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HATÁROZATOK

Dombóvár  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2013.  január  31-i  rendes 
ülésén elfogadott határozatai:

6/2013. (I. 31.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

1.  felhatalmazza  a  polgármestert  a 
Dombóvár és térsége ivóvízminőség javító 
programja  elnevezésű  KEOP-7.1.3.0/09-
2010-0025  azonosítószámú  projekt  saját 
forrás  kiegészítésére  a  Dombóvár  és 
Környéke Kistérségi  Ivóvízminőség-javító 
Társulás  által  benyújtott  pályázat  alapján 
elnyert  10.680.000,-  Ft  EU  Önerő  Alap 
támogatásra  vonatkozó  támogatási 
szerződés aláírására.

2.  felhatalmazza  a  polgármestert  a 
Dombóvár  és  Környéke  Kistérségi 
Ivóvízminőség-javító  Társulással  az  EU 
Önerő Alap támogatási szerződés alapján a 
kedvezményezettet  terhelő kötelezettségek 
társulás  általi  vállalását,  valamint  a 
támogatás társulás felé való továbbításának 
rendjéről  szóló  megállapodás  tartalmának 
jóváhagyására és aláírására.

Határidő: 2013. február 7. – a szerződések 
aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és 
Szervezési Iroda

7/2013. (I. 31.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az ÖKO-DOMBÓ Kft. 
társasági  szerződésének  melléklet  szerinti 
módosítását  elfogadja  és  felhatalmazza  a 
polgármestert,  hogy  a  módosítást  a 
taggyűlésen  képviselje  és  azt  annak 
elfogadását követően aláírja.

A képviselő-testület a 368/2012. (XII. 14.) 
Kt. határozat 2. pontját visszavonja.

Határidő: a Kft. következő taggyűlése
Felelős: polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Városfejlesztési 
Iroda – a határozat elküldésére

A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik a 2013. január 31-i képviselő-
testületi  ülés  8.  számú  előterjesztésében  
foglaltakkal.

8/2013. (I. 31.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  ÖKO-DOMBÓ 
Kft.  finanszírozási  problémáinak 
kivizsgálásával  és  a  szükséges 
döntésekre vonatkozó javaslattétellel  a 
polgármestert bízza meg.

Határidő: 2013. februári rendes ülés - 
a javaslattételre 
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: 
Városfejlesztési Iroda

2. A  Képviselő-testület  hozzájárul  az 
ÖKO-DOMBÓ  által  teljesített,  de  ki 
nem  fizetett,  a  mellékletben  szereplő 
számlák kiegyenlítéséhez.

Határidő: 2013. február 15.
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért  felelős: 
Városgazdálkodási Iroda

A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik a 2013. január 31-i képviselő-
testületi  ülés  8.  számú  előterjesztésében  
foglaltakkal.

9/2013. (I. 31.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete meg kívánja valósítani 
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a Petőfi utca víz-, szennyvíz-, csapadékvíz-
rendszerének  korszerűsítését,  továbbá  az 
ezzel  kapcsolatos  út-  és 
járdarekonstrukciós munkákat.

A  fentiek  szerinti  beruházás  során 
megvalósítani  kívánt  víziközmű-fejlesztés 
forrása a város tulajdonban lévő víziközmű 
vagyon  használatáért  a  Dombóvár  és 
Környéke Víz- és Csatornamű Kft. által az 
Önkormányzatnak  kifizetett  és 
elkülönítetten kezelt bérleti díj.

A  Képviselő-testület  megbízza  a 
Polgármestert, hogy kérjen be ajánlatokat a 
szükséges  terv-felülvizsgálatokra, 
engedélyezésekre,  a  kivitelezési  munkák 
tervezői költségvetéseinek elkészítésére.

Határidő:  2013. március 31. - a tervezési 
szerződések aláírására.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési 
Iroda

10/2013. (I. 31.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  EH-SZER 
Energetikai és Távközlési  Hálózatépítő és 
Szerelő  Kft.-vel  megkötött,  2009. 
augusztus  1-jén  hatályba  lépett,  a 
közvilágítási  aktív  berendezések 
használatára  vonatkozó  eszközhasználati 
szerződés hatályát – az egyéb szerződéses 
feltételek változtatása nélkül – 2013. június 
30-ig meghosszabbítja.

Határidő: azonnal – a szerződésmódosítás 
aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Városfejlesztési 
Iroda

11/2013. (I. 31.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  hozzájárul  a  DDOP-
4.1.2/B-12  azonosító  számú  „Lakhatási 
integrációt  modellező  szociális  célú 
település  rehabilitációs  kísérleti  projektek 
megvalósítása” című pályázat regisztrációs 

eljárásában  való  részvételre.  A 
regisztrációs  eljáráshoz  szükséges 
fejlesztési  koncepció  tartalmát  az 
előterjesztésben  részletezett  tartalommal 
elfogadja,  melynek  helyszíne  „Perekac”; 
hrsz: 2856; 2866; 2867; 2870; 2873/3. 
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  benyújtandó 
dokumentumok aláírására.
A pályázati  regisztráció  pozitív  elbírálása 
esetén  a  részletes  műszaki  és  szakmai 
tartalom  összeállításával  megbízza  a 
polgármestert,  amelynek  végleges 
tartalmát  a  képviselő-testület  elé  kell 
terjeszteni jóváhagyásra.

Határidő: 2013.  február  4.  -  a 
regisztrációs adatlap benyújtására 
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Városfejlesztési 
Iroda

A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik a 2013. január 31-i képviselő-
testületi  ülés  14.  számú  előterjesztésében  
foglaltakkal.

12/2013. (I. 31.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  főállású 
polgármester  cafetéria  juttatásának 
2013.  évi  bruttó  keretösszegét 
200.000,-Ft-ban határozza meg. 
A  főállású  polgármester  cafetéria 
juttatásának  részletes  eljárási  rendje 
megegyezik a köztisztviselők részére a 
„Közszolgálati  Szabályzat”-ban 
megállapított rendelkezésekkel.

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  Dombóvár  Város 
Polgármesteri  Hivatala  munkavállalói 
cafetéria juttatására 2013. évben bruttó 
200.000,-Ft/főnek  megfelelő  keretet 
biztosít.  A  cafetéria-juttatás  részletes 
szabályait a „Közszolgálati Szabályzat” 
tartalmazza.

Határidő: azonnal
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Felelős: a  jegyzői  feladatokat  ellátó 
Városfejlesztési Iroda vezetője
Végrehajtásért  felelős: 
Városgazdálkodási Iroda

13/2013. (I. 31.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Dombóvár város 2013. 
évi rendezvénynaptárát a melléklet szerint 
elfogadja,  azzal,  hogy  a  dőlt  betűvel  írt 
programok  megvalósítását  a  város  2013. 
évi  költségvetésében  a  városi 

rendezvényekre  meghatározásra  kerülő 
forrás mértékétől teszi függővé.

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Polgármesteri  és 
Alpolgármesteri Titkárság

A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik a 2013. január 31-i képviselő-
testületi  ülés  18.  számú  előterjesztésében  
foglaltakkal.

14/2013. (I. 31.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a polgármester tárgyévi 

szabadságolási  tervét  az  alábbi  ütemezés 
szerint jóváhagyja, azzal, hogy a szabadság 
legfeljebb  kettőötödének  felhasználása 
eltérhet a tervezettől:

Hónap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 *
1. Ü X 1
2. Ü X X X X X 5
3. Ü X X X X X 5

Hónap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 *
4. Ü

5. Ü X X X X 4
6. Ü X X X X X 5

Hónap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 *
7. Ü X X X X X X X X X X 10
8. Ü X X X X X X X X 8
9. Ü

Hónap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 *
10. Ü X X X X 4
11. Ü
12. Ü X X X X X X 6

15/2013. (I. 31.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dombóvári 
Polgárőrség  Önvédelmi  Egyesület  2012. 
évről  szóló  beszámolóját  és  pénzügyi 
elszámolását elfogadja.

A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik a 2013. január 31-i képviselő-

testületi  ülés  23.  számú  előterjesztésében  
foglaltakkal.

16/2013. (I. 31.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási  NKft.  ügyvezetőjének 
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beszámolóját  a  2012.  évi 
közfoglalkoztatásról elfogadja.

A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik a 2013. január 31-i képviselő-
testületi  ülés  24.  számú előterjesztésében  
foglaltakkal.

17/2013. (I. 31.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  elfogadja  Dombóvár 
város  2011.  évi  környezeti  állapot 
értékelését.
A  Képviselő-testület  felkéri  a 
Polgármestert,  hogy  a  környezeti  állapot 
értékelési  dokumentumot  tegye  közzé  a 
város honlapján és a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Városfejlesztési 
Iroda

A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik a 2013. január 31-i képviselő-
testületi  ülés  25.  számú előterjesztésében  
foglaltakkal.

18/2013. (I. 31.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testület:

1 a  124/2012.  (III.  29.),  131/2012.  (IV. 
3.), 153/2012. (IV. 26.), 269/2012. (IX. 
13.), 314/2012. (X. 18.), 315/2012. (X. 
18.),  337/2012.  (XI.  29.),  338/2012. 
(XI.  29.),  341/2012.  (XI.  29.), 
343/2012. (XI. 29.) 1. pont, 344/2012. 
(XI.  29.),  345/2012.  (XI.  29.), 
349/2012.  (XI.  29.),  350/2012.  (XI. 
29.),  358/2012.  (XII.  4.),  361/2012. 
(XII.  14.),  362/2012.  (XII.  14.), 
363/2012.  (XII.  14.),  364/2012.  (XII. 
14.),  366/2012.  (XII.  14.),  368/2012. 
(XII.  14.),  369/2012.  (XII.  14.), 
373/2012.  (XII.  14.),  374/2012.  (XII. 
14.),  380/2012.  (XII.  14.),  381/2012. 

(XII.  14.),  382/2012.  (XII.  14.), 
383/2012.  (XII.  14.),  384/2012.  (XII. 
14.),  385/2012.  (XII.  14.),  386/2012. 
(XII.  14.),  389/2012.  (XII.  14.), 
391/2012.  (XII.  14.),  394/2012.  (XII. 
14.),  395/2012.  (XII.  14.),  397/2012. 
(XII.  14.),  398/2012.  (XII.  14.), 
400/2012.  (XII.  14.),  403/2012.  (XII. 
14.), 1/2013. (I. 2.) 1-8. pontja, 4/2013. 
(I.  3.)  a  polgármester  beszámolóját  a 
lejárt  határidejű  határozatok 
végrehajtásáról,  az  átruházott 
hatáskörben  tett  intézkedésekről, 
tájékozatóját  a  két  ülés  közötti 
fontosabb eseményekről elfogadja.

2 a 378/2012. (XII. 14.) lejárt határidejű 
határozat  végrehajtására  tett 
beszámolót nem fogadja el.

3 a  következő  határozatok  végrehajtási 
határidejét  az  alábbiak  szerint 
meghosszabbítja:
2013.  február  15-ig:  372/2012.  (XII. 
14.)
2013.  február  28-ig:  292/2012.  (IX. 
27.),  357/2012.  (XII.  4.),  365/2012. 
(XII. 14.), 399/2012. (XII. 14.), 1/2013. 
(I. 2.) 9. pontja
2013. március 31-ig: 331/2012. (XI. 5.)
2013. május 31-ig: 352/2012. (XI. 29.)
2013.  december  31-ig:  79/2011.  (III. 
3.)

4 a  334/2012.  (XI.  29.)  határozatát, 
valamint az 58/2012. (II. 23.) határozat 
1.  pontját,  a  343/2012.  (XI.  29.)  Kt. 
határozat 2. és 3. pontját visszavonja. 

5 a 367/2011. (IX. 8.), 189/2012. (V. 24.) 
határozat  visszavonására  vonatkozó 
javaslatot nem fogadja el.

6 a  269/2012.(IX.13.)  számú 
határozatával  jóváhagyott  szabadpiaci 
villamos  energia  beszerzés  tárgyában 
lefolytatandó  közbeszerzési  eljárásban 
közreműködő  bírálóbizottságba  dr. 
Gábor Ferenc helyére dr. Szabó Pétert 
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delegálja  jogi  szakértelemmel 
rendelkező tagként.

19/2013. (I. 31.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  társadalmi 
megbízatású  alpolgármester  választást 
elnapolja.

20/2013. (I. 31.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  szervezeti  és 
működési  szabályzatáról  szóló 
11/2011.  (III.  4.)  önkormányzati 
rendelet  bizottságok  számára  és 
elnevezésére vonatkozó rendelkezéseit 
módosítani  kívánja,  miszerint  három 
állandó bizottságot hoz létre.

A rendeletmódosítás elfogadása esetén 
a  módosítás  hatályba  lépése  napjától 
bizottságait  az  alábbi  személyi 
összetétellel  választja  meg,  az  új 
összetételű  bizottságokba  meg  nem 
választott  bizottsági  tagokat  a 
módosítás hatályba  lépését  megelőző 
nappal  a  bizottsági  tisztségéből 
visszahívja.

Humán Bizottság:
elnök: Nagy Roland képviselő
tagok: Bükösdi Olga képviselő

dr. Janek Attila képviselő
Nem képviselő tagok:

dr. Antalffy Zsolt 
Gaál János 

Pénzügyi Bizottság:
elnök: Tóthné Sudár Beáta képviselő
tagok: Hegedüs Csaba képviselő

Csehi Zoltán képviselő
Nem képviselő tagok:

Kerecsényi Márton 
Zomboriné Tobak Erzsébet

Városgazdálkodási Bizottság
elnök: Tóth Zoltán képviselő
tagok: Bogdán László képviselő

Kerényi Zsolt képviselő
Tóth Gyula képviselő

Nem képviselő tag:
Vértesy Róbert

A Képviselő-testület  fenntartja annak lehetőségét,  hogy a Városgazdálkodási Bizottságot 6 
tagúra bővítse.

21/2013. (I. 31.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  települési  képviselő, 
a  bizottsági  elnök  és  a  bizottsági  tag 

tiszteletdíjáról  szóló  önkormányzati 
rendelettervezetet nem fogadja el.

22/2013. (I. 31.) Kt. határozat
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1 Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  az  autóbusszal 
végzett  menetrend  szerinti  helyi 
személyszállítási  közszolgáltatás 
színvonalának  emelése  érdekében 
elfogadja  a  mellékelt  helyi  busz-
menetrend  2013.  február  2-től  történő 
alkalmazását.

2 A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Polgármestert  a  Régió  2007.  Kft.-vel 
2013.  január  7-én  kötött 
közszolgáltatási  szerződés 
módosítására  a  buszvonalak  és  a 
menetrend tekintetében.

3 A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Polgármestert,  hogy  a  további 
menetrend-módosításokat  az  igények 
és  lehetőségek  figyelembevételével 
jóváhagyja és aláírja.

Határidő: 2013. január 31. – a módosított 
menetrend kihirdetésére
Felelős:  Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Városfejlesztési 
Iroda

A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik a 2013. január 31-i képviselő-
testületi  ülés  4.  számú  előterjesztésében  
foglaltakkal.

23/2013. (I. 31.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a köznevelési 
feladatokat ellátó egyes önkormányzati 
fenntartású  intézmények  állami 
fenntartásba  vételéről  szóló  2012.  évi 
CLXXXVIII.  törvény  13.  §  (2) 
bekezdés  a)  pontja  szerint  a 
Klebelsberg  Intézményfenntartó 
Központtal  kötött  megállapodás  2012. 
december  28-án  aláírt  módosítását 
jóváhagyja.

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  365/2012.  (XII. 
14.) számú határozatát visszavonja.

3. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Mászlony-
pusztán  élő  tanulók,  gyermekek 
iskolába,  óvodába  szállításáról  az 
alábbiak szerint rendelkezik:

A  Képviselő-testület  kezdeményezi, 
hogy  a  Mászlony-pusztán  elő  óvodás 
gyermekek szállítása is az iskolásokkal, 
a  Klebelsberg  Intézményfenntartó 
Központ által biztosított szolgáltatással 
együtt  történjen  a  2012/2013.  tanév 
végéig,  az  óvodások  utaztatásával 
összefüggésben  felmerülő  költségeket 
az önkormányzat viseli 2013. január 1-
től.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  költségek  viseléséről 
szóló  szerződés  megkötésre  a 
Klebelsberg  Intézményfenntartó 
Központtal.

Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Önkormányzati és Szervezési Iroda

24/2013. (I. 31.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Magyar 
Államkincstár  Tolna  Megyei 
Igazgatóságának  17-TNY-928-2/2012-
419154 számú végzésében foglaltaknak 
eleget téve módosítja a 383/2012. (XII. 
14.)  számú  határozatát,  miszerint  a 
József  Attila  Általános  Művelődési 
Központ  neve  Dombóvári 
Gyermekvilág  Általános  Művelődési 
Központ  elnevezésre  változik.  A 
Képviselő-testület  a  383/2012.  (XII. 
14.)  számú  határozatával  elfogadott 
alapító  okirat  módosítást  és  a 
módosításokkal  egybeszerkesztett 
alapító  okiratot  a  Magyar 
Államkincstár  Tolna  Megyei 
Igazgatóságának  17-TNY-928-2/2012-
419154 számú végzésében foglaltaknak 
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megfelelően a melléklet szerint hagyja 
jóvá.

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Magyar 
Államkincstár  Tolna  Megyei 
Igazgatóságának  17-TNY-929-2/2012-
415914 számú végzésében foglaltaknak 
eleget téve módosítja a 384/2012. (XII. 
14.)  számú  határozatát,  miszerint  az 
Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, 
Általános  és  Középiskola,  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény  és 
Kollégium  neve  Dombóvári 
Szivárvány  Óvoda  és  Bölcsőde 
elnevezésre  változik.  A  Képviselő-
testület  a  384/2012.  (XII.  14.)  számú 
határozatával  elfogadott  alapító  okirat 
módosítást  és  a  módosításokkal 
egybeszerkesztett  alapító  okiratot  a 
Magyar  Államkincstár  Tolna  Megyei 
Igazgatóságának  17-TNY-929-2/2012-
415914 számú végzésében foglaltaknak 
megfelelően a melléklet szerint hagyja 
jóvá.

3. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  Integrált 
Önkormányzati  Szolgáltató  Szervezet 
385/2012.(XII.14.) számú határozatban 
elfogadott  alapító  okiratának 
módosítását  és  a  módosításokkal 
egybeszerkesztett  alapító  okiratot  a 
Magyar  Államkincstár  Tolna  Megyei 
Igazgatóságának  17-TNY-925-2/2012-
418629 számú végzésében foglaltaknak 
megfelelően a melléklet szerint hagyja 
jóvá.

4. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  385/2012.  (XII. 
14.)  számú  határozatát  módosítja, 
miszerint  az  Illyés  Gyula  Gimnázium 
szövegrész  helyébe  az  Apáczai  Csere 
János  Bölcsőde,  Óvoda,  Általános  és 
Középiskola,  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény  és 
Kollégium lép.

Határidő: 2013. február 28.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és 
Szervezési Iroda

A határozatban elfogadott  dokumentumok 
megegyeznek  a  2013.  január  31-i  
képviselő-testületi  ülés  6.  számú 
előterjesztésében foglaltakkal.

25/2013. (I. 31.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  314/2012.  (X.18.) 
számú  határozatában  foglalt,  Dombóvár 
Város  Önkormányzatának  és  Dombóvár 
Város  Polgármesteri  Hivatalának 
elhelyezésével kapcsolatos egyeztetésekről 
szóló  beszámolót  elfogadja,  és  az 
egyeztetések  alapján  az  alábbiakról 
rendelkezik:

A  Dombóvár, Bezerédj u. 14. szám alatti, 
dombóvári  1306.  hrsz.-ú  ingatlanon  épült 
társas  irodaházban  a  1306/A/3.  külön 
helyrajzi  szám  alatti  épületrészben  a 
Nemzeti  Adó-  és  Vámhivatal  helyi 
kirendeltsége  számára  továbbra  is 
biztosítja a helyiséghasználatot.

A  Képviselő-testület  a Klebelsberg 
Intézményfenntartó  Központ 
fenntartásában  működő  Móra  Ferenc 
Általános  Iskola  elhelyezésére  szolgáló 
Szabadság u. 18. alatti (dombóvári 2 hrsz.-
ú),  általános  iskola megnevezésű  ingatlan 
használatának  a  Dombóvár  Város 
Polgármesteri Hivatal részére 2013. április 
16-tól való átadására vonatkozó javaslatot 
nem fogadja el.

Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és 
Szervezési Iroda

26/2013. (I. 31.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  2013.  évi 
költségvetési  rendeletének  elfogadásáig  a 
Dombóvári  Futball  Club  részére  - 
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működőképességének  fenntartása 
érdekében  -  a  2013.  évi  költségvetés 
terhére  január  és  február  hónapokra  700-
700 ezer Ft támogatási előleget biztosít és 
felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Polgármesteri  és 
Alpolgármesteri Titkárság

27/2013. (I. 31.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  390/2012. 
(XII.14.)  számú  határozatát 
visszavonja.

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  önkormányzat 
tulajdonában  lévő  lakások  és 
helyiségek  elidegenítéséről  szóló 
9/2012.  (II.  27.)  önkormányzati 
rendelet szerint a Dombóvár, Hunyadi 
tér 22/B. alatti, dombóvári 763/19/A/10 
hrsz.-ú  üzlethelyiséget  és  a  hozzá 
tartozó  társasházi  közös  tulajdonrészt 
értékesítésre  kijelöli,  az  ingatlan 
bérlőjének  elővásárlási  jogot  biztosít, 
és  számára  felajánlja  megvételre 
4.340.000,- Ft-os vételáron, melyet áfa 
nem terhel. 

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  az  ajánlat  közlésére,  az 
adásvételi  szerződés  megkötésére  és  a 
szerződés tartalmának jóváhagyására.

Határidő:  2013.  február  8.  -  ajánlat 
közlése
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és 
Szervezési Iroda 

28/2013. (I. 31.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  349/2012.(XI.29.) 
számú határozat 2. pontjának módosítására 
vonatkozó javaslatot nem fogadja el. 

29/2013. (I. 31.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  önkormányzat 
tulajdonát képező Dombóvár, Hunyadi tér 
30-32. alatti, dombóvári  763/11/A/6 hrsz.-
ú  „üzlethelyiség”  megnevezésű,  21  m2 

területű  ingatlannak  a  Dombóvári  Város- 
és Lakásgazdálkodási NKft. részére történő 
bérbeadására  vonatkozó  javaslatot  nem 
fogadja el. 

30/2013. (I. 31.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  támogatja  egy  saját 
működtetésű piac létrehozását. Az  állandó 
piac  kialakításához  és  működtetéséhez 
szükséges  feladatok kidolgozásával  a 
polgármestert  bízza  meg,  mely  során  az 
alábbi  szempontok  figyelembe  vételét 
javasolja: 
− jogszabályi  és  hatósági 

előírások vizsgálata,
− a  piac  lehetséges 

üzemeltetőjének  megjelölése,  az 
üzemeltetéssel  járó  költségek 
ismertetése,  a  piac  kialakításának 
egyéb költségei,

− a  környékbeli  piacok 
elhelyezkedésének és nyitva tartásának 
feltérképezése, 

− pályázati  lehetőségek, 
központi támogatások keresése,

− a piac lehetséges helyszínül 
szolgáló  parkoló  szüneteltetése  miatt 
megoldás keresése a parkolandó autók 
elhelyezésére.

Határidő: 2013.  március  8.  –  A  piac 
létrehozásának megvalósítási tanulmánya
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Polgármesteri  és 
Alpolgármesteri Titkárság
Városfejlesztési Iroda

31/2013. (I. 31.) Kt. határozat
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Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja a Környezet 
és  Energia  Operatív  Program 
„Épületenergetikai  fejlesztések  megújuló 
energiaforrás  hasznosítással  kombinálva” 
című,  KEOP-2012-5.5.0/B  kódszámú 
pályázat benyújtását az alábbiak szerint:

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  hozzájárul  a 
pályázat  benyújtásához  szükséges 
előzetes regisztráció megtételéhez.

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  pályázat 
megvalósítása  érdekében  kifejezi 
együttműködési  szándékát  a  Dél-
Dunántúli  Építőipari  Klaszterrel.  A 
Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Polgármestert  az  Együttműködési 
megállapodás aláírására.

3. Engedélyezi  a  pályázat  benyújtásához 
szükséges  Energetikai  tanulmány 
elkészíttetését  beszerzési  eljárás 
lefolytatásával,  melynek  költségét  a 
2013. évi költségvetésből biztosítja.

4. Felhatalmazza  a  Pénzügyi  Bizottságot 
a  pályázat  benyújtásához  szükséges 
döntések  meghozatalára,  amelynek 
kötelező tartalmai elemei az alábbiak:

- A  tervezett  beruházás  műszaki 
tartalma,  a  megvalósításának 
tervezett  időbeli  ütemezése  és  a 
teljes  beruházási  költsége  a 
pályázattal megegyezően.

- A  tervezett  beruházásnak  a 
támogatás  szempontjából 
elismerhető  bekerülési  költsége 
(elszámolható költség) a pályázattal 
megegyezően.

- Az  önkormányzati  saját  erő 
számszerű összege és forrásai (saját 
forrás,  egyéb)  a  pályázattal 
megegyezően.

- A  KEOP  forrásból  származó 
támogatás  igényelt  összege  a 
pályázattal megegyezően.

- Kötelezettségvállalás  arra 
vonatkozóan,  hogy  a  KEOP 
forrásból  nyújtott  támogatás 
elnyerése esetén az önkormányzati 
saját  forrás  összegét  a 
költségvetésben elkülöníti.

5. A  Képviselő-testület  kötelezettséget 
vállal  arra,  hogy  a  KEOP  forrásból 
nyújtott  támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati  saját  forrás  összegét  a 
költségvetésben  elkülöníti,  illetve 
lehetőséget  keres  az  EU  önerő  alap 
támogatásra.

6. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Polgármestert  az  előzetes  regisztráció 
megtételére  és  arra,  hogy  a  Pénzügyi 
Bizottság döntését követően a pályázat 
benyújtásához  szükséges 
dokumentumokat aláírja.

A  képviselő-testület  –  nyertes  pályázat 
esetén  -  a  beruházás  indítását  addig  nem 
engedélyezi,  amíg  az  önkormányzati 
önrész  nem  biztosítható  az  EU 
önerőalapból, vagy más forrásból.

Határidő: azonnal - előzetes regisztráció 
azonnal  -  Együttműködési  megállapodás 
aláírása  a  Dél-Dunántúli  Építőipari 
Klaszterrel 
A  pályázat  benyújtására  az  Energetika 
Tanulmány elkészítését követő 1 hónapon 
belül
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Városfejlesztési 
Iroda

32/2013. (I. 31.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  támogatja  az 
önkormányzat  és  hivatala,  valamint 
intézményei  megjelenését  a  Dombóvár  és 
Környéke közéleti lapban, kéthetente, 4+1 
színnyomással készült oldalon. A 2013. évi 
költségvetésében  a  helyi  nyomtatott 
médiában  való  megjelenésre  2.260.000 
forintot biztosít.



Dombóvári Közlöny                                          -   11   -                                  IX. évfolyam 2. szám  

Határidő:  megállapodás  aláírására  – 
február 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Polgármesteri  és 
Alpolgármesteri Titkárság

33/2013. (I. 31.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  1.M.314/2012. 
számú  munkaügyi  perben  Szabó  Loránd 
felperes  egyezségi  ajánlatát  nem  fogadja 
el.

34/2013. (I. 31.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  döntést  hoz  a 
„Dombóvár, Arany János tér 21. alatti 
labor  kialakítás,  épület  bővítés  a 
TÁMOP-3.1.3-10/2-2012-0015 projekt 
keretében” elnevezésű Kbt.  Harmadik 
Része  szerinti  nemzeti  eljárásrendben 
a  Kbt.  121.§  (1)  bekezdés  b)  pontja 
alapján  lefolytatandó  nyílt  eljárás 
megindításáról.  A  Képviselőtestület 
jóváhagyja  a  mellékelt  eljárást 
megindító felhívást.

2. Jóváhagyja  az  alábbi  személyi 
összetételű  bírálóbizottságot  az 
eljárásban való közreműködésre:

dr. Szabó Péter, a jegyzői és aljegyzői 
tisztség betöltetlensége miatt a jegyzői 
feladatokat ellátó Városfejlesztési 
Iroda vezetője (jogi szakértelem)
Maár Zoltán tervező (közbeszerzés 
tárgya szerinti szakértelem)
Kovács Gyula, a Városgazdálkodási 
Iroda vezetője (pénzügyi szakértelem)
Reichert Gyula közbeszerzési, műszaki 
ügyintéző (közbeszerzési szakértelem)
Gaál János, Apáczai Oktatási Központ 
Egységes Iskolai 
Intézményegységének igazgatója

Határidő:  2013. február 28. – az eljárást 
megindító felhívás feladására

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Városfejlesztési 
Iroda

A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik a 2013. január 31-i képviselő-
testületi  ülés  21.  számú  előterjesztésében  
foglaltakkal.

Zárt ülésen hozott döntések: 35-36/2013. 
(I. 31.) Kt. határozat

35/2013. (I. 31.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
a  Dombóvár  Város  Önkormányzata  és  a 
Dunántúli  Regionális  Vízmű  Zrt.  között 
2012.  november  30-án  létrejött 
megállapodás  I/3.  pontja  szerint  előírt 
üzemeltetési  jogok  átengedése  fejében 
meghatározott  összeg második  részletét  a 
Zrt. 2013. március 21-én kiállított 8 napos 
fizetési  határidejű  előlegbekérő  alapján 
fizesse meg, amennyiben az eredeti fizetési 
határidő  és  a  tényleges  teljesítés  közötti 
időtartamra  a  Zrt.  vállalja  a  Ptk.  szerinti 
késedelmi kamat megtérítését. 
A  képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  megállapodás  módosítás 
tartalmának elfogadására és aláírására. 

Határidő: 2013. február 8.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: 
Városgazdálkodási Iroda

36/2013. (I. 31.) Kt. határozat

1./ Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az 52/2012.(II.23.), 
a  213/2012.(VII.5.)  és  a  346/2012.
(XI.29.) Kt. határozat szerinti bérlakás 
értékesítésekkel  kapcsolatban  – 
fenntartva  az  azokban  foglalt 
rendelkezéseket  a  jelen  határozatban 
foglalt  módosításokkal  együtt  –  az 
alábbiakról dönt:
a) A Dombóvár, Kalmár J. u. 13. alatti 

6036  hrsz.-ú  „lakóház,  udvar, 



Dombóvári Közlöny                                          -   12   -                                  IX. évfolyam 2. szám  

gazdasági  épület”  megnevezésű 
ingatlan esetében az ellenértéket az 
értékbecslés szerinti forgalmi érték 
80%-ában állapítja meg, és a lakás 
használójának  ennek  megfelelő  új 
ajánlatot kell tenni.

b) A Dombóvár, Erzsébet u. 13. 2. sz. 
lakás  alatti  38/A/5  hrsz.-ú  „lakás” 
megnevezésű  ingatlan  az 
ellenértéket az értékbecslés szerinti 
forgalmi  érték  80%-ában  állapítja 
meg és a lakás használójának ennek 
megfelelő új ajánlatot kell tenni.

c) A Képviselő-testület a 
Dombóvár,  Kossuth  L.  u.  27. 
alatti  129  hrsz.-ú  „lakóház, 
udvar” megnevezésű ingatlant,
Dombóvár, Kalmár J. u. 9. alatti 
6033  hrsz.-ú  „lakóház,  udvar” 
megnevezésű ingatlant,
Dombóvár, Erzsébet u. 2. alatti 
232/A-B  hrsz.-ú  „lakóház, 
udvar,  gazdasági  épület” 
megnevezésű  ingatlant  a 
232/A/8  hrsz.-ú  lakás 
kivételével,
Dombóvár,  Erzsébet  u.  21. 
alatti  24/3/A  hrsz.-ú  „lakóház, 
udvar,  gazdasági  épület” 
megnevezésű ingatlant,
valamint a 2013. február 22-én 
lejáró  pályázati  felhívás 
sikertelensége  esetén  a 
Dombóvár,  Bajcsy-Zs.  u.  5. 
alatti  1404  hrsz.-ú  társasházi 
ingatlant 

törli  az  értékesítésre  kijelölt 
lakások  közül.  A  lakások  bérbe 
adhatók  az  önkormányzat 
tulajdonában  lévő  lakások  és 
helyiségek  bérletére  vonatkozó 
szabályokról  szóló  43/2006.  (XII. 
20.) számú önkormányzati rendelet 
szerint.  Amennyiben  a  lakást 
jogcím  nélküli  használják,  és  a 
lakás  használója  bérbe  kívánja 
venni  a  lakást,  valamint  az 
önkormányzati  rendeletben  foglalt 
feltételeknek  megfelel,  őt  kell 
kijelölni a lakás bérlőjének.

Határidő:  2013.  február  28.  –  új  ajánlat 
megtétele, lakáshasználók értesítése
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Önkormányzati  és  Szervezési  Iroda, 
Hatósági Iroda

2./ A  Képviselő-testület  elrendeli,  hogy 
azokban az esetekben, ahol az 52/2012.
(II.23.)  Kt.  határozat  következtében  a 
bérleti  szerződés  a  képviselő-testületi 
határozatnak  megfelelően  nem  került 
meghosszabbításra  az  értékesítésre 
kijelölt  lakásban,  ott  új  bérlőkijelölési 
eljárást  kell  lefolytatni  az 
önkormányzat  tulajdonában  lévő 
lakások  és  helyiségek  bérletére 
vonatkozó szabályokról szóló 43/2006. 
(XII.  20.)  önkormányzati  rendelet 
szerint. Amennyiben a lakás használója 
2012. június 30-át megelőzően a lakás 
bérlője  volt,  és  bérbe kívánja venni  a 
lakást,  valamint  az  önkormányzati 
rendeletben  foglalt  feltételeknek 
megfelel,  őt  kell  kijelölni  a  lakás 
bérlőjének,  továbbá  ha  a  korábbi 
szerződése  lejáratakor  nem 
rendelkezett  lakbérhátralékkal,  az által 
megfizetett  lakáshasználati  díj  és  a 
korábbi  bérleti  díj  különbözetét 
számára  a  bérleti  díjban,  illetve  a 
bérbeadó  felé  fennálló  tartozásban 
(hátralékban)  jóvá  kell  írni.  Azokban 
az esetekben, ahol 2013. március 31-ig 
a  bérleti  szerződések  megkötése 
megtörténik,  ott  újabb  ajánlatot  kell 
tenni  a  lakás  bérlője  számára  a 
megváltozott feltételeknek megfelelően 
az  értékesítésre  kijelölt  lakások 
esetében.

Határidő: 2013. március 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Dombóvári Város- 
és Lakásgazdálkodási NKft.,
Hatósági Iroda

3./ A  Képviselő-testület  kötelezi  a 
Dombóvári  Város-  és 
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Lakásgazdálkodási  NKft.-t,  hogy  a 
hátralékkal  rendelkező  bérlők,  jogcím 
nélküli  lakáshasználók  részére  2013. 
június  30-ai  végső  határidővel  a 
hátralékok  rendezésére  részletfizetési 
megállapodást  kössön  és  tegyen  meg 
minden  tőle  elvárhatót  a  hátralékok 
csökkentése érdekében. A részletfizetés 
elmulasztása  esetén  az  önkormányzat 
tulajdonában  lévő lakások  és 
helyiségek  bérletére  vonatkozó 
szabályokról  szóló  43/2006.(XII.  20.) 
önkormányzati  rendelet  előírásai 
szerint  kell  eljárnia.  A  Képviselő-
testület  a  346/2012.(XI.  29.)  számú 
határozata  g)  pontjának  végrehajtását 
2013. június 30-ig felfüggeszti.

Határidő: 2013.  március  31.  – 
részletfizetési megállapodások megkötése 
2013.  július  15.  –  beszámoló  a 
részletfizetési megállapodások és a megtett 
intézkedések teljesítéséről
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Dombóvári 
Város- és Lakásgazdálkodási NKft.,
Hatósági Iroda

37/2013. (I. 31.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dombóvári 
Városszépítő  és  Városvédő  Egyesület 
2012.  évi  tevékenységéről  készült 
beszámolót  elfogadja.  A  2013.  évi 
költségvetési  rendeletének  elfogadásakor 
dönt  az  Egyesület  részére  az  idei  évben 
biztosított  támogatásról  és  annak 
mértékéről.

A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik a 2013. január 31-i képviselő-
testületi  ülés  22.  számú  előterjesztésében  
foglaltakkal.

38/2013. (I. 31.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  2013.  évi 
költségvetése  terhére  a  Dombóvári 
Városszépítő  és  Városvédő  Egyesület 
részére a 2012. évben keletkezett szállítói 
és  köztartozások  kiegyenlítésére  850.000-
Ft támogatást biztosít.

______________________



RENDELETEK

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

A Képviselő-testület 2013. január 31-i ülésén elfogadott rendeletei:

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a város jelképeiről, a közterületek fellobogózásáról

Dombóvár  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2) 
bekezdésében  meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1) 
bekezdés  i)  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva,  valamint  a  Magyarország 
címerének és zászlajának használatáról,  valamint  az állami  kitüntetéseiről  szóló 2011.  évi 
CCII.  törvény  24.  §  (5)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  a  Magyarország 
címerének és zászlajának használatáról,  valamint  az állami  kitüntetéseiről  szóló 2011.  évi 
CCII. törvény 7. § (6) bekezdésében meghatározott  feladatkörében eljárva, a következőket 
rendeli el:

1. Az önkormányzat jelképei
1. §

Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló szimbólumok: a címer 
és a zászló.

2. A címer leírása
2. §

(1) Dombóvár  város  címere  hitelesen  és  részletekbe  menően  dokumentálja  a  település 
történelmi múltját.

(2) A címer leírása:

a) Címerpajzs: 
A magyar címertani pajzsformák koronkénti változásának megfelelő formájú, alul 
lekerekített domborpajzs (kerektalpú pajzs).

b) Címerpajzs felosztás:
Vágott pajzs. A pajzs felső szélével párhuzamosan egy vízszintes vonal a pajzsot 
két mezőre osztja: 3/7 és 4/7 részre.

c) Címerpajzs színei:
A pajzs körvonalát arany (fémszín) szegélycsík határolja. A pajzs felső 3/7 részét 
adó  mező  színmáza  vörös,  a  pajzs  alsó  4/7  részét  adó  mező  színmáza  kék 
alapszínű.

http://www.dombovar.hu/


(3) A címerpajzs címerképei a korai időszakra visszavezethető helytörténeti pecsétnyomat 
pecsétképeit  jelenítik  meg.  A  címerpajzs  természetből  vett  három,  arany  fémszínű 
stilizált címerképet tartalmaz a következők szerint:

a) Első címerkép: A pajzs felső részében ábrázolt torony három lőréssel (fekete) és a két 
különálló bástya félköríves nyitott kapukkal a háromtornyos várra utal.

b) Második  címerkép:  A  pajzsderék  részében  lévő  három  sás  és  leveleik  a  várat 
körülvevő vizenyős, nádas területet szimbolizálják.

c) Harmadik címerkép: A kék mezőt középen átszelő dongás körív az átkelőhelyet, annak 
fontosságát hangsúlyozza.

(4) A címer hiteles rajzát az 1. melléklet tartalmazza.

3. A címerhasználat
3. §

(1) A címert kizárólag a városra utaló és díszítő jelképként lehet használni.

(2) Az állami és a városi címer együttes használata esetén az állami címer elsőbbségét a 
használat során biztosítani kell.

(3) A címer használatára vonatkozó előírások:

a) A címer kizárólag hiteles alakban ábrázolható.

b) A címer elemei önállóan nem alkalmazhatók.

c) A címer védjegyként nem használható.

d) Tilos  a  címer  alkalmazása  kiskereskedelmi  forgalomba  kerülő  ruhaneműk 
díszítésén, vásári árukon.

(4) A címer kizárólag engedéllyel használható a 4. §-ban foglaltaktól eltérő egyéb esetekben.

4. §

A címer engedély nélkül az alábbi esetekben használható és alkalmazható:

1 a  város  életével,  fejlődésével  foglalkozó  kiadmányokon,  meghívókon, 
felhívásokon, programokon,

2 önkormányzat által kötött szerződéseken,

3 ünnepségeken, városi rendezvényeken,

4 polgármester tevékenysége során,

5 idegenforgalmi propagandában,

6 a városba vezető utak mellett a közigazgatási határt jelző táblán, 

7 nemzetközi kapcsolatokban,

8 a városra utaló emléktárgyakon,

9 a várost ábrázoló képeslapon,



10 az  önkormányzat  által  alapított  díszokleveleken,  emléklapokon,  kitüntető  vagy 
emlékérmeken,

11 az önkormányzat szervei által használt levélpapíron, borítékon, képviselők és az 
önkormányzat hivatala dolgozóinak névkártyáin,

12 az önkormányzati intézmények emblémájában.

4. A címerhasználat engedélyezése
5. §

(1) A címer előállításának, felhasználásának engedélyezése a polgármester hatásköre. 

(2) A polgármester egyes esetekben engedélyezheti, hogy a címer kizárólag az előállításhoz 
felhasznált  anyag színében jelentkezzék.  Nyomdai  úton való előállítása esetén fekete-
fehér színben is használható.

(3) Az engedély szólhat:

a) egyszeri alkalomra, 

b) meghatározott mennyiségű termék, emléktárgy, jelvény, kiadvány díszítésére,

c) meghatározott időpontig, vagy

d) visszavonásig.

(4) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

a) A kérelmező megnevezését, címét,
b) a címerhasználat célját,
c) az előállítani kívánt mennyiséget,
d) a címer előállításának anyagát, 
e) a terjesztés, illetve forgalomba hozatal estén annak módját, 
f) a használat időtartamát, 
g) a felhasználásért felelős személy megnevezését.

(5) A polgármester a kiadott engedélyt visszavonhatja, ha

a) a címer használatára jogosult az engedélyben foglalt feltételeket megszegte, vagy
b) a címer használatára méltatlanná vált. 

(6) A kiadott engedélyekről nyilvántartást kell vezetni. 

5. A zászló leírása
6. §

(1) A zászló téglalap alakú, két egyenlő szélességű, felül vörös, alul arany vízszintes sávból 
áll.

(2) Díszes kivitelű a zászló, ha közepén a címer helyezkedik el.



(3) A  zászló  mintapéldánya  az  önkormányzat  székhelyén,  a  képviselő-testület  üléseinek 
megtartására szolgáló helyiségben kerül elhelyezésre.

(4) A zászló hiteles rajzát a 2. melléklet tartalmazza.

6. A zászlóhasználat
7. §

(1) A zászlót kizárólag hiteles alakban lehet ábrázolni.

(2) A  városi  zászló  használata  Magyarország  zászlaját  nem  helyettesítheti.  Együttes 
használat esetén Magyarország zászlójának az elhelyezésével elsőbbséget kell biztosítani. 

(3) Az önkormányzat székhelye előtt a zászlót állandó jelleggel ki kell helyezni. 

8. §

(1) A zászló használható:

a) a 9. § (1) bekezdése szerinti ünnepeken,
b) erre irányuló igény esetén a város középületein, 
c) az önkormányzat intézményei ünnepségein, rendezvényein,
d) települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban, valamint
e) a hivatalos küldöttségek, delegációk által ajándéktárgyként, cserezászlóként.

(2) A  polgármesternek  történő  bejelentés  mellett  a  zászló  felhasználható  minden  olyan 
kulturális  vagy  sportrendezvényen,  melyek  a  város  polgárainak  a  helyi  közösséghez 
tartozását erősítik.

(3) A bejelentésekről nyilvántartást kell vezetni.  

7. A közterületek fellobogózásának szabályairól
9. §

(1) A közterületeket az erre a célra felszerelt zászlótartókon fel kell lobogózni:
a) Magyarország nemzeti ünnepein,
b) május 1-jén,
c) április 1-jén, a várossá avatás évfordulóján.

(2) A (1)  bekezdés  a),  c)  pontjában szereplő ünnepeken a közterületeken  Magyarország 
zászlóját  és  a  város  zászlaját,  a  b)  alpontban  szereplő  ünnepen ezenkívül  az  európai 
zászlót is kell kitűzni. 

(3) A  polgármester  az  (1)  bekezdésben  felsorolt  ünnepeken  kívül  is  elrendelheti  a 
közterületek fellobogózását. 

(4) Egyházak,  egyesületek,  országos  szervek  jelentős  események  alkalmából  kérhetik  a 
polgármestertől a fellobogózás elrendelését, amennyiben vállalják annak költségeit. 



10. §

(1) A fellobogózást az ünnepet megelőző napon 16 óráig, a zászlók leszedését az ünnepnapot 
követő nap 16 óráig kell elvégezni. 

(2) A közterületeken álló létesítményekre, különösen köz- és díszkivilágító berendezésekre, 
forgalomirányító  jelzőlámpákra  zászlótartót  csak  úgy  szabad  felszerelni,  hogy  a 
létesítmény üzemeltetését, karbantartását ne akadályozza, balesetet ne okozzon. 

(3) Az  önkormányzat  székhelye  előtt  a  zászló  felvonására  szolgáló  zászlórudakon  a 
Magyarország  zászlaját,  a  város  zászlaját  és  az  európai  zászlót  kell  állandó  jelleggel 
felvonni. Magyarország zászlaját középre, tőle jobbra a város zászlaját, balra az európai 
zászlót kell kihelyezni. Szélsőséges időjárási viszonyok között – annak időtartamára – a 
polgármester elrendelheti a zászlók bevonását.

(4) A testvér- és partnervárosokból érkező hivatalos delegációk tiszteletére a nemzeti vagy 
városi zászlajukat az önkormányzat székhelye előtti térre ki kell helyezni.

(5) Magyarország  történelmének  tragikus  eseményei,  valamint  köztiszteletben  álló,  így 
különösen Magyarország közjogi méltóságai, Dombóvár város országgyűlési képviselői, 
a  megyei  közgyűlés  dombóvári  lakóhelyű  tagjai,  a  képviselő-testület   tagjai,  az 
önkormányzat saját halottjai, díszpolgárai elhunyta vagy tömegszerencsétlenség esetén a 
polgármester  elrendelheti  az  önkormányzat  székhelye  előtti  térre  gyászlobogó 
kihelyezését.

(6) A közterületek fellobogózását külön szerződéssel megbízott szervezet végzi. 

8. Átmeneti rendelkezések
11. §

E rendelet hatálybalépésekor használatban lévő, 6. § (2) bekezdésben foglalt díszes kivitelű 
zászlók a  6.  §  (1) bekezdés  szerinti  színsorrendtől  eltérően legkésőbb 2015.  március  1-ig 
alkalmazhatók. 

9. Záró rendelkezések
12. §

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja. 

(3) Hatályát veszti:
a) a 7/1991. (VI. 14.),
b) a 13/2000. (IV. 14.),
c) a 15/2001. (III. 28.),
d) a 33/2003. (IX. 23.)



önkormányzati rendelet.

Szabó Loránd dr. Szabó Péter
polgármester a jegyzői és aljegyzői tisztség betöltetlensége miatt

  a jegyzői feladatokat ellátó
       Városfejlesztési Iroda vezetője



1. melléklet a 2/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

A címer

Színkód: (PANTONE) vörös 485, aranysárga 130, kék 293.



2. melléklet a 2/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

A zászló

Dombóvár város fekvő zászlajának leírása:
Színei: két egyenlő részre osztott vízszintes mező, fent ½ vörös, lent ½ aranysárga
A zászló mérete: 2000x1000 mm
Színkód: (PANTONE) vörös 485, aranysárga 130, kék 293.

Dombóvár város díszes kivitelű, fekvő címeres zászlaja 
A zászlón lévő címer mérete: 450x600 mm
A címer elhelyezkedése a zászlón:

- a zászló élétől a címer tetejéig terjedő távolság: 200 mm
- a címer aljától a zászló aljáig terjedő távolság: 200 mm 

Színkód: (PANTONE) vörös 485, aranysárga 130, kék 293.



-

Dombóvár város díszes kivitelű, címeres álló zászlaja:
Színei: két egyenlő részre osztott függőleges mező, balra ½ vörös, jobbra ½ aranysárga
A zászló mérete: 1000x2000 mm
A zászlón lévő címer mérete: 450x600 mm
A címer elhelyezkedése a zászlón:

- a zászló élétől a címer tetejéig terjedő távolság: 500 mm
- a címer aljától a zászló aljáig terjedő távolság: 900 mm

Színkód: (PANTONE) vörös 485, aranysárga 130, kék 293.



Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás legmagasabb díjáról 
szóló 30/2012 (VIII. 16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Dombóvár  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1) 
bekezdésének a) pontjában és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás legmagasabb 
díjáról szóló 30/2012. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet.

2. §

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

Szabó Loránd dr. Szabó Péter
polgármester a jegyzői és aljegyzői tisztség 

betöltetlensége miatt a jegyzői feladatokat
    ellátó Városfejlesztési Iroda vezetője



Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének szabályairól szóló 
21/2006. (V. 1.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül 

helyezéséről

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, 
a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.  §  (1) 
bekezdésének 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §

Hatályát veszti Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások 
megállapításáról,  folyósításának  és  ellenőrzésének  szabályairól  szóló  21/2006.  (V.  1.) 
önkormányzati rendelete

a. 3. § (1) bekezdésének a) és d) pontja, valamint a
b. 8/F §. 

2. §

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

Szabó Loránd          dr. Szabó Péter
polgármester                                              a jegyzői és aljegyzői tisztség
                                                      betöltetlensége miatt a jegyzői feladatokat
                                                          ellátó Városfejlesztési Iroda vezetője



Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II.20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

Dombóvár  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  gyermekek  védelméről  és  a 
gyámügyi  igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 29. § (1) 
bekezdésben, a 131. § (1) bekezdésében és a 151. § (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdésének 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II.20.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat a következő pénzbeli,  természetbeni ellátásokat,  valamint személyes  
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

a) pénzbeli és természetbeni ellátások:
aa) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

1.  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatásként  felsőfokú  oktatási  intézményi  
felvételi eljárással kapcsolatos költségek csökkentéséhez nyújtott támogatás,

b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
ba) gyermekek napközbeni ellátása, melynek formái:

1. bölcsőde,
2. óvoda,
3. nyári napközis tábor,
4. gyermekétkeztetés,

bb) gyermekjóléti szolgáltatás,
bc) gyermekek átmeneti gondozása:

1. helyettes szülői ellátás,
2. családok átmeneti otthona.

2. §

A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  A  gyermekek  napközbeni  ellátását  az  önkormányzat  közigazgatási  területén  működő  
bölcsőde és a nevelési-oktatási intézmények biztosítják, a nyári napközis tábort a Dombóvár  
és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás működteti.”

3. §

A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása iránti  
kérelmet a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál lehet benyújtani. A felsőfokú oktatási  



intézményi  felvételi  eljárással  kapcsolatos  költségek  csökkentéséhez  rendkívüli  
gyermekvédelmi  támogatás  a  rendelet  1.  számú  függeléke  szerinti  formanyomtatványon  
igényelhető a tárgyév március 31. napjáig. A kérelemhez csatolni kell a tovább tanulni kívánó  
iskolalátogatási bizonyítványát, valamint a felvételi eljárással kapcsolatos költség viselését  
igazoló iratot.”

4.§

A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. §

„A bölcsődei ellátást a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde biztosítja a Gyvt. 42-42/A.  
§-ában meghatározottak szerint.”

5. §

A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. §

„Az önkormányzat az óvodai ellátást, az állami intézményfenntartó központ az iskolai napközi  
ellátást a nemzeti köznevelési törvényben meghatározottak szerint biztosítja.”

6. §

A Rendelet a következő alcímmel és 13/A. §-sal egészül ki:

„Gyermekétkeztetés
13/A. §

Az  önkormányzat  a  Gyvt.  151.  §-ában  foglaltak  szerint  biztosítja  az  általa  fenntartott  
óvodában és bölcsődében, valamint a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó  
központ  által  fenntartott  nevelési-oktatási  intézményekben  a  gyermekétkeztetést.  A  
gyermekétkeztetés intézményi térítési díját a 2. számú melléklet tartalmazza.”

7. §

A Rendelet 2. mellékletének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai

 A B
1. Bölcsődei étkeztetés 277 Ft/fő/nap
2. Óvodai ellátás során biztosított étkeztetés 235 Ft/fő/nap

3.
Általános iskola ebéd
(TM EGYMI Móra Ferenc Tagintézményt is beleértve) 160 Ft/fő/nap

4.
Napközis étkeztetés (tízórai, ebéd, uzsonna)
(TM EGYMI Móra Ferenc Tagintézményt is beleértve) 263 Ft/fő/nap

5. Kollégiumi reggeli 136 Ft/fő/nap
6. Kollégiumi ebéd 215 Ft/fő/nap



7. Kollégiumi vacsora 176 Ft/fő/nap
8. Középiskolás ebéd 215 Ft/fő/nap
9. Középiskolás teljes ellátás (tízórai, ebéd, uzsonna) 318 Ft/fő/nap

10.
Fogyatékos  tanköteles  tanulókat  nevelő-oktató  intézmény  ebéd  
(Reménység Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola) 355 Ft/fő/nap

Az intézményi térítési díjak az áfát nem tartalmazzák.”

8. §

Hatályát veszti a Rendelet 7. §-a és a 13. § (3) bekezdése.

9. §

Ez a rendelet 2013. február 1-jén lép hatályba és 2013. február 2-án hatályát veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Szabó Péter
a jegyzői és aljegyzői tisztség betöltetlensége 

miatt a jegyzői feladatokat ellátó 
Városfejlesztési Iroda vezetője



IMPRESSZUM
Kiadó: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala

7200 Dombóvár, Szent István tér 1.
Kiadásért felelős: dr. Szabó Péter, a jegyzői feladatokat ellátó Városfejlesztési Irodavezető

Szerkeszti: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala
Önkormányzati és Szervezési Iroda

Szerkesztésért felelős: dr. Farkas-Szabó András

Dombóvár, 2013. január 31.


