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HATÁROZATOK
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2006. december 22-i rendkívüli
ülésén elfogadott határozatai:
290/2006. (XII.22.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete döntését a Dalkia Zrt.
távhődíj-emelésre vonatkozó javaslatát a
2007. január 4-i ülésére elnapolja.
291/2006. (XII.22.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
1.) Közművelődési
tanácsnoknak
2007. január 1-től megválasztja dr.
Fél Pált
2.) Tudomásul veszi Kovács János
Városgazdálkodási
Bizottsági
tagságának megszűnését 2007.
január 1. napjától.
Ugyanezen időponttól a bizottság
tagjának megválasztja dr. Urbánné
Patkás Mártát tagnak, a bizottság
elnökének megválasztja Talapka
Rudolfot.

Határidő: 2006. december 31. – a
szerződések megkötésére
Felelős: Polgármester
293/2006. (XII.22.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
által
nyújtott
kölcsönszerződés szerinti 4. pontja az
alábbiak szerint változik:
4. A tagi kölcsön lejárata: 2007. június
30.
A szerződés egyéb pontjai változatlanok.
294/2006. (XII.22.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete elfogadja a Dombóvár
és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás
feladatellátás bővülése miatt, valamint a
társulási megállapodás felülvizsgálata
miatt módosított, egységes szerkezetbe
foglalt Társulási Megállapodását a
melléklet szerint.

292/2006. (XII.22.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Kertvárosi
szennyvízcsatorna beruházás során (bruttó
értéke
374.466.610),
a
Belvárosi
Szennyvízcsatorna beruházás I. ütemében
(bruttó értéke 26.030.000 Ft) és a
Belvárosi Szennyvízcsatorna II. ütemében
(bruttó értéke 19.875.000 Ft) keletkezett
vagyont a Dombóvár és Környéke Víz- és
Csatornamű Kft. használatába adja.
A használatért a Kft. évente az építmény
bruttó értéke alapján számított számviteli
törvény szerinti amortizációval egyenlő
mértékű (3%) használati díjat köteles
fizetni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szerződések megkötésére.

Határidő: 2006. december 31.
Felelős: Polgármester
295/2006. (XII.22.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
kisebbségi
önkormányzatok
részére
2.500.0002.500.000 forint összegű támogatást
biztosít.
296/2006. (XII.22.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza
a
Polgármestert, hogy a „2555 nap”
Dombóvár Város 7 éves cselekvési
programjának megvalósításához szükséges
tervezési munkák finanszírozására a DélDunántúli
Program
Előkészítő
és
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Fejlesztési Rt.-vel a keretmegállapodást
képviselőtestületi döntésre készítse elő a
Dél-dunántúli Program Előkészítő és
Fejlesztési Rt.-vel.
Az Rt. Igazgatóságába Szabó Loránd
polgármestert, a felügyelő-bizottságába
Szigethy István és Talapka Rudolf
képviselőt delegálja.
A konkrét tervezési munkák indításáról a
Képviselő-testület külön előterjesztés
alapján dönt.
Határidő: 2007. február 28.
Felelős: Polgármester
297/2006. (XII.22.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testületet
a
0039.AV.633/2002/92
számú
nyilatkozattételi felhívásra a következő
határozatot hozza:
- Dombóvár Város Önkormányzata a
Dombóvár 2038/1 hrsz. Bartók Béla utca
29. szám alatti ingatlan végrehajtási
árverezése
ügyében
a
0039.AV.633/2002/92
számú
nyilatkozattételi felhívásban-, valamint a
0039.AV.633/2002/89
számú
Ingatlanárverési
jegyzőkönyvben
foglaltaknak megfelelően élni kíván a
bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi
LIII. törvény (Vht.) 136/A § (1)
bekezdésében
biztosított
elővásárlási
jogával.
Határidő: a nyilatkozattételi határidőre
törvényben biztosított határidőn belül
Felelős: Polgármester
298/2006. (XII.22.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete hozzájárulását adja a
Dombóvár, Deák Ferenc u. 5. sz. hrsz 202
alatti, egykori zsidó imaház épületének
térítésmentes átvételéhez 30 évre, egyben
felhatalmazza a Polgármestert az ehhez
szükséges eljárás megindítására, illetve azt
követően a használatbavételre.
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Határidő: 2006. december 31.
Felelős: Polgármester
299/2006. (XII.22.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete az Apáczai Csere
János Szakközépiskola és Kollégium
„B” épületszárnyában az épület alá jutó
csapadékvizek
miatt
2006.
decemberében
bekövetkezett
épületsüllyedést – mint vis-maior
helyzetet – saját erejéből megoldani
nem tudja.
A káreseményt az Önkormányzat jelezte
az OTP Garancia Biztosítónál, ahol
jelenleg folyik annak vizsgálata, hogy a
bekövetkezett
káresemény
az
Önkormányzat
épületbiztosításának
kártérítési körébe sorolható-e, illetve
milyen mértékben.
A károsodott épületrészben folyó
speciális oktatási tevékenységet az
Önkormányzat más – a tulajdonában
lévő – épületben nem tudja ellátni.
A Képviselőtestület felhatalmazza a
polgármestert a felmerült költségek
felmérésére és a pályázat benyújtására a
Tolna
Megyei
Területfejlesztési
Tanácshoz, továbbá a pályázattal
kapcsolatos nyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2007. január 10.
Felelős: Polgármester
300/2006. (XII.22.) Kt. sz. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete dönt a helyi
önkormányzati
televíziós
műsorszolgáltatás
négy
éves
időtartamú teljesítésére vonatkozó,
Kbt. VI. fejezete szerinti nyílt
közbeszerzési eljárás megindításáról.
Jóváhagyja a mellékelt ajánlati
felhívást.
2. Jóváhagyja
az
alábbi
személyi
összetételű bíráló bizottságot az
eljárásban való közreműködésre:
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Dr. Bíró Balázs, az ORTT
Igazgatósága jogi és pályáztatási
tanácsadója
Dr. Radochayné dr. Molnár
Zsuzsanna jegyző
Béres Sarolta képviselő
A Képviselőtestület a 301-304/2006.
(XII. 22.) Kt. számú határozatait zárt
ülésen hozta meg:
301/2006. (XII.22.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete javasolja a Dombóvár
és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.
taggyűlésének, hogy Kapospula Község
Önkormányzatának ajánlatát ne fogadja el.
Felhatalmazza
a
Polgármestert
a
hozzájárulással
kapcsolatos
további
tárgyalásokra, és annak eredményének
ismételt képviselőtestület elé terjesztésére.
Határidő: 2007. február 28.
Felelős: Polgármester
302/2006. (XII.22.) Kt. sz. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Dombóvári Városés Lakásgazdálkodási Kht. felügyelőbizottságába harmadik tagként Bakó
Gábort választja.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
a
Gunaras
Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt.
felügyelő-bizottságába Bogdán László
képviselőt delegálja.
3. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
a
Szociális
Lakásalap Alapítvány kuratóriumi
tagjának Varga Szabolcsot választja.
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4. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Dombóvár Fiatal
Értelmiségéért
Közalapítvány
kuratóriumi elnökének Szenyériné
Szabolcska Júliát, a Dombóvári
Kisgimnazistákért
Közalapítvány
kuratóriumi elnökének Schmidt Anikót
választja.
303/2006. (XII.22.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Bárdi Róbert vevővel
2005.
március
25.
napján
kelt
részvényátruházási szerződés IV. 2.
pontjában megjelölt II. vételárrészlettel
kapcsolatos elszámolás alapján 15 millió
forint összegű vételárat az önkormányzat
kötelezettségeinek ellenértékeként elismer,
5 millió forint összegű vételárat a
folyamatban lévő peres ügyek lezárásáig
függőben tart.
A Képviselő-testület a részvényátruházási
szerződés VIII. 1. a. pontja módosítását
kezdeményezi az alábbiak szerint:
„legkésőbb 2006. május 31-ig 1
db gyermekmedence és 1 db termál
medence felújítása, vagy építése
(próbaüzem), valamint 2007. június
30-ig 1 db egy új 25-50 méteres
sportmedence építése (próbaüzem)”
A képviselőtestület a szerződés
VIII.1.c pontjában a sportmedencére
vonatkozó
kötbérfizetés
kezdő
időpontjaként 2007. július 1. napját
jelöli meg.
Felhatalmazza a Polgármestert a
szükséges egyeztetések végrehajtására,
a szerződés módosításának aláírására.
Határidő: 2007. január 31.
Felelős: Polgármester
A Képviselőtestület a 304/2006. (XII.
22.) Kt. számú határozatát zárt ülésen,
egyedi ügyben eljárva hozta meg.
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_________________________________________________________________

RENDELETEK
A Képviselő-testület 2006. december 22-i rendkívüli ülésén elfogadott rendeletei:
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
54/2006.(XII.28.) rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2002.(XI.29.) rendelet módosításáról
1. §
(1) A 19/C § (2) bekezdése kiegészül a következő mondattal: „A képviselőtestület az Európa
Kulturális Fővárosa helyi szervezése, felügyelete érdekében közművelődési tanácsnokot
választ.”
(2) A 19/C § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(5) A kulturális és civil
tanácsnok, valamint a közművelődési tanácsnok által felügyelt önkormányzati
feladatkörök jegyzékét a 2/c számú melléklet tartalmazza.”
2. §
A 30. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) A polgármesteri hivatal belső
tagozódása:
Polgármesteri Kabinet
Jegyzői iroda
Pénzügyi és Költségvetési iroda
Városüzemeltetési és Településfejlesztési Iroda
Népjóléti Iroda
Közigazgatási Iroda
Közvetlen jegyzői irányítású feladatellátás:
Belső ellenőrzési csoport
Választással, népszavazással, népi kezdeményezéssel összefüggő feladatok
Minőségirányítás, audit
Képviselőtestületi, bizottsági ülések előkészítése, szervezése, törvényességi
felügyelete, az ülést követő adminisztratív feladatok ellátása (jegyzőkönyv
elkészítése, határozat-kivonatok, rendeletek nyilvántartása, ill. rendeletek
karbantartása, önkormányzati jogtár gondozása), Dombóvár Város Hivatalos
Közlönyének szerkesztése.”
3. §
A 2/c melléklet új címe „A tanácsnokok feladatköre”, valamint ugyanezen melléklet kiegészül
a közművelődési tanácsnok 2.) bekezdéssel, az alábbiak szerint:
„- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése;
- a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása;
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- az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,
különös tekintettel a kiemelkedő értékeket produkáló művészeti és szellemi
alkotóközösségek, műhelyek, diákszínjátszás tevékenységére;
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének érdekérvényesítésének
segítése;
- a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek további biztosítása és fejlesztése (nagy
hangsúlyt helyezve az ifjúsági korosztály művelődési szokásainak gondozására);
- a város szellemi- és művészeti idegenforgalmi vonzerejének és a civil társadalom kulturális,
önszerveződő tevékenységének erősítése;
- a lokálpatriotizmus, a helyi kulturális értékek védelme; a humán- és közhasznú információ
szolgáltatása,
- a város nemzetközi kulturális kapcsolatainak kiszélesítése, a meglévők erősítése;
- a térségi szerepvállalás erősítése.”
4. §
(1) A 3. melléklet pénzbeli ellátások része az alábbiak szerint módosul:
a) átmeneti segélyt
b) 18 éven felüli tartósan beteg ellátott miatti ápolási díjat
c) temetési segélyt
d) lakáscélú támogatást kamatmentes kölcsön formájában
e) lakásfenntartási támogatást állapít meg
f) adósságkezelési támogatás
(2) A 3. melléklet természetbeni ellátások része az alábbiak szerint módosul:
a) köztemetés
b) temetési segély
c) önkormányzat által szervezett foglalkoztatást állapít
meg
5. §
(1) A 4. melléklet I. fejezete (3) bekezdésének második fordulata a következők szerint
változik: „…valamint a Dombóvár, Kinizsi u. 37. számú épületben.”
(2) A 4. melléklet II. fejezete 4. pontjának új címe: Városüzemeltetési és Településfejlesztési
Iroda. Folytatólagosan a 4. pont az alábbiakkal egészül ki:
„Településfejlesztési csoport feladatai:
 részt vesz a településpolitikai, településfejlesztési koncepciók, programok és tervek
előkészítésében, ezek társadalmi és képviselőtestületi vitáiban és ott képviseli a
területrendezési, építészeti, műemlékvédelmi és környezetvédelmi szempontokat
 irányítja a városrendezési tervek elkészítését, felülvizsgálatát, módosítását
 közreműködik a közlekedésfejlesztési koncepciók kidolgozásában
 részt vesz az építészeti program, koncepció megvalósíthatóság feltételeinek
tisztázásában
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 gondoskodik a költségvetésben jóváhagyott beruházások, felújítások terveztetéséről,
és a szükséges tervpályázati eljárások lefolytatásáról
 hivatali szinten gondoskodik a szolgáltatások, árubeszerzések közbeszerzési
eljárásainak lefolytatásáról; lebonyolítja ezen közbeszerzési eljárások cselekményeit
és tendertechnikai eseményeit
 gondoskodik területfejlesztési koncepciók kialakításáról, a településfejlesztési
építészeti szempontok érvényesítéséről
 nyomon követi a pályázati források elérhetőségét (pályázatfigyelés), gondoskodik az
elfogadott pályázati lehetőségek kidolgozásáról, benyújtásáról, az elnyert pályázatok
végrehajtásáról, nyilvántartásáról
 kapcsolatot tart a területfejlesztés különböző szintű intézményeivel
 kapcsolatot tart a részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú intézmények,
gazdasági társaságok vezetőivel a területfejlesztés területére kiterjedően.”
(3) A 4. melléklet II. fejezete 2. pont Jegyzői Iroda cím a) és b) bekezdéséből az első kettő
gondolatjeles mondat törlendő.
(4) A 4. melléklet II. fejezete 2. pont Jegyzői Iroda cím e) bekezdéséből a „Szerkeszti
Dombóvár Város Hivatalos Közlönyét” szövegrész törlendő, helyébe a „Szerkeszti Dombóvár
Város Internetes Honlapját” szövegrész kerül.
(5) A 4. melléklet II. fejezete 2. pont Jegyzői Iroda cím kiegészül az l) bekezdéssel az
alábbiak szerint: „Megbízás alapján ellátja a perbeli képviseletet az önkormányzatot és a
polgármesteri hivatalt érintő ügyekben.”
(6) A 4. melléklet III. fejezetben a „Szent Imre téri kirendeltségen az ügyfélszolgálat”
szövegrész helyébe a „Kinizsi u. 37. szám alatti kirendeltségen az ügyfélszolgálat” szövegrész
lép.
(7) A 4. melléklet III. fejezetben az anyakönyvi igazgatás ügyfélfogadási rendje az alábbiak
szerint alakul:
Hétfő, kedd, szerda: 8,00-16,00
Csütörtök, péntek: 8,00-12,00
(8) A 4. melléklet III. fejezetben a Tóth Attila alpolgármester fogadónapjára történő utalás –
időponttal együtt – törlendő.
(9) A 4. melléklet IV. fejezete „A hivatali gépkocsi igénybevétele” című részének 1.)
bekezdésében szereplő mondat törlendő, helyébe a következő mondat kerül: „A hivatal
munkavégzéséhez 2 (két) db személygépkocsi és egy 1 db – üzemeltetésre átvett –
kistehergépkocsi áll rendelkezésre”.
6. §
A 2. számú függelék Városgazdálkodási Bizottság része a következők szerint változik:
„Elnök: Talapka Rudolf
Tagok: Patay Vilmos
Urbánné Patkás Márta”
7. §
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Dombóvár, 2006. december 22.
Szabó Loránd
polgármester

dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
55/2006. (XII.28.) rendelete
az önkormányzati tulajdonú víziközművekből szolgáltatott ivóvíz, és a
csatornaművekkel biztosított szennyvízelvezetés, -tisztítás és –kezelés díjainak
megállapításáról szóló 7/1994. (V.1.) rendelet módosításáról
1.§
A rendelet 3.§ (1) bek. helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(1) A víziközműből szolgáltatott ivóvíz, továbbá a csatornaművek által biztosított
szennyvízelvezetés, -tisztítás és –kezelés szolgáltatásokért a következő (általános
forgalmi adót tartalmazó) díjakat kell a fogyasztónak fizetni:
a.) Vízdíj:
lakossági, intézményi fogyasztók részére:
vállalkozói fogyasztók részére:

275,- Ft/m3
328,- Ft/m3

b.) Csatornadíj:
lakossági, intézményi fogyasztók részére:
vállalkozói fogyasztók részére:

298,- Ft/m3
419,- Ft/m3

c.) Vízterhelési díj:
lakossági, intézményi fogyasztók részére:
vállalkozói fogyasztók részére:

13,01 Ft/m3
13,01 Ft/m3”

2. §
A rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.
Dombóvár, 2006. december 22.
Szabó Loránd
polgármester

Dr. Radochayné Dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
56/2006. (XII.28.) rendelete
a települési folyékony hulladék – szippantott szennyvíz – összegyűjtésére, elszállítására
és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásokról szóló 35/1999.(XI.30.) rendelet
módosításáról
1. §
A rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.
2. §
A rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

Dombóvári Közlöny
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II. évfolyam 15. szám

Dombóvár, 2006. december. 22.
Szabó Loránd
polgármester

dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

Melléklet
2007. évi települési folyékony hulladék szállítási díja:
1008,- Ft/m3 + 20% Áfa = 1210,- Ft/m3
A 2006. évre meghatározott állami támogatás: 83,- Ft/m3 + Áfa = 100,- Ft/m3
Szolgáltatási árak:
Állami támogatással csökkentett
lakossági szolgáltatási díj:

925,- Ft/m3 + Áfa = 1110,- Ft/m3

Lakossági szolgáltatási díj
csatornázott területen:

1200,- Ft/m3 + Áfa = 1440,- Ft/m3

Intézményi, vállalkozói szolgáltatási díj:

1200,- Ft/m3 + Áfa = 1440,- Ft/m3

Bruttó díjváltozás mértéke: 19,54 %
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