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HATÁROZATOK

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. augusztus 10-i rendkívüli 
ülésén elfogadott határozatai:

249/2009. (VIII.10.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város 
Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  elfogadja  a 
Dombóvár  és  Környéke  Többcélú 
Kistérségi  Társulás 
megállapodásának  következő 
módosítását:

(1) A  megállapodás  I.  fejezet 
Általános  rendelkezések  8.  pontja  az 
alábbiak szerint változik. 
„8.  A Társulás  jogállása:  A Társulás  
jogi  személy.  Gazdálkodására  a  
költségvetési  szervek  működésére  
vonatkozó  szabályokat  kell  
alkalmazni.”

(2) A  megállapodás  II.  fejezet 
Társulás  által  ellátott  feladatok  10. 
pontja  a  következő  szövegezésre 
változik:
„10.  Területfejlesztési  feladatok  
ellátása: 
(1) A  Társulási  Tanács  a  

kistérségi  területfejlesztési  
feladatok  tekintetében  kistérségi  
fejlesztési tanácsként jár el. (1996.  
évi  XXI.  törvény  10/G  §.)  A  
kistérség  fejlesztési  feladatainak  
ellátásában  együttműködik  a  helyi  
önkormányzatokkal,  az  
önkormányzatok  területfejlesztési  
társulásaival,  a  kistérségben  
működő  állami  szervekkel,  az  
érdekelt  társadalmi  és  szakmai  
szervezetekkel,  a  gazdasági  
szervezetekkel.

(2) A  kistérségi  fejlesztési  
tanács  a  kistérség  területén  a  
kistérség  társadalmi,  gazdasági  és  
környezeti  fejlesztése  érdekében  a  
régió  fejlesztési  terveivel  
összhangban összehangolja a helyi  
önkormányzatok,  azok 

területfejlesztési  társulásai  és  a  
kistérség  területén  működő 
gazdasági  szervezetek  fejlesztési  
elképzeléseit. Ennek keretében:
a)  vizsgálja és értékeli  a kistérség  

társadalmi,  gazdasági  és  
környezeti  helyzetét,  
adottságait;

b)  kidolgozza  és  elfogadja  a 
kistérség  területfejlesztési  
koncepcióját,  illetve  ennek  
figyelembevételével  készített  
területfejlesztési  programját,  
ellenőrzi azok megvalósítását;

c)  pénzügyi  tervet  készít  a  
területfejlesztési  programok  
megvalósítása érdekében;

d)  a  kistérségi  területfejlesztési  
program  figyelembevételével  
előzetesen  véleményt  nyilvánít  
a  meghirdetett  központi  és  
regionális  pályázatokra  az  
illetékességi  területéről  
benyújtott  támogatási  
kérelmekkel  kapcsolatban,  
feltéve  ha  ez  a  jogkör  a  
pályázati  felhívásban  is  
szerepel;

e)  megállapodást  köthet  a  helyi  
önkormányzatokkal,  az  
önkormányzati társulásokkal, a  
megyei  területfejlesztési  
tanáccsal  és  a  regionális  
fejlesztési  tanáccsal  a  saját  
kistérségi fejlesztési programjai  
finanszírozására  és  
megvalósítására;

f)  véleményt  nyilvánít  a  megyei,  
illetve  regionális  fejlesztési  
koncepciókról,  programokról,  
különösen  azoknak  a  kistérség  
területét  érintő  intézkedéseit  
illetően;

g)  közreműködik  a  kistérségben  
kialakult társadalmi, gazdasági  
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és  foglalkoztatási  
válsághelyzetek kezelésében;

h)  forrásokat  gyűjthet  a  tanács  
működtetéséhez  és a  fejlesztési  
programok megvalósításához;

i)  képviseli  a  kistérséget  
területfejlesztési ügyekben;

j)  koordinálja  a  kistérségben 
működő társulások és  más -  a  
területfejlesztésben  érdekelt  -  
szervezetek  együttműködését,  
együttműködik az állami és civil  
szervezetekkel;

k)  megválasztja  az  elnökséget  
azokban a kistérségekben, ahol  
e  törvény  előírása  szerint  
elnökséget kell létrehozni;

l) pályázatot nyújthat be a kistérség  
fejlesztéséhez  kapcsolódó 
források igényléséhez;

m)  megállapítja  költségvetését,  
gondoskodik  annak 
végrehajtásáról,  valamint  
figyelemmel kíséri és elősegíti a  
fejlesztési  források hatékony, a  
települések  szoros 
együttműködését  erősítő  
felhasználását;

n)  véleményt nyilvánít  a kistérségi  
megbízott  kiválasztásával  
kapcsolatban;

o)  szakmai  munkaszervezetet  
működtethet;

p)  a  h)  és  l)  pontban  és  a  külön 
jogszabályban  meghatározott  
források felett rendelkezik.

(3) A (2) bekezdés  b), c), e), k)  és  m) 
pontjaiban  meghatározott  
ügyekben, valamint  a szervezeti  és  
működési  szabályzat  elfogadásáról  
a tanács egyhangúlag dönt. Ennek  
hiányában a tanács 30 napon belül  
megismételt  ülésén  a  tanács  
szavazati  jogú  tagjai  minősített  
többségének  [16.  §  (8)]  támogató  
szavazatával dönt.”

2. A  Képviselőtestület  elfogadja  a 
Dombóvár  és  Környéke  Többcélú 
Kistérségi Társulás módosításokkal 

egységes  szerkezetbe  foglalt 
szövegét  az  előterjesztés 
mellékletében  szereplő 
tartalommal.

Határidő: 2009. augusztus 15. 
Felelős:   Alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Többcélú Társulás 
munkaszervezete

250/2009. (VIII.10.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának  
Képviselőtestülete  támogatja  a  DDOP-
4.1.1/D-2008-0008  azonosító  jelű  
„Hagyomány és megújulás – a dombóvári  
művelődési  központ  felújítása”  című 
pályázat  II.  fordulójára  történő 
benyújtását.  A  végleges  
megvalósíthatósági  tanulmányt  a  2.  sz.  
mellékletben lévő tartalommal elfogadja. 
A beruházás bruttó összege 792.846.731,-  
Ft,  amelyhez  a 25,16%-os,  199.494.731,-  
Ft saját erő biztosítását az önkormányzat  
az  1.  sz.  melléklet  éves  bontása  alapján  
vállalja.
A  Képviselőtestület  felhatalmazza  az  
Alpolgármestert  a  pályázathoz  szükséges  
nyilatkozatok  megtételére,  biztosítékok  
megadására,  illetve  a  pályázat  
benyújtására.

Határidő: 2008. augusztus 12.
Felelős: Alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda
Dombóvári Projektmenedzsment NKft.

251/2009. (VIII.10.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának  
Képviselő-testülete

1. a DDOP-3.1.2/2F „Integrált kis-  
és  mikrotérségi  oktatási  
hálózatok  és  központjaik  
fejlesztése” című pályázati kiírás  
második fordulójára az „Együtt,  
Egymásért,  Gyermekeinkért,  a  
Jövőért”  -  Új  Kapos-menti  
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Oktatási  Rendszer  DDOP-
3.1.2/2F-2008-0038  pályázati  
projekt  benyújtását  támogatja.  
Felhatalmazza  az 
alpolgármestert  a  pályázati  
dokumentumok  és  a  szükséges  
nyilatkozatok  aláírására,  
valamint  a  pályázat  
benyújtására.

2. a  pályázat  végrehajtásához 
szükséges  10  %  saját  erő,  
101.010.393  Ft  összegének 
megfizetését  vállalja,  és  azt  a  
költségvetésében biztosítja. 

3. a  pályázat  sikeressége  esetén  
felhatalmazza  az 
alpolgármestert  szükséges 
dokumentumok  beszerzésére,  
nyilatkozatok  és  a  Támogatási  
Szerződés aláírására.

Határidő: 2009. szeptember 10. - Pályázat 
benyújtására
Felelős: Alpolgármester
Végrehajtásért  felelős:  Oktatási 
referensek

252/2009. (VIII.10.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  
Önkormányzatának  
Képviselőtestülete  döntést  hoz  a  
DDOP-2007-3.1.2/2F 
támogatással  megvalósuló  Új  
K.O.R.  Új  Kapos  menti  Oktatási  
Rendszer  –  „Együtt,  egymással,  
gyermekeinkért, a jövőért” projekt  
intézmények  felújítására  irányuló  
Kbt. IV. fejezete szerinti  közösségi  
nyílt  közbeszerzési  eljárás  
megindításáról.

Az  ajánlati  felhívás  jóváhagyását  az  
Alpolgármesterre  bízza,  aki  a  
bírálóbizottság  és  a  Pénzügyi  és  
Városgazdálkodási  Bizottság  előzetes  
véleményét kikéri.

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

Dr. Szabó Péter aljegyző
Dr. Bakonyi Dolli hivatalos közbeszerzési  
tanácsadó
Kovács Gyula pénzügyi irodavezető
Miszler Miklós, a Dombóvári  
Projektmenedzsment Nonprofit Kft.  
ügyvezetője
Schmalcz Ferenc, a Schmalcz Kft.  
ügyvezető igazgatója (Dombóvári  
Projektmenedzsment Nonprofit Kft.  
megbízott műszaki szervezete)
Molnár Árpád városi főépítész

Határidő: 2009.  augusztus  31.  –  az 
ajánlati felhívás feladására
Felelős: Alpolgármester
Végrehajtásért  felelős: Dombóvári 
Projektmenedzsment Nonprofit Kft.

253/2009. (VIII.10.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város 
Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  döntést  hoz  az  
alábbi – a Dél-Dunántúli Operatív  
Program  DDOP-4.1.1/D-2008-
0008  jelű  „Hagyomány  és  
megújulás  –  a  dombóvári  
művelődési  központ  felújítása” 
című pályázat kivitelezési munkáira 
vonatkozó, Kbt. IV. fejezete szerinti  
(közösségi)  nyílt  eljárás  
megindításáról. 

Az  ajánlati  felhívás  jóváhagyását  az  
Alpolgármesterre  bízza,  aki  a  
bírálóbizottság  és  a  Pénzügyi  és  
Városgazdálkodási  Bizottság  előzetes  
véleményét kikéri. 

2. A  képviselőtestület  jóváhagyja  az  
alábbi  személyi  összetételű  bíráló 
bizottságot  az  eljárásban  való 
közreműködésre:

Dr. Szabó Péter aljegyző
Molnár Árpád főépítész
Miszler Miklós Dombóvári  
Projektmenedzsment NKft. ügyvezető  
igazgató
Schmaltz Ferenc Dombóvári  
Projektmenedzsment NKft. műszaki  
tanácsadó
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Kovács Gyula, Pénzügyi és Költségvetési  
Iroda vezetője
Dr. Bakonyi Dolli közbeszerzési tanácsadó

Határidő: 2009.  augusztus  31.  –  az 
ajánlati felhívás feladására
Felelős: Alpolgármester
Végrehajtásért  felelős: Dombóvári 
Projektmenedzsment NKft.

254/2009. (VIII.10.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló  
1990.  évi  LXV.  törvény  36.  §.  (1)  bekezdésében  biztosított  jogkörében  a  Polgármesteri  
Hivatal jegyzői állásának betöltésére a melléklet szerinti pályázati felhívást írja ki.
2. A Képviselőtestület a Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottságot kéri fel arra, hogy az  
elbírálás előtt vizsgálja meg a benyújtott pályázatokat, miszerint azok a pályázati kiírásban  
foglalt feltételeknek megfelelnek-e.
3. A  Képviselő-testület  a  pályázatok  elbírálásáról  a  benyújtásra  előírt  határidőt  követő  
ülésén dönt, melyen a pályázókat személyesen meghallgatja. A Képviselő-testület fenntartja  
magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
4. A Képviselő-testület a jegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázati felhívást  megküldi a 
kormányzati  személyügyi  igazgatási  feladatokat  ellátó  szerv  részére,  továbbá az  alábbi  
médiában jelenteti meg:

- Dombóvári Közlöny
- Hivatalos Értesítő
- Dombóvár Város honlapja
- Tolnatáj TV
- Tolnai Népújság
- Dombóvár TV
- Hétről-Hétre hirdető újság.

A  Képviselőtestület  felhatalmazza  az  alpolgármestert  a  pályázati  felhívás  közzétételével  
kapcsolatos intézkedések megtételére

Határidő: 2009. augusztus  17. – a pályázati felhívás megjelentetésére 
Felelős:     Alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet 

jegyzői állás betöltésére

Az  állás  betölthető  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvényben  (Ötv.), 
valamint  a  köztisztviselők  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXIII.  törvényben  (Ktv.)  foglaltak 
alapján.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet, cselekvőképesség,
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- igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy 
okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,

- jogi vagy közigazgatási  szakvizsga,  vagy az Országos Közigazgatási 
Vizsgabizottság  elnöksége  által  a  teljes  körűen  közigazgatási 
jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,

- legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
- részletes szakmai önéletrajzot,
- a pályázónak a munkakörre, a hivatal irányítására vonatkozó szakmai 

elképzeléseit,
- a végzettsége(ke)t igazoló okirat(ok) hiteles másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- nyilatkozatot  arra  vonatkozóan,  hogy  a  pályázó  vállalja  a 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget,
- nyilatkozatot  arra  vonatkozóan,  hogy  a  pályázat  tartalmának  és 

személyes  adatainak  a  pályázat  elbírálásában  részt  vevők  általi 
megismeréséhez  hozzájárul,  illetve  kívánja-e  a  pályázatot  elbíráló 
testületi ülésen zárt ülés tartását.

Ellátandó feladatok: a polgármesteri hivatal vezetése, az Ötv. és további jogszabályok által a 
jegyzői feladat- és hatáskörbe utalt feladatok ellátása.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. szeptember 10. 16,00 óra

A pályázat  elbírálásának határideje:  a  benyújtásra  előírt  határidő  lejártát  követő képviselő-
testületi ülés.

A pályázat elbírálásának módja: írásbeli pályázat alapján, testületi ülésen történő személyes 
meghallgatást  követően  a  döntést  a  Képviselő-testület  hozza  meg.  Az  elbírálás  előtt  a 
pályázatokat  bizottság  vizsgálja  abból  a  szempontból,  hogy azok a pályázati  feltételeknek 
megfelelnek-e.

A kinevezés  – a  Ktv.  14.  §  (4)  bekezdésében foglaltak  kivételével  -  6  hónapos próbaidő 
kikötésével,  határozatlan időre szól, a munkakört teljes munkaidőben kell ellátni. A munkakör 
a  pályázat  elbírálását  követően  azonnal  betölthető.  A  jegyző  vagyonnyilatkozat-tételre 
kötelezett.

Illetmény  és  egyéb  juttatások  megállapítása  a  Ktv.,  Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
37/2003.  (XI.  25.)  rendelete,  valamint  a  Polgármesteri  Hivatal  közszolgálati  szabályzata 
alapján történik.

A pályázatokat Dombóvár város alpolgármesteréhez kell benyújtani személyesen vagy postai 
úton,  lezárt  borítékban.  Cím:  7200  Dombóvár,  Szent  István  tér  1.  A  borítékon  kérjük 
feltüntetni: „Pályázat jegyzői munkakörre”.

A Képviselőtestület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek 
nyilvánítja. A pályázatok kezelése bizalmasan történik, a pályázatok a döntést követően – a 
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pályázatot  elnyerő  személy  kivételével  –  a  pályázóknak  visszaküldésre  kerülnek  az 
eredményről való tájékoztatással egyidejűleg. 

A pályázattal kapcsolatban további információ Krauss Péter alpolgármestertől kérhető a fenti 
címen, illetve a 74/564-500-as telefonszámon.

255/2009. (VIII.10.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  
Önkormányzatának  
Képviselőtestülete  244/2009.  
(VII.23.)  számú  határozatát  
visszavonja. 

2. Dombóvár  Város  
Önkormányzatának  
Képviselőtestülete  felkéri  a  
Gunaras  Gyógyfürdő  és  
Idegenforgalmi  Zrt.  közgyűlését,  
hogy  a  felügyelő-bizottság 
létszámának  6  főre  emelésével  
módosítsa a Zrt. alapszabályát.  A  
képviselőtestület  ezt követően dönt  
új  tag  delegálásáról  a  felügyelő-
bizottságba.  

256/2009. (VIII.10.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Belvárosi  Általános  
Iskola  és  Alapfokú  Művészetoktatási  
Intézmény  ingatlanán  történő  lejáróút  
építéséhez  10.074.250  Ft  összegben  
fedezetet biztosít.

Határidő: 2009. augusztus 31. – az eljárás 
befejezésére

Felelős: Alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda

A Képviselőtestület a következő 
határozatát zárt ülésen hozta meg:

257/2009. (VIII.10.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város 
Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  kezdeményezi  a  
Dombóvár  és  Környéke  Víz-  és  
Csatornamű Kft. Taggyűlése felé az  
ügyvezető  munkaszerződésének 
módosítását.

2. Dombóvár  Város 
Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  kezdeményezi  a  
Dombóvár  és  Környéke  Víz-  és  
Csatornamű  Kft.  Taggyűlése  felé,  
hogy az ügyvezető megbízását a Gt.  
rendelkezéseivel összhangban 5 év  
határozott időben jelölje meg.

A  képviselőtestület  felhatalmazza  az  
alpolgármestert döntésének képviseletére. 

Határidő: Vízmű  Kft.  soron  következő 
ülése
Felelős: Alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Alpolgármester

______________________



RENDELETEK

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

A Képviselőtestület 2009. augusztus 10-i rendkívüli ülésén elfogadott rendeletei:

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 
28/2009. (VIII.14.) rendelete

Az önkormányzati tulajdonú víziközművekből szolgáltatott ivóvíz, és a 
csatornaművekkel biztosított szennyvízelvezetés, -tisztítás és –kezelés díjainak 

megállapításáról szóló 7/1994.(V.1.) rendelet módosításáról

Dombóvár  Város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  az  árak  megállapításáról  szóló 
többször módosított 1990. évi LXXXVII. tv. 7. és 9. §-a, továbbá a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bek. alapján az önkormányzat közigazgatási területén az 
önkormányzati tulajdonú víziközművekből szolgáltatott ivóvíz, továbbá a csatornaművekkel 
biztosított  szennyvízelvezetés,  -tisztítás  és  –kezelés  díjairól  szóló  rendeletét  az  alábbiak 
szerint módosítja:

1. §
A rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„(1)  A  víziközműből  szolgáltatott  ivóvíz,  továbbá  a  csatornaművek  által  biztosított  
szennyvízelvezetés, -tisztítás és –kezelés szolgáltatásokért a következő (általános forgalmi  
adót tartalmazó) díjakat kell a fogyasztónak fizetni: 

a) Víziközművekből szolgáltatott ivóvíz legmagasabb díja:
lakossági, intézményi, nonprofit  fogyasztók részére:  359,375Ft/m³,  
vállalkozói fogyasztók részére :            421,875 Ft/m³.

b) Csatornaművek által biztosított szennyvízelvezetés, -tisztítás és –kezelés legmagasabb 
díja
lakossági, intézményi, nonprofit  fogyasztók részére:  343,750 Ft/m³,

vállalkozói fogyasztók részére:             484,375 Ft/m³.

(A szennyvízelvezetés, -tisztítás és –kezelés legmagasabb díja magában foglalja a vízterhelési  
díjat, melynek mértéke 15,625 Ft/m3.)

2. §
(1) A Rendelet 2009. szeptember 1. napján lép hatályba. 

Dombóvár, 2009. augusztus 10.

Krauss Péter dr. Szabó Péter
alpolgármester aljegyző

Záradék: 
A rendelet kihirdetése 2009. augusztus 14-én megtörtént.

dr. Szabó Péter
aljegyző

http://www.dombovar.hu/


Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
29/2009. (VIII.14.) rendelete 

A települési folyékony hulladék – szippantott szennyvíz – összegyűjtésére, elszállítására 
és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásokról szóló 35/1999.(XI.30.) rendelet 

módosításáról

Dombóvár Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § 
(1) bekezdésében biztosított jogkörében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján alkotott rendeletét az alábbiak szerint 
módosítja: 

1. §

A rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 

2. §

E rendelet 2009. szeptember 1. napjával lép hatályba. 

Dombóvár, 2009. augusztus 10. 

Krauss Péter dr. Szabó Péter
alpolgármester aljegyző

Záradék: 
A rendelet kihirdetése 2009. augusztus 14-én megtörtént.

dr. Szabó Péter
aljegyző

 



Melléklet

Települési folyékony hulladék

2009. szeptember 1-jétől a települési folyékony hulladék szállítási díja:

1150,- Ft/m3 + Áfa = 1437,50 Ft/m3 

A 2009. évre meghatározott állami támogatás = 80,- Ft/m3 + Áfa = 100,- Ft/m3 

Szolgáltatási árak:

állami támogatással csökkentett 1066,67  Ft/m3 + Áfa = 1333,3325 Ft/m3

lakossági szolgáltatási díj:

lakossági szolgáltatási díj 1420,84- Ft/m3 + Áfa = 1776,0500,- Ft/m3

csatornázott területen:

intézményi, nonprofit, vállalkozói 
szolgáltatási díj: 1358,34 Ft/m3 + Áfa = 1697,925 Ft/m3

Bruttó díjváltozás mértéke: 4,17 %
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