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HATÁROZATOK

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 17-i rendkívüli 
ülésén elfogadott határozatai:

410/2011. (X. 17.) Kt. határozat

1.) Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Herceg 
Esterházy Miklós  Szakképző Iskola, 
Speciális  Szakiskola  és  Kollégium 
tankonyhája,  Tanműhelye  és 
vállalkozási  tevékenysége 
gazdaságossági  vizsgálatáról  szóló 
intézményi  tájékoztatást  az  1.  sz. 
melléklet  szerinti  tartalommal 
elfogadja.

2.) Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Herceg 
Esterházy Miklós  Szakképző Iskola, 
Speciális  Szakiskola  és  Kollégium 
által  oktatott  szakmák  esetében  a 
gyakorlati  képzés  megszervezésével 
és  lebonyolításával  2011.  november 
1.  napjától  Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási Nkft.-t bízza meg 
a következő ütemezés szerint:

2011. november 1. napjától:  szakács 
(OKJ 33 7826 02) és pincér (OKJ 33 
7822 01) szakmák

2012. január 1. napjától a következő 
szakmák gyakorlati oktatása:

OKJ 31 5233 04 géplakatos
OKJ 31 5216 17 szobafestő, mázoló 

és tapétázó
OKJ 31 5216 14 kőműves
OKJ 31 5276 03 varrómunkás
OKJ 31 5216 10 gázvezeték  és 

készülékszerelő
OKJ 31 5216 16 szerkezetlakatos
OKJ 31 5233 06 hegesztő
OKJ 33 7898 01 környezet-  és 

természetvédelmi 
szakmunkás

OKJ 31 5216 20 vízvezeték  és 
központifűtés-
szerelő

OKJ 33 5216 03 villanyszerelő

OKJ 33 5262 01 asztalos
OKJ 33 5276 02 női ruhakészítő
OKJ 33 6280 01 mezőgazdasági 

gépész
OKJ 33 7826 01 cukrász

3.) Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dombóvári 
Város-  és  Lakásgazdálkodási  Nkft. 
alapító  okiratát  akként  módosítja, 
hogy  az  alapító  okirat  4/b.  pontját 
kiegészíti  a  „vendéglátóipari 
tevékenység”,  „szolgáltató 
tevékenység”,  „mezőgazdasági 
termelés”  és  a  „mezőgazdasági 
termék  feldolgozása”  megnevezésű 
tevékenységekkel.  A  Képviselő-
testület  a  Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási  Nkft.  alapító 
okiratának  módosítását  a  2.  sz. 
melléklet  szerinti  tartalommal 
elfogadja.

A Képviselő-testület  felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a módosított és a 
módosítással  egybeszerkesztett 
alapító  okiratot  aláírja  és  a 
Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási  Nkft.  által 
folytatni  kívánt  konkrét 
tevékenységeket  (TEÁOR- 
szakágazat megjelölésével) az állami 
adóhatóságnak bejelentse.

A  Képviselő-testület  felkéri  a 
Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási  Nkft. 
ügyvezetőjét  a  gazdasági  társaság 
tevékenységi  körének  bővítésével 
járó cégeljárás lefolytatására

4.) Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  hozzájárul  a 
Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási  Nkft folyószámla 
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hitelkeretének 40 millió Ft-ra történő 
emeléséhez.

5.) Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  felhatalmazza  a 
Herceg Esterházy Miklós Szakképző 
Iskola,  Speciális  Szakiskola  és 
Kollégium  vezetőjét,  hogy  2011. 
november  1.  napjától  a  Dombóvári 
Város-  és  Lakásgazdálkodási  Nkft-
vel  együttműködési  megállapodást 
kössön,  és  az  iskola  használatában 
álló, Dombóvár. I. utca 65. sz. alatti 
tankonyhát,  2012. január 1.  napjától 
az  iskola  székhelyének  területén 
található tanműhelyeket a Dombóvári 
Város-  és  Lakásgazdálkodási  Nkft 
számára  szakképzés  gyakorlati 
feladatainak  ellátása  céljából  bérbe 
adja.

6.) Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  felkéri  a 
Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási  Nkft 
ügyvezetőjét,  hogy  a  szakképzés 
megkezdéséhez  szükséges 
bejelentéseket tegye meg, és a képzés 
folytatásához szükséges engedélyeket 
az illetékes hatóságoktól szerezze be, 
valamint  a  tanulószerződések 
megkötésével  és  bejelentésével 
kapcsolatos teendőket lássa el.

7.) Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Herceg 
Esterházy Miklós  Szakképző Iskola, 
Speciális  Szakiskola  és 
Kollégiumban  folyó  szakképzés 
gyakorlati  oktatásának  ellátásához  a 
feladat végrehajtásában közreműködő 
Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási  Nkft  részére 
2011.  évben  az  önkormányzat 

költségvetésének  általános  tartaléka 
terhére 200 e Ft, 2012. évben 8,5 m 
Ft támogatást  biztosít.  A Képviselő-
testület  felhatalmazza  a 
Polgármestert a támogatási szerződés 
jóváhagyására és aláírására.

A  Képviselő-testület  vállalja,  hogy  2012. 
évben  a  Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási  Nkft  által  végzett 
szakképzési  feladatok  ellátására 
költségvetési  rendeletében  5  millió  Ft-ot 
céltartalékban elkülönít.

Határidő: 2011.  október  31.  Dombóvári 
Város-  és  Lakásgazdálkodási 
NKft  alapító  okiratának 
módosítására,  együttműködési 
megállapodás  megkötésére, 
tankonyha  bérbeadási 
szerződésének  megkötésére, 
szakmai  gyakorlati  képzés 
folytatásához  szükséges 
engedélyek  beszerzésére, 
támogatási  szerződés 
megkötésére
2012.  január  1.  Tanműhely 
bérleti  szerződésének 
megkötésére

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási  NKft. 
ügyvezetője,
Kiss Ernő igazgató,
Humán Iroda

411/2011. (X. 17.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  településfejlesztési 
döntés  meghozatalára,  és  az  ISOTEQ 
GROUP Korlátolt Felelősségű Társasággal 
településrendezési  szerződés  megkötésére 
vonatkozó javaslatot nem fogadja el.
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Dombóvár  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2011.  október  27-i  rendes 
ülésén elfogadott határozatai:

412/2011. (X. 27.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete,  mint  tulajdonos 
kezdeményezi,  hogy  a  Szabadság  utcai 
sportcsarnok Karászi Imre nevét viselje.

Határidő: a  határozat  továbbítására  - 
azonnal

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Polgármesteri  és 
Alpolgármesteri Titkárság

413/2011. (X. 27.) Kt. határozat

1.) Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  „Kapaszkodó” 
Szociális  és  Gyermekjóléti 
Alapszolgáltató  Központ  további 
működésének  lehetőségeit 
megtárgyalta,  és  amennyiben  a 
fenntartásban  érdekelt  valamennyi 
községi  önkormányzat  Dombóvár 
Város  Önkormányzata  rendelkezésére 
bocsátja  a  társulási  megállapodás  5.8 
pontjában  foglalt  inkasszó 
alkalmazásához  szükséges 
felhatalmazó  levelet,  valamint  a 
Társulási  Megállapodás  5.3  pontjában 
meghatározott pénzügyi kötelezettségét 
teljesíti,  abban  az  esetben  a  2011. 
novemberi  rendes  testületi  ülésén  a 
társulási  megállapodás  felmondásáról 
szóló  404/2011.  (IX.  29.)  Kt.  sz. 
határozatát visszavonja.

2.) Amennyiben a határozat 1.) pontjában 
foglalt  feltételeket  valamely  társult 
önkormányzat  nem  teljesíti,  abban  az 
esetben  a  Társulási  Megállapodás  7.4 
pontja  alapján  Dombóvár  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kezdeményezi az érintett önkormányzat 
kizárását a társulásból.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Polgármestert, hogy a döntésről az érintett 
települések önkormányzatait értesítse, és a 
felhatalmazó  levelek  beérkezéséről, 
valamint  a  fizetési  kötelezettségek 
teljesítéséről  szóló  tájékoztatóját  a 
következő rendes testületi ülésen terjessze 
elő.

Határidő: 2011. november 4. Települések 
értesítésére
2011.  november  30. 
Tájékoztató  Képviselő-testület 
elé terjesztésére

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Iroda

414/2011. (X. 27.) Kt. határozat

1.) Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadja Ruzsits 
Éva,  a  „Kapaszkodó”  Szociális  és 
Gyermekjóléti  Alapszolgáltató 
Központ  vezetőjének  kérelmét,  és  a 
közalkalmazottak  jogállásáról  szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 25. § (2) 
bekezdés  a)  pontja  alapján  2011. 
december  15.  napjával 
közalkalmazotti  jogviszonyának 
közös  megegyezéssel  történő 
megszüntetéséhez  hozzájárul,  amely 
nappal  magasabb  vezetői  megbízása 
is megszűnik.

2.) Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  felkéri  az 
Oktatási  és  Kulturális  Bizottságot, 
hogy átruházott hatáskörében eljárva 
a  „Kapaszkodó”  Szociális  és 
Gyermekjóléti  Alapszolgáltató 
Központ  intézményvezetői  állásának 
2011. december 16.  napjától  történő 
betöltésére  vonatkozó  pályázat 
kiírásáról  gondoskodjon  a  Szociális 
és  Egészségügyi  Bizottság 
véleményének kikérését követően.
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Határidő: 2011.  december  31. 
Közalkalmazotti  jogviszony 
megszüntetéséből  adódó 
dokumentumok kiadására
2011.  október  31.  pályázat 
kiírására

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Integrált  Önkormányzati 
Szolgáltató Szervezet, Humán 
Iroda

415/2011. (X. 27.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvári Szociális 
Lakásalap  Alapítvány  tájékoztatóját  az 
alapítvány pénzügyi helyzetéről elfogadja.

416/2011. (X. 27.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  megerősíti,  hogy a 
dombóvári  települési  kisebbségi 
önkormányzatokkal  vállal  minden 
olyan  együttműködést,  amely  segíti  a 
kisebbségi  jogok  érvényesülését, 
jogainak  gyakorlását,  különösen  az 
alábbi területeken:
- hazai  és  uniós  pályázatok 

benyújtása  és  azok  megvalósítása, 
saját erő biztosítása,

- esélyegyenlőségi,  és  a  szociális 
hátrányok  leküzdését  szolgáló 
intézkedések  kidolgozása  és 
megvalósítása, az esélyegyenlőségi 
program kidolgozása,

- a  testvér-  és  partnervárosi 
kapcsolatok elmélyítése,

- közmunka- és egyéb foglalkoztatási 
programok  benyújtása  és 
megvalósítása, saját erő biztosítása, 

- a  kisebbségi  nyelvhasználat 
biztosítása,

- városi  programok,  rendezvények 
szervezése, lebonyolítása.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  az 
Oktatási  és Kulturális Bizottságot,  hogy a 
pénzügyi kötelezettségvállalással nem járó 

együttműködési  megállapodásokat 
jóváhagyja,  amennyiben  a  települési 
kisebbségi  önkormányzat  az 
együttműködés  részletfeltételeit 
megállapodásban  rögzíteni  kívánja.  A 
Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  jóváhagyott 
megállapodások aláírására.

2. A  Képviselő-testület  a  Dombóvári 
Cigány  Kisebbségi  Önkormányzatnak 
nem  nyújt  támogatást  a  „városőrség” 
megalakításához.

3.  A  Képviselő-testület  a 
munkaprogramban  a  kisebbségi 
önkormányzatokkal  kapcsolatban 
elfogadott  irányelveket  fenntartja  és 
nem alkot külön kisebbségi koncepciót.

417/2011. (X. 27.) Kt. határozat

1.) Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  József  Attila 
Általános  Művelődési  Központ 
alapító  okiratának  módosítását  a 
melléklet  szerinti  tartalommal 
elfogadja.

2.) Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  Illyés  Gyula 
Gimnázium volt kollégiumi épületét, 
mint  a  feladatellátáshoz  a 
továbbiakban  nem  szükséges 
használatba  adott  vagyont  az 
intézmény alapító okiratából törli, és 
az  intézmény  alapító  okiratának 
módosítását  a  melléklet  szerinti 
tartalommal elfogadja.

3.) Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Apáczai Csere 
János Bölcsőde, Óvoda, Általános és 
Középiskola,  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény  és 
Kollégium  alapító  okiratának 
módosítását  a  melléklet  szerinti 
tartalommal elfogadja.
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4.) Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Herceg 
Esterházy Miklós  Szakképző Iskola, 
Speciális  Szakiskola  és  Kollégium 
alapító  okiratának  módosítását  a 
melléklet  szerinti  tartalommal 
elfogadja. 

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Polgármestert,  hogy  a  módosított  és  a 
módosításokkal  egybeszerkesztett  alapító 
okiratokat aláírja, és az illetékes hatóságok 
részére megküldje.

Határidő: 2011.  november  15.  Alapító 
okiratok megküldésére a 2. és 4. 
pont esetében
2011.  november  30.  Alapító 
okiratok megküldésére az 1. és 
3. pont esetében

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Önkormányzati  és  Szervezési 
Iroda

418/2011. (X. 27.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az önkormányzat 2011-
2014. évre vonatkozó stratégiai ellenőrzési 
tervét a melléklet szerint jóváhagyja.

419/2011. (X. 27.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  2012.  évi  belső 
ellenőrzési  tervét  a  melléklet  szerint 
jóváhagyja.

420/2011. (X. 27.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatában  foglaltak  alapján  a  polgármester  tárgyévi  szabadságolási  tervét  az  alábbi 
ütemezés szerint jóváhagyja, azzal, hogy a 38/2011. (IX.12.), 45/2011. (X.3.) önkormányzati 
rendelettel módosított 11/2011. (III.4.) önkormányzati rendelet 67.§ (4) bekezdése alapján a 
szabadság legfeljebb kettőötödének felhasználása eltérhet a tervezettől:
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421/2011. (X. 27.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  elfogadja  a  2011. 
augusztus  29-31.  között,  a  horvát 
partnervárosban, Viren tett látogatásról 
szóló pénzügyi beszámolót.

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  ideiglenes 
bizottságot  állít  fel  a  2011.  augusztus 
13-14-i  viri  ünnepségen  résztvevő 
önkormányzati  delegációval  utazó 
személyek  számának,  az  út 

költségeinek,  az  ott-tartózkodás 
körülményeinek kivizsgálására. 

Az ideiglenes bizottság elnevezése: 
„A 2011. augusztus 13-14-én a horvát 
partnervárosba,  Virre  utazó 
önkormányzati  delegáció  utazásának, 
ott-tartózkodásának  kivizsgálására 
létrehozott ideiglenes bizottság.”

3. A  Képviselő-testület  az  ideiglenes 
bizottságba tagjai  sorából  egy elnököt 
és további kettő tagot választ. 
A bizottság személyi összetétele
Kiss Béla elnök
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Tóth Gyula tag
Csehi Zoltán tag

4. A bizottság hatásköre:
- A  kivizsgálás  során  tájékoztatást 

kérhet  a  Virre  utazó  delegáció 
tagjaitól.

- Betekinthet  az  utazással 
kapcsolatos dokumentációkba.

- Feladatellátása  során  jogász 
szakember  segítségét  igénybe 
veheti.

5. A bizottság feladata:
- A  képviselő-testület  által 

jóváhagyott delegáció tagjain kívül 
más is részt vett-e a látogatáson, ha 
igen, hogyan történt a kiutazás?

- Ki viselte az esetlegesen a hivatalos 
delegáció  tagjain  kívül  utazó 
személyek  utazással,  ott-
tartózkodással  kapcsolatos 
költségeit?

- A vizsgálat alapján az út költségeit 
a bizottság hasonlítsa össze a 2011. 
augusztus 29-i út költségeivel.

Határidő: 2011.  novemberi  rendes 
képviselő-testületi  ülés  –  a 
bizottság  beszámolójának 
elkészítésére

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felel:

Polgármesteri  és 
Alpolgármesteri Titkárság

422/2011. (X. 27.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  önkormányzat 
villamos  energia  számláinak 
visszamenőleges felülvizsgálatára, illetve a 
rendszerhasználati  díj  optimalizálására 
külső energetikai szakértőt kíván megbízni. 
A  szakértő  kiválasztására  közbeszerzésen 
kívüli  ajánlatkérési  eljárást  folytat  le, 
melynek ajánlattételi felhívását a melléklet 
szerint jóváhagyja.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Polgármestert  az  ajánlattételi  felhívás 
közzétételére.

A  feladat  elvégzésére  a  2011.  évi 
költségvetésben legfeljebb 5.000.000,- Ft-
ot  biztosít  a  Polgármesteri  Hivatal  III. 
Dologi  kiadások  15.  Közvilágítás  keret 
terhére.

Határidő: 2011.  november  15.  –  az 
ajánlattételi  felhívás 
megjelentetésére

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Városfejlesztési Iroda
Városgazdálkodási Iroda

423/2011. (X. 27.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  2011.  évben 
meghirdetett  lakossági  járdaprogram kapcsán 
a  beérkezett  igények  közül  az  alábbiakat 
támogatja:

1.1. Katona  József  u.  38-50.  számú 
ingatlanok előtti járdaszakasz.

1.2. Dózsa György utca  északi  oldalán  a 
Berzsenyi utca – Kinizsi utca közötti 
járdaszakasz.

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  1.  pontban  rögzített 
támogatást  azzal  a  feltétellel  biztosítja  a 
támogatásban  részesülők  számára,  hogy  a 
teljesítésre  a  2012.  évben  kerülhet  sor.  A 
kivitelezéshez szükséges 3 millió Ft forrást a 
2012. évi költségvetési rendeletében biztosítja.

3. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  felhatalmazza  a 
„járdaprogram”  végrehajtásáért  felelős 
Dombóvári  Város-  és  Lakásgazdálkodási 
NKft.-t, hogy a döntésről értesítse az érintett 
lakóközösségeket.

4. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  2011.  évi  költségvetési 
rendeletének 2. mellékletében a 116. cím, III. 
alcím 35. sora alatt  szereplő 3.000.000,- Ft-ot 
átcsoportosítja  ugyanezen  alcím  12.  sorára 
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azzal  a  kikötéssel,  hogy az  átcsoportosításra 
kerülő  pénzösszeg a  Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. által kezelt 
ingatlanok  üzemeltetésével  kapcsolatos  és  a 
2011.  évben  feltétlenül  szükséges,  nem 
halasztható munkák elvégzésére fordítható.

Határidő: 2011.  november  15.  –  a 
lakóközösség értesítésére 
2012.  február  15.  –  a  program 
végrehajtásához  szükséges 
pénzösszeg  költségvetési 
rendeletben való biztosítására 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Városfejlesztési Iroda,
Városgazdálkodási Iroda,
Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási NKft.

424/2011. (X. 27.) Kt. határozat

1 Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  polgármester 
beszámolóját  a  424/2010.(XI.25.), 
245/2011.(VI.30.),  87/2011.(III.3.), 
253/2011.  (VI.30.),  260/2011.(VI.30.), 
278/2011.(VI.30.) 1. pontja, 312/2011. 
(IX.8.),  314/2011.(IX.8.),  317/2011.
(IX.8.),  320/2011.(IX.8.),  321/2011.
(IX.8.),  325/2011.  (IX.8.),  330/2011.
(IX.8.),  331/2011.(IX.8.),  332/2011.
(IX.8.),  333/2011.(IX.8.),  336/2011.
(IX.8.),  339/2011.(IX.8.),  349/2011.
(IX.8.),  351/2011.(IX.8.),  366/2011. 
(IX.8.),  371/2011.(IX.19.),  372/2011.
(IX.19.),  376/2011.(IX.19.),  378/2011. 
(IX.29.),  380/2011.(IX.29.),  389/2011.
(IX.29.),  391/2011.(IX.29.),  392/2011. 
(IX.29.),  397/2011.(IX.29.),  398/2011.
(IX.29.),  401/2011.(IX.29.),  402/2011. 
(IX.29.),  404/2011.(IX.29.),  409/2011.
(IX.29.)  lejárt  határidejű  határozatok 
végrehajtásáról,  az  átruházott 
hatáskörben  tett  intézkedésekről, 
tájékoztatóját  a  két  ülés  közötti 
fontosabb eseményekről elfogadja. 

2 A  Képviselő-testület  a  következő 
határozatok végrehajtási  határidejét  az 
alábbiak szerint meghosszabbítja:
2011. október 31-ig: 364/2011.(IX.8.), 
365/2011.(IX.8.)
2011.  november  30-ig:  328/2011.
(IX.8.),  337/2011.  (IX.8.),  387/2011.
(IX.29.)
2011.  december  31-ig:  173/2011.
(IV.28.), 278/2011.(VI.30.) 2. pontja.

3 A Képviselő-testület  a 67/2011.(III.3.) 
sz. határozatát visszavonja. 

425/2011. (X. 27.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. 
évi költségvetéséről szóló 12/2011. (III. 4.) 
önkormányzati  rendelet  módosítására 
vonatkozó javaslatot nem fogadja el.

426/2011. (X. 27.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  önkormányzat 
vagyonáról  és  a  vagyongazdálkodás 
szabályairól  szóló  10/2011.  (III.4.) 
önkormányzati  rendelet  módosítására 
vonatkozó javaslatot nem fogadja el.

427/2011. (X. 27.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. 
évi költségvetésében a munkahelyteremtés 
támogatásáról  szóló  önkormányzati 
rendelet  szerinti  támogatás  nyújtására  5 
millió  forint  keretösszeget  különít  el,  és 
elrendeli,  hogy  ez  a  keret  a  2012.  évi 
költségvetési  rendelet  tervezetébe 
beépítésre kerüljön. 

Határidő: a  2012.  évi  költségvetési 
rendelettervezet benyújtása

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Városgazdálkodási Iroda

428/2011. (X. 27.) Kt. határozat
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Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a 411/2011.  (X.  17.) 
számú  határozatát a  polgármesternek  a 
helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi 
LXV. törvény 35. § (3) bekezdése alapján 
benyújtott  kezdeményezésére  ismételten 
megtárgyalta, és annak alapján a következő 
döntést hozza:

A Képviselő-testület  a  411/2011. (X. 17.) 
számú határozat visszavonására, továbbá a 
településfejlesztési  döntés  meghozatalára, 
és  az  ISOTEQ  GROUP  Korlátolt 
Felelősségű Társasággal településrendezési 
szerződés megkötésére vonatkozó ismételt 
javaslatot nem fogadja el.

429/2011. (X. 27.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  410/2011.  (X.  17.) 
Kt.  határozatát  a  polgármesternek a  helyi 
önkormányzatokról  szóló 1990. évi LXV. 
törvény  35.  §  (3)  bekezdése  alapján 
benyújtott  kezdeményezésére  ismételten 
megtárgyalta, és annak alapján a következő 
döntést hozza: 

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  410/2011.  (X.  17.) 
Kt.  határozat  visszavonására  vonatkozó 
javaslatot nem fogadja el.

430/2011. (X. 27.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  hozzájárul,  hogy  a 
Dombóvári  Város-  és  Lakásgazdálkodási 
Nkft.  a  kezelésében  lévő,  Dombóvár, 
Hunyadi  tér  30-32.  szám  alatt  található, 
763/11/A/5.  helyrajzi  számú,  33  m2 

alapterületű  üzlethelyiséget  2011. 
november  és december  hónapban 50%-os 
kedvezménnyel  adja  bérbe  a  Szemem 
Fénye Alapítványnak, a következő 5 évre 
vonatkozó  térítésmentes  használatba  adás 
feltételeit  a  Pénzügyi  Bizottság  2012. 
január 30-ig határozza meg.

A  képviselő-testület  felkéri  a  Dombóvári 
Város-  és  Lakásgazdálkodási  Nkft. 
ügyvezetőjét a szerződés aláírására.

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

Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási NKft.

431/2011. (X. 27.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  hozzájárul  a 
Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási  NKft.  által  a 
Völgység-Hegyhát 
Takarékszövetkezetnél  felvett 
támogatást  előfinanszírozó  rulírozó 
hitel hitelkeretének 5 millió forintról 20 
millió forintra történő megemeléséhez. 
Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  készfizető 
kezességet vállal a rulírozó hitelhez 20 
millió  forint,  azaz  Húszmillió  forint 
összeg és járulékai mértékéig.
A kezességvállalással Dombóvár Város 
Önkormányzata  a  helyi 
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi 
LXV.  törvény  88.  §  (2)  bekezdése 
alapján  a  hitelfelvételi  korláton  belül 
marad.

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  készfizető 
kezességet vállal  a Dombóvári  Város- 
és  Lakásgazdálkodási  NKft.  által  a 
Völgység-Hegyhát 
Takarékszövetkezetnél  felvenni  kívánt 
folyószámlahitelhez  40  millió  forint, 
azaz  Negyvenmillió  forint  összeg  és 
járulékai mértékéig.

A kezességvállalással Dombóvár Város 
Önkormányzata  a  helyi 
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi 
LXV.  törvény  88.  §  (2)  bekezdése 
alapján  a  hitelfelvételi  korláton  belül 
marad.



Dombóvári Közlöny                                          -   10   -                               VII. évfolyam 12. szám  

Határidő: 2011.  december  31.  a 
kezességvállalási  szerződések 
aláírására

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Városgazdálkodási Iroda

432/2011. (X. 27.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  nem  ért  egyet  a 
Kossuth-szoborcsoport elszállításával.

433/2011. (X. 27.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  egyetért  a 
szennyvízhálózathoz csatlakozást elősegítő 
földmunka programmal, és elrendeli, hogy 
kerüljön kidolgozásra az egyéni támogatás 
lehetősége rászorultsági alapon, melyről  a 
következő  évi  költségvetési  rendelet 
ismeretében,  2012.  március  hónapban 
döntsön a testület.

Határidő: 2012. március 31.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Iroda

434/2011. (X. 27.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  izraeli  Kiryat 
Malachiból  érkező delegáció  fogadásához 
való  hozzájárulásra  vonatkozó  javaslatot 
nem fogadja el.

435/2011. (X. 27.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  Önkormányzat 
2011. évi módosított közbeszerzési tervét a 
melléklet szerint elfogadja. A nyilvánosság 
folyamatos biztosítása érdekében elrendeli, 
hogy  a  www.dombovar.hu honlapra 
kerüljön fel.

Határidő: 2011.  november  04.  –  a 
módosított  terv  nyilvánosságra 
hozatalára

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Titkárság

______________________

http://www.dombovar.hu/


RENDELETEK

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

A Képviselő-testület 2011. október 27-i rendes ülésén elfogadott rendeletei:

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
46/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II. 20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

Dombóvár  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  gyermekek  védelméről  és  a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. 29. és a 131. § (1) bekezdésében 
foglalt  felhatalmazás  alapján,  az  Alkotmány  44/A.  §  (1)  bekezdése  a)  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A  gyermekvédelem  helyi  szabályozásáról  szóló  12/2006.  (II.  20.)  önkormányzati 
rendelet 2. mellékletének 1. pontja helyébe a következő pont lép:

1. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai

A B
1. Bölcsődei ellátás 475 forint
2. Óvodai ellátás 226 forint
3. Általános iskola ebéd 160 forint
4. Napközis étkeztetés 263 forint
5. Középiskolás - reggeli 136 forint
6. Középiskolás - ebéd 215 forint
7. Középiskolás- vacsora 176 forint

Az intézményi térítési díjak az áfát nem tartalmazzák.

2. §

(1) Ez a rendelet  2011. november 1-jén lép hatályba  és a hatálybalépését  követő napon 
hatályát veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

http://www.dombovar.hu/


Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete

a munkahelyteremtés támogatásáról szóló 35/2011. (VII. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

Dombóvár  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Alkotmány  44/A.  §  (2) 
bekezdésében  meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  az  Alkotmány  44/A.  §  (1) 
bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A munkahelyteremtés támogatásáról szóló 35/2011. (VII. 29.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1)  A  munkahelyteremtési  támogatás  célja,  hogy  a  helyben  és  a  Dombóvári  Ipari  
Parkban működő vagy oda települő kedvezményezettek növeljék a foglalkoztatottságot. A  
munkahelyteremtési támogatást

a)  a  Dombóvár  város  közigazgatási  területén  székhellyel,  telephellyel  vagy  
fiókteleppel  rendelkező  vállalkozás  a  dombóvári  lakóhellyel  –  ennek  
hiányában  tartózkodási  hellyel  –  rendelkező,  foglalkoztatást  helyettesítő  
támogatásban  részesülő  vagy  regisztrált  munkanélküliként  nyilvántartásba  
vett álláskereső, 

b) a  Dombóvári  Ipari  Parkban  székhellyel,  telephellyel  vagy  fiókteleppel  
rendelkező  vállalkozás  a  dombóvári  lakóhellyel  –  ennek  hiányában  
tartózkodási hellyel – rendelkező, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban  
részesülő álláskereső

új  munkavállalóként  történő  foglakoztatása  esetén  kérheti  az  e  rendeletben  
meghatározott feltételekkel.”

2. §

(1) A Rendelet 8. § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[„(2) A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:]
…
„
k) a Dombóvár Város közigazgatási területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel  

rendelkező  kérelmező  nyilatkozatát  arról,  hogy  a  támogatás  iránti  kérelemben  
foglaltaknak megfelelő meghatározott többletlétszám folytán keletkező új álláshelyet  
dombóvári állandó lakóhellyel – ennek hiányában tartózkodási hellyel – rendelkező,  
nyilvántartásba  vett  foglalkoztatást  helyettesítő  támogatásban  részesülő  vagy  
regisztrált  munkanélküliként  nyilvántartásba  vett  álláskeresők  köréből  tölti  be,  a  
Dombóvári  Ipari  Parkban   székhellyel,  telephellyel  vagy  fiókteleppel  rendelkező  
kérelmező  nyilatkozatát  arról,  hogy  a  támogatás  iránti  kérelemben  foglaltaknak  
megfelelő  meghatározott  többletlétszám folytán  keletkező  új  álláshelyet  dombóvári  
állandó  lakóhellyel  –  ennek  hiányában  tartózkodási  hellyel  –  rendelkező  
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő álláskeresők köréből tölti be.”



3. §

(1) A Rendelet 13. §-a a következő (4)bekezdéssel egészül ki:

„(4) A támogatás a kedvezményezett részére a tárgyévben addig folyósítható, amíg arra a 2.  
§  (1)  bekezdés  szerint  elkülönített  keret  fedezetet  nyújt.  Amennyiben  a  támogatás  
folyósítására  nem áll  forrás  rendelkezésre,  a  folyósítást  fel  kell  függeszteni.  A  folyósítás  
felfüggesztéséről a kedvezményezettet előzetesen értesíteni kell.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző



SZERZŐDÉSEK

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.  törvény 15/B §. (1) bekezdése értelmében a 
vagyonnal  történő  gazdálkodással  összefüggő  -  a  nettó  ötmillió  forintot  elérő  vagy  azt 
meghaladó  értékű  -  árubeszerzésre,  építési  beruházásra,  szolgáltatás  megrendelésre, 
vagyonértékesítésre,  vagyonhasznosításra,  vagyon  vagy  vagyoni  értékű  jog  átadására, 
valamint  koncesszióba  adásra  vonatkozó  szerződések  megnevezését  (típusát),  tárgyát,  a 
szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében 
annak  időtartamát,  valamint  az  említett  adatok  változásait  közzé  kell  tenni  a  szerződés 
létrejöttét követő hatvan napon belül.

Nettó 5 millió forintot elérő, vagy meghaladó értékű szerződések
2011. 09. 13. – 2011. 10. 28.

Típusa Tárgya Szerződő fél Értéke (Ft) Időtartama

1. adás-vételi
Hunyadi tér 4. (749. 

hrsz.) sz. alatti 
ingatlan vétele

Nagy Mária Erika 16 000 000 2011.10.07.-
2012.03.31.

2. adás-vételi
Petőfi u. 1. (708 

hrsz.) alatti ingatlan 
értékesítése

Nagy Mária Erika 9 000 000 2011.10.07.-
2012.03.31.

3. ingatlan 
üzemeltetési

DVMSE 
sportcsarnok 
üzemeltetése-
800e+ÁFA/hó

Dombóvári Város- 
és 

Lakásgazdálkodási 
Nonprofit Kft.

6 000 000 2011.10.26.-
2011.12.31.
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