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HATÁROZATOK

Dombóvár  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2012.  december  27-i 
rendkívüli ülésén elfogadott határozata:

404/2012. (XII. 27.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Gemenc  Volán  Zrt. 
ideiglenes  jellegű  megbízását  az 
autóbusszal  végzett  menetrend  szerinti 

személyszállítással  kapcsolatos 
közszolgáltatás  ellátására  –  a 
közszolgáltatást  hosszútávon  ellátó 
közszolgáltató  kiválasztásáig  –  nem 
fogadja el. 

Dombóvár  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2013.  január  2-i  rendkívüli 
zárt ülésén elfogadott határozata:

1/2013. (I. 2.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  autóbusszal 
végzett  menetrend  szerinti 
közszolgáltatás  2013.  január  7-től 
történő  ellátásával  átmenetileg,  a 
közszolgáltatást  hosszútávon  ellátó 
közszolgáltató  kiválasztásáig,  de 
legalább 2013. június 30-ig, legfeljebb 
2013. december 31-ig, a RÉGIÓ 2007 
Kft.-t  (8083  Csákvár,  Berényi  u. 
2072/11  hrsz.,  adószám:  13807120-2-
07) bízza meg nettó 380 Ft/km áron.

2. A képviselő-testület jóváhagyja, hogy a 
közszolgáltatás  ellátásának  díja  havi 
bontásban, tárgyhó 5. napjáig kerüljön 
kifizetésre,  utólagos  elszámolás 
mellett.

3. A  képviselő-testület  egyetért  azzal, 
hogy a továbbiakban negyedéves bérlet 
ne legyen kiállítható.

4. A képviselő-testület  hozzájárul  ahhoz, 
hogy a Kft. az önkormányzat tulajdonát 

képező  JAM-csarnokban  telephelyet 
létesítsen.

5. A  képviselő-testület  az  autóbusz 
menetjegy  árát  2013.  március  1-jétől 
200 Ft-ra emeli.

6. A  képviselő-testület  a  menetrend 
rövidített  változatú,  melléklet  szerinti, 
2013.  február  1-jétől  történő 
módosításával  egyetért  és 
felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy 
kezdjen tárgyalásokat azon gazdálkodó 
szervezetekkel,  amelyek  egy esetleges 
menetrend-bővítést  pénzügyileg 
támogatnának.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  arra,  hogy  a  fentiekkel 
összhangban  a  közszolgáltatási  szerződés 
tartalmát jóváhagyja és aláírja.

Határidő: 2013.  január  4.  –  a 
közszolgáltatási szerződés aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Városfejlesztési 
Iroda 
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Dombóvár  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2013.  január  3-i  rendkívüli 
ülésén elfogadott határozatai:

2/2013. (I. 3.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  jóváhagyja,  hogy 
Dombóvár  Város  Polgármesteri  Hivatala 
megvásárolja  a  Dombóvár  és  Környéke 
Többcélú Kistérségi Társulás  tulajdonában 
álló,  és  a  Polgármesteri  Hivatal  által 
használt MAZDA B2500 típusú terepjárót 
bruttó 300.000,-Ft-ért, valamint a  gunarasi 
Tourinform  Irodának  helyet  adó  pavilont 
bruttó 300.000,-Ft-ért.

Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és 
Szervezési Iroda

3/2013. (I. 3.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Környezet és Energia 
Operatív  Program  „Épületenergetikai 
fejlesztések  megújuló  energiaforrás 
hasznosítással  kombinálva”  című,  KEOP-
2012-5.5.0/B  kódszámú  pályázati 
felhívásra  vonatkozó  pályázat  benyújtását 
nem fogadja el. 

4/2013. (I. 3.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  340/2012.  (XI. 
29.)  Kt.  határozattal  elrendelt 
létszámstopot  a  2013.  január  1-től 
megüresedő  építésügyi  ügyintézői 
munkakör tekintetében nem tartja fenn 
és  felkéri  a  Polgármesteri  Hivatal 
vezetőjét,  illetve  az  ezzel  a  feladattal 
megbízottat,  hogy  a  munkakör 
betöltéséről  haladéktalanul 
gondoskodjon.

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  340/2012.  (XI. 
29.)  Kt.  határozatában  foglalt 
rendelkezéstől eltérve jóváhagyja, hogy 

a  Polgármesteri  Hivatal  2013.  június 
30-ig  a  humán  feladatok  ellátásához 
tanácsadót  bízzon  meg,  és  felkéri  a 
Polgármesteri Hivatal vezetőjét, illetve 
az ezzel a feladattal megbízottat, hogy 
a  megbízásról  haladéktalanul 
gondoskodjon.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester, Jegyző
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és 
Szervezési Iroda

5/2013. (I. 3.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  1/2013.  (I.  2.)  Kt. 
határozatában foglaltakat megerősíti, és az 
alábbiakkal kiegészíti:

„….
7. A  képviselő-testület  a  menetrend-

módosítás  miatti  táblakihelyezések 
és  megálló-létesítések  fedezetére 
500e Ft-ot biztosít.

8. A  képviselő-testület  a  módosított 
menetrend  ingyenesen 
hozzáférhető,  helyben  megjelenő 
lapban  történő  közzétételét  rendeli 
el,  ennek  költségeire  80e  Ft-ot 
biztosít.

9. A  képviselő-testület  felkéri  a 
polgármestert,  hogy vizsgálja  meg 
annak  lehetőségét,  hogy  az 
autóbuszok  igénybevételének 
szabályosságát  a  közterület-
felügyelet  bevonásával  az 
önkormányzat ellenőrizhesse.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  arra,  hogy  a  fentiekkel 
összhangban  a  közszolgáltatási  szerződés 
tartalmát jóváhagyja és aláírja.
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Határidő: 2013.  január  4.  –  a 
közszolgáltatási szerződés aláírására
2013.  január  31.  –  a  9.  pont  szerinti 
vizsgálat lefolytatására

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Városfejlesztési 
Iroda

______________________



RENDELETEK

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

A Képviselő-testület 2013. január 3-i ülésén elfogadott rendeletei:

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2013. (I. 3.) önkormányzati rendelete

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 11/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dombóvár  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX. törvény 143.  §  (4)  bekezdés  a)  pontjában 
kapott  felhatalmazás  alapján,  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés  d)  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Dombóvár  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  szervezeti  és  működési 
szabályzatáról  szóló 11/2011.  (III.  4.)  önkormányzati  rendelet  (a továbbiakban:  SzMSz) a 
következő 70/A §-sal egészül ki:

„70/A §

„A jegyzői  és aljegyzői  tisztség egyidejű betöltetlensége,  valamint  tartós akadályoztatásuk  
esetére – legfeljebb hat hónapra – a jegyzői feladatokat a Városfejlesztési Iroda vezetője látja  
el, akit az Önkormányzati és Szervezési Iroda vezetője helyettesít. Tartós akadályoztatás alatt  
a 13. § (4) bekezdésében foglaltakat kell érteni.”

2. §

(1) Az SzMSz 71. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az irodák az alábbiak:
a) Önkormányzati és Szervezési Iroda,
b) Hatósági Iroda, 
c) Városgazdálkodási Iroda,
d) Városfejlesztési Iroda.”

(2) Az SzMSz 71. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5)  Az iroda vezetésére irodavezető,  a csoport vezetésére csoportvezető  nevezhető ki.  Az  
aljegyző  ellátja  a  Hatósági  Iroda vezetését,  az  aljegyzői  tisztség  betöltetlensége  esetén  a  
helyettesítés rendje szerint kell eljárni.”

3. §

Hatályát veszti az SzMSz 
a) 72. § (1) bekezdés b) pontja,

http://www.dombovar.hu/


b) 72. § (2) bekezdés b) és d) pontja,
c) 4. melléklet 2.2 és 3.2 pontja.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján 15.30 órakor lép hatályba és a hatálybalépést követő napon 
hatályát veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Szabó Péter
a jegyzői és aljegyzői tisztség betöltetlensége 

miatt
a jegyzői feladatokat ellátó

Városfejlesztési Iroda vezetője
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