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HATÁROZATOK

Dombóvár  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2013.  március  7-i,  15,30 
órakor kezdődött rendkívüli ülésén elfogadott határozatai:

Zárt ülésen hozott döntések: 79-80/2012.
(III. 7.) Kt. határozat

79/2013. (III. 7.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dombóvár, 
Szabadság  u.  18.  alatti  épület  (KEOP) 
energetikai  tanulmányának  elkészítésére 
vonatkozó javaslatot nem fogadja el.

80/2013. (III. 7.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  ………….. (szül: 
………,  ………….,  an.:  …………) 
………………….  szám  alatti  lakos 
szociális rászorultság alapján bérbe adható 
önkormányzati  lakás  igénylésének 
elutasítása  ügyében  benyújtott 
fellebbezését   elutasítja,  és  Dombóvár 
Város  Polgármesterének  II.  1086/2013. 
számú határozatát helyben hagyja.

81/2013. (III. 7.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Apáczai Csere János 
Bölcsőde,  Óvoda,  Általános  és 
Középiskola,  Alapfokú  Művészetoktatási 
Intézmény  és  Kollégium  által  végzett 
étkeztetési  feladatok  ellátását  szolgáló 
vagyontárgyakat  az  Integrált 
Önkormányzati  Szolgáltató  Szervezet 
részére adja át  a feladatellátás érdekében, 
továbbá  az  alapító  okirata  szerinti 
étkeztetési  feladat-ellátási  helyek 
üzemeltetését  az  Integrált  Önkormányzati 
Szolgáltató  Szervezetre  bízza.  A 
Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  és  az  intézményvezetőt  a 
szükséges  intézkedések  és 
kötelezettségvállalások  megtételére  az 

egyes  vagyonelemekre  vonatkozó 
korlátozások figyelembevételével.

Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Önkormányzati 
Iroda
Integrált  Önkormányzati  Szolgáltató 
Szervezet

82/2013. (III. 7.) Kt. határozat
1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  hozzájárul,  hogy a 
Farkas  Attila  Uszoda belépődíja  nettó 
450  Ft/fő  (bruttó  570  Ft/fő)  áron 
kerüljön  megállapításra.  A  képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a 
Dombóvár  és  Környéke  Víz-és 
Csatornamű Kft. taggyűlésén a döntés 
képviseletére. 

2. A  képviselő-testület  a  2013.  évi 
sportkeret  terhére  a  Dombóvári 
Sportiskola  Egyesület 
Úszószakosztályának  sportolói  részére 
a  dombóvári  Farkas Attila  Uszodában 
keletkező  uszodahasználati 
költségeihez  éves  szinten  10  millió 
forinttal  járul  hozzá,  a  támogatást 
közvetlenül  a Dombóvár  és Környéke 
Víz-és  Csatornamű  Kft.  részére  fizeti 
meg. 

3. A  képviselő-testület  a  támogatási 
összegből  2013.  I.  félévére  6  millió 
forintot  biztosít  az  Egyesület  számára 
azzal, hogy a későbbiekben, az uszoda 
kihasználtságának  felülvizsgálatát 
követően, a júniusi rendes ülésen dönt 
a  II.  félévre  nyújtandó  támogatási 
összegről.

4. a)  A  képviselő-testület  felkéri  a 
polgármestert,  hogy  levélben  keresse 
meg  azon  települések 
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önkormányzatának  polgármestereit, 
ahonnan  gyerekek  járnak  a 
sportiskolába, amelyben kérje fel őket, 
hogy  2013.  április  15-ig  hozzanak 
képviselő-testületi  döntést  a 
Dombóvári  Sportiskola  Egyesület 
Úszószakosztályának   támogatására 
vonatkozóan. 
A  megkeresés  alapját  az 
úszószakosztálytól  kapott  statisztika 
képezze,  ami  településenkénti 
létszámot  ad  meg,  kizárva  az  egyéb 
személyes adatok megismerését. 
b)  A  képviselő-testület  megbízza  a 
polgármestert,  hogy  a  Dombóvár  és 
Környéke  Víz-  és  Csatornamű  Kft. 
soron  következő  taggyűlésén  az 
„Egyebek”  napirendi  pont  keretében 
kezdeményezze  az  úszószakosztály 
kistérségi fenntartásának lehetőségét. 

Határidő: 2013. március 8. – csökkentett 
belépődíjak alkalmazására
2013.  évi  sportkeret  felosztásához 
igazodva  –  Dombóvári  Sportiskola 
Egyesület uszodahasználatának támogatása
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Polgármesteri 
Titkárság

83/2013. (III. 7.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dombóvári 
Művelődési  Ház  NKft.  taggyűlésén  a 
tulajdonosi jogok és döntések képviseletére 
vonatkozó döntést elnapolja.

84/2013. (III. 7.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  32/2013.  (I.  31.) 
határozatát visszavonja.

85/2013. (III. 7.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felhatalmazza a Humán 
Bizottságot,  hogy  ismételten  terjessze  a 
képviselő-testület elé a dombóvári közéleti 

hírek  megjelentetésére  vonatkozó 
megbízást.

86/2013. (III. 7.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  15,30  órára 
összehívott  rendkívüli  ülésének  további 
napirendi pontjait a 17,00 órára összehívott 
Dombóvár Város, Szakcs, Várong, Lápafő 
Község együttes ülését követően tárgyalja 
meg.

88/2013. (III. 7.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  egyetért  azzal, 
hogy  az  ÖKO-DOMBÓ  Kft.  a 
települési  szilárd  hulladékkal 
kapcsolatos  közszolgáltatás  díját 
negyedévente számlázza a szolgáltatás 
igénybe vevőinek.

2. A Képviselő-testület egyetért az ÖKO-
DOMBÓ  Kft.  által  üzemeltetett 
Erzsébet  utcai  hulladékudvar  nyitva 
tartási  idejének  korlátozásával  és 
felkéri az ügyvezetőt arra, hogy tegyen 
javaslatot  úgy,  hogy  az  udvar  nyitva 
tartása a délutáni és hétvégi használatot 
is  lehetővé  tegye.  A  javaslatnak 
tartalmaznia  kell  a  csökkentett  nyitva 
tartás miatti vállalkozói díjcsökkentésre 
vonatkozó javaslatot is.

3. A  Képviselő-testület  kinyilvánítja  az 
ÖKO-DOMBÓ  Kft.-vel  a  bezárt 
hulladéklerakó őrzésére 2005. május 3-
án  megkötött  szerződés 
megszüntetésére irányuló szándékát és 
az  ügyvezetőt  felkéri  arra,  hogy  az 
Erzsébet  utcai  hulladékudvar  őrzése 
céljából  beszerzendő  technikai 
eszközökre tegyen javaslatot.

4. A  Képviselő-testület  a  hulladékok 
kötelező  elkülönített  gyűjtésének 
bevezetéséhez  szükséges  részletek 
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kidolgozására  vonatkozó  javaslatot 
nem fogadja el.

5. A  képviselő-testület  javasolja  a 
taggyűlésnek  a  Kft.  felügyelő 
bizottsága  megbízását  azzal,  hogy 
vizsgálja  meg  a  társaság  részéről 
igénybe vett külső fuvar hatékonyságát, 
az ÖKO-Dombó Kft. szállítójárművein 
alkalmazott  munkavállalók 
munkaidejének  kihasználtságát  és  a 
munkavállalóknak biztosított juttatások 
indokoltságát.  A  képviselő-testület 
felhatalmazza  a polgármestert,  hogy a 
döntést a taggyűlésen képviselje.

6. A  képviselő-testület  a  polgármester 
által  az  ÖKO-DOMBÓ  Kft. 
finanszírozási  problémáival 
kapcsolatban  lefolytatott  vizsgálat 
eredményét nem fogadja el.

7. A  képviselő-testület  felkéri  a 
polgármestert,  hogy  az  ÖKO-Dombó 
Kft.  ügyvezetője  részére  kitűzött 
prémiumfeladatok  teljesítésének 
értékeléséről  szóló  napirendi  pontot 
terjessze  a  képviselő-testület  soron 
következő ülése elé. 

Határidő:  azonnal  –  a  határozat 
továbbítására
a  márciusi  rendes  ülés  –  a 
rendeletmódosítás előterjesztésére
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda

89/2013. (III. 7.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  felkéri  az  ÖKO-
DOMBÓ Kft. ügyvezetőjét,  hogy a 2012. 
évi  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási 
tevékenységéről  szóló,  a  bevételeit  és 
kiadásait  is  tartalmazó  beszámolót  2013. 
március  31-ig  nyújtsa  be  a  képviselő-
testületnek.

A képviselő-testület  felkéri  az ügyvezetőt 

arra,  hogy  a  2012.  évi,  taggyűlés  által 
elfogadott  díjemelési  javaslat  késedelmes 
elfogadása  miatti  bevételkiesés  összegét 
mutassa ki.

Határidő: azonnal  –  a  határozat 
továbbítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda

90/2013. (III. 7.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megtárgyalta az ÖKO-
DOMBÓ  Dombóvári  Környezet-és 
Hulladékgazdálkodási  Kft.  2012. évi  éves 
beszámolóját és üzleti jelentését.

A  beszámolót  és  az  üzleti  jelentést 
valamint ezeknek megfelelően az eszközök 
és a források végösszegét egyezően 65 603 
e Ft mérleg főösszeggel, a mérleg szerinti 
eredményt  3  772  eFt  veszteséggel 
elfogadja.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert, hogy a Kft. soron következő 
taggyűlésén a döntést képviselje.

Határidő:  azonnal  –  a  határozat 
továbbítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda

A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik a 2013. március 7-i képviselő-
testületi  ülés  5.  számú  előterjesztésében  
foglaltakkal.

91/2013. (III. 7.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az ÖKO-Dombó Kft. a 
településen  keletkező  zöldhulladék  havi 
egyszeri  elszállításával  való  megbízására 
vonatkozó javaslatot nem fogadja el.
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92/2013. (III. 7.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dalkia Energia Zrt.-
nek a városi távhő hálózat  eddig fel  nem 
újított  szakaszának  korszerűsítésére 

irányuló  beruházása  érdekében  pályázat 
benyújtásának  támogatására,  és  ennek 
érdekében  együttműködési  megállapodás 
megkötésére  vonatkozó  javaslatot  nem 
fogadja el.

Dombóvár  Város,  Szakcs,  Várong,  Lápafő  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testületének 2013. március 7-i rendkívüli együttes ülésén elfogadott határozata:

87/2013. (III. 7.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dombóvári  Közös 

Önkormányzati  Hivatal  2013.  évi 
költségvetését nem fogadja el.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 7-i rendkívüli 
ülésén elfogadott határozata:

93/2013. (III. 7.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  elfogadja  a 

polgármester  ülés  bezárására  vonatkozó 
javaslatát.

______________________



RENDELETEK

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

A Képviselő-testület 2013. március 7-i ülésén elfogadott rendelete:

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, 
a  köztársasági  megbízottak,  valamint  egyes  centrális  alárendeltségű  szervek  feladat  és 
hatásköreiről  szóló  1991.  évi  XX.  törvény  138.  §  (1)  bekezdés  j)  pontjában  foglalt 
felhatalmazás  alapján,  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés  a)  és  e)  pontjában,  és  a 
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  107.  §-ában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) 
önkormányzati  rendelet  (a  továbbiakban:  Rendelet)  31.  §-a következő (7a)  bekezdéssel 
egészül ki:

„(7a)  A  közbeszerzési  értékhatár  alatti  beszerzések  esetén  –  ellenkező  képviselő-testületi  
döntés  hiányában  –  a  döntési  hatáskörrel  rendelkező  képviselő-testület,  polgármester,  
bizottság hagyja jóvá a beszerzésről szóló megállapodás végleges tartalmát.”

(2) A Rendelet 31. § (9) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:

[Nem kell alkalmazni az (1) bekezdés szerinti ajánlatkérési eljárást a következő esetekben:]

„o) a helyi nyomtatott médiában való megjelenésre vonatkozó beszerzésre.”

2. §

 Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

http://www.dombovar.hu/
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