sz Ipari Szakképző Iskola Dologi kiadásai oszlop helyébe az 2.a melléklet lép. 

3. §

Ez a  rendelet  a  kihirdetését  követő  napon  lép  hatályba  és  a  hatályba  lépését  követő  napon 
hatályát veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző



1. melléklet a 34/2010. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 8/2010. (III.8.) önkormányzati rendelethez”

Önkormányzat 
2010. évi bevételei

Cí
m Alcím Cím megnevezése eredeti módosított javasolt

előirányzat előirányzat módosítás
112 VIII. Finanszírozási bevételek

1. Hitelek
1.2 Beruházási hitel 252 000 228 562 229 186



1.a melléklet a 34/2010. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

„1.a melléklet a 8/2010. (III.8.) önkormányzati rendelethez”

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet
2010. évi kiemelt bevételi előirányzatai

eFt
 módosított javasolt módosított javasolt
 előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat

 Intézményfin. Intézményfin. Bevétel  
összesen

Bevétel  
összesen

516.  Ipari  Szakképző 
Int. 334 507 335 007 457 267 457 767
Intézmények 
összesen:     



2. melléklet a 34/2010. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 8/2010. (III.8.) önkormányzati rendelethez”

2. sz. melléklet
Önkormányzat

2010. évi kiadásai 

Cí
m

Alcí
m Cím megnevezése eredeti módosított javasolt 

előirányzat előirányzat módosítás
105 516. sz. Ipari Szakképző Iskola

III. Dologi kiadások 146 815 136 084 136 584

105. cím összesen: 428239 457267 457 767

112 VI. Felújítási kiadás
21.  Kistérségi  Integrációs  Projekt 
-ÚJKOR 624

X. Céltartalék
9.  Dombóvár  várossá  avatása  40. 
évfordulójának kiadásaira 2 000 1 450 950



2.a melléklet a 34/2010. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

„2.a melléklet a 8/2010. (III.8.) önkormányzati rendelethez

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet
2010.  évi  kiemelt  kiadási 
előirányzata    eFt
 módosított javasolt módosított javasolt
 előirányzat módosítás előirányzat módosítás

 
Dologi 
kiadás

Dologi 
kiadás

Kiadás 
összesen

Kiadás 
összesen

516. Ipari Szakképző Int. 136084 136 584 457 267 457 767
Intézmények összesen: 783 110 783 610 3 284 785 3 285 285



Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2010. (XII.7.)  önkormányzati rendelete

a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 31/2002. (XI. 29.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Dombóvár  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 
1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 
44/A.  §  (1)  bekezdés  e)  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva  a  következőket 
rendeli el:

1. §

(1) A szervezeti és működési szabályzatáról szóló 31/2002. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A képviselő-testület szükség esetén rendkívüli ülést tart, lehetőség szerint csütörtöki  
napon. Ettől való eltérést az Oktatási és Kulturális Bizottság engedélyezhet.”

(2) A Rendelet 7. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7)  A  testület  üléseit  általában  a  Városháza  Ujváry  Termében,  vagy  a  napirendtől  
függően a téma helyszínén tartja. Ettől való eltérést az Oktatási és Kulturális Bizottság  
engedélyezhet.”

(3) A Rendelet 7. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(14)  Az  önkormányzat  által  megbízott  gazdasági  társaság  (a  továbbiakban:  helyi  
televízió) a szerződésben meghatározott keretek között élő egyenes adásban közvetíti a  
rendes testületi ülést. Rendkívüli ülés esetén az Oktatási és Kulturális Bizottság dönt a  
közvetítés megrendeléséről.”

1. §

A Rendelet 9. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

Ez a  rendelet  kihirdetése  napján  lép  hatályba  és  a  hatálybalépését  követő  napon hatályát  
veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző



1. melléklet a 35/2010. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 31/2002.(XI.29.) önkormányzati rendelethez”

A város hivatalos honlapjával kapcsolatos szabályok

1. Dombóvár  Város  Önkormányzata  a  város  hivatalos  honlapjaként  saját  honlapot  (a 
továbbiakban:  honlap)  tart  fenn  a  polgároknak  a  tevékenységéről,  a  közérdeklődésre 
leginkább  számot  tartó  információkról  és  a  közérdekű  adatokról  való  gyors,  pontos, 
naprakész és széleskörű tájékoztatása érdekében, lehetővé téve a közzétett  információk 
bárki számára elektronikus formában való, személyazonosítás nélküli,  díjmentes és – a 
zárt  ülésen  tárgyalandó  képviselő-testületi  és  bizottsági  előterjesztések  kivételével  – 
korlátozásmentes hozzáférhetőségét.

2. A honlapon politikai jellegű, kizárólag valamely politikai párt vagy képviselő álláspontját 
tükröző vélemény nem helyezhető el, kivéve a honlapon a képviselő személyével, illetve 
tevékenységével kapcsolatos információkat rendszeresen megjelenítő felületen.

3. A  honlap  fenntartásáért,  a  jogszabályi  követelményeknek  is  megfelelő  kialakításáért 
(beleértve  a  jogszabályban  meghatározott  közérdekű  adatok  közzétételére  alkalmas 
kialakítást) és a folyamatos elérhetőség biztosításáért a jegyző a felelős. 

4. A honlap megjelenési felületének meghatározásáért, a honlappal kapcsolatos jogszabályi 
kötelezettségek végrehajtásáért,  arculatának meghatározásáért  az Oktatási  és  Kulturális 
Bizottság felel. 

5. A honlap tartalmának folyamatos frissítéséért és a honlap szerkesztéséért – a közvetlen 
jegyzői irányítású feladatok ellátásához kapcsolódó részek kivételével - az önkormányzat 
által megbízott szerkesztő a felelős. 

6. A honlap közvetlen jegyzői irányítású feladatok ellátásához kapcsolódó része tekintetében 
a tartalom meghatározása, folyamatos frissítése és a honlap szerkesztése a jegyző feladata. 

7. A honlapon tartalmi módosítást az önkormányzat által megbízott szerkesztő, illetve a – 
fentiek figyelembevételével – a jegyző által megbízott személy hajthat végre.



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
2010.09.30. – 2010. 12.07.

Típusa Tárgya Szerződő fél Értéke (Ft) Időtartama

1 vállalkozási Településrendezési terv 
módosítása (Rutin Kft.)

Koller és Társa 
Tervező Kft. 7 500 000 2010.09.01.-

2011.03.31.

2 vállalkozási Mászlonyban úthálózat 
javítása KOVI-95’ KFT. 5 975 000 2010.09.17.-

2010.09.30.

3 vállalkozási
Zeneiskola-kiviteli 

tervek és építés - ÚJ 
K.O.R

STRABAG MML 
Kft. 132 499 203 2010.09.24.-

2011.05.31.

4 vállalkozási
Projektmenedzseri 
feladatok ellátása - 

D.A.R.K-II

Dombóvári Projekt-
menedzsment NKft. 15 000 000 2010.05.12.
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