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HATÁROZATOK

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. augusztus 19-i rendkívüli 
ülésén és a szeptember 7-i ülésén elfogadott határozatai:

258/2009. (VIII.19.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  Dombóvár,  Arany 
János tér 15/a, 212/1 hrsz-ú, a Dombóvár- 
Mászlony, Asztalos J. u. 2., 6068 hrsz-ú és 
a  Dombóvár  749/”  hrsz-ú  ingatlan 
megvásárlásához  összesen  2.310  eFt 
összegben fedezetet biztosít.

Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: Alpolgármester
Végrehajtásért  felelős:  Jogi,  Hatósági  és 
Vagyongazdálkodási Iroda

259/2009. (VIII.19.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete Harangozó Lászlónak a 
Gunaras  Gyógyfürdő  és  Idegenforgalmi 
Zrt.  felügyelő-bizottsági  tagságával 
egyetért. 

260/2009. (VIII.19.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  Tamási  Motorsport 
Egyesület  szervezésében  az  újdombóvári 
városrészen  2009.  szeptember  19-20-i 
hétvégére  tervezett  autós  versenyfutam 
megtartását nem támogatja. 

261/2009. (VIII.19.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  A  területi-  és 
régiófejlesztési  célelőirányzat 
felhasználásának  részletes  szabályairól 
szóló  148/2008.(V.26)  Korm.  rendelet, 
valamint a Magyar Köztársaság 2008. évi 
költségvetéséről  szóló  2007.  évi  CLXIX. 
törvény alapján a Dél-dunántúli Regionális 
Fejlesztési  Tanács  214-14/2008  (VIII.28) 
DDRFT  számú  határozatában,  a  Dél-

dunántúli  Régió  részére  területfejlesztési 
programok  célra  biztosított  támogatási 
keret terhére nyújtott vissza nem térítendő 
támogatás  igénybe  nem  vett  részéről, 
124.000,- Ft-ról, azaz százhuszonnégyezer 
forintról lemond.

A  képviselőtestület  felhatalmazza  az 
Alpolgármestert  a  lemondó  nyilatkozat 
megküldésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi  és 
Költségvetési Iroda

262/2009. (IX.7.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  polgármester 
jelentését  a  274/2008.(IX.16.), 
280/2008.(IX.16.),  304/2008.(XI.6.), 
307/2008.(XI.6.),  308/2008.  (XI.6.), 
352/2008.(XI.25.),  27/2009.(II.9.), 
50/2009.(III.2.),  81/2009.(III.30.), 
86/2009.  (III.30.),  89/2009.(III.30.), 
98/2009.(III.30.),  105/2009.(IV.6.), 
108/2009.(IV.6.),  120/2009.(IV.6.), 
140/2009.(IV.27.),  148/2009.(V.5.), 
150/2009.(V.5.),  154/2009.  (V.25.), 
160/2009.(V.25.),  165/2009.(V.25.), 
173/2009.(V.25.),  179/2009.(V.25.), 
181/2009.(IV.25.),  197/2009.(VI.15.), 
198/2009.(VI.15.),  199/2009.(VI.15.), 
202/2009.(VI.15.),  203/2009.(VI.15.), 
208/2009.(VI.29.),  209/2009.(VI.29.), 
210/2009.(VI.29.),  211/2009.(VI.29.), 
212/2009.(VI.29.),  213/2009.(VI.29.), 
214/2009.(VI.29.),  216/2009.(VI.29.), 
217/2009.(VI.29.),  218/2009.(VI.29.), 
219/2009.(VI.29.),  221/2009.(VI.29.), 
223/2009.(VI.29.),  224/2009.(VI.29.), 
225/2009.(VI.29.),  230/2009.(VI.29.), 
235/2009.(VII.23.),  236/2009.
(VII.23.),  237/2009.(VII.23.), 
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238/2009.(VII.23.),  240/2009.
(VII.23.),  241/2009.(VII.23.), 
242/2009.(VII.23.),  243/2009.
(VII.23.),  248/2009.(VII.23.), 
249/2009.(VIII.10.),  250/2009.
(VIII.10.),  254/2009.(VIII.10.), 
257/2009.(VIII.10.)  számú  határozat 
végrehajtásáról, jelentését az átruházott 
hatáskörben  tett  intézkedésekről  és  a 
két  ülés  közötti  fontosabb 
eseményekről elfogadja. 

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a 215/2009.(VI.29.) 
sz.  határozat  végrehajtási  határidejét 
2009.  augusztus  31-ig,  a  67/2009.
(III.30.),  201/2009.(VI.15.)  sz. 
határozat végrehajtási határidejét 2009. 
szeptember 30-ig, a 268/2008.(IX.16.), 
28/2009.(II.9.)  sz.  határozat 
végrehajtási  határidejét  2009.  október 
31-ig,  a  273/2008.(IX.16.),  31/2009.
(II.9.),  174/2009.(V.25.)  sz.  határozat 
végrehajtási  határidejét  2009. 
december 31-ig meghosszabbítja. 

3. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a 332/2008.(XI.25.), 
133/2009.(IV.27.),  137/2009.(IV.27.), 
156/2009.(V.25.),  159/2009.(V.25.) 
számú határozatát visszavonja. 

263/2009. (IX.7.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  Gemenc  Bau  Tolna 
Építőipari  és  Szolgáltató  Kft.-vel  2009. 
május 8-án a KEOP-7.1.2.0/1 F-2008-0147 
azonosítószámú,  Dombóvár  térségi 
Szennyvízkezelésének  kiépítése”  tárgyú 
projekt  tervezői  szolgáltatásaira  kötött 
szerződés  módosításához  az  alábbi 
befejezési határidőkkel járul hozzá.

• vízjogi  létesítési  engedélyhez 
szükséges  tervek elkészítése -  2009. 
október 10.

• hatósági  engedélyeztetés  -  2009. 
november 30.

• terület előkészítés - 2009. október 10.

A  képviselőtestület  felhatalmazza  az 
alpolgármestert  a  szerződésmódosítás 
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

264/2009. (IX.7.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete az ÁNTSZ Dombóvári, 
Tamási  Kistérségi  Intézet  2008.  évi 
tevékenységéről  szóló  tájékoztatót 
elfogadja. 

265/2009. (IX.7.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  csatlakozik  a  Bursa 
Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat  2010.  évi  fordulójához 
és  elfogadja  annak  Általános  Szerződési 
Feltételeit,  a 2010. évi költségvetésében e 
célra 2,5 millió Ft-ot különít el.

A pályázat lebonyolítását és elbírálását az 
alapító  okiratában  foglaltak  szerint  a 
„Dombóvár  Fiatal  Értelmiségéért” 
Közalapítvány végzi.

A  Képviselőtestület  felhatalmazza  az 
Alpolgármestert  a  szükséges 
dokumentumok aláírására.

Határidő: 2009.  szeptember  30.  –  a 
csatlakozási nyilatkozat aláírására
Felelős: Alpolgármester
Végrehajtásért  felelős:  Oktatási 
referensek

266/2009. (IX.7.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  a  KEOP-1.2.0/1F-2008-0147 
azonosítószámú, Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítése című, 60.000.000 Ft, azaz 
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hatvanmillió Ft nettó összköltségű pályázathoz 2009. évre 3.727.500 Ft, 2010. évre 772.500 
Ft saját forrás kiegészítést igényel.
A fejlesztés összköltsége:
Az előkészítő munkák  nettó összköltsége: 60.000.000 Ft.
Az előkészítő munkákra KEOP pályázaton elnyert támogatás: 51.000.000 Ft.
Az előkészítő munkák saját forrásának nettó összege:   9.000.000 Ft.

A fejlesztés pénzügyi ütemezése, a fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves 
ütemezése:
2009. II. félévében az előkészítő munkák nettó összköltség: 49.700.000 Ft
2009. II. félévében az előkészítő munkákra KEOP pályázaton elnyert támogatás: 

42.245.000 Ft
2009. II. félévében az előkészítő munkák saját forrásának összege:   7.455.000 Ft

2010. I. félévében az előkészítő munkák nettó összköltség: 10.300.000 Ft
2010. I. félévében az előkészítő munkákra KEOP pályázaton elnyert támogatás: 

  8.755.000 Ft
2010. I. félévében az előkészítő munkák saját forrásának összege:   1.545.000 Ft

A források biztosításának vállalt módja:
Dombóvár Város Önkormányzata a saját forrást költségvetésének terhére vállalja.

Határidő: 2009. október 1.
Felelős: Alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi és Költségvetési Iroda

267/2009. (IX.7.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  Kaposvár-TISZK 
Kft.-nek  a  TIOP  3.1.1-P-09/1.  „TISZK 
rendszerhez  kapcsolódó  infrastrukturális 
fejlesztések”  című  kiírásra  történő 
pályázata  benyújtásának  támogatásáról 
szóló  döntést  a  soron  következő,  2009. 
szeptember  15-ig  tartandó  ülésére 
elnapolja. 

Határidő: 2009. szeptember 15.
Felelős: Alpolgármester
Végrehajtásért  felelős: Oktatási 
referensek

268/2009. (IX.7.) Kt. sz. határozat

1.) Dombóvár  Város 
Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  József 
Attila  Általános  Művelődési 

Központ  alapító  okiratát  a 
következőképpen módosítja:

a) Az  alapító  okirat  10.  pontjában,  az 
óvodai  nevelés  alaptevékenységén 
belül cím az alábbiakkal egészül ki:

„Egy  gyermekcsoportban  német 
nemzetiségi óvodai nevelést folytat.”

b) Az  alapító  okirat  10.  pontjában 
felsorolt,  2010.  január  1-től  érvényes 
szakfeladatok  az  alábbiakkal 
egészülnek ki:

851 Iskolai előkészítő oktatás
851000  Óvodai  nevelés 
intézményeinek,  programjainak 
komplex támogatása
8510 Iskolai előkészítő oktatás
85101 Óvodai nevelés
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012  Sajátos  nevelési  igényű 
gyermekek óvodai nevelése, ellátása
851013 Nemzeti  és etnikai  kisebbségi 
óvodai nevelés, ellátás
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Német  nemzetiségi  gyermekek 
kisebbségi óvodai nevelése, ellátása

2.) Dombóvár  Város 
Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  József 
Attila  Általános  Művelődési 
Központ  alapító  okiratának 
módosító  okiratát,  és  a 
módosításokkal 
egybeszerkesztett  alapító 
okiratát  a  melléklet  szerinti 
tartalommal elfogadja.

3.) A  Képviselőtestület 
felhatalmazza  az 
Alpolgármestert,  hogy  a 
módosított  alapító  okiratot 
aláírja,  és  azt  a  társult 
önkormányzatok,  valamint  az 
illetékes  hatóságok  részére 
megküldje.

Határidő: 2009.  október  31.  –  aláírt 
alapító okiratok továbbítására

Felelős Alpolgármester
Végrehajtásért  felelős: Oktatási 
referensek

269/2009. (IX.7.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a Dombóvár, Kinizsi u. 
37. szám alatti ingatlanon (hrsz.: 1971/1.) 
található U-alakú épületben a rendvédelmi 
és közbiztonsági képzés céljára kialakított 
helyiség  használatát  a  Vincze  Ju-Jutsu-
ABS  System  Sportegyesület  részére 
sporttevékenységéhez  térítésmentesen 
átengedi  2009.  október  1-től  3  éves 
időtartamra. 

A  képviselőtestület  felkéri  az 
alpolgármestert,  hogy  az  Egyesülettel 
kötendő  szerződést,  amely  tartalmazza  a 
helyiség  használatával  kapcsolatos 
költségek  viselését,  terjessze  a  soron 
következő ülés elé. 

Felkéri  továbbá  az  alpolgármestert,  hogy 
dolgoztassa ki az U-alakú épület fűtésének 
kiviteli terveit, illetve költségeit. 

Határidő: 2009.  szeptember  15.  - 
szerződéskötésre

Felelős: Alpolgármester
Végrehajtásért  felelős:  Aljegyző, 
Polgármesteri Kabinet

270/2009. (IX.7.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  DDOP-2008-
4.1.2-0002 azonosítószámú „D.A.R.K. 
–  Dombóvári  Akcióterületi 
Rehabilitációs  Kezdeményezés”  című 
Európai  Uniós  projekt  kertében 
jóváhagyja

1) a  Horváth  és  Patartics 
Építészirodával  Dombóvár,  Arany 
János tér keleti oldalának engedélyes és 
kiviteli  terveinek  elkészítésére  kötött 
szerződést  nettó  2.500.000  Ft 
összegben
2) a Miháltz és Társai Építőművész és 
Mérnöki Tervező, Fővállalkozó Kft.-t-
vel a Pajtaszínház tervezésére kötendő 
szerződést  nettó  1.900.000,-Ft 
összegben  és  a  szerződéssel 
kapcsolatban  felmerülő 
többletköltségeket  nettó  500.000,-Ft 
összegben
3) a Miháltz és Társai Építőművész és 
Mérnöki Tervező, Fővállalkozó Kft.-t-
vel a Zsinagóga Tervezési szerződésére 
kötendő szerződést nettó 3.700.000,-Ft 
összegben  és  a  szerződéssel 
kapcsolatban  felmerülő 
többletköltségeket  nettó  500.000,-Ft 
összegben
4) az Erzsébet utcai lakások felújítási 
terveinek  elkészítésére  az  ismételt 
közbeszerzési eljárás indítását.

2. A  képviselőtestület  jóváhagyja  az 
alábbi  személyi  összetételű 
bírálóbizottságot  az  Erzsébet  utcai 
lakások  felújítási  terveinek  az 
engedélyezési  és  kivitelezési  tervek 
elkészítésére  irányuló  eljárásban  való 
közreműködésre:
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- dr. Szabó Péter, aljegyző
- Molnár Árpád, főépítész
- Pintérné  Gyuricza  Ágnes, 

közbeszerzési szakértő
- Kovács  Gyula,  pénzügyi 

irodavezető
- Miszler  Miklós,  ügyvezető 

igazgató,  Dombóvári 
Projektmenedzsment Kft. 

- Schmalcz  Ferenc,  ügyvezető 
igazgató  Schmalcz  Kft.  – 
Dombóvári  Projektmenedzsment 
Nonprofit  Kft.  megbízott  műszaki 
szervezete

Határidő: 2009.  szeptember  30.  – 
közbeszerzési  eljárás 
megindítására,  a  tervezési 
szerződések megkötésére

Felelős: Alpolgármester
Végrehajtásért  felelős: Dombóvári 
Projektmenedzsment Nonprofit Kft.

271/2009. (IX.7.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  szelektív-  és 
zöldhulladék-gyűjtés  ellátásával  2009. 
december  31.  napjáig megbízza  az ÖKO-
DOMBÓ  Környezet-  és 
Hulladékgazdálkodási  Kft.-t  (7200 
Dombóvár,  Ady Endre utca 8.)  600.000,- 
Ft + Áfa/hó áron, mely összeg a szerződés 
időtartama  alatt  nem  változhat.  A 
képviselőtestület  a  megbízás  feltételeként 
köti  ki,  hogy  az  elszállított  szelektív 
hulladék  mennyisége  alapján  a  további 
hasznosítás  bevételéből  2,50  Ft/kg 
visszatérítés illeti meg az önkormányzatot.
A  képviselőtestület  felhatalmazza  az 
alpolgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2009.  szeptember  30.  -  a 

szerződéskötésre
Felelős: Alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda

272/2009. (IX.7.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  Hamulyák 
Közalapítvány  elnökének  tájékoztatását  a 
Közalapítvány gazdálkodásáról  tudomásul 
veszi.
Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  felkéri  a  Hamulyák 
Közalapítvány  Kuratóriumát  arra,  hogy 
készítsen tervet a Közalapítvány pénzügyi 
helyzetének  megoldására  vonatkozóan, 
mely  tartalmazza  a  Közalapítvány  által 
2010. évben megvalósítani  kívánt  célokat 
is.

Határidő: 2009. november 15.
Felelős: Alpolgármester
Végrehajtásért  felelős:  a  Kuratórium 
elnöke

273/2009. (IX.7.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  felhatalmazza  az 
alpolgármestert  az  Integrált 
Önkormányzati  Szolgáltató  Szervezet 
igazgatója  2009.  évi  mérhető 
prémiumfeladatainak kidolgozására.
A feladatok teljesítésének határideje 2009. 
december  31.,  értékelési  határideje  2010. 
március 31.
Valamennyi  feladat  teljesítése  esetén  a 
prémium összege 400.000 Ft.
Részteljesítés  esetén  a  vezető  a  teljesítés 
mértékével  arányosan, 
prémiumfeladatonként  100.000  Ft 
prémiumra jogosult. 

Határidő: 2010.  március  31.  - 
Prémiumfeladatok tejesítésének 
értékelésére

Felelős: Alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

274/2009. (IX.7.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  mellékelt 
együttműködési  megállapodás  szerint 
csatlakozik  az  „Európa  Park”  projekt 
megvalósításához. 
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A  képviselőtestület  megbízza  az 
alpolgármestert,  hogy  a  megállapodásban 
foglalt  feladatok  elvégzésére 
munkacsoportot hozzon létre.
A  képviselőtestület  felhatalmazza  az 
alpolgármestert  az  együttműködési 
megállapodás aláírására.

Határidő: 2009.  szeptember  20.  – 
megállapodás aláírására

Felelős: Alpolgármester
Végrehajtásért  felelős:  Polgármesteri 
Kabinet

275/2009. (IX.7.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  az  önkormányzati 
fenntartású  intézményekben 
közalkalmazotti  jogviszonyban  álló 
munkavállalóknak  a  közoktatásban 
résztvevő  gyermekei  számára  10.000  Ft 
összegű iskolakezdési támogatás juttatását 
engedélyezi. A Képviselőtestület a juttatás 
fedezetét  a  2009.  évi  költségvetésben 
biztosítja.
A  képviselőtestület  felhatalmazza  az 
alpolgármestert  a  támogatás  összegének 
intézményenkénti  felosztására,  a  juttatás 
igénybevételének szabályozására.

Határidő: 2009. október 30. – a támogatás 
átutalására

Felelős: Alpolgármester
Végrehajtásért felelős:
Pénzügyi és Költségvetési Iroda,
Integrált  Önkormányzati  Szolgáltató 
Szervezet

276/2009. (IX.7.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  Kaposvár-TISZK 
Kft.-nek  a  TIOP  3.1.1-P-09/1.  „TISZK 
rendszerhez  kapcsolódó  infrastrukturális 
fejlesztések”  című  kiírásra  történő 
pályázata  benyújtását  támogatja,  és  a 
pályázat  végrehajtásához  legfeljebb  6 
millió Ft önerő biztosításával járul hozzá, 
amelyből a Apáczai Csere János Bölcsőde, 

Óvoda,  Általános  és  Középiskola, 
Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  és 
Kollégium saját  költségvetéséből  3 millió 
Ft-ot az önkormányzat részére megtérít.
A  Képviselőtestület  felhatalmazza  az 
Alpolgármestert,  hogy  az  önerő 
biztosításáról  szóló  határozatot  a 
pályázatot benyújtó Kaposvár-TISZK Kft. 
részére  megküldje,  és  a  pályázati 
dokumentációt aláírja.

Határidő: 2009. szeptember 15. Határozat 
továbbítására

Felelős: Alpolgármester
Végrehajtásért  felelős: Oktatási 
referensek

277/2009. (IX.7.) Kt. sz. határozat

1.) Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  József  Attila 
ÁMK  fenntartását  biztosító 
Közoktatási  Intézményfenntartó 
Társulás megállapodását  az alábbiak 
szerint módosítja:

a) A Megállapodás az alábbi új 4.9 
ponttal egészül ki:

4.9  Az  Intézményfenntartó  Társulás 
intézményének  alapítói  jogokkal 
felruházott irányító szerve:
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete
7200 Dombóvár, Szent István tér 1.

b) A  Megállapodás  7.8.  pontja 
helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az intézmény az előirányzatok feletti 
rendelkezési  jogosultság 
szempontjából  teljes  jogkörrel 
rendelkező,  önállóan  működő 
költségvetési  szerv,  mely  alatt  a 
tagintézmények  gazdálkodás  is 
értendő. Pénzügyi-gazdálkodási 
feladatait az Integrált Önkormányzati 
Szolgáltató Szervezet látja el. 

2.) Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  az Apáczai  Csere 
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János Bölcsőde, Óvoda, Általános és 
Középiskola,  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény  és 
Kollégium  fenntartását  biztosító 
Közoktatási  Intézményfenntartó 
Társulás megállapodását  az alábbiak 
szerint módosítja:

a) A Megállapodás az alábbi új 5) g) 
ponttal egészül ki:

5)  g)  Az Intézményfenntartó  Társulás 
intézményének  alapítói  jogokkal 
felruházott irányító szerve: 
Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete
7200 Dombóvár, Szent István tér 1.
Alapítói  jogok  gyakorlására  jogosult 
szervei:
Attala  Község  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete
7252 Attala, Kossuth Lajos utca 15.
Csikóstőttős  Község 
Önkormányzatának Képviselőtestülete
7341 Csikóstőttős, Hunyadi tér 24.
Döbrököz  Község  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete
7228 Döbrököz, Páhy utca 45.
Jágónak  Község  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete
7362 Jágónak, Kossuth Lajos utca 22.
Kapospula Község Önkormányzatának 
Képviselőtestülete
7251 Kapospula, Béke tér 21.
Kaposszekcső  Község 
Önkormányzatának Képviselőtestülete
7361 Kaposszekcső, Táncsics utca 30.
Nak  Község  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete
7215 Nak, Fő utca 127.

b)  A  Megállapodás  11)  i)  pontja 
helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az intézmény  az  előirányzatok  feletti 
rendelkezési jogosultság szempontjából 
teljes  jogkörrel  rendelkező,  önállóan 
működő költségvetési szerv, mely alatt 
a  tagintézmények  gazdálkodása  is 
értendő.  Pénzügyi-gazdálkodási 

feladatait  az  Integrált  Önkormányzati 
Szolgáltató Szervezet látja el. 

3.) A Képviselőtestület felhatalmazza az 
Alpolgármestert,  hogy  a  módosított 
társulási  megállapodásokat  a  társult 
önkormányzatoknak  küldje  meg,  és 
azok elfogadását követően írja alá.

Határidő: 2009.  szeptember  30. 
Módosított  társulási 
megállapodások 
megküldésére

Felelős: Alpolgármester
Végrehajtásért  felelős: Oktatási 
referensek

278/2009. (IX.7.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  22/2009.  (II.  9.)  Kt. 
sz.  határozatában  az  utcai  futóverseny 
megrendezésére  biztosított,  fel  nem 
használt  400.000  Ft  felosztását  a  Humán 
Bizottságra bízza azzal a kikötéssel, hogy 
kizárólag  a  Dombóváron  működő 
sportegyesületek  támogatására 
használhatja fel.

279/2009. (IX.7.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  dombóvári  0302/9 
hrsz.-ú,  kivett  árok,  gyep(rét),  községi 
mintatér  művelésű  ágú,  38  ha  0794  m2 

területű mezőgazdasági termőföld ingatlan 
119/120592  tulajdoni  arányára  szóló, 
Schnetz  Zoltán  eladó,  valamint  Molnár 
Dániel  vevő,  dombóvári  lakosok  közötti 
adásvételi szerződés tárgyában elővásárlási 
jogával él. 

A  képviselőtestület  felhatalmazza  az 
alpolgármestert  a  szükséges 
jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: Alpolgármester
Végrehajtásért  felelős:  Jogi,  Hatósági és 
Vagyongazdálkodási Iroda



Dombóvári Közlöny                                           -   9   -                                   V. évfolyam 12. szám  

280/2009. (IX.7.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  tüskei  horgásztó 
állapotfelmérésére beérkezett árajánlatokat 
nem fogadja el. 

A  képviselőtestület  -  elismerve  a 
mederkotrás  szükségességét  -, 
felhatalmazza  az  alpolgármestert  legalább 
3 árajánlat bekérésére a megvalósíthatósági 
tanulmány elkészítésére.

281/2009. (IX.7.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  Dombóvár  város 
Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 
2009. évi ellenőrzéséről szóló beszámolót 
elfogadja.
A Képviselőtestület a határozat mellékletét 
képező intézkedési tervet tudomásul veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: Aljegyző
Végrehajtásért  felelős: Érintett 
szervezetek vezetői

Intézkedési terv

Dombóvár Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről készült 
V-3001-4/16/2009. számú számvevői jelentésben foglalt javaslatok végrehajtására. 

1. Közzétételi kötelezettségekkel kapcsolatosan

a)  Közérdekű  adatok  elnevezés  alatt  a  jogszabályoknak  megfelelő  adattartalommal  az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A §-a és 15/B §-a szerinti szerződések 
közzététele az önkormányzat honlapján.
Felelős: dr. Szabó Péter aljegyző
Határidő: 2009. október 15., illetve folyamatos

b)  A 2007.  évi  költségvetési  beszámoló  szöveges  indokolásának  közzététele  a  közérdekű 
adatok elnevezés alatt az önkormányzat honlapján. 
Felelős: Babati Gabriella testületi referens
Határidő: 2009. szeptember 10.

c) Közérdekű adatok közzétételének rendjéről szóló szabályzat elkészítése
Felelős: Jegyző
Határidő: 2009. október 31.

2. Pénzügyi szabályozással kapcsolatos intézkedések

a) Önköltségszámítás rendjére szabályozás készítése
Felelős: Kovács Gyula, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője
Határidő: 2009. szeptember 30.

b) A kiadások teljesítésének elrendelése előtt a kijelölt személyeknek a Belső szabályzatban 
előírt  módon ellenőrizni.  Szakmailag  igazolni  kell  azok jogosultságát,  összegszerűségét,  a 
szerződés, megrendelés, megállapodás teljesítését. 
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Felelős:  Szakmai  teljesítésre,  érvényesítésre,  ellenjegyzésre  jogosult,  felhatalmazott 
személyek.
Határidő: folyamatos

c) Az utalványok ellenjegyzői az ÁSZ. 137.§(3.) intézkedés előírásai alapján végezzék el a 
folyamatba épített ellenőrzési feladatokat. 
Felelős: Utalvány ellenjegyzésre jogosult, felhatalmazott személyek.
Határidő: folyamatos 

d) A kötelezettségvállalás és utalványozás rendjének módosítása, az 50 ezer forintot el nem 
érő kötelezettségek írásba foglalásáról.
Felelős: Jegyző
Határidő: 2009. november 15.

e) Az éves költségvetés és zárszámadás előterjesztésekor bemutatandó mérlegek, kimutatások 
tartalmáról rendelet-tervezet készítése.
Felelős: Kovács Gyula, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője
Határidő: 2009. november 30.

f)  Értékelési  szabályzat  készítése  az  értékelések  ellenőrzéséért  felelős  munkakörök 
meghatározásával, munkaköri leírások módosításával.
Felelős: Jegyző
Határidő: 2009. november 15.

g) Selejtezési szabályzat kiegészítésére a döntéshozatalra jogosultak körével az üzemeltetésre 
átadott eszközre vonatkozóan, munkaköri leírások módosítása. 
Felelős: Jegyző
Határidő: 2009. november 15.

h) A Kötelezettségvállalási szabályzat szerint felhatalmazott dolgozók munkaköri leírásának 
módosítása. 
Felelős: Jegyző
Határidő: 2009. november 15.

3. A belső ellenőrzés szabályszerű kereteinek kialakítása
a.) A stratégiai terv összeállítása a Ber. 19. §-ban megfogalmazottak szerint történik, mely a 
kockázati tényezőket is tartalmazza:
Felelős: Jegyző, Szücsné Tarnai Márta, belső ellenőrzési csoport vezetője

Határidő: 2009. november 30.

b.) A Dombóvár és Környéke Kistérségi Társulással kötött megállapodás kiegészítése a Ber. 
4/A § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
Felelős: Jegyző
Határidő: 2009. november 30.

c.) Belső ellenőrzési kézikönyv kiegészítése a Ber. 12. § i) pontja szerint - a belső 
ellenőrzési tevékenység minőségét biztosító eljárások kidolgozása:

Felelős: Jegyző, Szücsné Tarnai Márta, belső ellenőrzési csoport vezetője
Határidő: 2009. október 30.
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d) A belső ellenőrzés során érvényesítésre kerülnek a belső ellenőrzési tevékenység minőségét 
biztosító eljárások:
Felelős: Jegyző, Szücsné Tarnai Márta, belső ellenőrzési csoport vezetője
Határidő: 2009. október 30.

4.A belső ellenőrzés megfelelő működése:
a.) Az éves  ellenőrzési  terv  összeállításánál  a  kockázatelemzés  a  magas  kockázatúnak 

tartott területeket a hatályos kockázatkezelési eljárásrend alapján kerül megállapításra.
Felelős: Szücsné Tarnai Márta, belső ellenőrzési csoport vezetője
Határidő: 2009. november 15.

b.) Az ellenőrzési program összeállítása a Ber. 23. §. (3) bekezdésében előírtak szerint a 
belső ellenőrzési vezető írja alá.

Felelős: Szücsné Tarnai Márta, belső ellenőrzési csoport vezetője
Határidő: 2009. május 1.

c.) Az intézkedési tervben megfogalmazott feladatok végrehajtásának nyomon követését 
biztosító  nyilvántartási  rendszer  kialakítása  a  pénzügyminiszter  által  közzétett 
módszertani  útmutató  alapján  történik  a  Ber.  12.  §  n  pontjában  foglaltaknak 
megfelelően.

Felelős: Szücsné Tarnai Márta, belső ellenőrzési csoport vezetője
Határidő: 2009. szeptember 30.

5. Pályázatkoordinálással kapcsolatos szabályok megalkotása
a.) Az önkormányzati szintű pályázat-nyilvántartás vezetéséért felelős személy kijelölése.
Felelős: jegyző
Határidő: 2009. október 30.

b.) A  pályázatfigyelést  végzők  és  a  döntési,  illetve  döntés-előterjesztési  jogkörrel 
rendelkezők közötti információszolgáltatási kötelezettség meghatározása.

Felelős: jegyző
Határidő: 2009. október 30.

a) A polgármester és a fejlesztési feladat lebonyolítója közötti kapcsolattartás illetve a 
pályázatfigyelés,  a  pályázatkészítés  és  az  európai  uniós  forrással  támogatott 
fejlesztések lebonyolításával kapcsolatos feladatok eljárási rendjének meghatározása.

Felelős: jegyző
Határidő: 2009. október 30.

6. Az informatikai rendszerek működésével kapcsolatos intézkedések
a.) Informatikai stratégia megalkotása.

Felelős: jegyző
Határidő: 2009. november 30.

b.) E-közigazgatási stratégia megalkotása.
Felelős: jegyző
Határidő: 2009. november 30.

282/2009. (IX.7.) Kt. sz. határozat
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1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  Dombóvári 
Borostyán  Nonprofit  Korlátolt 
Felelősségű  Társaság 
felügyelőbizottságának  ügyrendjét  a 
melléklet szerint jóváhagyja. 

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  Dombóvári 
Projektmenedzsment  Nonprofit 
Korlátolt  Felelősségű  Társaság 

felügyelő-bizottságának  ügyrendjét  a 
melléklet szerint jóváhagyja. 

283/2009. (IX.7.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  az  önkormányzat 
gazdálkodásának 2009. I. félévi helyzetéről 
szóló tájékoztatót elfogadja.

A Képviselőtestület a 248/2009. (IX.7.) számú határozatát egyedi ügyben eljárva hozta 
meg.

______________________



RENDELETEK

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

A Képviselőtestület 2009. szeptember 7-i ülésén elfogadott rendeletei:

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
30/2009. (IX. 10.) rendelete

a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Dombóvár  Város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  a  hulladékgazdálkodásról  szóló 
2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 35. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, 
az országos és a területi hulladékgazdálkodási tervben foglalt célokkal, feladatokkal és a helyi 
építési  szabályzattal  összhangban  Dombóvár  város  közigazgatási  területére,  a 
hulladékgazdálkodási  tervek részletes  tartalmai  követelményeiről  szóló 126/2003.(VIII.15.) 
Korm. rendelet rendelkezései figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja. 

1. §

Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási tervét az e rendelet melléklete tartalmazza. 

2. §

A képviselőtestület  a  hulladékgazdálkodási  terv  végrehajtását  a  Hgt.  37.  §  (1)  bekezdése 
alapján 2 évente felülvizsgálja.

3. §

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az 54/2004.(IX.1.) rendelet hatályát veszti.

Dombóvár, 2009. szeptember 7.

Krauss Péter
alpolgármester

dr. Szabó Péter
aljegyző

http://www.dombovar.hu/


Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
31/2009. (IX.10.) rendelete

egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

Az Alkotmány  44/A.  §  (2)  bekezdésében  foglalt  felhatalmazás  alapján  Dombóvár  Város 
Önkormányzatának Képviselő- testülete a következő rendeletet alkotja

A rendelet célja
1. §

Jelen rendelet az Európai Parlament, illetve a Tanács által együttes döntési eljárás keretében 
elfogadott,  a  belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló  2006/123/EK  irányelv  szabályainak  való 
megfelelést  szolgálja  –  Dombóvár  Város  Önkormányzatának  Képviselő-  testülete  által 
alkotott – e rendelet 2-14. §-ában nevesített önkormányzati rendeletek vonatkozásában.

2. §

Dombóvár  Város  Önkormányzata  Képviselőtestületének  a  város  címeréről  és   zászlójáról 
szóló  7/1991.(  VI.14.)  rendelet  6.  §-a  6.  §  (1)  bekezdésre  változik  és  a  következő új  (2) 
bekezdéssel egészül ki: 

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

3. §

Dombóvár  Város  Önkormányzata  Képviselőtestületének  az  önkormányzati  tulajdonú 
viziközművekből szolgáltatott ivóvíz, és a csatornaművekkel biztosított szennyvízelvezetés, 
-tisztítás és -kezelés díjainak megállapításáról szóló 7/1994.(V.1.) rendelet 6. §-a a következő 
új (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3)  E rendelet  a  belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló,  az  Európai  Parlament  és  a  
Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.”

4. §

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi építészeti értékek védelméről 
szóló 30/1999.(X.26) rendelet 19. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3)  E rendelet  a  belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló,  az  Európai  Parlament  és  a  
Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.”

5. §

Dombóvár  Város  Önkormányzata  Képviselőtestületének  a  temetőkről  és  a  temetkezés 
rendjéről szóló 25/2001.(VI.28) rendelet 24. §-a 24. § (1) bekezdésre változik és kiegészül a 
következő új (2) bekezdéssel:

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



6. §

Dombóvár  Város  Önkormányzata  Képviselőtestületének  a  mezei  őrszolgálatról  szóló 
28/2001.(VI.28) rendelet 6. §-a kiegészül a következő új (4) bekezdéssel

„(4)  E rendelet  a  belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló,  az  Európai  Parlament  és  a  
Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.”

7. §

Dombóvár  Város  Önkormányzata  Képviselőtestületének  a  települési  szilárd  hulladékkal 
kapcsolatos  helyi  közszolgáltatásról  szóló  34/2002.(XII.12.)  rendelet  14.  §-a  kiegészül  a 
következő új (5) bekezdéssel:

„(5)  E rendelet  a  belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló,  az  Európai  Parlament  és  a  
Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.”

8. §

Dombóvár  Város  Önkormányzata  Képviselőtestületének  a  zajt  okozó  tevékenységek 
engedélyezéséről  szóló  39/2005.(VI.8)  rendelet  6.  §-a  kiegészül  a  következő  új  (3) 
bekezdéssel:

„(3)  E rendelet  a  belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló,  az  Európai  Parlament  és  a  
Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.”

9. §

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének  a közigazgatási hatósági eljárásban 
az elektronikus  ügyintézésről  szóló  60/  2005.  (X.28.)  rendelet  2.  §-a  2.  §  (1)  bekezdésre 
változik és kiegészül a következő új (2) bekezdéssel:

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

10. §

Dombóvár  Város Önkormányzata  Képviselőtestületének a  távhőszolgáltatásról  szóló 2005. 
évi  XVIII.  törvény  rendelkezéseinek  Dombóvár  város  területén  történő  végrehajtásáról, 
valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb díjairól szóló 62/2005.(XII.2.) rendelet 19. §-a 19. 
§ (1) bekezdésre változik és kiegészül a következő új (2) bekezdéssel:

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

11.  §

Dombóvár  Város  Önkormányzata  Képviselőtestületének  a  város  közigazgatási  területének 
helyi  építési  szabályzatáról szóló  2/2006.  (II.20.)  rendelet  28.  §-a  28.  §  (1)  bekezdésre 
változik és kiegészül a következő új (2) bekezdéssel:

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



12.  §

Dombóvár  Város  Önkormányzata  Képviselőtestületének  a  közterület-használat,  hirdetési, 
reklámcélú építmények, táblák elhelyezésének szabályozásáról szóló 5/2006.(II.20.) rendelet 
17. §-a kiegészül a következő új (7) bekezdéssel:

„(7)  E rendelet  a  belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló,  az  Európai  Parlament  és  a  
Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.”

13.  §

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének az állatok tartásáról és védelméről 
szóló 28/2007. (VI.29.) rendelet 21. §-a kiegészül a következő új (3) bekezdéssel:

„(3)  E rendelet  a  belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló,  az  Európai  Parlament  és  a  
Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.”

14. §

Dombóvár  Város  Önkormányzata  Képviselőtestületének  a  települési  szilárd  hulladékkal 
kapcsolatos helyi közszolgáltatás legmagasabb díjáról szóló 54/2008.(XII.19.) rendelet 5. §-a 
5. § (1) bekezdésre változik és kiegészül a következő új (2) bekezdéssel:

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

15. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dombóvár, 2009. szeptember 7.

Krauss Péter
alpolgármester

dr. Szabó Péter
aljegyző



Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
32/2009. (IX. 10.) rendelete

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó 
szabályokról szóló 43/2006.(XII. 20.) sz. rendelet módosításáról

Dombóvár  Város  Önkormányzata  Képviselőtestülete  a  lakások  és  helyiségek  bérletére, 
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 
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) a 84. § (1) bekezdésében foglalt  
felhatalmazás  alapján az  önkormányzat  tulajdonában lévő  lakások  és  helyiségek  bérletére 
vonatkozó  szabályokról  szóló  43/2006.  (XII.  20.)  sz.  önkormányzati  rendeletét  (a 
továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

1. §

A Rendelet 14/A. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2)  A  város  szakember-gondjainak  megoldását  szolgáló  elhelyezéskor  a  bérleti  
szerződést  legfeljebb  a  munkakör  (vagy  munkaviszony)  betöltése  tartamáig  lehet  
megkötni.  Határozatlan  idejű  munkaviszony  esetén  a  bérleti  szerződést  5  évre  kell  
megkötni,  amely  az  egyes  lakástípusokra  vonatkozó  szabályok  szerint  a  munkaviszony  
fennállásáig  ismételten  meghosszabbítható.  Abban  az  esetben,  ha  a  munkavállaló  
munkaviszonya nyugdíjazás folytán szűnik meg, a lakásbérleti szerződés - a jogosultsági  
feltételek  fennállása  esetén  -  a  munkaviszony  megszűnését  követően  is  ismételten  
meghosszabbítható.”

Záró rendelkezések
2. §

(1) A  Rendelet  3.  §  (1)  bekezdésében  és  3.  sz.  függelékében  a  Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási  Kht.  elnevezés  helyébe  Dombóvári  Város-  és  Lakásgazdálkodási 
Nonprofit Kft. lép.

(2) A Rendelet 3. § (1), (13), (15), 9. § (8), (9), (10), 10. § (2), (8), 11.§ (2), (9), (12), 12. §  
(9), (11), 15. § (1), (10) bekezdéseiben, valamint a 3. sz. függelékben a Kht. elnevezés 
helyébe Kft. lép.

(3) A Rendelet 4. § g) pontja, valamint a 14. § hatályát veszti.

(4) A Rendelet 17. §-a kiegészül az alábbi (3) bekezdéssel:
”(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács  
2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.”

(5) A  Rendelet  1.  számú  mellékletében  felsorolt  Szociális  alapon  bérbe  adható  lakások 
„Komfort nélküli, V. műszaki állapotú lakások” kategóriájából a 2. sor (Erzsébet u. 64/B, 
hrsz.  269/3),  valamint  a  Piaci  alapon  bérbe  adható  lakások  „Komfortos,  II.  műszaki 
állapotú lakások” kategóriájából a 4. sor (Munkás tér 3.) törlésre kerül. 



(6) A Rendelet 1. számú mellékletében a Szociális alapon bérbe adható lakások „Komfort 
nélküli, IV. műszaki állapotú lakások” kategóriája 2. sorként kiegészül az Arany J. tér 7. 
(55 m²-es) 1 lakással.

(7) A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

(8) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dombóvár, 2009. szeptember 7. 

Krauss Péter
alpolgármester

dr. Szabó Péter
aljegyző

Melléklet
„3. sz. melléklet

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. által bérbe adható  
önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek

Cím Funkció Alapterület (m²)

1. Ady E. u. 8.       iroda             40
2. Ady E. u. 8.       iroda             19
3. Arany J. tér 26.       raktár/terület           288
4. Bajcsy-Zsilinszky u. 20.       üzlet             30
5. Gyár u. 16.       üzlet             44
6. Hunyadi tér 2/a.       iroda/üzlet               4
7. Hunyadi tér 22/B.       iroda/üzlet             43
8. Hunyadi tér 30-32.       iroda/üzlet             32
9. Hunyadi tér 30-32.       iroda/üzlet             23
10. Hunyadi tér 30-32.       iroda/üzlet             25
11. Hunyadi tér 30-32.       iroda/üzlet             23
12. Hunyadi tér 30-32.       iroda/üzlet             21
13. Hunyadi tér 30-32.       iroda/üzlet             32
14. Hunyadi tér 30-32.       iroda/üzlet             33
15. Hunyadi tér 34/B.       iroda/üzlet             55
16. Népköztársaság u. 1/B.       garázs             17
17. Népköztársaság u. 23-29.       garázs             17
18. Népköztársaság u. 7.       iroda/üzlet             38
19. Népköztársaság u. 7. fsz. 2.       iroda/üzlet           118
20. Szabadság u. 14.       rendelő             36

„



Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 
33/2009. (IX. 10.) rendelete

Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó 
térítési és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 42/2005. (VI. 8.) rendelet 

módosításáról

Dombóvár  Város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  a  közoktatásról  szóló  1993.  évi 
LXXIX. törvény 117.  §  (4)  bekezdésében,  valamint  a  124.  §  (21)  bekezdés  a)  pontjában 
foglalt felhatalmazás alapján alkotott rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint 
módosítja:

1. §

A Rendelet az alábbi 5/A §-sal egészül ki:

„Nem magyar állampolgárok által fizetett díjak
5/A §

(1) A Közoktatási tv. 110. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak hatálya alá tartozó nem magyar 
állampolgár,  -  ha  nemzetközi  szerződés  vagy jogszabály  másképpen  nem rendelkezik, 
illetve az ingyenességet biztosító viszonosság hiányában –, a közoktatási intézményekben 
igénybevett szolgáltatás igénybevételéért díjat fizet.

(2) A díj mértéke tanévenként a szakmai feladatra jutó - tanévkezdéskor számított  – folyó 
kiadások egy tanulóra jutó hányada.

(3) A közoktatási  intézmény vezetője a díjat  csökkentheti,  amennyiben a gyermek,  tanuló 
szociális  helyzete,  családi,  jövedelmi  viszonyai  ezt  indokolttá  teszik,  vagy  a  tanuló 
kimagasló tanulmányi eredménye alapján erre érdemes.

(4)  A  Munkavállalók  Közösségen  belüli  szabad  mozgásáról  szóló  1612/68/EGK rendelet 
hatálya  alá  tartozó  személyek  az  önkormányzat  közoktatási  intézményeiben  a  magyar 
állampolgárokkal  azonos  feltételekkel  vehetik  igénybe  a  közoktatási  törvényben 
biztosított szolgáltatásokat.”

2. §

(1) A képviselőtestület a Rendelet 10. §-ának (4) bekezdését hatályon kívül helyezi.

(2) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Dombóvár, 2009. szeptember 7.

Krauss Péter
alpolgármester

dr. Szabó Péter
aljegyző



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.

Nettó 5 millió forintot elérő, vagy meghaladó értékű szerződések
2009. 07. 28. – 2009. 09.10.

Típusa Tárgya Szerződő fél Értéke (Ft) Időtartama

1 vállalkozói Hunyadi téri csomópont 
átépítése (2. rész) SOLTÚT Kft. 61 187 737 09.07.16. – 

  09.10.25.

2 vállalkozói

Tájékoztatási és 
kommunikációs feladatok 

lebonyolítása – KEOP-
Térségi szennyvíz

Bakád Kft. 5 000 000 09.08.28. – 
 10.03.23.

3 vállalkozói

Szabadság utcai iskolánál 
kiszolgáló út építése és a 
Béke utca burkolatának 

megerősítése

SWIETELSKY 
Magyarország 

Kft.
13 545 659 09.09.14. – 

  09.10.30.
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	A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. által bérbe adható önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek

