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HATÁROZATOK
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 2007. december 28-i
rendkívüli ülésén elfogadott határozatai:
326/2007. (XII. 28.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
megbízza
a
polgármestert, hogy a Víz- és Csatornamű
Kft. taggyűlésén a képviselőtestület
döntésének megfelelően szavazatával az
ivóvíz, és a csatornaművek biztosított
szennyvízelvezetés, -tisztítás és –kezelés
díjaira, valamint a települési folyékony
hulladék szállítási díjaira vonatkozóan
7,5%-os emelést támogassa.
327/2007. (XII. 28.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
a Szent Lukács
Egészségügyi Kht. járóbeteg szakellátás
fejlesztésével és a sürgősségi betegellátó
osztály fejlesztésével kapcsolatos kapacitás
módosítását, valamint kapacitás bővítését
jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert, hogy a
kapacitásmódosítási és kapacitásbővítési
igényt tartalmazó dokumentumokat a
vonatkozó jogszabályban előírt eljárási
rend szerint benyújtsa a Dél-dunántúli
Regionális
Egészségügyi
Tanács
elnökének.
Határidő: 2008. január 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Szent Lukács
Egészségügyi Kht.
328/2007. (XII. 28.) Kt. sz. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
BATÉP
Parkolórendszer Üzemeltető Kft.-vel a
Dombóvár
város
parkolási
rendszerének
kialakítására
és
üzemeltetésére kötött haszonbérleti
szerződést a szerződés 13.2. pontja

szerint
rendkívüli
megszünteti.

felmondással

2. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a BATÉP Kft.-vel
az egyeztetések lefolytatására, a
parkolórendszer
további
működtetésének vizsgálatára az alábbi
összetételű ad-hoc bizottságot hozza
létre:
-

Szigethy
István
képviselő,
Pénzügyi Bizottság elnöke
Talapka
Rudolf
képviselő,
Városgazdálkodási
Bizottság
elnöke
Kovács Gyula, Pénzügyi és
Költségvetési Iroda vezetője

Határidő:
azonnal
–
szerződés
felbontására
2008. január 2. – ad-hoc bizottság
összehívására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi és
Költségvetési Iroda
329/2007. (XII. 28.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy
a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási
Kht. a tulajdonában lévő ISEKI 2125AHL
típusú kommunális kistraktort 1.500.000.Ft induló licitáron értékesítse.
330/2007. (XII. 28.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a 145/2007.(VI.4.),
247/2007.(X.1.), 271/2007.(X.29.) számú
határozattal jóváhagyott közbeszerzési
eljárások
bíráló
bizottságából
dr.
Radochayné dr. Molnár Zsuzsannát
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visszahívja, és helyette dr. Farkas-Szabó
András személyét jóváhagyja:
- panelprogram kivitelezése;
- parkfenntartási szolgáltatás;
- intézményi
takarítás
és
portaszolgálat,
udvarosi
és

III. évfolyam 15. szám
karbantartási

feladatok.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
és Településfejlesztési Iroda

A Képviselőtestület a következő határozatát zárt ülésen hozta meg:
331/2007. (XII. 28.) Kt. sz. határozat
Dombóvár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Völgység-Hegyhát
Takarékszövetkezettel, a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-vel és az Nö HYPO
Investment Bank AG-vel kötendő önkormányzati kötvény kibocsátására vonatkozó melléklet
szerinti megállapodás-tervezetet, valamint az Információs Összeállítás tervezetet jóváhagyja.
A Képviselő-testület a Megállapodásban meghatározott feltételekkel a kötvények kibocsátását
jóváhagyja.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kibocsátásra kerülő Kötvények
kétharmad részét, azaz 4.320.000,- (négymillió-háromszázhúszezer) darab Kötvényt a Magyar
Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H-1122
Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041206) részére,
a Kötvények közül 1 db-ot, azaz 1 darab Kötvényt a Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet
(székhely: H-7150 Bonyhád, Szabadság tér 9., cégjegyzékszám: Cg. 17-02-000588) részére,
a Kötvények egyharmad része mínusz 1 darab, azaz 2.159.999,- (kettőmillióegyszázötvenkilencezer-kilenszázkilencvenkilenc) darab Kötvényt (a továbbiakban:
"Kötvényhányad III") a HYPO Investmentbank AG (székhely: A-3100 St. Pölten, Kremser
Gasse 20., cégjegyzékszám: FN 99073 x) részére
megvásárlásra felajánlja.
A Képviselő-testület teljes jogkörrel felhatalmazza Szabó Loránd polgármestert a szerződés
aláírására és a kötvények keletkeztetésével kapcsolatos további eljárási cselekmények
elvégzésére, valamint a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyző
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_______________________

RENDELETEK
A Képviselő-testület 2007. december 29-i rendkívüli ülésén elfogadott rendeletei:
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
49/2007. (XII. 29.) rendelete
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 34/2002. (XII.
12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a települési
hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló
242/2000.(XII.23.) kormányrendelet rendelkezéseire figyelemmel a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 34/2002.(XII.12.) rendeletét (a
továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.
1. §
A Rendelet 1. számú melléklete helyébe ezen rendelet 1. számú melléklete lép.
2. §
A Rendelet 2. számú melléklete helyébe ezen rendelet 2. számú melléklete lép.
3. §
A rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Rendelet 9.§ (5) és a 11.§
(3) bekezdése hatályát veszti.
Dombóvár, 2007. december 28.
A jegyző távollétében:
Szabó Loránd sk.
polgármester

dr. Sitkei Lukács sk.
aljegyző
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1. számú melléklet

Szabványos tároló edényzetek és a díjfizetési tételek
Típus edényzet: a korszerű pormentes gyűjtés járműveihez kifejlesztett speciális,
szabványosított tárolóedények, melyek térfogatuk és anyaguk szerint különböző gyűjtési
igények kielégítésére alkalmasak.
Lakossági térítési díj:
Használható típus

Ürítési díj

és űrméret
35 literes kuka

53.-Ft+áfa/db

50 literes kuka

75.-Ft+áfa/db

70 literes kuka

105.-Ft +áfa/db

110 literes kuka

165.-Ft+áfa/db

120 literes kuka

180.-Ft+áfa/db

240 literes kuka

360.-Ft+áfa/db

770 literes BOBR tartály

1.155.-Ft+áfa/db

1100 literes BOBR tart.

1.650.-Ft+áfa/db

4300 literes zárt konténer

6.452.-Ft+áfa/db

Gazdálkodó szervezeteknek nyújtott közszolgáltatás díja:
Használható típus

Ürítési díj

és űrméret
35 literes kuka

53.-Ft+áfa/db

50 literes kuka

75.-Ft+áfa/db

70 literes kuka

105.-Ft +áfa/db

110 literes kuka

165.-Ft+áfa/db

120 literes kuka

180.-Ft+áfa/db

240 literes kuka

360.-Ft+áfa/db

770 literes BOBR tartály

1.155.-Ft+áfa/db

1100 literes BOBR tart.

1.650.-Ft+áfa/db

4300 literes zárt konténer

6.452.-Ft+áfa/db

Többlet hulladék esetén rendszeresített hulladékgyűjtő zsák díja (tartalmazza a 110 literes
közszolgáltatás díját és a zsák előállítási költségét): 218.- Ft + ÁFA/db

Dombóvári Közlöny
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2. számú melléklet
2008. évre szóló hulladékszállítási, gyűjtési és kezelési díj kalkuláció

Megnevezés

Ft/év

Közvetlen anyagköltség és anyagi jellegű szolgáltatások 6 745 611
Közvetlen bérköltség és személyi jellegű költségek

19 871 878

Hulladékkezelés díja

16 500 000

Bérleti díj és amortizációs költség

11 117 571

Karbantartási és fenntartási költségek

1 367 852

Egyéb közvetlen költségek

888 758

KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK
56 491 670
ÖSSZESEN
Üzemi általános költségek

3 954 417

Vállalati általános költségek

2 824 584

Egyéb ráfordítások

200 001

Felhalmozási alap

1 081 731

Csatlakozási díj

0

Számlázási, postázási költségek

2 710 840

KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN

67 263 243

Eredmény

100 000

TELJES ÁRBEVÉTEL

67 363 243

A városban keletkező összes hulladék mennyisége 2007-ben 44.896.800 liter. A teljes
árbevétel a keletkezett összes hulladékkal való elosztásával meghatározható 1 liter hulladék
megtérülése.
67 363 243 Ft,-Ft/ 44.896.800 liter = 1.5004 ,-Ft-liter + ÁFA

Dombóvári Közlöny
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
50/2007. (XII. 29.) rendelete
Az önkormányzati tulajdonú víziközművekből szolgáltatott ivóvíz, és a
csatornaművekkel biztosított szennyvízelvezetés, -tisztítás és –kezelés díjainak
megállapításáról szóló 7/1994. (V. 1.) rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az árak megállapításáról szóló
többször módosított 1994. évi LXXXVII. tv. 7. és 9.§.-a, illetve „B” melléklete, továbbá a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§. (1) bek. alapján az önkormányzat
közigazgatási területén az önkormányzati tulajdonú viziközművekből szolgáltatott ivóvíz,
továbbá biztosított szenny-vízelvezetés, -tisztítás és -kezelés díjait az alábbiak szerint állapítja
meg:
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, nonprofit fogyasztók részére: 325,14 Ft/m3
vállalkozói fogyasztók részére:
381,89 Ft/m3
b.) Csatornadíj:
lakossági, intézményi, nonprofit fogyasztók részére: 317,51 Ft/m3
vállalkozói fogyasztók részére:
447,79 Ft/m3
c.) Vízterhelési díj:
lakossági, intézményi, nonprofit fogyasztók részére: 15,53 Ft/m3
vállalkozói fogyasztók részére:
15,53 Ft/m3”
2. §
A rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.
Dombóvár, 2007. december 28.
A jegyző távollétében:
Szabó Loránd sk.
polgármester

dr. Sitkei Lukács sk.
aljegyző
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
51/2007. (XII. 29.) rendelete
A települési folyékony hulladék – szippantott szennyvíz – összegyűjtésére, elszállítására
és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásokról szóló 35/1999. (XI. 30.) rendelet
módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§.
(1) bekezdésében biztosított jogkörében, az egyes helyi közszolgáltatások kötelező
igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv. 2.§-ában és 4.§. (4) bekezdésében, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás
alapján a következő rendeletet alkotja.
1. §
A rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.
2. §
A rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.
Dombóvár, 2007. december 28.
A jegyző távollétében:
Szabó Loránd sk.
polgármester

dr. Sitkei Lukács sk.
aljegyző

Dombóvári Közlöny
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Melléklet
2008. évi települési folyékony hulladék szállítási díja:
1083,12 Ft/m3 + 20% Áfa = 1299,74 Ft/m3
A 2008. évre meghatározott állami támogatás: 83,- Ft/m3 + Áfa = 100,- Ft/m3
Szolgáltatási árak:
Állami támogatással csökkentett
lakossági szolgáltatási díj:

994,37 Ft/m3 + Áfa = 1193,24 Ft/m3

Lakossági szolgáltatási díj
csatornázott területen:

1290,- Ft/m3 + Áfa = 1548,- Ft/m3

Intézményi, vállalkozói szolgáltatási díj:

1290,- Ft/m3 + Áfa = 1548,- Ft/m3

Bruttó díjváltozás mértéke: 7,5%

Dombóvári Közlöny
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
52/2007. (XII. 29.) rendelete
A belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek
működtetéséről szóló 52/2005. (IX. 29.) rendelet hatályon kívül helyezéséről
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a
közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 15. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján alkotott, a belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető
parkolóhelyek működtetéséről szóló 52/2005.(IX.29.) rendeletének hatályon kívül
helyezéséről Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az alábbi rendeletet
alkotja.
1. §
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 52/2005.(IX.29.), és az azt
módosító 56/2005.(X.28.), 10/2006.(II.20.), 37/2006.(X.31.), 4/2007.(II.22.), 21/2007.(VI.6.),
40/2007.(X.31) rendeletét 2007. december 31. napjával hatályon kívül helyezi.
Dombóvár, 2007. december 28.
A jegyző távollétében:
Szabó Loránd sk.
polgármester

dr. Sitkei Lukács sk.
aljegyző

Dombóvári Közlöny
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SZERZŐDÉSEK
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 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.

Típusa
1.

Kölcsönszerződés

2.

csereszerződés

3.

adásvételi
szerződés

2007. november 1. – 2007. december 29.
Tárgya
Szerződő fél
Értéke
Időtartama
Dombóvári Városés
tagi kölcsön
5.000.000,-Ft 2008.10.31
Lakásgazdálkodási
kht.
dombóvári 2038/1.
hrsz.-ú ingatlan
Tóth Jolán
9.800.000,-Ft
(Bartók Béla u. 29. sz.)
HO és NO
dombóvári 4641/2
78.000.000,-Ft
Ingatlanberuházó
hrsz.-ú ingatlan
+ ÁFA
kft.
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