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HATÁROZATOK

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 13-i rendkívüli 
ülésén elfogadott határozatai:

1/2011.(I.13.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  2011.  évi 
közfoglalkoztatást  az  alábbiak  szerint 
támogatja:

1.  Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  pályázatot  nyújt  be 
minimum  356  fő  rövid  időtartamú 
közfoglalkoztatására,  a  határozat 
mellékletében  megjelölt  közfeladatok 
ellátására.  Az  Önkormányzat  a 
közfoglalkoztatottak  munkabérének  és 
ezek  járulékainak  95-%-ára  nyújt  be 
támogatási  igényt.  Az  Önkormányzat  a 
foglalkoztatás  során  felmerülő  közvetlen 
költségekre  munkavállalónként  havonta  a 
munkabér  és  a  járulékaihoz  nyújtott 
támogatás  5  %-ára  nyújt  be  támogatási 
igényt.

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  rövid  időtartamú 
közfoglalkozáshoz  biztosítja  önrészként 
közfoglalkoztatottak  munkabére  és  ezek 
járulékai 5 %-át.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  arra,  hogy  a  felmerülő 
igények  alapján  a  rövid  időtartamú 
közfoglalkoztatásra 2011. évben legfeljebb 
három alkalommal pályázatot nyújtson be, 
a  szükséges  dokumentumokat  aláírja  és 
szükség  esetén  a  foglalkoztatóként 
megjelölt  intézményekkel  és  egyéb 
szervezetekkel  a  közfoglalkoztatásra 
vonatkozóan  együttműködési 
megállapodást kössön.

Határidő: az utolsó pályázat benyújtására: 
2011. szeptember 30. 

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős.

Jogi,  Hatósági  és 
Vagyongazdálkodási Iroda

2.  Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  pályázatot  nyújt  be 
minimum  3  fő  hosszabb  időtartamú 
közfoglalkoztatására,  a  határozat 
mellékletében  megjelölt  közfeladatok 
ellátására.  Az  Önkormányzat  a 
közfoglalkoztatottak  munkabérének  és 
ezek  járulékainak  90-%-ára  nyújt  be 
támogatási igényt. 

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a hosszabb időtartamú 
közfoglalkozáshoz  biztosítja  önrészként 
közfoglalkoztatottak  munkabére  és  ezek 
járulékai 10 %-át.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  arra,  hogy  a  felmerülő 
igények  alapján  a  hosszabb  időtartamú 
közfoglalkoztatásra 2011. évben legfeljebb 
kettő alkalommal pályázatot nyújtson be és 
a  Dombóvári  Munkaügyi  Központtal  a 
közfoglalkoztatásra  vonatkozó  hatósági 
szerződést  megkösse,  a  szükséges 
dokumentumokat aláírja. 

Határidő: az utolsó pályázat benyújtására: 
2011. szeptember 30. 

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős.

Jogi,  Hatósági  és 
Vagyongazdálkodási Iroda

3.  Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megbízza a Dombóvári 
Város-  és  Lakásgazdálkodási  Nkft. 
ügyvezetőjét  azzal,  hogy  pályázatot 
nyújtson  be  minimum  23  fő  hosszabb 
időtartamú  közfoglalkoztatására,  a 
határozat  mellékletében  megjelölt 
közfeladatok  ellátására.  Az  Nkft.  a 
közfoglalkoztatottak  munkabérének  és 
ezek  járulékainak  90-%-ára  nyújthat  be 
támogatási  igényt.  Az  Nkft.  a 
foglalkoztatás  során  felmerülő  közvetlen 
költségekre  munkavállalónként  havonta  a 
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munkabér  és  a  járulékaihoz  nyújtott 
támogatás 20 %-ára nyújthat be támogatási 
igényt.

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  Nkft-nél 
megvalósuló  hosszabb  időtartamú 
közfoglalkozáshoz  biztosítja  önrészként  a 
közfoglalkoztatottak  munkabére  és  ezek 
járulékai 10 %-át.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  az 
ügyvezetőt arra, hogy a felmerülő igények 
alapján  a  hosszabb  időtartamú 
közfoglalkoztatásra 2011. évben legfeljebb 
kettő  alkalommal  pályázatot  nyújtson  be, 
és a Dombóvári  Munkaügyi  Központtal  a 
közfoglalkoztatás megvalósítására hatósági 
szerződést kössön. 

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  arra,  hogy  a  hosszabb 
időtartamú  közfoglalkoztatási  feladatok 
ellátására  vonatkozóan  a  Dombóvári 
Város-  és  Lakásgazdálkodási  Nkft-vel 
megbízási szerződést kössön.

Határidő: az  első  pályázat  benyújtására: 
2011. január 21. 

Felelős: ügyvezető
Végrehajtásért felelős.

Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási Nkft. 

4.  Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  kezdeményezi  a 
közcélú  foglalkoztatással  kapcsolatos 
feladatok ellátására 2009. április 9. és 15. 
napján  a  Dombóvári  Borostyán  Nkft-vel 
megkötött,  majd  2010.  január  1-től  a 
Dombóvári  Város-  és  Lakásgazdálkodási 
Nkft.,  mint  megbízottra  módosított 
megbízási  szerződések  közös 
megegyezéssel  történő  megszüntetését 
2010. december 31-i hatállyal.

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős.

Jogi,  Hatósági  és 
Vagyongazdálkodási Iroda

2/2011.(I.13.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  elrendeli  Dombóvár 
Város  Településrendezési  Terveinek 
felülvizsgálatát  a  határozat  mellékletét 
képező tartalommal. Felkéri a tervezőket a 
jogszabályi változásokból eredő szükséges 
módosítások átvezetésére is. 

Határidő: azonnal  –  a  határozat 
közzétételére és megküldésére a 
tervezőknek

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Jogi,  Hatósági  és 
Vagyongazdálkodási Iroda

3/2011.(I.13.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  módosítja a 349/2010. 
(IX.27.),  372/2010.(X.25.)  és  414/2010.
(XI.4.),  illetve  369/2010.(X.25.)  számú 
határozataiban  a  bíráló  bizottságok 
személyi  összetételét:  Miszler  Miklós 
helyére a Dombóvári Projektmenedzsment 
Nonprofit  Kft.  mindenkori  ügyvezetőjét 
delegálja.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

4/2011.(I.13.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  iskolatej 
programban  2011.  évben  is  részt  vesz 
azzal, hogy az általános iskolákban az 1.-4. 
évfolyamon  tanulók  részére  a  tanítási 
időszak  alatt  naponta  2  dl  „poharas”  tej 
juttatásáról  gondoskodik,  a  2011.  évi 
költségvetési  rendeletben  a  tej 
beszerzéséhez  szükséges  saját  forrást 
biztosítja.

Határidő: 2011.  február  10.  –  a  saját 
forrás biztosítására a 2011. évi 
költségvetési rendeletben
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Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Pénzügyi és Költségvetési Iroda

5/2011.(I.13.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képvisel -testülete tudomásul veszi, hogyő  
Gulyásné  Kovács  Zitának,  az  Integrált 
Önkormányzati  Szolgáltató  Szervezet 
vezet jének kinevezése a törvény erejénélő  
fogva  2011.  január  1.  napjától  - 
határozatlan  idej  közalkalmazottiű  
jogviszonyban  pénzügyi  f el adóiő ő  
munkakörben  történ  foglalkoztatásaő  
mellett  -  2011.  január  1-jét l  2015.ő  
december  31-ig  terjed  id szakra  szólóő ő  
vezet i megbízásra változikő

Az  intézményvezet  vezet i  pótlékát  aő ő  
Képvisel -testület  a  közalkalmazottiő  
pótlékalap  500  %-ában,  munkáltatói 
döntésen  alapuló  keresetkiegészítését 
32.200 Ft-ban állapítja meg.

Megbízza  a  Polgármestert  Gulyásné 
Kovács  Zita  közalkalmazotti 
jogviszonyának  és  magasabb  vezet iő  
megbízásának  módosításáról  szóló 
okmányok elkészítésével.

Határid :ő 2011. január 20. - Kinevezés 
módosításáról  szóló  okmány 
elkészítésére

Felel s:ő Polgármester
Végrehajtásért felel s:ő  Jegyz i Irodaő

6/2011.(I.13.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  Érdekegyeztető 
Fórum  fenntartói  oldalába  az  alábbi 
személyeket delegálja:

- Alpolgármester

- Dombóvár Város jegyzője

- Pénzügyi  és  Költségvetési  Iroda 
vezetője

- Pénzügyi Bizottság elnöke

- Szociális  és  Egészségügyi 
Bizottság elnöke

- Oktatási  és  Kulturális  Bizottság 
elnöke

A  Képviselő-testület  a  nevezett 
személyeket tárgyalási joggal bízza meg az 
Érdekegyeztető  Fórum  döntés-előkészítő 
munkájában.

7/2011.(I.13.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  251/2009.  (VIII.10.)  számú 
határozatának 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

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

Összesen APOK
Kollégium

APOK
Zeneiskola

APOK 
Belvárosi 

Tornacsarnok

APOK 
Belvárosi 
főépület

Önerő 
(Ft) 101 010 319 22 464 915 13 456 424 12 140 954 52 948 026

8/2011.(I.13.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  Párkányi  Raab  Péter 
„Gyöngy  születik”  című  alkotásának  a 

felújított  Művelődési  Ház  aulájában 
történő elhelyezésére vonatkozó javaslatot 
nem fogadja el.

9/2011.(I.13.) Kt. sz. határozat
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Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  vállalja  az  Apáczai 
Kollégium  felújítása  kapcsán  bruttó 
229.500,-  Ft  villamos  közműfejlesztési 
hozzájárulás megfizetését.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:

Pénzügyi  és  Költségvetési 
Iroda, Jegyzői Iroda

10/2011.(I.13.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dombóvár  és 
Környéke  Víz-  és  Csatornamű  Kft. 
átvilágítása  tárgyban  hozott  496/2010.
(XII.30.) számú határozatát visszavonja. 

11/2011.(I.13.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 
Naszvadi  Balázsnak,  a  Dombóvár  és 
Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
munkaszervezet  vezetőjének kinevezése  a 
törvény  erejénél  fogva  2011.  január  1. 
napjától  -  határozatlan  idejű 
közalkalmazotti  jogviszonyban 
projektmenedzser  munkakörben  történő 
foglalkoztatása  mellett  -  2011.  január  1-
jétől  2015.  december  31-ig  terjedő 
időszakra  szóló  vezetői  megbízásra 
változik.

A  Képviselő-testület  támogatja,  hogy  a 
Társulási Tanács a munkaszervezet-vezető 
vezetői  pótlékát  a  közalkalmazotti 
pótlékalap  500  %-ában,  munkáltatói 
döntésen  alapuló  keresetkiegészítését 
45.500 Ft-ban állapítsa meg.

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  kötelezi  a 
Polgármestert,  hogy  a  Dombóvár  és 
Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
Társulási  Tanácsának  2011.  január  14-i 
ülésén  a  munkaszervezet  vezetőjének 

foglalkoztatásával  kapcsolatos  napirend 
tárgyalása  során  a  képviselő-testület 
döntését képviselje.

Határidő: 2011. január 14. 
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

12/2011.(I.13.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Szociális  Lakásalap 
Alapítvány kuratóriuma elnökének Váradi 
Józsefné  helyett  Horváth  Józsefnét 
választja.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Polgármestert  az  alapító  okirat 
módosításával  kapcsolatos  teendők 
megtételére.

Határidő: 2011. január 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

13/2011.(I.13.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  60  napos  felmondási 
idővel  felmondja  a  Tolnatáj 
Műsorszolgáltató  és  Televízió  Kft-vel 
kötött szerződést.

Határidő: 2011. január  14.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Jogi,  Hatósági  és 
Vagyongazdálkodási Iroda

A Képviselő-testület a következő 
határozatait zárt ülésen hozta meg:

14/2011.(I.13.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  megismerte  Szabó 
Loránd  polgármester  szóbeli 
tájékoztatója során a Dombóvár 
és  Környéke  Víz-  és 
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Csatornamű  Kft.  2011.  január 
19-re  összehívni 
kezdeményezett  taggyűlésén  az 
1.  napirendi  pont  kereteiben  a 
társaság  helyzetét  javító 
intézkedések  meghozatalára 
tervezett  javaslatát.  A 
Képviselő-testület 
felhatalmazza  a  Polgármestert, 
hogy az ismertetett javaslatával 
képviselje  Dombóvár  Város 
Önkormányzatát.

2. Dombóvár  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  megismerte  Szabó 
Loránd  polgármester  szóbeli 
tájékoztatója során a Dombóvár 
és  Környéke  Víz-  és 
Csatornamű  Kft  2011.  január 
19-re  összehívni 
kezdeményezett  taggyűlésén  a 
2.  napirendi  pont  kereteiben  a 
Felügyelő Bizottság felkérése a 
személyi  felelősség 
megállapítására  a  lőtér 
beruházás  ügyében  tervezett 
javaslatát.  A  Képviselő-testület 
felhatalmazza  a  Polgármestert, 
hogy az ismertetett javaslatával 
képviselje  Dombóvár  Város 
Önkormányzatát.

3. Dombóvár  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-

testülete  megismerte  Szabó 
Loránd  polgármester  szóbeli 
tájékoztatója során a Dombóvár 
és  Környéke  Víz-  és 
Csatornamű  Kft.  2011.  január 
19-re  összehívni 
kezdeményezett  taggyűlésén  a 
4.  napirendi  pont  keretében a 
Dombóvári  Ipari Park területén 
–  a  gluténmentes  tésztaáru 
gyártó  cég  telephelyének 
szomszédságában lévő – Vízmű 
vagyon  értékesítésének 
lehetősége  ügyében  tervezett 
javaslatát.  A Képviselő-testület 
kötelezi  a  polgármestert  az 
alábbiak  képviseletére:  az 
értékesítésre  vonatkozó 
szerződésről  a  taggyűlés 
döntsön,  melyet  a  taggyűlési 
döntést megelőzően terjesszen a 
Képviselő-testület  elé 
jóváhagyásra.

Határidő: 2011. február 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Dombóvár és Környéke Víz- és 
Csatornamű Kft.

15/2011.(I.13.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dombóvári 
Projektmenedzsment  Nonprofit  Kft. 
ügyvezetőjének megválasztását elnapolja.

______________________



RENDELETEK

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

A Képviselő-testület 2011. január 13-i rendkívüli ülésén elfogadott rendeletei:

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2011. (I.17.) önkormányzati rendelete

a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 31/2002. (XI. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:

1. §

A  szervezeti  és  működési  szabályzatáról  szóló  31/2002.  (XI.  29.)  önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 30/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„30/A. §
A Polgármesteri Hivatal munkarendje és ügyfélfogadási rendje

 
(1) A polgármesteri hivatal köztisztviselőire érvényes munkarend a következő:

a) Az általános munkarend szerint a munkaidő 
hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön  8,00 órától – 16,30 óráig,
pénteken 8,00 órától – 14,00 óráig
tart, mely tartalmazza a napi 30 perces munkaközi szünetet.

b) Az Okmányiroda és Anyakönyvi Igazgatás, illetve az ügyfélszolgálat dolgozóinak  
munkarendje az általánostól eltérő, munkaidejük
hétfőn, kedden és csütörtökön 8,00 órától – 16,00 óráig,
szerdán 8,00 órától – 18,00 óráig,
pénteken 8,00 órától – 14,00 óráig 
tart, mely tartalmazza a napi 30 perces munkaközi szünetet.

(2) A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje:

a)  A  polgármesteri  hivatal  dolgozói  az  egyes  munkanapokon  az  ügyfélfogadást  a  
következők szerint biztosítják:
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Hétfőn 8,00 órától – 12,00 óráig, 12,30 órától – 16,00 óráig,
Kedden 8,00 órától – 12,00 óráig, 12,30 órától – 16,00 óráig,
Szerdán 8,00 órától – 12,00 óráig, 12,30 órától – 16,00 óráig,
Csütörtökön 8,00 órától – 12,00 óráig,
Pénteken 8,00 órától – 12,00 óráig.

b) Az Okmányiroda és Anyakönyvi Igazgatás, valamint az ügyfélszolgálat dolgozói az  
egyes munkanapokon az ügyfélfogadást a következők szerint biztosítják:
Hétfőn 8,00 órától – 12,00 óráig, 12,30 órától – 16,00 óráig,
Kedden 8,00 órától – 12,00 óráig, 12,30 órától – 16,00 óráig,
Szerdán 8,00 órától – 12,00 óráig, 12,30 órától – 18,00 óráig,
Csütörtökön 8,00 órától – 12,00 óráig,
Pénteken 8,00 órától – 12,00 óráig.

c) A Fő u. 43. szám alatti kihelyezett ügyfélszolgálat ügyfélfogadási rendje:
Csütörtökön 8,00 órától – 12,00 óráig, 12,30 órától – 16,00 óráig.

d) A Gyámhivatal dolgozói az ügyfélfogadást a következők szerint biztosítják:
Hétfőn 8,00 órától – 12,00 óráig, 12,30 órától –16,00 óráig,
Szerdán 8,00 órától – 12,00 óráig, 12,30 órától – 16,00 óráig.

2. §

Ez a  rendelet  2011.  január  17-én lép hatályba és  a  hatályba lépését  követő  napon 
hatályát veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző
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