DOMBÓVÁRI

KÖZLÖNY

2009. november 30.

V. évfolyam 15. szám
TARTALOM

Határozatok..............................................................................2. oldal
Rendeletek..............................................................................16. oldal
− 38/2009. (XI. 30.) rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2002.
(XI.29.) rendelet módosításáról

16. oldal

Szerződések.............................................................................18. oldal

HATÁROZATOK
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 18-i
rendkívüli ülésén elfogadott határozatai:
338/2009. (XI.18.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a KEOP-7.1.2.0/1F2008-0147 azonosítószámú, „Dombóvár
térségi Szennyvízkezelésének kiépítése”
tárgyú projekt támogatási szerződésének a
mellékelt útvonalterv szerinti módosítását

kérelmezi a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium
Fejlesztési
Igazgatóság
Végrehajtási Főosztályánál.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

1. számú melléklet: Tevékenységek-költségkategóriák

Tevékenységekköltségkategóriák
IMMATERIÁLIS JAVAK
Vagyoni értékű jogok
Szellemi termékek
INGATLANOK
ÉS
KAPCSOLÓDÓ
VAGYONI
ÉRTÉKŰ JOGOK
Lőszermentesítés
Régészeti felmérés/feltárás
Egyéb terület előkészítő munka
IGÉNYBE
VETT
SZOLGÁLTATÁSOK
KÖLTSÉGEI
Bérleti díjak
Hirdetés, reklám, tájékoztatási
költségek
Oktatás és továbbképzés költségei
Közbeszerzési
dokumentáció
költsége
Megvalósíthatósági
tanulmány,
költség-haszonelemzés
Tervezés
Egyéb projekt megvalósításhoz
kapcsolódó tanulmány
Közbeszerzési tanácsadó díja
Igénybe vett projektmenedzsment
szolgáltatás

Projekt
előkészítés
Terv
(Ft-ban)

Egyéb
Projekt
szakértői
menedzsment szolgáltatások
Terv
Terv
(Ft-ban)
(Ft-ban)

Összesen
Terv
(Ft-ban)

180 000
1 200 000
3 620 000

180 000
1 200 000
3 620 000

4 000 000

4 000 000

3 000 000
30 000 000

3 000 000
30 000 000

1 000 000
9 600 000

1 000 000
9 600 000

7 400 000

7 400 000

Jogi tanácsadás
Pénzügyi
tanácsadás,
könyvvizsgálat
Egyéb
projekt
előkészítéshez
kapcsolódó szolgáltatás
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
KÖLTSÉGEI
Közbeszerzési eljárás közzétételi
költsége
Engedélyezés hatósági díjai
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási
díjak
Művelési ágból való kivonás
költsége
Területhasználati díj
Értékbecslés
Különféle egyéb költségek
BÉRKÖLTSÉG
Bérköltség
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB
KIFIZETÉSEK
Személyi jellegű egyéb kifizetések
BÉRJÁRULÉKOK
Nyugdíjbiztosítási
és
egészségbiztosítási járulék
Egészségügyi hozzájárulás
Munkaadói járulék
Szakképzési hozzájárulás
Egyéb bérjárulék
MINDÖSSZESEN

43 000 000

17 000 000

60 000 000

2. sz. melléklet – A projekt előkészítés közbeszerzései
Ütemezés [év.hó]
Közbeszerzési
eljárás tárgya

Közbeszerzési
szakértő
kiválasztása

Részajánlat
(Név/
n.a)

n.a.
n.a.

Tervezés
n.a.
PIU
Önrész
finanszírozáshoz
hitel
Környezeti
hatásvizsgálat
elkészítetésére
hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás

n.a.

Közbeszerzési
eljárás típusa

Előkészítési
tevékenységek
felsorolása

Közbeszerzési
dokumentációk
Egyszerű
összeállítása és az
eljárások lebonyolítása
Tervdokumentáció (RMT,
CBA, engedélyek, területNyílt
előkészítés, hatósági
díjak)
A projekt pénzügyi és
műszaki koordinációja,
Nyílt
elszámolások, jelentések
készítése
Dokumentációs
3 ajánlatkérés összeállítása, ajánlatkérés,
szerződéskötés

n.a.
tárgyalásos

Dokumentáció
összeállítása és a
tárgyalásos eljárás
lebonyolítása

Közbeszerzési
dokumentáció
kidolgozása

KSz
jóváhagyás

Ajánlati
felhívás
megjelenése

Ajánlatok
értékelése

Szerződéskötés

2008.09.01

NR

2008.09.26.

2008.10.13

2008.10.16

2008.12.31

NR

2009.01.26

2009.03.09

2009.03.30

2008.12.15

NR

2008.12.22

2009.02.28

2009.03.08

2010.01.15.

-

2010.01.16.

2010.02.21.

2010.02.28.

2009.11.26.

-

2009.11.27.

2009.12.14.

2009.12.21.

Kedvezményezett
neve:
Projekt címe:

Dombóvár Város Önkormányzata

Azonosító adat:

KEOP-1.2.0/1 F-2008-0147

Jelenlegi helyzet
áttekintése:

A projekt a Dombóvári agglomeráció területén kerül kivitelezésre. Az agglomerációt öt település – Dombóvár, Szabadi, Csoma, Attala és
Döbrököz - alkotja. A projekt megvalósítása érdekében - melyben Dombóvár, mint gesztor település vesz részt - a pályázatban szereplő három
település – Dombóvár, Attala és Döbrököz - 2008. június 11-én a jelenlegi helyzetnek megfelelő Együttműködési megállapodást kötött. A
projektben résztvevő önkormányzatokat az általános képviseleti jogkörrel felruházva a gesztor önkormányzat nevében eljáró mindenkori
polgármester képviseli. A második fordulós pályázat már a projekt-előkészítés során megalakuló társulás, a Dombóvár Térségi
Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás nevében kerül benyújtásra, projektgazda a megvalósítás fázisában már a Társulás lesz.
Az agglomeráció két településén – Szabadi és Csoma – előzetes műszaki és gazdasági kalkulációk alapján nem valósítható meg és
üzemeltethető gazdaságosan a csatornahálózat. Ennek megfelelően képviselő testületi határozatban nyilatkoztak arról, hogy tudnak a projektről,
illetve arról a tényről, ha jelen pályázatban nem szerepelnek, 2013-ig újabb szennyvízberuházásra nem pályázhatnak.
A projektben közvetetten érintett Kapospula Község is, mivel – a helyi domborzati viszonyokat és a költséghatékonyságot figyelembe véve – az
ott már meglévő csatornarendszer felhasználásával történik majd Attala szennyvízének továbbítása a dombóvári szennyvíztisztító telepre. A
település hozzájárult a projekt megvalósításához.
Dombóvár csak részben, míg Attala és Döbrököz egyáltalán nem rendelkezik szennyvízhálózattal. A beruházással megvalósítható az
agglomeráció közüzemű csatornázása és szennyvízelvezetése, a felszíni és felszín alatti vizek védelme.
A térség településeinek közüzemű csatornázása a Dombóvár városi szennyvíztisztító telep fejlesztéséből adódó szabad kapacitásra épül.
Jelenleg a szennyvíztisztító telepet a hozzá tartozó csatornahálózattal a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. üzemelteti.
A résztvevő önkormányzatok a költségeket a településekre jutó érdekeltségi egységek arányában viselik. A felmerült költségeket a gesztor
önkormányzat viseli, a számlák az ő nevére kerülnek kiállításra, a számlák kiegyenlítéséről a gesztor gondoskodik. A projektben résztvevő
önkormányzatok a gesztor által meghatározott módon kötelesek a költségeket megtéríteni.

Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítése

A projektfejlesztéssel kapcsolatos, eddig elkészült dokumentumok, tanulmányok: 1.) 2.)
1
TSZ
tervezett
időpontja:

MÉRFÖLDKŐ
Projektmenedzsment
szervezet felállítása
PR

PIU szervezet/tagok
kiválasztása
A tájékoztatás során
használt eszközök

1

!!! A jelzett feladatok leadási/jelentési határideje az alábbi táblázatban megadott,
"Befejezési Időpont" utáni ELSŐ
MUNKANAP 10.00-ig

2009.01.26

LÉPÉS

1

FELADAT

KEZDÉSI
IDŐPONT

BEFEJEZÉSI
IDŐPONT

TERMÉK/ESEMÉNY

PIU
szervezet,
ill.
tagjainak kiválasztása

2008.12.01.

2009.02.28.

Nyilatkozat PEJ-ben

Kockázat felmérés

2009.03.09

2009.08.31.

Jegyzőkönyv

MEGJEGYZÉS

Válságkommunikációs terv

2009.06.01

2009.09.01

Véleményvezérek
azonosítása, interjúk

2009.03.09

2009.08.31.

2009.06.01

2009.09.01

Tervdokumentáció

2009.09.01

2009.10.01

Jegyzőkönyv-határozat

2009.03.09

ZPEJ

Médiatréning

ZPEJ

Újságokban,
eoldalakon történő
megjelenés

Cselekvési (kommunikációs)
terv készítése
A kommunikációs
terv egyeztetése a
KSZ-el

PR

A
beruházó
képviselőinek
kommunikációs
felkészítése médiatréning
keretében

Sajtómegjelenések generálása
a nyomtatott, elektronikus és 2009.03.09
online médiában
Civil
szervezetek
felkutatása,
véleményük
2009.03.09
megismerése

Tervdokumentáció

2009.08.31.

Jegyzőkönyvezés
Sajtótájékoztatás

Sajtóesemények szervezése

2009.03.09

ZPEJ

Közvélemény kutatás

2009.03.09

2009.08.31.

Sajtómegjelenések
összegyűjtése és elemzése

2009.03.09

ZPEJ

Összefoglaló jelentés

Korábbi
médiamegjelenések összegyűjtése
és elemzése

2009.03.09

ZPEJ

Összefoglaló jelentés

tájékoztatók
lakossági 2009.03.09

ZPEJ

Szórólapok, brosúrák,
összefoglalók

Nyomtatott
készítése
terjesztése

és

eredmény értékelés

A projekt menetrend
összeállítása,
engedélyek
várható
időpontjának
összegyűjtése

2009.03.09

ZPEJ

Projektmenetrend

Lakossági
fórum,
közmeghallgatás

2009.03.09

ZPEJ

Jegyzőkönyvezés

Hatástanulmány készítése

2009.03.09

ZPEJ

Belföldi
tanulmányút
szervezése újságírók részére
igény esetén

2009.03.09

ZPEJ

Internetes honlap létrehozása
és folyamatos működtetése, 2009.03.09
frissítése

ZPEJ

Önkormányzatnál
elhelyezett
hirdetmények,
tájékoztatók

2009.03.09

ZPEJ

Kihelyezett
hirdetmények

2008.12.01

2008.12.31.

dokumentáció
felhívás

és

Közbeszerzési eljárás

2009.01.26

2009.03.09

szerződéskötés

2009.03.09

2009.03.30.

2008.12.01

2008.12.15.

dokumentáció
felhívás

és

2008.12.22

2009.02.28

Tervdokumentáció
(Tervezés, RMT, CBA,
Közbeszerzés/
engedélyek,
Beszerzés
hatósági dokumentáció összeállítása
(Projektfejlesztés-re) terület-előkészítés,
díjak)
39 000 000.-

PIU (1. és 2. fordulóra)
Nyílt
36.400.000.(
7.400.000.+ dokumentáció összeállítása
29.000.000.-)
Közbeszerzési eljárás

Közbeszerzés/
Beszerzés
(Projektfejlesztésre)

2. forduló önrész
finanszírozásához hitel

szerződéskötés

2009.02.28

dokumentáció összeállítása

2009.06.01 2010.01.17.

ajánlatkérés

2010.01.18.

2009.02.15.

szerződéskötés

2010.02.16.

2010.02.28.

2009.11.04.

2009.11.26.

ajánlatkérés

2009.11.27.

2009.12.04

tárgyalás

2009.12.05.

2009.12.14.

szerződéskötés

2009.12.15.

2009.12.21.

dokumentáció összeállítása

2009.04.01

2009.04.30

eljárás

2009.04.15

2009.05.30

szerződéskötés

2009.05.30

2009.05.30

2009.03.17

2009.11.30.

KSZ véleményezése

2009.12.01

2009.12.15.

észrevételek átvezetése

2009.12.16.

2009.12.31.

Közbeszerzés/
Előzetes
környezeti
Beszerzés
dokumentáció összeállítása
hatásvizsgálat készítése
(Tárgyalásos eljárás)

PR Csak dologi
kiadások 4.000.000.3 ajánlat bekérése

2009.03.08

Szerződés
dokumentáció
felhívás

Szerződés

Már
lezajlott Közbeszerzési szakértő
közbeszerzésnél
9 600 000.RMT

tanulmány /CBA elkészítése tanulmány tervezet elkészítése

KSZ állásfoglalás

és

KSZ jóváhagyás

2010.01.01.

2010.01.15.

KSZ jóváhagyás

2009.01.10

2010.02.28.

társulási megállapodás

tulajdonviszonyok rendezése

2009.01.10

2010.03.31.

tulajdonviszonyok
igazolása
tulajdoni Pályázati
Összeállításig
lapokkal

Tervdokumentáció

2009.03.17.

2010.01.22.

Tervdokumentáció,
Környezeti

2009.12.22.

2010.02.15.

2010.01.23.

2010.03.31.

személyiségű
Pályázó
személyének jogi
önkormányzati
társulat n.a.
meghatározása
megalapítása

Tervezés

Környezeti hatásvizsgálat
készítése és
Környezeti hatásvizsgálat Elkészítés, engedélyeztetés
engedélyeztetése
hatósági engedélyeztetés

Szükséges
beszerzése

engedélyek

Engedélyeztetés

Engedélyeztetés

Esélyegyenlőség

Esélyegyenlőségi
munkatárs,
felelős
alkalmazása

utolsó
megfelelő
munkaügyi előkészítési év ZJ dátuma
dokumentum - munkaköri leírás kezdete
2009.01.26

Esélyegyenlőségi
program (kötelezett:
>49
fős
állami
tulajdonú
munkaszervezetnél)

partnerektől ET meglétét elvárja TSz aláírása

ZJ dátuma

megállapodás és ZJ

Az
esélyegyenlőségi
célcsoportot vagy annak A fejlesztési tervek egyeztetése
TSz aláírása
képviselőit
bevonta
a az érintettekkel
projekt tervezésébe

ZJ dátuma

Nyilatkozat,
megállapodások,
jegyzőkönyv

Nők száma a
felső-és
középvezetésben

ZJ dátuma

megfelelő
munkaügyi
dokumentum

(+ 2 fő, 4 főről)

TSz aláírása

munkaköri leírás

dokumentáció.

Esélyegyenlőség

50
évnél
idősebb,
határozatlan
idejű
munkaszerződés keretében (+ 3 fő, 22 főről)
foglalkoztatottak száma

TSz aláírása

ZJ dátuma

megfelelő
munkaügyi
dokumentum

Munkaidő-kedvezmény
közszolgálati
biztosítása
a
dolgozók szabályzat, SzMSz, HRtovábbképzéséhez
stratégia

TSz aláírása

ZJ dátuma

megfelelő
munkaügyi
dokumentum

Esélyegyenlőségi
statisztikai
információk
megadása

adatközlés évente

évente, kb jan
évente jan 15. 30
nyilatkozat

Az
nagycsaládosok,
fogyatékkal élők, roma
emberek
számára
a
fejlesztés
eredményéhez
való hozzáférést a fejlesztő
vagy partnere aktívan, és
az
esélyegyenlőségi
célcsoport(ok) képviselőivel
egyeztetett módon segíti

A
szolgáltatáshoz
való
kapcsolódás megkönnyítése több
RMT dátuma
esélyegyenlőségi
célcsoport
ÉS ZJ dátuma, Határozat, RMT és ZJ
tsz
aláírásától
tagjai
(nagycsaládosok,
határozat
fogyatékkal
élők,
roma
emberek) számára

A
fejlesztéshez
kapcsolódó
nyilvános
eseményeken,
kommunikációjában
és
viselkedésében
esélytudatosságot fejez ki: ellene eljárás nem indul
nem
közvetít
szegregációt, csökkenti a
csoportokra
vonatkozó
meglévő előítéleteket

Fenntarthatóság

Fenntarthatósági
programmal
rendelkezik

Önkormányzat területére
érvényes ”Fenntarthatósági
program”

Pályázat
benyújtásától ZJ dátuma

ZJ megfelelő tartalma

2009. 06.01 ZJ dátuma

Fenntarthatósági
programm
(önkormányzat által
elfogadott
és
nyilvánosságra hozott
dokumentum)

EE útmutató 5. fejezet szerint

Környezetvédelmi
programját felülvizsgálja
és
megvalósulását
dokumentálja

Rendelkezik
önkormányzati
környezetvédelmi
alappal

ZJ idején legfeljebb kétéve
felülvizsgált Környezetvédelmi
Program

Önkormányzati rendelet a
környezetvédelmi alapról

tsz aláírásától ZJ dátuma

Az
önkormányzat
képviselő-testülete által
jóváhagyott
és 1995. évi LIII. Törvény 46. §
felülvizsgált
szerint
környezetvédelmi
program.

tsz aláírásától ZJ dátuma

Önkormányzati
rendelet
a
környezetvédelmi
alapról, beszámoló (a
zárszámadás részeként)
az alap bevételeiről és
forrásainak
felhasználásáról

megfelelő
munkaügyi
Környezetvédelmi megbízott dokumentum - munkaköri leírás tsz aláírásától ZJ dátuma
A szervezet rendszeresen
értékeli
környezeti Környezeti Teljesítményértékelés tsz aláírásától ZJ dátuma
teljesítményét

A projekthez kapcsolódó
beszerzéseiknél. A szempont
Környezeti
szempontokat megjelenhet a beszerzés
alkalmaz az eszközök, tárgyában, részletes leírásában, a Pályázat
elvárt benyújtásától
termékek,
alapanyagok beszállítótól
követelmények között, a
beszerzésénél
szerződés feltételeiben, vagy a
kiválasztásban.

Kombinált valamint anyagés
energia-takarékos
irodatechnikai készülékek [5 db ]
beszerzése
és
alkalmazása

2008.12.31
2008.12.15
2009.04.30
2009.12.31
2010.01.30

tsz aláírásától ZJ dátuma

1995. évi LIII. törvény (Ktv.)
58. § (1)
szerint
8/1998 (II.24) Rendelet az
önkormányzati
környezetvédelmi alap
létrehozásáról

munkaköri leírás
Környezeti
Teljesítményértékelés

Beszerzési
dokumentációk legalább
egy-egy, a fejlesztés
elsődleges
céljától
független, egyértelműen
zöld
szempontot
tartalmaznak.

FF útmutató szerint,
műszaki
leírással
igazolható
korszerű
berendezések számlái

Környezeti
szempontból
előnyösebb eszköz, termék,
alapanyag
(továbbiakban:
eszköz): azon eszköz, amely
erre irányuló védjeggyel
rendelkezik vagy olyan
eszköz,
szolgáltatás,
amelynek
előnyös
környezeti tulajdonságai a
termékismertetőből vagy a
szerződési, vagy a szállítási
feltételekből egyértelműen
megállapíthatók.

Fenntarthatóság

Újrahasznosított
papír
használat növelése az
irodai
és
nyomdai
munkák során

Kedvezményezett
papírfelhasználásában
az
újrahasznosított papír aránya tsz
eléri
a
teljes aláírásától
papírfelhasználás 15%-át, és
ez időben nem csökken.

Rendszeres
környezetegészségügyi
kockázat [1 alkalom/év ]
értékelések készítése

utolsó
előkészítési
év kezdete

Helyi
élelmiszerek Szervezeti étkeztetésében
alkalmazása
az az élelmiszerek legalább
étkeztetésben
15%-ában.

utolsó
előkészítési
év kezdete

Többletszolgáltatások,
kedvezmények nyújtása
a helyi lakosságnak

Szennyvízcsatorna
hálózat
használata,
rácsatlakozás, utolsó
szennyvízcsatornadíj 70%-kal előkészítési
kedvezőbb, mint szippantás év kezdete

Statisztikai információk a adatközlés évente, adatlap a)- minden
fenntartható
fejlődéssel f) sorainak megfelelően
jan 15.
kapcsolatban
Terület-előkészítés

Pályázati
dokumentáció
összeállítása

ZJ dátuma

FF útmutató szerint

ZJ dátuma

FF útmutató szerint,
közétkeztetési
megrendeléseknél a
szerződésekbe
belefoglalni

CBA és RMT,
CBA és RMT és ZJ
ZJ dátumai

2009.03.17

2009.10.16.

régészet

2009.03.17

2009.10.16.

2009.03.17

2009.10.16.

2010.03.01.

2010.03.31.

2010.04.01.

2010.04.01.

2010.01.04.

2010.01.25.

egyéb terület-előkészítő
munka
Pályázati
dokumentáció
összeállítása

Kivitelezés

dok. összeállítása

FF útmutató II. és adatlap a)f) szerint

év minden év jan
Nyilatkozat
31.

lőszermentesítés

Pályázat benyújtása
Közbeszerzés
(megvalósítás-ra)

ZJ dátuma

FF útmutató szerint,
szállítójegyek,
beszerzési
dokumentációk

Pályázati
dokumentáció

dokumentáció
felhívás

és

Mérnök

Zárójelentés
Előkészítő munkák
befejezése

KSZ véleményezése
(1 Mrd. Feletti támogatásnál)
EKKE

2010.01.26.

2010.02.26.

észrevételek átvezetése

2010.02.27.

2010.03.13.

KSZ jóváhagyás

2010.03.14.

2010.03.20.

dok. összeállítása

2010.01.04.

2010.01.25.

dokumentáció
felhívás

KSZ véleményezése
(1 Mrd. Feletti támogatásnál)
EKKE

2010.01.26.

2010.02.26.

előrehaladási jelentés

Észrevételek átvezetése

2010.02.27.

2010.03.13.

KSZ jóváhagyás

2010.03.14.

2010.03.20.

Jóváhagyás

Zárójelentés elkészítése

2010.04.02.

2010.04.30.

Zárójelentés

2010.05.01.

2010.06.30.

előrehaladási jelentés

és

2009 év [Ft]
szerződés VAGY
tevékenység
Közbeszerzési
tanácsadó díja
Igénybe vett projekt
menedzsment
szolgáltatás
Tervezés
Megvalósíthatósági
tanulmány,
költséghaszon elemzés
Terület
előkészítő
munka
Hirdetés,
reklám,
tájékoztatási költségek
Egyéb
projekt
megvalósításához
kapcsolódó tanulmány
(környezeti
hatásvizsgálat)
Összesen:

szerződés VAGY
tevékenység
Közbeszerzési
tanácsadó díja
Igénybe vett projekt
menedzsment
szolgáltatás
Tervezés
Megvalósíthatósági
tanulmány,
költséghaszon elemzés
Terület
előkészítő
munka
Hirdetés,
reklám,
tájékoztatási költségek
Egyéb
projekt
megvalósításához
kapcsolódó tanulmány
(környezeti
hatásvizsgálat)
Összesen:

Tevékenység
I.
kezdete év/hó félév
2008.10.16.
0

2010 év [Ft]

II. félév

Összesen

I. félév

II.
félév

Összesen

4 000 000

4 000 000

5 600 000

0

5 600 000

0

3 700 000

3 700 000

3 700 000

0

3 700 000

0

30 000 000

30 000 000

0

0

0

0

3 000 000

3 000 000

0

0

0

0

5 000 000

5 000 000

0

0

0

0

3 000 000

3 000 000

1 000 000

0

1 000 000

0

0

0

1 000 000

0

1 000 000

0

48 700 000

48 700 000

11 300 000

0

11 300 000

2009.03.08.
2009.03.17.
2009.03.17.
2009.03.17.
2009.03.09.
2009.12.22

……………. év [Ft]
II.
Összese
I. félév
félév
n

Összesen
[Ft]

Tevékenység vége
év/hó
2010.03.20
.

0

0

0

9 600 000

0

0

0

7 400 000

2010.06.30
.

0

0

0

30 000 000

2010.01.22
.

0

0

0

3 000 000

2010.01.15
.

0

0

0

5 000 000

0

0

0

4 000 000

0

0

0
1 000 000

0

0

0

60 000 000

2009.10.16
.
2010.04.02
.
2010.02.15

339/2009. (XI.18.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Dombóvár belterület
212/1 hrsz-ú ingatlan (Dombóvár, Arany
János
tér
15/a)
életveszélyességét
megszüntető épület-felújítási, szerkezetmegerősítési
munkák
elvégzésével
megbízza az ERMIBAU Építőipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (7361
Kaposszekcső, Liget lakótelep 10.,
adószám:
12783544-2-17,
cégjegyzékszám:
17-09-004391).
A
vállalkozó által leadott árajánlat alapján a
munkák elvégzésére nettó 1.845.913,- Ft +
461.478,- Ft (25%) Áfa = bruttó
2.307.391,- Ft összeget biztosít.
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a tárgyi beruházás
kapcsán esetlegesen felmerülő, előre nem
látható pótmunkák finanszírozására bruttó
600.000,- Ft keretösszeget biztosít, mely
összeg felhasználása csak akkor lehetséges,
ha a pótmunkák elvégzése az épületrész
életveszélyességének
megszüntetéséhez
szükséges, ahhoz szervesen kapcsolódik.

Határidő: azonnal
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda
340/2009. (XI.18.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
visszavonja
a
329/2009. (XI.3.) Kt. sz. határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda
341/2009. (XI.18.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete visszavonja a 325/2009
(XI.3.); 326/2009 (XI.3.); 327/2009.
(XI.3.) és a 328/2009 (XI.3.) számú
képviselő-testületi határozatokat.
Határidő: azonnal
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda

A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a vállalkozási szerződés
megkötésére, a munkák felügyeletére.
______________________

RENDELETEK
(A rendeletek egységes szerkezetben megtalálhatóak a www.dombovar.hu honlapon!)
A Képviselő-testület 2009. november 30-i rendkívüli ülésén elfogadott rendelete:

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2009. (XI.30.) rendelete
a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 31/2002. (XI.29.) rendelet módosításáról

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján Dombóvár Város Önkormányzata a szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 31/2002 (XI. 29.) rendeletét (a továbbiakban Rendelet)
az alábbiak szerint módosítja.
1. §
(1) A R. 7. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) A képviselő-testület havonta, de évente legalább 10 ülést tart, a munkatervben
meghatározott időpontban.”

(2) A R. 7. §-ának (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(8) A képviselő-testület a nyári szabadságolások miatti ülésszünetet július és
augusztus hónapban állapítja meg.”
(3) A R. 7. § (10) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul:
„(10) Az ülés meghívóját úgy kell kézbesíteni, hogy azt a képviselők a rendes ülés
napját megelőzően legalább 10 nappal kézhez kapják, ülésszak esetén az ülésszak
adott napjait kell irányadónak tekinteni a meghívó kiküldésének szempontjából.”
2. §
(1) A R. 10. §-ának (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(6) Egy napirendi pont tárgyalása során egy képviselő maximum 2 alkalommal
kaphat szót. Az első hozzászólás időtartama nem haladhatja meg az 5 percet, a
további hozzászólás időtartama legfeljebb 2 perc lehet. Személyes megszólíttatás
esetén a képviselő jogosult legfeljebb 2 percben viszontválaszra a két hozzászólási
lehetőségen kívül. Az ülésen megjelent állampolgárok hozzászólása legfeljebb 2 perc
lehet.”
(2) A R. 10. §-a az alábbi új (7)-(8) bekezdéssel egészül ki, értelemszerűen az azt követő
bekezdések számozása eggyel nő:
„(7) Fontosabb napirendek tárgyalása esetén bármely képviselő ügyrendi javaslatára
az időkeretet a képviselő-testület feloldhatja.”

„(8) A meghatározott időtartam elteltével a polgármester – külön szavaztatás nélkül –
jogosult megvonni a szót. Jogosult megvonni a szót akkor is, ha a képviselő a tárgytól
eltér, személyeskedik, vagy bántó hangnemben beszél. Ha a képviselő a szó
megvonása ellenére tovább folytatja hozzászólását, úgy a polgármester intézkedhet a
hangosító-berendezés kikapcsolása iránt.”
3. §
A R. 16. § (4) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul:
„(4) A közmeghallgatás időpontját és helyét legalább 10 nappal megtartása előtt
nyilvánosságra kell hozni.”
4. §
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Patay Vilmos
polgármester

dr. Szabó Péter
aljegyző

SZERZŐDÉSEK
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 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

2009.11.10. – 2009. 11.30.
Típusa

Tárgya

Szerződő fél

Értéke (Ft) Időtartama

Járdaszakaszok felújítása Duna Aszfalt Út
09.11.21. –
1 vállalkozói
Dombóvár területén és Mélyépítő 13.862.950,10.04.30.
TEKI
Kft.
ERMIBAU
Előtető és térburkolat
Építőipari,
09.11.16. –
2 vállalkozói
készítés – Hetényi úti
8.679.010,Kereskedelmi és
10.04.30.
temető
Szolgáltató Kft.
Fő u. 43. sz. alatti ingatlan Gesztenyesor
09.11.23. –
3 adás-vétel
23.500.000,értékesítése
Patika Kft.
09.12.31.
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