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HATÁROZATOK
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 2007. május 21-i rendkívüli
és 2007. június 4-i rendkívüli ülésén elfogadott határozatai:
101/2007. (V.21.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Dombóvári Szent
Lukács Egészségügyi Kht. 2006. évről
szóló beszámolóját és a 2007. évi pénzügyi
tervét elfogadja.
102/2007. (V.21.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete az Öko-Dombó Kft.
2006. évről szóló beszámolóját és a 2007.
évi pénzügyi tervét elfogadja.
103/2007. (V.21.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Dombóvári Város- és
Lakásgazdálkodási Kht. 2006. évről szóló
beszámolóját és a 2007. évi pénzügyi
tervét elfogadja.
104/2007. (V.21.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete hozzájárul a Szent
Lukács Egészségügyi Kht. 50 millió
forintos folyószámlahitel felvételéhez.
A hitelfedezet a mindenkori OEP
finanszírozás.
105/2007. (V.21.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 100 millió Ft összegű
folyószámlahitel felvételét rendeli el.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal
arra, hogy a hitel futamideje alatt a hitel és
járulékainak
fizetését
az
éves
költségvetésébe a fejlesztési kiadások előtt
betervezi, jóváhagyja.
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy
jelen hitelfelvétellel az önkormányzat nem

esik az 1990. évi LXV. törvény 88.§ (2)
bekezdésében foglalt korlátozás alá.
A hitel és járulékai visszafizetésének
biztosítékául
az
önkormányzat
a
tulajdonában lévő Dombóvár 1404 hrsz.,
2895 hrsz. és 1306 hrsz. alatti ingatlanokat
ajánlja fel.
Az Önkormányzat a folyószámlahitel és
járulékai visszafizetésének biztosítékául a
bankra engedményezi a 2007. és 2008. évi
helyi adó bevételeit.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert
a
hitelfelvétellel
kapcsolatban valamennyi önkormányzati
nyilatkozat megtételére és a szerződések
megkötésére.
Határidő: 2007. május 26.
Felelős: Polgármester
106/2007. (V.21.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete eltekint az ALISCA
BAU Kft.-vel kötött szerződésében foglalt
késedelmi
kötbér
megfizetésétől,
amennyiben a fővállalkozó 2007. október
30-ig teljesíteni tudja – kellő szakmai
garanciák mellett – az ÁNTSZ által
megkívánt AOX érték biztosítását a vízmű
rendszerében.
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert,
hogy mindenre kiterjedően járjon el a
szerződésmódosítással kapcsolatban.
A
Képviselőtestület
a
következő
határozatát zárt ülésen hozta:
107/2007. (V.21.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a „dombóvári Szent
Lukács Egészségügyi Kht. céltámogatással
finanszírozott orvostechnikai eszközök
szállítása, üzembe helyezésének és
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kezelésének betanítása” tárgyában KÉ1805/2007 számú ajánlati felhívással indult
és KÉ-4600/2007 számú közleménnyel
módosított, Kbt. VI. fejezete szerinti nyílt
közbeszerzési eljárás nyerteseként, a Kbt.
57.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti, a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
szempontja
szerinti
elbírálással
a
legkedvezőbb ajánlatot tevő
Kortex Mérnöki Iroda Kft-t
(1024 Budapest, Lövőház u. 24.)
hirdeti ki, nettó 29.612.927,- Ft-os árral.
Amennyiben a nyertes a szerződéskötéstől
visszalép a Kbt. 91.§ (2) bekezdés, illetve
az ajánlattételi felhívás VI.3.11) 7) pontja
alapján a második legkedvezőbb ajánlatot
tevő
Mediplan Kórháztervező és
Egészségügyi Fővállalkozó Kft-vel
(1011 Budapest, Hunyadi J. út 13.)
megköthető a szerződés, nettó 30.422.000,Ft-os áron.
Határidő:
2007. május 22. – az
eredményhirdetésre
Felelős:
Szabó Loránd polgármester
108/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete támogatja, hogy az
alábbi szakterületeken
− Bőr- és nemibeteg gyógyászat
− Ortopédia
− Onkológia
− Fogászat és szájsebészet
− Infektológia
− Tüdőgyógyászat
− Haematológia
− Tüdő- és mellkassebészet
− Érsebészet
− Idegsebészet
− Stroke
− Nephrológia
− Sürgősségi betegellátás
− Gyermeksebészet
− Gyermek-tüdőgyógyászat
− Szemészet
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−
−
−
−

Urológia
Pszichiátria
Kardiológia
Gasztroenterológia

a Somogy Megyei Önkormányzat Kaposi
Mór Oktató Kórházának ellátási területe
egészüljön ki.
A képviselőtestület felhatalmazza a
polgármestert, hogy kezdeményezze a DélDunántúli
Regionális
Egészségügyi
Tanácsnál, valamint az Egészségügyi
Minisztériumnál az ellátási területek
módosítását.
Határidő: 2007. augusztus 31.
Felelős: Polgármester
109/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete jóváhagyja a Gunaras és
Belváros területére vonatkozó térfigyelő
rendszer megfelelő szakmai koncepció,
illetve tervek alapján történő kialakítását.
Egyetért a Kinizsi utcai diszpécser
központtal létrejövő rendszer következő
ütemű megvalósításával:
1. ütem: Dombóvár-Gunaras kiépítése
2. ütem: Belváros kiépítése
Felhatalmazza a Polgármestert a tervezési
feladatok
versenyeztetést
követő
elvégeztetésére azzal, hogy az elkészült
tervek
kerüljenek
vissza
a
Képviselőtestület elé megtárgyalásra.
Határidő:
2007. augusztus 31. – a
tervek beterjesztésére, illetve a rendszer
megvalósítására vonatkozó közbeszerzési
eljárás megindításáról való döntésre
Felelős:
Polgármester
110/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat
Dombóvár
Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az
Igazságügyi
és
Rendészeti
Minisztériumhoz „A polgárőrök, a
közterület-felügyelők
komplex
bűnmegelőzési programja a település
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közbiztonságának
javításáért”
modellprogram
megvalósításának
támogatására. A Képviselő-testület a
pályázat benyújtásához szükséges önrészt,
500.000,- Ft-ot biztosítja.
Határidő: 2007. június 11. – pályázat
benyújtására
Felelős: Polgármester
111/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat
1. Dombóvár város Önkormányzatának
képviselőtestülete pályázatot nyújt be
„A kábítószerügyi Egyeztető Fórumok
megalakulására, valamint működésük
fejlesztésére és a drogprobléma
kezelését célzó helyi stratégiák
megvalósulásának előmozdítására”.
2. A Képviselőtestület a pályázathoz
szükséges, maximálisan 200.000 Ft
önerőt, biztosítja.

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete értékesíti a tulajdonában
lévő Dombóvár Teleki utca 15.sz. alatt
lévő ingatlant 15 600 000 .-Ft br. áron
Kiss György vállalkozó részére.
Felhatalmazza a Polgármestert az ehhez
szükséges eljárások lefolytatására.
Határidő:
2007. június 30. – szerződés
megkötésére
Felelős:
Polgármester
115/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
döntést
hoz
a
tulajdonában lévő Dombóvár, Bartók Béla
u. 29. sz. alatt lévő lakóingatlan
értékesítésére 12.000.000 Ft kikiáltási
áron.

Határidő: 2007. június 30.
Felelős: Polgármester

112/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Shell Hungary Zrt.
által bérelt - 61. fkl. út mellett található
üzemanyagtöltő állomás alatti terület bérleti díjáról a soron következő ülésén
dönt.
113/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
döntést
hoz
a
dombóvári 2878/9 hrsz-ú, 6144 m2-es
beépítetlen
ingatlan
megvásárlására
14 000 000.-Ft br. vételáron.

Határidő: 2007. június 30.
Felelős: Polgármester

114/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat

Felhatalmazza a Polgármestert az ehhez
szükséges eljárások lefolytatására.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

A képviselőtestület felhatalmazza
Polgármestert a szerződés megkötésére.
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a

116/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,
hogy a Kaposszekcső, Liget lakótelep
belterület hrsz.: 509 alatti ½ tulajdoni
hányadát
Kaposszekcső
Község
Önkormányzata értékesítse.
2. Megbízza
Kaposszekcső
Község
Önkormányzatát
az
ingatlanra
vonatkozó
értékbecslés
elkészíttetésével, mellyel összefüggő
költségek 50%-át Dombóvár Város
Önkormányzata vállalja.

3. Megbízza a Polgármestert a szükséges
szerződések megkötésére.
Határidő: 2007. augusztus 31.
Felelős: Szabó Loránd polgármester

Dombóvári Közlöny
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117/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat

119/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete benyújtja igényét a
dombóvári 1053 hrsz-ú állami tulajdonú
ingatlanon működő Tüdőgondozó Intézet
térítésmentes önkormányzati tulajdonba
kerülésére, tekintettel arra, hogy az
intézmény működtetése az önkormányzat
egészségügyi feladatai közé tartozik.

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete, mint a dombóvári
6410/91. hrsz.-ú, természetben a Kapos
soron
található
ingatlant
terhelő
elidegenítési és terhelési tilalom jogosultja
hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan
tulajdonjogát Miklós János tulajdonos,
mint eladó Bükkösdi Szabolcs és Bükkösdi
Éva vevők részére adásvétel címén
átruházza, amennyiben a szerződésben a
vevők vállalják az ingatlan beépítését a
szerződés
megkötésétől
számított
legfeljebb
három
éven
belül
az
önkormányzat
vagyonáról
és
a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló
14/2001. (III. 28.) számú rendeletben
foglalt feltételekkel. A hozzájárulás
feltétele
az
adásvételi
szerződés
önkormányzat
részéről
történő
ellenjegyzése.

Felhatalmazza a Polgármestert az igény
benyújtására.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: Polgármester
118/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete, mint a dombóvári
6410/8. hrsz.-ú, természetben a Csokonai
utcában
található
ingatlant
terhelő
elidegenítési és terhelési tilalom jogosultja
hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan
tulajdonjogát Dorn Károly tulajdonos, mint
eladó Lovas László vevő részére adásvétel
címén
átruházza,
amennyiben
a
szerződésben a vevő vállalja az ingatlan
beépítését a szerződés megkötésétől
számított legfeljebb három éven belül az
önkormányzat
vagyonáról
és
a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló
14/2001. (III. 28.) számú rendeletben
foglalt feltételekkel. A hozzájárulás
feltétele
az
adásvételi
szerződés
önkormányzat
részéről
történő
ellenjegyzése. A Képviselő-testület a
282/2006. (XII. 14.) számú határozatát
hatályon kívül helyezi.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szerződés és a szükséges
nyilatkozatok aláírására.
Határidő: 2007. június 30.
Felelős: Polgármester

A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szerződés és a szükséges
nyilatkozatok aláírására.
Határidő: 2007. június 30.
Felelős: Polgármester
120/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
a
szelektívés
zöldhulladék gyűjtés egy éves időtartamú
ellátására megbízza az ÖKO-DOMBÓ
Környezet- és Hulladékgazdálkodási Kft.-t
(7200 Dombóvár, Szent István tér 1.)
545.323,- Ft + ÁFA/hó áron – mely a
szerződés időtartama alatt nem változhat –
azzal a kitétellel, hogy az elszállított
szelektív hulladék mennyisége alapján a
további hasznosítás bevételéből 2,50 Ft/kg
visszatérítés illeti meg az önkormányzatot.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés
aláírására.
Határidő: 2007.
szerződéskötésre

május

31.

–

a

Dombóvári Közlöny
Felelős: Polgármester
121/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Dombóvári Szent
Lukács
Egészségügyi
Kht.
felügyelőbizottságának
ügyrendjét
jóváhagyja.

2. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Dombóvári Városés
Lakásgazdálkodási
Kht.
felügyelőbizottságának
ügyrendjét
jóváhagyja.
3. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete az Öko-Dombó Kft.
felügyelőbizottságának
ügyrendjét
jóváhagyja.
122/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete hozzájárul a Szent
Lukács Egészségügyi Kht. 100 millió
forintos forgóeszközhitel felvételéhez.
A képviselőtestület 100 millió forint
összegben vállal készfizető kezességet.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges
nyilatkozat megtételére, a megállapodások
megkötésére.
Határidő: 2007. július 31.
Felelős: Polgármester
123/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Dombóvári Jóléti
Szolgáltató Kht.-ban a „Dombóváriak a
Dombóvári Munkanélküliekért” Jóléti
Szolgáltató Alapítvány 500.000 forint
összegű, valamint a Kapos Innovációs
Transzfer Központ Kht. 600.000 forint
összegű
törzsbetétjét
névértéken
megvásárolja.
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges
megállapodások megkötésére.
Határidő:
Felelős:

2007. június 30.
Polgármester
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124/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat
1.) Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete, mint a Dombóvári
Város- és Lakásgazdálkodási Kht egyedüli
tagja úgy dönt, hogy
 egyetért a Dombóvári Jóléti
Szolgáltató Kht-nek a Város- és
Lakásgazdálkodási Kht-be történő
beolvadásával (vagyis azzal, hogy a
Jóléti
Kht.
a
beolvadással
megszűnjön, és általános jogutóda az
átvevő Város- és Lakásgazdálkodási
Kht. legyen),
 az átvevő jogutód társaság továbbra
is közhasznú társasági formában
működjön,
 a társaságnak az Önkormányzat
továbbra is természetesen tagja
marad;
 könyvvizsgálónak
.......................-t
választja meg;
 a beolvadás fordulónapjául 2006.
december 31-ét határozza meg;
 megbízza
a
beolvasztó
Kht.
ügyvezetőjét a vagyonmérleg- és
vagyonleltár-tervezetek, valamint az
összes
szükséges
más
irat
elkészíttetésével.
2.) Felhatalmazást kap a Polgármester arra,
hogy a Dombóvári Jóléti Kht. taggyűlésén
(vagy
taggyűlés
tartása
nélküli
döntéshozatal során) a beolvadás mellett
szavazzon.
Határidő: 2007. június 30.
Felelős: Polgármester
125/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
a Dombóvár
és
Környéke Víz- és Csatornamű Kft.
javaslata szerint elfogadja, hogy 2007-ben
26 db, 2008-ban 24 db és 2009-ben 25 db
közkifolyó kerüljön megszüntetésre, a
mellékelt táblázatokban szereplő helyeken.

Dombóvári Közlöny
Határidő:
Felelős:
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3

Erzsébet

24 Gunaras

4

Erzsébet

19 Gunaras

5

Arany János tér

26 Gunaras

6

Széchenyi u. vége

7

Zrinyi

20 Gunaras

8

Erzsébet

95 Tüske

9

Rákóczi

129 Tüske

10

Rákóczi

100 Tüske

11

Rákóczi

80 Tüske

12

Tinódi

7

13

Teleki

58 Dombóvár

14

Teleki vásártér

15

Kölcsey u.

40 Szőlőhegy

16

Dombó Pál

31 Szőlőhegy

17

Vörösmarty

30 Szőlőhegy

18

Vörösmarty

127 Szőlőhegy

19

Tóth Ede

101 Szőlőhegy

Dombóvár

20

Bezerédj

8

2007-ben megszüntetendő közkifolyók
sorszá
házs
m
utca
zám városrész

Gunaras

1

Tavasz u.

42. Gunaras

2

Tavasz u.

2.

Gunaras

3

Ősz u.

2.

Gunaras

4

Esthajnal u.

42. Gunaras

5

Hableány u.

41. Gunaras

6

Kedves u.

24. Gunaras

7

Kedves u.

26. Gunaras

8

Gagarin u.

73. Tüske

9

Gagarin u.

43. Tüske

10

Vörössugár u.

39. Tüske

11

67. Tüske

12

Vörössugár u.
Petőfi-Szepessy
u.

13

Petőfi u. 5.

Dombóvár

21

Dózsa

70 Dombóvár

14

Gárdonyi u. vége

Szőlőhegy

22

Lehel sor

55 Dombóvár

15

Hámán Kató u.

2.

Szőlőhegy

23

Báthory

32 Dombóvár

16

5.

Szőlőhegy

24

Báthory-Nyár sarok

15 Dombóvár

17

Esz Tamás u.
Kállai-Garay
sarok

18

Garay. U.

13. Szőlőhegy

19

Kápolna u.

19. Szőlőhegy

20

Kállai u.

16. Szőlőhegy

21

12. Dombóvár

22

Kölcsey u.
Bartók-Gyár
sarok

23

Bajcsy Zs. u..

24. Dombóvár

24

Kinizsi u.

22. Dombóvár

25

Vásártér

26

Erdősor u.

Szőlőhegy

u.
Dombóvár

Dombóvár
94. Dombóvár

2008-ban megszüntetendő közkifolyók
ház
sors
szá
zám utca
m városrész

Dombóvár
Szőlőhegy

Szőlőhegy

2009-ben megszüntetendő közkifolyók
sors
zám
utca
házszám városrész
1

Táncsics

15

Dombóvár

2

Kórház

126

Dombóvár

3

Erkel

36

Dombóvár

4

48

Dombóvár

5

III:
III.orvosi
rendelő

6

II.

18

7

II-Fő u. sarok

8

II.

46

Dombóvár

9

I.

66

Dombóvár

10

I.

16

Dombóvár

11

IV.

50

Dombóvár

Dombóvár
Dombóvár
Dombóvár

1

Horgásztó

Gunaras

12

V.

64

Dombóvár

2

Erzsébet-Ady sarok

Gunaras

13

V.

48

Dombóvár

Dombóvári Közlöny
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14

VI.

32

Dombóvár

15

VI.

50

Dombóvár

16

VII.

38

Dombóvár

17

VII.

18

Dombóvár

18

VIII.

18

Dombóvár

19

VIII.

36

Dombóvár

20

Mikes K.

14

Dombóvár

21

Bethlen G.

18

Dombóvár

22

Liszt F.

33

Dombóvár

23

Kisfaludy

12

Dombóvár

24

Kisfaludy
38
Dombóvár
Népköztársasá nyugdíjas
g
ház
Dombóvár

25

126/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Dombóvár, Vak
Bottyán utcában lévő szennyvízelvezető
rendszer
tulajdonszerzési
folyamatát
megkezdi. A képviselőtestület felkéri a
polgármestert
a
tulajdonbavétellel
kapcsolatos intézkedések megtételére.
A szennyvízelvezető rendszer további
üzemeltetésével az eddigi gyakorlat szerint
megbízza a Dombóvár és Környéke Vízés Csatornamű Kft.-t.
Határidő: 2007. június 30.
Felelős: Polgármester

129/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat

1.

Dombóvár
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2007/2008. tanévre szóló óvodai, iskolai
beíratásokról szóló beszámolót elfogadja.

2.

Dombóvár
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
József
Attila
ÁMK
Százszorszép
Óvodájában a 2007/2008-as nevelési évre a
6. gyermekcsoport továbbműködését 2008.
június 30. napjáig engedélyezi és az
intézményben a maximális felvehető
gyermeklétszámot 170 főben határozza
meg.

3.

Dombóvár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2007. augusztus 31. napjával a dombóvári
székhelyű Szivárvány Óvoda intézményét
át kívánja szervezni a következők szerint:

a)

A
Szőlőhegyi
Tagóvoda
intézményében
működő
gyermekcsoportot a 2007/2008. nevelési
évtől
az
Erzsébet
Óvodai
Intézményegységben kívánja elhelyezni. A
tagintézmény épületének más célra történő
hasznosításáról a későbbiekben kíván
dönteni.

b)

Az
intézményt
Kapospula Község Önkormányzatának
kezdeményezésére a kapospulai székhelyű,
jelenleg
önálló
jogállású,
egy
gyermekcsoporttal működő Napsugár
Óvodával, mint tagintézménnyel kívánja
bővíteni.

c)

Döbrököz
Község
Önkormányzatának kezdeményezésére az
intézményt a döbröközi, jelenleg önálló
jogállású Általános Iskola, Óvoda,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3
gyermekcsoporttal
működő
óvodai
intézményegységével,
mint
tagintézménnyel kívánja bővíteni

d)

A bölcsődét, amely
jelenleg a többségi önkormányzati
tulajdonban működő Jóléti Kht. keretében

127/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Gyermekvédelmi
tevékenység 2006. évi átfogó értékeléséről
szóló beszámolót a melléklet szerint
elfogadja.
128/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
az
intézmények
gazdasági feladatainak ellátására egységes
gazdasági szervezet létrehozását nem
fogadja el.

III. évfolyam 7. szám

Dombóvári Közlöny
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működik, 2007. augusztus 31. napjával a
Szivárvány
Óvoda
bölcsődei
intézményegységeként, a jelenlegi szakmai
létszámmal kívánja fenntartani.

4.

5.

6.

A
tagintézményekkel
kibővített intézmény a csatlakozás előtt
önállóan működő intézmények jogutódja
lesz, azok valamennyi ellátott feladatát
alapfeladata keretében látja el.
Dombóvár
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Szivárvány Óvoda közös működtetése
céljából Közoktatási Intézményfenntartó
Társulást kíván létrehozni Kapospula
Község Önkormányzatával, és Döbrököz
Község Önkormányzatával.
Dombóvár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felkéri a Polgármestert, hogy az
intézményátszervezés törvényi előírásainak
megfelelően a szükséges egyeztetéseket
folytassa le, valamint a tervezett
intézkedést az Oktatási Hivatal által
kijelölt független szakértővel és a Megyei
Önkormányzattal véleményeztesse.
Határidő: 2007. augusztus 10.
Felelős: Polgármester

1.) Dombóvár

Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
Attala
Község
Önkormányzatának 59/2006. (XII.
20.) sz. határozata alapján a József
Attila
ÁMK
attalai
tagintézményében
az
1-4.
évfolyamos
tanulókat
2007.
szeptember 1. napjától egy
összevont tanulócsoportban kívánja
ellátni, ennek megfelelően a József
Attila
ÁMK
Alsótagozatos
Általános
Iskolájában
az
engedélyezett pedagógus létszámot
a jelenlegi 3 helyett 2 főben
határozza meg.
Önkormányzatának

testülete
Nak
Községi
Önkormányzat kérésére a József
Attila ÁMK naki tagintézményét
2007. augusztus 31. napjával meg
kívánja szüntetni.

3.) A

József Attila ÁMK Naki
tagintézmények
engedélyezett
pedagógus létszámkeretét 2007.
szeptember 1. napjától kettő fővel
csökkenti, és 2 főben határozza
meg.

4.) A naki és attalai tanulók általános
iskolai
ellátásának
biztosítása
érdekében a Belvárosi Általános
Iskola
fenntartására
létrejött
Közoktatási
Intézményfenntartó
Társulás megállapodását 2007.
augusztus 31. napjával módosítani
kívánja, és változatlan feltételekkel
kiterjeszti a naki 1-8. és attalai 5-8.
évfolyamos általános iskolásokra,
valamint
a
szülők
szabad
iskolaválasztásának
biztosítása
érdekében ugyanezen évfolyamok
tekintetében a József Attila ÁMK
Dombóvári Általános Iskolájára.

5.) Megbízza a Polgármestert, hogy az

130/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat

2.) Dombóvár

III. évfolyam 7. szám

Város
Képviselő-

intézményátszervezés
törvényi
előírásainak
megfelelően
a
szükséges egyeztetéseket folytassa
le, valamint a tervezett intézkedést
az Oktatási Hivatal által kijelölt
független szakértővel és a megyei
önkormányzattal véleményeztesse,
és a szakértői véleményeket és a
módosított társulási megállapodást
Határidő: 2007. augusztus 10.
Felelős: Polgármester
131/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
középfokú
intézményekben jelenlévő párhuzamos
oktatásról szóló tájékoztatót elfogadja. A
dombóvári
középfokú
oktatás
intézményszerkezetében
a
jelenleg
meglévő, és a jövőben a munkaerő piaci és

Dombóvári Közlöny
lakossági igényekre alapozott párhuzamos
oktatási formák fennmaradását és indítását
a továbbiakban azzal a céllal engedélyezi,
hogy erősítse az intézmények közötti
versenyhelyzetet, elősegítve ezzel a
motiváltság szintjének növelését, a
minőségi oktatási színvonalat nyújtó
intézmények
tanulólétszámának
növekedését és stabil működését, az
intézményszerkezet minőségi változásokat
szolgáló átstrukturálódását.
Felkéri az intézmények vezetőit, hogy
képzési profiljukat évente vizsgálják felül,
és a munkaerő piaci kereslet és a
felhasználói igények figyelembe vételével
tegyenek javaslatot minden tanévet
megelőzően
a
szüneteltetni
vagy
módosítani
kívánt
szakközépiskolai
szakmacsoportos
alapozó
oktatásra,
valamint a szakképzésben indítani kívánt
szakmákra.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester, Intézményvezetők
132/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat

1.) Dombóvár

Város
Önkormányzatának Képviselőtestülete az Apáczai Csere
János
Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégiumban a
2008/2009. tanévtől a 4
évfolyamos
közbiztonsági
orientációs gimnáziumi oktatás
indítását engedélyezi azzal,
hogy az induló 9. évfolyamos
osztályok számát ezzel nem
növeli meg.

Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a
gimnáziumi oktatás indításához szükséges
intézményi dokumentumokat készítse el, és
2007. július 1. napjáig a fenntartónak
szakértői véleményezésre küldje meg.
Megbízza a Polgármestert, hogy az
intézményátszervezés törvényi előírásainak
megfelelően a szükséges egyeztetéseket
folytassa le, valamint a tervezett
intézkedést az Oktatási Hivatal által
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III. évfolyam 7. szám
kijelölt független szakértővel és a megyei
önkormányzattal véleményeztesse.

2.) Dombóvár

Város
Önkormányzatának Képviselőtestülete 2007. augusztus 31.
napjával a dombóvári székhelyű
Apáczai
Csere
János
Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium
intézményét
át
kívánja szervezni a következők
szerint:

a) Döbrököz

Község
Önkormányzatának
kezdeményezésére az
intézményt
a
döbröközi,
jelenleg
önálló
jogállású
Általános
Iskola,
Óvoda,
Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény
8
évfolyammal működő
általános
iskolai
intézményegységével
kívánja bővíteni oly
módon,
hogy
a
létrejövő intézményt
1-13.
évfolyamon
egységes iskolaként
kívánja a 2007/2008.
tanévtől működtetni.

b) A

kibővített
intézmény
a
csatlakozás
előtt
önállóan
működő
intézmények jogutódja
lesz, azok valamennyi
ellátott
feladatát
alapfeladata keretében
látja el.

c) Dombóvár

Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete az
Apáczai Csere János
Szakközépiskola,
Szakiskola
és
Kollégium
közös
működtetése céljából

Dombóvári Közlöny
Közoktatási
Intézményfenntartó
Társulást
kíván
létrehozni Döbrököz
Község
Önkormányzatával,
Felkéri
a
Polgármestert, hogy a
társulási megállapodás
tartalmáról
egyeztessen Döbrököz
Község
Önkormányzatával, és
azt a 2007. augusztusi
testületi
ülésen
terjessze a képviselőtestület elé.

d) Dombóvár

Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felkéri
a
Polgármestert, hogy
az
intézményátszervezés
törvényi előírásainak
megfelelően
a
szükséges
egyeztetéseket
folytassa le, valamint
a tervezett intézkedést
az Oktatási Hivatal
által kijelölt független
szakértővel
és
a
megyei
önkormányzattal
véleményeztesse.

Határidő: 2007. augusztus 10.
Felelős: Polgármester
133/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Apáczai Csere János
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
által a Dél-Dunántúli Regionális Képzési
és Fejlesztési Bizottság által a Munkaerőpiaci alap képzési alaprész 2007. évi
decentralizált
regionális
keretéből
finanszírozandó, a szakképzés tárgyi
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III. évfolyam 7. szám
feltételeinek
fejlesztésre
irányuló
beruházások támogatására kiírt pályázatra
támogatási igény benyújtását támogatja.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
pályázat
benyújtásához
szükséges
fenntartói támogató nyilatkozatot aláírja.
Határidő: 2007. június 5.
Felelős: Polgármester
134/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az 516. sz. Ipari
Szakképző Iskola és Kollégium által a DélDunántúli
Regionális
Képzési
és
Fejlesztési Bizottság által a Munkaerőpiaci alap képzési alaprész 2007. évi
decentralizált
regionális
keretéből
finanszírozandó, a szakképzés tárgyi
feltételeinek
fejlesztésre
irányuló
beruházások támogatására kiírt pályázatra
támogatási igény benyújtását támogatja.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
pályázat
benyújtásához
szükséges
fenntartói támogató nyilatkozatot aláírja.
Határidő: 2007. június 5.
Felelős: Polgármester
135/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat

1. a.)

Dombóvár
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete az 516. sz. Ipari
Szakképző Iskolában a 2007/2008.
tanévtől az alábbi 10. évfolyamra
épülő szak indítását engedélyezi

„élelmiszer- és vegyiáru kereskedő”(OKJ
337862 01), illetve
„környezetés
természetvédelmi
szakmunkás” (OKJ 3307898) szakma
b.) A „szociális gondozó és ápoló” szak
(OKJ 33 8933 02) helyett a „csecsemő és
kisgyermekgondozó szak” (OKJ 54 5070
01) érettségi utáni képzés indítását, további
új szakmaként engedélyezi.
A képzés mindhárom szak esetén csak 12
fő jelentkezése esetén indítható.

Dombóvári Közlöny
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2. Az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és
Kollégium alapító okiratának kötelező
mellékletét képező, az intézményben
oktatott szakmák jegyzékét az alábbiak
szerint módosítja:
-

OKJ szerinti szakképzés címszó
alatt törlésre kerül:
OKJ 33 8933 02 Szociális gondozó és
ápoló
10 évfolyamra épülő szakképzés
címszó alatti felsoroltak kiegészülnek: az
alábbiakkal
OKJ 33 7862 01 élelmiszer-és vegyiáru
kereskedő
OKJ 33 07898 01 környezettermészetvédelmi szakmunkás

és

-

Érettségi
utáni
szakképesítés
címszó alatti felsoroltak kiegészül
az alábbiakkal:
OKJ 54 5070 01 Csecsemő és
kisgyermekgondozó
3. Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az
indítani kívánt új szakokra vonatkozó helyi
tantervi követelményeket dolgozza ki és
szakértői véleményeztetésre a fenntartóhoz
nyújtsa be.
Határidő: 2007. június 15.
Felelős: Polgármester

III. évfolyam 7. szám
szakértő az alábbi szempontokat
irányadóként vegye figyelembe:
Gazdasági
feltételek:

és

pénzügyi

alkalmassági

- a pályázó rendelkezzen a megelőző
három évben folyamatosan és teljes
körűen
végzett
üzemeltetési
és
fenntartási (hibaelhárítási-karbantartási,
takarítás
és
portaszolgálati)
referenciával,

- az előző két év árbevétele – a pályázati
kiírás tárgyát képező tevékenységek
tekintetében – érje el az évenkénti nettó
500.000 eFt-ot,

- a

pályázó rendelkezzen
minőségirányítási
–
környezetközpontú
rendszerrel,

működő
és
irányítási

- az előző két év gazdálkodásának –
eredmény-kimutatással alátámasztott –
eredménye ne legyen negatív.
Értékelési szempontok: (max. 100 pontos
értékelési rendszerrel)
- ajánlati ár két évre (1-10 pontszámmal, 8
súlyszámmal szorozva),

- műszaki-szakmai felkészültség

(1-10
pontszámmal, 2 súlyszámmal szorozva)

136/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat



az irányító személyi állomány
létszáma, szakmai összetétele,

1. Dombóvár Város Önkormányzatának



a végrehajtó személyi állomány
létszáma, szakmai összetétele,



épület-fenntartási eszközállomány
összetétele, jellege

Képviselőtestülete dönt a Dombóvár
Város Önkormányzata intézményeinek
takarítása és portaszolgálata, udvarosi
feladatainak, valamint karbantartási
feladatainak két éves időtartamú
teljesítésére vonatkozó Kbt. VI.
fejezete szerinti nyílt közbeszerzési
eljárás megindításáról.
Az ajánlati felhívás jóváhagyását a
Polgármesterre bízza, aki a 2. pontban
jóváhagyott
bíráló
bizottság
véleményét kikéri annak feladása előtt.
A képviselőtestület kéri, hogy az
ajánlati felhívás elkészítése során a

2. Jóváhagyja

az alábbi személyi
összetételű bíráló bizottságot az
eljárásban való közreműködésre:
Dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző
Németh István képviselő
Szigethy István képviselő
Reichert Gyula irodavezető
Éri Tamás, Érdekegyeztető Fórum
delegáltja

Dombóvári Közlöny
Határidő: 2007. június 30. – az ajánlati
felhívás feladására
Felelős: Szabó Loránd polgármester
137/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár

Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Dombóvári Szociális
Lakásalap
Alapítvány
kuratóriumának
összetételét
a
mellékelt
alapító
okirat
módosításban
meghatározottak
szerint állapítja meg.

2. Dombóvár
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Dombóvári Szociális
Lakásalap
Alapítvány
alapító
okiratát
a
melléklet
szerint
módosítja
A Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert
az
alapító
okirat
módosításával
kapcsolatos
teendők
megtételére.
Határidő: 2007. június 30.
Felelős: Polgármester
Az Alapító Okirat egységes szerkezetbe
foglalt szövege a 29. oldalon található.
138/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a 90/2007. (IV.10.) Kt.
sz. határozatával elrendelt vizsgálat során
született
Szakértői
állásfoglalás
megállapításait
elfogadja.
Ennek
figyelembevételével dönt a Népköztársaság
útja Konda-pataki részének útfelújításáról
és csapadékvíz-elvezetésének felújításáról
a Swietelsky Kft. 2007. március 5-én kelt
árajánlatában
szereplő
műszaki
tartalommal.
Felhatalmazza a polgármestert a teljes körű
csapadékvíz-elvezetési
munkákra
és
útfelújításra
vonatkozó
vállalkozási
szerződés aláírására a legkedvezőbb
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ajánlatot benyújtó SWIETELSKY ÉPÍTŐ
Kft.-vel bruttó 7.417.008,-Ft értékben, az
önkormányzat 2008. évi költségvetésének
terhére.
Határidő: 2007. november 30.
Felelős: Polgármester
139/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete döntést hoz a Katawin
ingatlanvagyon
kezelő
program
megvásárlásáról és az önkormányzat
ingatlanvagyonának
a
Katawin
programban való felfektetéséhez és a
működtetés beindításáról.
Az önkormányzat a következő fizetési
ütemezést vállalja:
I. ütem: - a szerződés aláírását követően a
munka megkezdésére,
II. ütem:- részteljesítés igazolással 2007.
év utolsó negyedévében
III. ütem:- a 2008-as költségvetés terhére a
2008-as év elején a program teljes
beindításával egyidejűleg
A képviselőtestület felhatalmazza a
polgármestert a szükséges szerződések
megkötésére.
Határidő:
Felelős:

2007. december 30.
Polgármester

140/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete megbízza a Magyar
Közút Kht.-t hogy évi két alkalommal 8,40
Ft/m2 +áfa áron az Önkormányzat
költségén a várost átszelő állami utakhoz
tartózó zöldterületek kaszálását végezze el.
Felhatalmazza a Polgármestert a három
éves szerződés megkötésére azzal, hogy az
éves díjkorrekció mértéke az adott
szolgáltatásra vonatkozó éves inflációs
rátát nem haladhatja meg.
Határidő:
2007.
június
szerződéskötésre
Felelős: Polgármester

15.

Dombóvári Közlöny
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141/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Művelődési Ház
teljeskörű
rekonstrukciója
építési
engedélyezési terveinek elkészítésével az
ARTEKT ÉPÍTÉSZETI STÚDIÓ KFT-t
bízza meg bruttó 7,2 millió Forint áron.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés
aláírására.
Határidő:
2007. július 31. építési
engedélyezési tervek elkészíttetésére.
Felelős:
Polgármester
142/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
település
garázsépítésre
vonatkozó
koncepcióját. Egyetért azzal, hogy a
végrehajtásra
alkalmas
terv
megalapozására készüljön igényfelmérés,
amelynek
eredménye
kerüljön
a
képviselőtestület elé. Amennyiben annak
eredménye
igazolja
a
koncepció
megvalósíthatóságát, úgy felhatalmazza a
polgármestert a megvalósítási terv
kidolgozására és annak Képviselő-testület
elé történő terjesztésére.
Határidő: 2007. augusztus
igényfelmérésre)
Felelős: Polgármester

31.

(az

143/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete dönt a 2006. évben
támogatást
nyert
négy
épület
(Népköztársaság u. 14-18.; Népköztársaság
u. 31-37.; Ady u. 1-7.; Dombó Pál u. 9-17.)
felújítására
vonatkozó
ütemezés
elfogadásáról.
Határidő: 2008. szeptember
Felelős: Polgármester
144/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat

III. évfolyam 7. szám

1. Dombóvár Város Önkormányzata dönt
a
2006.
évi
panelprogramhoz
kapcsolódó hitelfelvételre vonatkozó,
Kbt. negyedik része szerinti egyszerű
eljárás megindításáról.
Az ajánlattételi felhívás jóváhagyását a
Polgármesterre bízza, aki a 2. pontban
jóváhagyott
bíráló
bizottság
véleményét kikéri annak feladása előtt.
2. Jóváhagyja
az
alábbi
személyi
összetételű bíráló bizottságot az
eljárásban való közreműködésre:
dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző
Kovács Gyula pénzügyi irodavezető
Reichert
Gyula
városüzemeltetési
irodavezető
Szigethy István Pénzügyi Bizottság elnök
Talapka
Rudolf
Városgazdálkodási
Bizottság elnök
Határidő: 2007. június 15.
ajánlattételi felhívás feladására
Felelős: Polgármester

–

az

145/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzata dönt
a
2006.
évi
panelprogramban
támogatott épületek (Népköztársaság
u. 14-18.; Népköztársaság u. 31-37.;
Ady u. 1-7.; Dombó Pál u. 9-17.)
kivitelezésére vonatkozó, Kbt. VI.
fejezete szerinti (nemzeti) eljárás
megindításáról.
Az ajánlati felhívás jóváhagyását a
Polgármesterre bízza, aki a 2. pontban
jóváhagyott
bíráló
bizottság
véleményét kikéri annak feladása előtt.
2. Jóváhagyja
az
alábbi
személyi
összetételű bíráló bizottságot az
eljárásban való közreműködésre:
dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző
Szabó Loránd polgármester
Szigethy István, Pénzügyi Bizottság elnöke
Kovács Gyula pénzügyi irodavezető

Dombóvári Közlöny
Reichert
Gyula
irodavezető
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városüzemeltetési
148/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat

Határidő: 2007. június 30. – az ajánlati
felhívás feladására
Felelős: Polgármester

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a 3.400.000 CHF értékű
zártkörű kötvény kibocsátását nem fogadja
el.

146/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat
149/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
hozzájárul
a
meglévő
Trianon
emlékmű
bontásához, és annak helyén a
Turulmadár felállításához. A felmerülő
munkákra és anyagbeszerzésre bruttó
220 ezer Ft összeget biztosít.

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Megyei Etikai Tanács
tagjának dr. Csapó Józsefet jelöli.
Határidő: 2007. június 5.
Felelős: Polgármester

2. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete hozzájárul egy II.
világháborús emlékmű felállításához
az Arany János tér Plébániahivatal és
közút közötti zöldterületén.
A két emlékmű építési engedélyezési
terveinek elkészítésére 120 ezer
Forintot biztosít.
Határidő:
2007. július 30. építési
engedély beszerzésére.
2007.
augusztus
30.
kivitelezési munkák elvégzésére.
Felelős:
polgármester
147/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
az
illegális
hulladéklerakók
felszámolására
3.000.000,- Ft-ot biztosít.

150/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Dombóvári Szent
Lukács
Egészségügyi
Kht.
felügyelőbizottsági tagjának 2007. július 1től 2010. december 31-ig az alábbi
személyeket választja:
Dr. Radochay Imre elnök
Dr. Márky Imre
Dr. Barabás László
A Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert a Kht. alapító okiratának
módosításával
kapcsolatos
teendők
megtételére.
Határidő: 2007. június 15.
Felelős: Polgármester

151/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Civil Tanács mellékelt táblázatban
szereplő javaslatának megfelelően osztja fel a 2007. évi civil keretet.
Határidő: 2007. június 15. – a szervezetek kiértesítésére
Felelős: Polgármester
Szervezet neve
Alkony Támasz Alapítvány
Amulet Hastánccsoport

Civil Tanács által javasolt
összeg
60.000 Ft
20.000 Ft

Dombóvári Közlöny
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Az Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány
Belvárosi és újdombóvári Hímző Szakkör
Cinege Cipője Alapítvány
Civil Tanács
Dél-Dunántúli Regionális Eszperanto Alapítvány
Diákjainkért Alapítvány
Dombóvári Agykontroll És Reiki Klub Egyesület
Dombóvári Fiatalokért Egyesület
Dombóvári Gyermekközösségek Társulása
Dombóvári ILCO Egyesület
Dombóvári kertbarát Egyesület
Dombóvári Nagycsaládos Egyesület
Dombóvári Német Klub
Dombóvári Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete
Dombóvári Ózon Asztma Egyesület
Dombóvári Önkéntes Polgári Természetőr Egyesület
Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány
Dombóvári Szívklub
Dombóvár-Kernen i.R. Baráti Kör
Életet Az Éveknek Alapítvány
Fekete István Kulturális Egyesület
Floorball Klub
Francia Kulcs Alapítvány
Független Női Szövetség Dombóvári Szervezete
Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete
Galéria Csoport
Gyöngyszem Alapítvány
Helyettes Szülők Szakmai Egyesület
Hímző Szakkör Dombóvár-Szőlőhegy
Jalingva József Attila Általános Iskola Idegen Nyelv Tanításáért
Alapítvány
Játékvár Alapítvány
Kapos Alapítvány Kapos Kórus
Kapos Alapítvány Kapos Táncegyüttes
Kisbarát Alapítvány
M-12 Postagalamb Sportegyesület Dombóvár
Magyar Madártani Egyesület 28. sz. Dombóvári helyi csoportja
Magyar Nemzeti Ellenállási Szövetség
Magyar-Francia Baráti Társaság
Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete Dombóvári csoport
Nosztalgia Klub
Nők Dombóvárért Egyesület
PC 424 Pipaklub
Phralipe Független Cigány Szervezet
Pro Dombóvár Egyesület
Százszorszép Alapítvány
Szövetség Dombóvárért
Társasházban Lakók Érdekvédelmi Szövetsége
Tolna Megye Természeti Értékeiért Alapítvány
Újdombóvári Ultiklub
V-50 Galambtenyésztő Egyesület

III. évfolyam 7. szám
100.000 Ft
40.000 Ft
20.000 Ft
250.000 Ft+ 150.000 Ft (Civil
Díjasok megvendégelésére,
ajándékozására elkülönítve)
20.000 Ft
120.000 Ft
40.000 Ft
20.000 Ft
20.000 Ft
120.000 Ft
200.000 Ft
70.000 Ft
100.000 Ft
200.000 Ft
20.000 Ft
100.000 Ft
100.000 Ft
60.000 Ft
200.000 Ft
60.000 Ft
150.000 Ft
20.000 Ft
250.000 Ft
20.000 Ft
170.000 Ft
100.000 Ft
50.000 Ft
20.000 Ft
30.000 Ft
60.000 Ft
50.000 Ft
300.000 Ft
300.0000 Ft
50.000 Ft
70.000 Ft
100.000 Ft
40.000 Ft
20.000 Ft
150.000 Ft
20.000 Ft
40.000 Ft
30.000 Ft
30.000 Ft
50.000 Ft
70.000 Ft
500.000 Ft
20.000 Ft
60.000 Ft
20.000 Ft
20.000 Ft

Dombóvári Közlöny
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Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete Dombóvári
Baráti Köre
ÖSSZESEN:

152/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a szekszárdi Ady Endre
Középiskola, Szakiskola és Kollégium, a
Hunyadi
Mátyás
Középiskola
és
Szakiskola, a dr. Kelemen Endre
Szakközépiskola
és
Kollégium
összevonása ellen kifogást nem emel.
Határidő: 2007. június 10. – határozat
továbbítására
Felelős: Polgármester
153/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat
Dombóvár
város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Polgármester részére
két havi illetményének megfelelő jutalmat
állapít meg.

100.000 Ft
5.000.000 Ft

2. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
a
Szociális
Lakásalap Közalapítvány 2006. évi
tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.
3. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Dombóvár Fiatal
Értelmiségéért Közalapítvány 2006.
évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.
4. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
a
Hamulyák
Közalapítvány
2006.
évi
tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.
A
Képviselőtestület
a
következő
határozatait zárt ülésen hozta:
156/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat

Határidő:
kifizetésére
Felelős:

2007. június 30. – a jutalom
Jegyző

154/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
képviselő-testülete dr. Berta Bálintnak, az
Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola
és
Kollégium
igazgatójának,
Tarr
Ágnesnek,
a
Szivárvány
Óvoda
vezetőjének,
valamint
dr.
Balipap
Ferencnének,
a
Városi
Könyvtár
igazgatójának
vezetői
beszámolóját
elfogadja.
155/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
a
Dombóvári
Kisgimnazistákért Közalapítvány 2006.
évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete Kövécs Gyula kérelme
alapján jóváhagyja a Dombóvár belterület
4393
hrsz-ú
ingatlan
beépítési
kötelezettség határidejének 2008. július 30ig történő újbóli meghosszabbítását.
Dombóvár
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete a 187/2006. (VIII.28.)
Kt. sz. határozatban szereplő, a 4393 hrszú ingatlannal kapcsolatos minden további
feltételt továbbra is fenntartja, valamint
további feltételként az alábbiakat köti ki:
…
A Képviselőtestület a 4393 hrsz-ú ingatlan
harmadik
személy
részére
történő
értékesítéséhez
csak
ezeknek
a
feltételeknek a teljesítése esetén járul
hozzá.
Jelen határozatot csatolni kell az érvényben
lévő szerződéshez.
Határidő: 2007. július 31.
Felelős: Polgármester

Dombóvári Közlöny

157/2007. (VI.4.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete dr. Berta Bálint részére
2007. augusztus 1-től címzetes igazgatói
címet adományoz.
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Határidő: 2007. augusztus 1.
Felelős: Szabó Loránd polgármester
A Képviselőtestület a 158/2007. (VI.4.)
számú határozatát egyedi ügyben
eljárva hozta meg.

Dombóvári Közlöny
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________________________________________

RENDELETEK
A Képviselő-testület 2007. június 4-i rendkívüli ülésén elfogadott rendeletei:
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
21/2007. (VI.6.) rendelete
a belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek
működtetéséről szóló 52/2005. (IX.29.) rendelet módosításáról
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a
közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 3. § (1) bekezdésében és a 15. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
alábbi rendeletet alkotja.
1. §
A rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az előzetes fizetési kötelezettség elmulasztása és a parkolási idő túllépése esetén
pótdíj megállapításának van helye az e bekezdésben meghatározott kivétellel. Ha a
megváltott parkolójegy lejártától számított időtúllépés nem haladja meg a 15 percet, és a
parkolást igénybe vevő ezen időtartam alatt új parkolójegyet vált, a parkolóhely
használata nem minősül jogosulatlannak és pótdíjfizetési kötelezettség sem keletkezik,
amennyiben az ismételten megváltott parkolójegy az üzemeltetőnek a parkolástól
számított három munkanapon belül bemutatatásra kerül.”
2. §
A rendelet 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A parkolási zóna parkolóhelyein díjfizetés nélkül és korlátlan ideig várakozhatnak a
mozgáskorlátozottságot igazoló engedéllyel rendelkező mozgáskorlátozottak, illetve az
őket szállítók gépjárművei, amennyiben az engedélyes érdekében használják, és
használatkor az erre jogosító igazolványt a jármű szélvédője mögött úgy helyezték el,
hogy előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából látható.”
3. §
A rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az üzemeltető a pótdíjfizetési felszólítást a gépkocsi szélvédőjére köteles elhelyezni,
melyen fel kell tüntetni az ellenőrzés időpontját, a parkolás helyét, a gépkocsi rendszámát,
a szabálytalanság megjelölését, az 5. § (3) bekezdésében meghatározott pótdíjfizetési
kötelezettség alóli mentesülés lehetőségét és a pótdíj megállapításához szükséges
információkat.
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4. §
A rendelet 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A parkolási zónában lévő parkolóhelyek számát meghaladó mértékben parkolóbérlet
csak a parkoló zónában lakóhellyel rendelkező jogosult magánszemélyek részére adható –
a jogosultság igazolása alapján – a tulajdonában álló gépjárműre.”
5. §
(1) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a rendelet 1. § (2) bekezdésének c) pontja
hatályát veszti.
(2) A rendelet 10. § (1) bekezdés d) pontjában az „(1.§ (2) bekezdés c) pontja)” szövegrész
helyébe „(7. § (5) bekezdés)” szövegrész lép.
(3) (3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a rendelet 2. számú mellékletének
pótdíjakra vonatkozó részében „A parkolási idő lejártától számított 15 percen belül a
pótdíj mértéke 500,- Ft” szövegrész hatályát veszti.
(4) E rendelet 2007. június 15-én lép hatályba.
Dombóvár, 2007. június 4.
Szabó Loránd sk.
polgármester

Dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
22/2007. (VI.6.) 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 az
alábbiak szerint módosítja.
1. §
A rendelet 5.§ (2) bekezdése kiegészül a következőkkel:
„(2) … Gunaras üdülőterületén idegenforgalmi szezonban az üdülőtulajdonos a
Szolgáltatótól vásárolt zsákban, vagy a szolgáltatóval a teljes idegenforgalmi szezonra
megkötött szerződés esetén megfelelő hulladékgyűjtő edényzetbe gyűjtse, tárolja.
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2. §
(1) A rendelet 7. § (5) bekezdése a következőkkel egészül ki.
„(5)… A 9. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint összegyűjtött zöldhulladékot,
illetve a zöldhulladékot tartalmazó zsákot csak a szállítás meghirdetett időpontját
megelőző 3 napon belül lehet a közterületre kihelyezni. „
(2) A rendelet 7. §-a a következő új (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A nem a Szolgáltatótól vásárolt, illetve nem a Szolgáltató emblémájával ellátott
zsák közterületen való elhelyezése esetén közterület-használati díjat kell fizetni a
közterület-használat, hirdetési, reklámcélú építmények, táblák elhelyezésének
szabályozásáról szóló 5/2006.(II.20.) önkormányzati rendeletben meghatározottak
szerint.”
3. §
A rendelet 12/A.§-a (3) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul:
„(3) A lakosság a többlethulladék elhelyezésére rendszeresített hulladékgyűjtési zsákot
a rendelet függelékében meghatározott helyeken vásárolhatja meg, így a zsák
megvásárlása után kifizette a szolgáltatás díját.”
4. §
(1) A rendelet a mellékelt függelékkel egészül ki.

(2) A rendelet kihirdetése napján, kivéve a 2 §-át, amely 2007. július 1. napjával lép hatályba.
Dombóvár, 2007. június 4.
Szabó Loránd sk.
polgármester

Dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna sk.
jegyző
Függelék

Gunarasban a szemétszállításra használt zsákot árusító helyek:
1. Tourinform Iroda
2. Tiegel Utazási Iroda
3. KÉK ABC
4. Anna Apartman
5. Gunaras Gyógyfürdő
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
23/2007.(VI.6.) rendelete
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó
szabályokról szóló 43/2006.(XII.20.) rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
(továbbiakban: Ltv.) 3. § (1) és (2), 4. § (3), (4), 12. § (5), 19. § (1), (2), 20.§ (3), 21. § (6),
23. § (3), 27. § (2), 31. § (2), 33. § (3), 34. § (1) és (4), 35. § (2), 36. § (2), 42. § (2)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat tulajdonában levő lakások és
helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló rendeletét az alábbiak szerint
módosítja:
1. §
(1) A rendelet 1. számú mellékletében a szociális helyzet alapján bérbe adható lakások közül
törlésre kerül:
Komfortos, III. műszaki állapotú lakások:
Arany J. tér 2. 1 lakás
Erzsébet utca 29. 4 db lakás
Komfort nélküli, IV. műszaki állapotú lakások:
Arany János tér 2. 2 lakás
Arany János tér 7. 4 db lakás
Bordás A. u. 25.

(2) A rendelet 1. számú mellékletében a szociális helyzet alapján bérbe adható komfort
nélküli, IV. műszaki állapotú lakások kiegészül: Bordás u. 6. szám alatti lakással.

(3) A rendelet 1. sz. mellékletében a piaci alapon bérbe adható komfortos, II. műszaki
állapotú lakások közül a III. u. 24. és a 24/A szám alatti lakás átkerül az összkomfortos, I.
műszaki állapotú lakások közé.
(4) A rendelet 3. számú melléklete kiegészül a következővel:
A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Kht. által bérbe adható önkormányzati tulajdonú,
nem lakás céljára szolgáló helyiségek:
Népköztársaság út 7.

iroda

115,2 m2

2. §
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Dombóvár, 2007. június 4.
Szabó Loránd sk.
polgármester

dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna sk.
jegyző
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2007.(VI.6.) rendelete
a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település köztisztaságáról
A Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a város, különösen annak
üdülőterülete tiszta, esztétikus képének kialakítása és megóvása, a városban élők egészsége és
a környezet védelme érdekében - a helyi körülményekből adódó sajátos feladatokra – a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása
alapján az alábbi rendeletet alkotja.
I. fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet területi hatálya Dombóvár Város közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya a jogi személyekre és a magánszemélyekre – ide értve a jogi
személyek társulásait is és a magánszemélyek társaságait is – egyaránt kiterjed.
(3) A rendeletet a köztisztasággal, a közterületek és ingatlanok rendjével, tisztántartásával
kapcsolatos tevékenységre kell alkalmazni.
Értelmező rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazása szempontjából:
a) Közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi
földrészlet (közút, járda, tér, közpark), továbbá az építmények közhasználatra átadott
része (épületárkád alatti járda, alul-és felüljáró),

b) Belterület: a település közigazgatási területének - jellemzően a település történetileg
kialakult, elsősorban összefüggő, beépített, illetőleg beépítésre szánt területeket
tartalmazó - kijelölt része,

c) Külterület:

a település közigazgatási területének belterületnek nem minősülő,
elsősorban mezőgazdasági, erdőművelési, illetőleg különleges (pl. bánya, vízmeder,
hulladéktelep) célra szolgáló része,

d) Közhasználatú zöldterület: a város bel- és külterületén, az önkormányzati tulajdonban
lévő minden:
− közterületnek minősülő közpark,
− pihenésre, szórakozásra, testedzésre is szolgáló védő- és parkerdő,
− lakó-, illetőleg üdülőépületek elhelyezésére szolgáló tömbtelek (játszó- és
pihenőkert stb.) céljára kialakított része, ha az épület tulajdonosa, használója
nem azonos a közkert tulajdonosával és annak fenntartásáról az önkormányzat
gondoskodik,
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− közutat, járdát szegélyező, illetőleg a közúti forgalmat irányító vagy elválasztó
részben, vagy egészben, fákkal, növényzettel ellátott közterület.
e) Közhasználatú zöldterület fenntartásának minősül azok karbantartása, felújítása,
korszerűsítése, így különösen:
− a növényzet, valamint a talaj folyamatos ápolása, védelme, gondozása,
− a növényzet pótlása, időszakos cseréje,
− a kerti és sétautak, a játszási, pihenési, szórakozási, testedzési célokat szolgáló
kerti építmények, berendezések és felszerelések üzemképes állapotban tartása,
a játszótéri homokozók homokjának szükség szerinti fertőtlenítése és cseréje,
− a kertészeti építmények (díszkerítések) jó állapotban tartása,
− kerti és sétautak tisztántartása, hó- és síkosságmentesítése, továbbá
− közparkok felügyelete,
f) Tisztántartás: a közterületek és más ingatlanok tisztítása, hó- és síkosságmentesítése,
illetőleg por-és gyommentesítése.
II. fejezet
Az ingatlanok és közterületek tisztántartása
3. §
(1) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója illetőleg haszonélvezője köteles
gondoskodni
a.) az ingatlan előtti járdaszakasz, illetve amennyiben az ingatlan és a közút között
zöldsáv is van, az úttestig terjedő terület, legfeljebb azonban az ingatlan 10
méteres körzetén belüli terület (az ingatlan előtti járdaszakasz, zöldsáv, nyílt árok
és azok műtárgyai), továbbá
b.) a telekingatlanról a járda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok biztonságos
gyalogos és gépjármű közlekedést biztosító nyeséséről,
c.) az ingatlan megműveléséről, illetve rendben tartásáról, gyomtól (különösen a
parlagfűtől és más, allergiát okozó gyomnövénytől), gaztól, szeméttől, vadon élő
bokortól való megtisztításáról.
(2)

Hórakást tilos elhelyezni útkereszteződésben, útburkolati jeleken, tömegközlekedési
járművek megálló-és várakozó helyénél illetve közszolgáltatási felszerelési tárgyakon (pl.
vízelzáró csap, gázcsap, csapadékcsatorna lefolyója).

(3)

A vegyes tulajdonú épületek előtti járdaszakasz tisztántartása a tulajdonosok közös
kötelezettsége, amit részleteiben megállapodásban rögzítenek.

(4)

Házfelügyelő alkalmazása esetén a tulajdonost terhelő kötelezettségek teljesítése a
házfelügyelő feladata. Házfelügyelő alkalmazása nélkül ezek a kötelezettségek azt a bérlőt
terhelik, akivel a tulajdonos a ház és a járda tisztántartásával kapcsolatos teendők
ellátására igazoltan megállapodást kötött.
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(5) Az allergiát okozó gyomnövények – különös tekintettel a parlagfűre – felismerésének
elősegítéséről, előfordulási helyeiről, irtásának módjáról és időpontjáról, továbbá a
gyomnövény okozta allergiás megbetegedéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalóknak a
lakosság körében történő tudatosításáról az önkormányzat szórólapok, a helyi média útján
gondoskodik.
4. §
(1) A város területén működő vállalatok, üzemek, intézmények, állami, szövetkezeti,
vállalkozói és személyi tulajdonban lévő kereskedelmi egységek, vendéglátóipari és
szolgáltató létesítmények külső és belső nagytakarítását (a környezet rendezését) az
üzemeltetők kötelesek minden év április 30-ig elvégezni, rendben tartásukról pedig
folyamatosan gondoskodni.
(2) Kötelesek továbbá a homlokzat, az épület
ernyőszerkezet, cégtábla stb.) karbantartására.

szerkezeti

egységeinek

(előtető,

(3) A kereskedelmi, vendéglátóipari és szolgáltató létesítmények üzemeltetői a kirakatokat
kötelesek tisztántartani és a kirakatokat az üzlet profiljának, jellegének megfelelően
árubemutatásra használni és ízlésesen berendezni.
(4) Közterületen tartott rendezvény szervezője köteles az érintett közterület takarításáról saját
költségén gondoskodni, a rendezvény befejezését követő 1 napon belül. Amennyiben a
szervező a fenti kötelezettségét nem teljesíti, a takarítást az önkormányzat a szervező
terhére elvégezteti.
5. §
A gondozatlan járdaszakasz, vagy nyílt árok tisztítását, kaszálását az önkormányzat az
ingatlan tulajdonosa terhére elvégeztetheti.
6. §
A városi fizetőparkoló-rendszerbe bevont parkolóhelyek takarítása (a hó-és síkosságmentesítés kivételével) az üzemeltető feladata.
7. §
Az önkormányzat feladatai a közterületek tisztántartásával kapcsolatban:
a) a helyi közutak, közhasználatú zöldterületek és mindazon más közterületek
tisztántartása, amelyek tisztántartására más nem kötelezhető,
b) az utcai hulladékgyűjtők kihelyezése és rendszeres ürítése,
c) a közterületen lévő fák gallyazása, szükség szerint a csonkításukról való
gondoskodás.
8. §
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(1) Közterületen szemetet, hulladékot, különösen cigarettacsikket csak az erre a célra
rendszeresített és felállított szemétgyűjtőbe szabad dobni.
(2) Tilos a hulladékgyűjtő edényzetbe, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról szóló 34/2002.(XII.12.) számú rendelet 1. számú mellékletében
meghatározott szemétgyűjtő zsákba illetve az utcai szemétgyűjtőbe a szemét válogatása
és elvitele céljából belenyúlni.
9. §
(1) A röplapok utcai terjesztői kötelesek a terjesztés megkezdése előtt a röplapok
szétszóródásával keletkező hulladék eltakarításáért - az engedélyben megjelölt szervnek
(személynek) - díjat fizetni.
(2) A közterületre vagy annak létesítményeire kifüggesztett, aktualitásukat vesztett
hirdetmények eltávolításáról a hirdetés kihelyezője köteles gondoskodni.
10. §
(1) Építés, bontás vagy felújítás miatt üresen álló ingatlan tisztántartása a kivitelező feladata.
(2) Építésnél, bontásnál, tatarozásnál, az úttest felbontásánál a keletkező por és szenny
elterjedését meg kell akadályozni. Az úttesten, járdákon az építőanyagot úgy kell tárolni,
hogy ne szennyezze a közterületet.
III. fejezet
A közterület rendje
11. §
(1) A közterületek, sportolás céljára szolgáló területek beszennyezése tilos. A köztisztaság
megóvása és a balesetek elkerülése végett az említett területeken szemetet, hulladékot,
cigarettacsikket, szennyező vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni,
kiengedni vagy eldobni nem szabad.
(2) A közterület-használat egyes kérdéseiről külön rendelet rendelkezik.
12. §
(1) Az utcai vagy egyéb közterületen működő árusok kötelesek az árusítóhely környékét
állandóan tisztán tartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni és annak
elszállításáról, vagy kihelyezett tartályba való elhelyezéséről saját költségén gondoskodni.
(2) Amennyiben az árus az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségét nem teljesíti, az
árusítóhely takarításáról, a hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról vagy kihelyezett
tartályba helyezéséről az önkormányzat gondoskodik, és annak költségét a kötelezettel
megtérítteti.
13. §
(1) Közterületen tilos a szeszes ital fogyasztása a (2) bekezdésben foglalt esetek kivételével.
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(2) A szeszes ital fogyasztás tilalma nem terjed ki:
a) az érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkező vendéglátó egységre, annak
előkertjére, kitelepülése területére, nyitvatartási időben,
b) az engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkező rendezvény területére, a
rendezvény ideje alatt.
IV. fejezet
Zöldterületek fenntartása és kezelése
14. §
(1) A város területén lévő közhasználatú zöldterületek építéséről és fenntartásáról az
önkormányzat megbízás útján gondoskodik.
(2) A lakóházak elhelyezésére szolgáló tömbtelkeken kialakított játszóterek, zöldterületek és
növényzet kezelését és ápolását a lakóházak tulajdonosának vagy a lakóházak
használóinak (bérlőinek) kell elvégezniük.
(3) A város területén lévő gazdálkodó szervezetek, valamint intézmények a területükön lévő
zöldterületek, valamint növényzet ápolását és az időszerű növényvédelmi munkálatokat
saját maguk kötelesek elvégezni.
15. §
(1) Tilos a közparkban a gyepre letelepedni, átjárni, a zöldterületre járművel behajtani és
parkolni.
(2) Tilos a közhasználatú parkban – a gyomnövények kivételével - a növények, a növényi
részek (virágok, levél, termés stb.) szedése, a fák megcsonkítása, a fákra plakátok
ragasztása és kiszegezése.
(3) Tilos a hasznos állatok, a védett madarak bármely eszközzel történő zavarása, a fészkek
rongálása, a tojások és fiókák kiszedése és irtása.
(4) A közhasználatú zöldterületekhez tartozó játszótereket és játszószereket 14 éven aluli, a
tornaszereket 16 éven aluli gyermekek használhatják.
(5) A közhasználatú zöldterületen járművet mosni, állatot legeltetni és itatni tilos.
(6) Szilárd burkolattal ellátott közterületen megengedett a gépjárművek felsőmosása. A
gépjármű-mosással közterületen okozott szennyeződés eltakarításáról a gépjárműmosást
végző köteles gondoskodni.
(7) A közhasználatú zöldterületek és egyéb zöldterületeken lévő növényzet, valamint
felszerelési és berendezési tárgyak megóvásának, a köztisztasági feladatok
végrehajtásának, a közterület-foglalási engedélyek, a zöldterületek felbontási engedélyek
végrehajtásának a helyszíni ellenőrzését - bírságolási jogkörrel rendelkező - közterületfelügyelő látja el.
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(8) A rendelet mellékletében felsorolt közterületen kizárólag a „dohányzásra kijelölt hely”
jelzésű tábla 3 m-es körzetében szabad dohányozni. A táblák helyét Dombóvár Város
Jegyzője tájékoztatóban teszi közzé.
V. fejezet
Szabálysértési rendelkezések
16. §
Szabálysértést követ el és 30.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az a tulajdonos:
(1) aki az ingatlan tisztántartásáról, rendszeres takarításáról, rovar- és rágcsálómentesítéséről
( a betegségeket terjesztő vagy egészségügyi szempontból káros, külön jogszabályban
meghatározott rovarok és rágcsálók kivételével) nem gondoskodik,
(2) aki az ingatlan előtti járdaszakasz tisztántartásáról, valamint – amennyiben az ingatlan és
a közút között zöldsáv is van az útig terjedő teljes terület, de legfeljebb az ingatlan 10
méteres körzetén belüli terület (az ingatlan előtti járdaszakasz, zöldsáv, nyílt árok és azok
műtárgyai) tisztántartásáról nem gondoskodik,
(3) aki a tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos meg-közelítésre
szolgáló terület tisztántartásáról nem gondoskodik,
(4) aki az ingatlan megműveléséről, illetve rendben tartásáról, gyomtól, gaztól, szeméttől,
vadon élő bokortól való megtisztításáról nem gondoskodik,
(5) aki az intézmények, szórakozóhelyek, vendéglátóipari egységek, kereskedelmi
üzlethelyiségek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakasz tisztán tartásáról nem
gondoskodik, továbbá ha szemétgyűjtő tartályt nem helyez el, illetve azt nem tartja
tisztán,
(6) aki a vállalatok, üzemek, intézmények, állami, szövetkezeti, vállalkozói és személyi
tulajdonban lévő kereskedelmi egységek, vendéglátóipari és szolgáltató létesítmények
külső és belső nagytakarítását (a környezet rendezését) a 4.§ (1) bekezdésben előírt
határidőn belül nem végezteti el, illetve rendben tartásukról nem gondoskodik.
17. §
Szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható
(1) a közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló tömegközlekedési járművek
üzembentartója, a közút kezelője, ha az üzemi területek, végállomások, pályaudvarok,
megálló- és várakozóhelyek rendszeres tisztántartásáról nem gondoskodik,
(2) az a gazdálkodó szerv, intézmény, amely a területén levő zöldterületek gondozását, a
növényzet ápolását elmulasztja, illetve az időszerű növényvédelmi munkálatokat nem
végezteti el,
(3) aki a közterületen tartott rendezvényt követően a takarítási kötelezettségének határidőben
nem tesz eleget,
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(4) az utcai vagy egyéb közterületen működő árus, aki az árusítóhely környékének
tisztántartásáról, az árusításból keletkezett hulladék összegyűjtéséről és annak
elszállításáról vagy kihelyezett tartályba helyezéséről nem gondoskodik.
18. §
Szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az
(1) aki –a védő-és parkerdő kivételével - közhasználatú zöldterületre járművel behajt, ott
parkol,
(2) aki közhasználatú zöldterületen járművet mos,
(3) aki közhasználatú zöldterület területére telepszik, azon átjár,
(4) aki a közparkban növényeket, növényi részeket (virágot, levelet, termést stb) leszed,
(5) és az építményeit, berendezéseit, felszereléseit rendeltetésétől eltérően használja,
(6) aki a rendelet mellékletben megjelölt közterületeken dohányzik.
19. §
A közterület-felügyelő a 16-18.§-ban leírt magatartás tetten ért elkövetőjét helyszíni bírsággal
sújthatja.
Záró rendelkezések
20. §
A rendelet 2007. július 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a pollen allergiát okozó
gyomnövények visszaszorításáról szóló 16/1996 (IV.30.) számú rendelet, az azt módosító
15/2000 (IV.14) számú rendelet, továbbá a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település
köztisztaságáról szóló 13/1991.(VIII.29.) sz. önkormányzati rendelet és az azt módosító
2/1992.(I.25.), 21/1994.(XI.14.), a 9/1995.(III.31.), a 27/1999.(IX.28.) és a 14/2000.(IV.14.),
14/2004.(IV.19.), 8/2005.(I.28.), 28/2006.(VI.30.), 49/2006.(XII.20.) sz. rendelet hatályát
veszti.
Dombóvár, 2007. június 4.
Szabó Loránd sk.
polgármester

dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna sk.
jegyző
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Melléklet

Az alábbi közterületeken tilos a dohányzás
-

a játszótereken,

-

az oktatási, kulturális és köznevelési feladatok ellátására rendelt épületeket övező
közterületen és parkolókban,

-

az egészségügyi feladatok ellátására rendelt épületet övező közterületen és
parkolókban,

-

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt épületeket
övező közterületen és parkolókban,

-

az egyházi intézményeket övező közterületen,

-

más közhasználatú épületeket övező közterületen és parkolókban,

-

a temetőkben,

-

a Kossuth téren,

-

a Petőfi téren,

-

a Szent Imre téren,

-

az Arany János téren,

-

az 56-os forradalom terén,

-

a Hunyadi téren.
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Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdése f) pontja
értelmében A közalapítvány alapító okiratának módosítását (módosítással
egybeszerkesztett szövegét) a Magyar Közlönyben, illetve az önkormányzat hivatalos
lapjában - ennek hiányában a helyben szokásos módon - közzé kell tenni.
A Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány Alapító okiratának az eddigi
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.
ALAPÍTÓ OKIRAT
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját lakáshoz jutni szándékozók
minél hatékonyabb és sokoldalúbb támogatása érdekében
Közalapítványt létesít,
a Ptk. 74/A-74/G.§§-ban foglalt keretek között, a jelen Alapító Okiratban foglaltak szerinti
tartalommal:
I.
Általános szabályok
1.)
Az Alapítvány elnevezése: Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány.
2.)
Az Alapítvány székhelye: 7200 Dombóvár, Szent István tér 1.
3.) Az Alapítvány célja
Az Alapítvány célja az, hogy kellő számú szociális célra felhasználható önkormányzati lakás
hiányában segítséget, anyagi támogatást nyújtson arra rászoruló és arra érdemes
magánszemélyeknek - különösen fiatal házasoknak - , akik saját tulajdonú vagy önálló bérletű
lakóingatlanhoz szeretnének jutni és saját erőből is áldoznak erre a célra.
Az Alapítvány támogatja a lakóingatlan bővítésére, komfortfokozatának növelésére irányuló
magánberuházásokat is.
A közalapítvány a törvény 26. § c.) pontjában meghatározott tevékenységek közül a 2.
pontban meghatározott, „szociális tevékenység, családsegítés” tevékenységet végzi.
A közalapítvány közhasznú tevékenysége során - a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
LXV. tv. 8. §-ának rendelkezéseit figyelembe véve - olyan közfeladatokat lát el, amelyek a
szociálisan rászorult családok számára segíti a lakásépítés lakásvásárlás gondjainak
megoldását, elősegíti az otthonhoz jutást, mint a szociális biztonság megteremtése és
megtartása egyik legfontosabb elemének biztosítását.
Erre figyelemmel az Alapítvány kezdeményezi, hogy tevékenysége alapján az 1997. CLXVI.
tv. 5. § a.) pontja szerinti kiemelten közhasznú szervezetként nyilvántartásba vétessék."
4.)
Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
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II.
Az Alapítvány vagyona
5.)
a.) Az Alapítvány vagyona az induló vagyonból, az Alapító pótlólagos befizetéseiből
valamint az Alapítványhoz csatlakozók pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulásaiból
(adományaiból) áll.
b.) Az alapító az Alapítvány vagyonába évente pótlólagos befizetést vállal, a tárgyévre
vonatkozó önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott konkrét összegben.
c.) Az alapító továbbá úgy rendelkezik, hogy a 7/1992. (III. 26.) Ök. sz. helyi önkormányzati
rendelet alapján a mai napig nyújtott kedvezményes kölcsönök valamennyi, az
Alapítvány bírósági nyilvántartásba vételét elrendelő végzés jogerőre emelkedése
napjától esedékes törlesztő részleteit az Alapítványra engedményezi; azokat tehát az
Alapítvány részére átutalja, illetve azok hátralékait az Alapítvány lesz jogosult behajtani.
6.)
a.) Az Alapítvány induló vagyonát az alapító bocsátja az Alapítvány rendelkezésére. Az
Alapítvány induló vagyona 4.000.000.-Ft azaz négymillió forint, amelyet az Alapító az
OTP Bank Rt. Dombóvári Fiókjánál vezetett bankszámlán elhelyezett.
b.) Az induló vagyonnal az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vételt elrendelő végzés
jogerőre emelkedésének napjától a jelen alapító okirat rendelkezései szerint rendelkezhet.
7.)
a.) Az Alapítvány nyílt, ahhoz bármely bel- és külföldi természetes és jogi személy, illetve
jogi személyiség nélküli szervezet, személyegyesülés csatlakozhat.
b.) A csatlakozás pénzbeli hozzájárulás teljesítésével vagy nem pénzbeli hozzájárulással
történhet. Nem pénzbeli hozzájárulásként bármilyen ingó vagy ingatlan dolgot, szellemi
alkotást, vagyoni értékű jogot stb. el lehet fogadni.
c.) A Kuratórium jogosult bármilyen pénzbeli vagy nem pénzbeli hozzájárulást
visszautasítani, ha az belátása szerint az Alapítvány céljaival nem egyeztethető össze,
vagy ha az egyébként az Alapítvány céljainak megvalósítását akadályozza.
Vissza kell utasítani azt az adományt, amelyet akár közvetlenül, akár valamely
szolgáltatással összefüggésben előre meghatározott vagyoni előny megszerzése vagy
nyújtása érdekében kívánnak adni.
d.) Az Alapítvány pénzeszközeit bankszámlán kell elhelyezni.
III.
Az alapítványi vagyon felhasználásának szabályai
8.)
a.) Az alapítványi vagyonnal a Kuratórium legjobb meggyőződése szerint önállóan
gazdálkodik, az alapítványi célok minél eredményesebb megvalósítása érdekében. Az
Alapítvány elsődlegesen gazdasági tevékenységet nem folytathat, vállalkozásban csak
korlátolt felelősséggel vehet részt.
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b.) Az Alapítvány törzsvagyona 500.000.-Ft azaz ötszázezer forint, amelynek csak a
hozadéka használható fel.
c.) Alapítványi támogatás nyújtható
• lakóingatlan vásárlására, bővítésére,
• komfortfokozatának emelésére,
• nem lakás célú ingatlan lakássá alakítására,
• önkormányzati bérlakás lakhatóvá tételére.
8/A.
a.) Az Alapítvány Kuratóriuma felhívás útján értesíti a dombóvári lakosokat az
Alapítványtól igénylehető támogatásról. A felhívást a helyi sajtóban, Dombóvár Város
Önkormányzatának hivatalos honlapján kell megjelentetni, illetve a Dombóvári
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán a felhívást tartalmazó szórólapokat kell
elhelyezni.
b.) A kérelmező pályázatot nyújthat be a Kuratóriumhoz postán a Dombóvári
Polgármesteri Hivatalnak címezve, vagy személyesen a Hivatal ügyfélszolgálatán.
c.) A pályázatnak tartalmaznia kell
♦ az építeni, megvásárolni kívánt építmény leírását, adásvételi szerződésének (vagy a
szerződés tervezetének) másolatát;
♦ a kérelmező(k) jövedelmi viszonyait, vagyoni helyzetét igazoló okiratokat;
♦ a meglévő saját erő megjelölését (természetben, pénzben)
♦ a kért támogatás mértékét;
d.) A Kuratórium legalább negyedévente ülésezik a beérkezett pályázatok elbírálása
céljából.
e.) A nyertes pályázókkal a Kuratórium támogatási szerződést köt.
9.)
Az olyan nem pénzbeli hozzájárulásokat, amelyek az Alapítvány céljára közvetlenül
felhasználhatók, rendeltetésüknek megfelelően kell használatba venni és hasznosítani.
Mindazon nem pénzbeli hozzájárulásokat pedig, amelyek ily módon történő hasznosítására
nincs lehetőség, a lehető legjobb feltételek mellett értékesíteni kell és a befolyt vételár
fordítandó az Alapítvány céljaira.
IV.
Az Alapítvány szervezete
10.)
a.) Az Alapítvány kezelője, döntéshozó és irányító szerve az öttagú Kuratórium.
b.) A Kuratórium tagjai:
Elnök: Király Gábor (7200 Dombóvár, Allende u. 14.)
Tagok: Deli Balázs (7200 Dombóvár, Tanácsköztársaság tér 5.)
Varga Szabolcs (7200 Dombóvár, Gyöngyvirág körút 2.)
Varga Jánosné (Dombóvár, Arany J. tér 33.)
Váradi Józsefné (Dombóvár, Rozmaring tér 18.)
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A közalapítvány éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésnek elfogadása a
kuratórium kizárólagos hatásköre. Az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés
elfogadásához a kuratóriumi tagok 2/3-ának szavazata szükséges.
c.) A kuratóriumi tag megbízatása a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek –
a kuratóriumi tag kijelölése után soron következő – általános választása évének utolsó
napjáig tart.
d.) A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója [Ptk.685.§ b) pont], élettársa a határozat alapján
 kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 bármilyen egyéb előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt.
11.)
a.) A kuratóriumi tagság megszűnik
• a megbízatási idő lejártával,
• a tag lemondásával,
• a tag halálával.
b.) A megbízatási idő lejártával a tag akár ismételten is újraválasztható.
c.) Minden esetben az Alapító új tagot választhat a Kuratóriumba. A változásokat az
Alapítványt nyilvántartó Bíróságnak 30 napon belül be kell jelenteni.
d.) Az Alapítvány megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője a kuratóriumi tag, ha a megszűnést megelőző két évben legalább egy évig
ezt a tisztséget betöltötte, és a közalapítvány az adózás rendjéről szóló törvény szerinti
köztartozását nem egyenlítette ki.
e.) A Kuratórium tagja köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet tájékoztatni arról,
hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
12.)
a.) Az Alapítvány kívülálló személyek felé, valamint bíróságok és más hatóságok előtt
történő képviseletére, nevében jognyilatkozat tételére - a bankszámla feletti rendelkezés
kivételével - a Kuratórium elnöke önállóan jogosult.
Az Alapítvány nevében történő írásos jognyilatkozat tételének módja az, hogy az
Alapítvány elnevezése mellett a Kuratórium elnöke - e minőségének feltüntetésével - a
teljes nevét aláírja.
b.) Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezéshez az elnökön kívül még egy
kuratóriumi tag aláírása szükséges.
c.)

A kuratóriumi elnök képviseleti joga egyebekben korlátozva nincs, jogait
akadályoztatása esetén az általa meghatalmazott kuratóriumi tag gyakorolja.
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d.) Az Alapítvány alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a Kuratórium Elnöke
gyakorolja.
13.)
a.) A Kuratóriumot első alkalommal az alapító, a rendes működés során pedig az elnök vagy
az általa meghatalmazott kuratóriumi tag hívja össze írásban, a napirend egyidejű
közlésével. A Kuratóriumot szükség szerint, de legalább évente négy alkalommal össze
kell hívni. Az ülés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.
A kuratórium ülései nyilvánosak.
b.) A Kuratórium a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A határozathozatal nyílt
szavazással történik, amelynek során minden kuratóriumi tagot egy szavazat illet meg.
A döntéshozatal során tartózkodni nem lehet, vagyis csak "igen" illetve "nem" szavazat
adható le. Ezáltal szavazategyenlőség nem jöhet létre.
c.) A Kuratórium évente legalább egy alkalommal, de ezen kívül külön felkérésre is írásban
beszámol működéséről az Alapító Képviselő-testületének, és/vagy az Alapító
polgármesterének, alpolgármestereinek, jegyzőjének.
Ezenkívül a Kuratórium az alapítvány gazdálkodásának legfontosabb adatait
nyilvánosságra hozza, amely az éves mérleg lényeges adatainak a Dombóvári
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján legalább 15 napra történő kifüggesztéssel történik.
d.) A Kuratórium elnöke a Kuratórium által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást
vezet (határozatok könyve). A határozatokat azok meghozatalát követően haladéktalanul
be kell vezetni a határozatok könyvébe, feltüntetve - a jegyzőkönyvvel egyezően •
a döntés tartalmát, időpontját,
•
ha a határozat nyomban nem alkalmazandó, akkor a hatályba lépés idejét,
•
a döntést támogatók és ellenzők, valamint a tartózkodók által leadott
szavazatok számát és a szavazó kuratóriumi tagok személyét.
A meghozott határozat csak a bejegyzést követően - a meghozatalban részt vett, és a
Kuratórium ülésén hitelesítőnek megválasztott egy tag hitelesítésével - válik érvényessé.
A Kuratórium elnöke a Kuratórium által hozott határozatok egy kiadmányát az érintett
kívülálló személyek részére írásban, ajánlott postai küldeményben vagy az átvétel írásos
igazolásával közvetlen átadással kézbesíti.
e.) A közalapítvány gazdálkodásának lényeges adatait és a Kuratóriumnak a tevékenységére
vonatkozó lényeges döntéseit hirdetmény formájában nyilvánosságra hozza. A
hirdetményt egy helyi terjesztésű időszaki lapban és egy helyi műsorszolgáltató
műsorában kell megjelentetni, az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés
elfogadásától, illetve az egyéb lényeges döntés meghozatalától számított 30 napon belül.
A Kuratórium a Közalapítvány gazdálkodásának legfontosabb adatait a Tolna Megyei
Népújság útján nyilvánosságra hozza. Ez a nyilvánosságra hozatal nem érinti az egyéb
jogszabályok által előírt közzétételi, letétbe helyezési kötelezettségek alkalmazandóságát.
f.) A határozatok könyvének, a közhasznúsági jelentésnek és a közalapítvány egyéb
nyilvános iratainak legalább egy-egy példányát a Kuratórium elnöke a Közalapítvány
székhelyén köteles tartani és lehetővé tenni, hogy azokba munkanapokon, 9.00-15.00 óra
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közötti időszakban bárki betekinthessen, illetőleg azokból saját költségén másolatokat
készíthessen.
V.
Záró rendelkezések
14.)
Az Alapítványt az Alapító határozatlan időre hozza létre.
15.)
Jelen Alapító Okiratot az Alapító módosíthatja.
A módosítás azonban nem szűkítheti az alapítványi célokat, nem vonhat el alapítványi
vagyont, csak szigoríthatja az alapítványi vagyonnal való gazdálkodás szabályait, és az
Alapítvány önállóságát, jogait egyébként sem csorbíthatja.
16.)
a.) A bíróság az Alapítványt nemperes eljárás keretében az Alapító kérelmére megszünteti és
a nyilvántartásból törli, ha a közfeladata iránti szükséglet megszűnt, vagy a közfeladat
ellátásának biztosítása más módon, illetve más szervezeti keretben hatékonyabban
megvalósítható.
b.) Megszűnés esetén - ha a hitelezők kielégítését követően van rá fedezet - a fennmaradó
vagyon az Alapítót illeti meg, aki azt köteles az Alapítvány céljához hasonló célra
fordítani és erről a nyilvánosságot tájékoztatni.
17.)
Az Alapítvány ellenőrzésére jogosított szerv Dombóvár Város Önkormányzatának Humán
Bizottsága.
A Bizottság ellátja a Közalapítvány működésének és gazdálkodásának általános ellenőrzését.
Ennek keretében a Kuratóriumtól tájékoztatást kérhet, a Közalapítvány könyveit és iratait
megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A Bizottság köteles a Kuratóriumot
értesíteni és szükség esetén az Alapító döntését kérni, ha arról szerez tudomást, hogy
 a Közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a Közalapítvány
érdekeit egyébként sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium vagy az Alapító intézkedését igényli,
továbbá ha
 a Kuratóriumi tagok felelősségét megalapozó tény merült fel.
Amennyiben a Bizottság indítványára a Kuratórium összehívására 30 napon belül nem kerül
sor, a Bizottság azt maga is összehívhatja.
-------------------Kelt Dombóváron, 2007. június 4-én.
____________________________
Dombóvár Város Önkormányzata
Szabó Loránd Polgármester sk.
Alapító
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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.
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