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HATÁROZATOK

Dombóvár Város  Önkormányzata Képviselő-testületének 2011.  november 24-i  rendes 
ülésén elfogadott határozatai:

436/2011. (XI. 24.) Kt.   határozat  

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Kórház  u.  37.  sz. 
alatti,  dombóvári  2895/1  hrsz.-ú  ingatlan 
(nővérszálló)  használati  és  üzemeltetési 
jogát  2012.  január  1-től  visszavonja  a 
Dombóvári  Szent  Lukács  Egészségügyi 
NKft.-től. 

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére,  megállapodás  tartalmának 
jóváhagyására és aláírására.

Határidő: 2011.december 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Önkormányzati  és  Szervezési 
Iroda

437/2011. (XI. 24.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  START 
közfoglalkoztatási  mintaprojekt  keretében 
megvalósuló  mezőgazdásági  program 
végrehajtása  érdekében  a  Gunarasi  út 
mellett  található,  dombóvári  4583 hrsz.-ú, 
6  ha  nagyságú  szántó  művelésű  ágú 
ingatlanra haszonkölcsön szerződést köt a 
Dombóvári  Város-  és  Lakásgazdálkodási 
NKft.-vel 2012. december 31-ig, amely – 
ha a program további állami támogatásban 
részesül  –  a  támogatás  idejére 
meghosszabbítható.

A  pályáztatás  nélküli  és  ingyenes 
használatba  adás  a  foglakoztatással 
kapcsolatos  önkormányzati  feladatokra 
tekintettel  történik.  Az  ingatlan 
korlátozottan forgalomképes jellege miatt a 
Képviselő-testület kiköti, hogy az ingatlan 
csak  a  mezőgazdasági  program 
megvalósítása érdekében használható.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert a haszonkölcsön, valamint a 
START  közfoglalkoztatási  mintaprojekt 
keretében  megvalósuló  programok 
végrehajtásának  részletfeltételeit  rögzítő, 
2012. december 31-ig, illetve a programok 
további  állami  támogatása  esetén  a 
támogatás  idejére  szóló  együttműködési 
megállapodás  tartalmának  jóváhagyására 
és aláírására.

Határidő: 2011.  december  15.  - 
szerződéskötésre

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Önkormányzati  és  Szervezési 
Iroda
Humán Iroda

438/2011. (XI. 24.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a város főépítészének a 
főépítészi  tevékenységről  szóló 190/2009. 
(IX.  15.)  Korm.  rendelet  8.  §  b)  pontja 
alapján  a  rendezési  eszközök 
hatályosulásának  tapasztalatairól  szóló 
éves tájékoztatását elfogadja.

439/2011. (XI. 24.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  megrendeli  a 
Dombóvár  és  Környéke  Víz-  és 
Csatornamű  Kft.-től  a  Dombóvár 
belterület  1803/1  hrsz.  „kivett 
szennyvízátemelő”  megnevezésű 
ingatlanon  található,  Katona  József 
utcai  szennyvízátemelőhöz  szükséges, 
megfelelő paraméterekkel rendelkező 2 
db  „HOMA  TP70M”  szivattyút  és  a 
beszerelésükhöz  szükséges 
alkatrészeket  és  beszerelésüket. 
Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  megrendeléshez 



Dombóvári Közlöny                                           -   3   -                                VII. évfolyam 13. szám  

szükséges maximum bruttó 1.359.000,- 
Ft  pénzügyi  fedezetet  a  2012.  évi 
költségvetésében biztosítja.

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  felhatalmazza  a 
Polgármestert  a  megfelelő  tartalmú 
szerződés aláírására.

3. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  felhatalmazza 
Tóthné Sudár Beáta képviselőt, hogy a 
többségi  tulajdonos  Önkormányzat 
képviseletében  a  Dombóvár  és 
Környéke  Víz-  és  Csatornamű  Kft. 
taggyűlésén  az  Önkormányzat  –  mint 
tag  –  és  a  Kft.  közötti  szerződés 
jóváhagyását támogassa.

Határidő: 2011. december 31. – a beszerzés 
megtételére
2012. február 15. – a költségvetési 
rendeletben való beépítésre

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Városfejlesztési Iroda,
Városgazdálkodási Iroda,
Dombóvár  és  Környéke  Víz-  és 
Csatornamű Kft.

440/2011. (XI. 24.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  tudomásul  veszi, 
hogy  Dombóvár  Város  Hivatásos 
Önkormányzati  Tűzoltósága 
jogutódlással  állami  tűzoltósággá 
alakul  át,  és  a  használatában  lévő,  a 
tűzoltósági  feladatok  elvégzéséhez 
szükséges  önkormányzati  vagyon 
térítésmentesen  az  állam  tulajdonába 
kerül.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert a szükséges intézkedések 
és jognyilatkozatok megtételére.

2. A  Képviselő-testület  az  Integrált 
Önkormányzati  Szolgáltató  Szervezet 
alapító  okiratát  módosítja  2011. 
december  31.  hatállyal,  miszerint  az 
alapító  okirat  5.  pontjában  felsorolt 
önállóan működő intézmények közül a 
Dombóvár  Város  Hivatásos 
Önkormányzati  Tűzoltósága  törlésre 
kerül.

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

3. A Képviselő-testület  Dombóvár  Város 
Hivatásos Önkormányzati  Tűzoltósága 
részére 1 db Dräger UCF 9000 típusú 
tűzoltó  hőkamera  beszerzéséhez 
önrészt nem vállal.

Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Városgazdálkodási Iroda
Önkormányzati  és  Szervezési 
Iroda

441/2011. (XI. 24.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Kapos-menti Oktatási 
Társulás közvetett költségeinek viseléséről 
szóló  megállapodással  kapcsolatos 
tájékoztatást tudomásul veszi.

442/2011. (XI. 24.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  „Kapaszkodó” 
Szociális  és  Gyermekjóléti 
Alapszolgáltató  Központ  Társulás 
társulási  megállapodásának 
felmondásáról  szóló  404/2011.  (IX. 
29.) Kt. határozatát visszavonja.

2. A  Képviselő-testület felkéri  a 
Polgármestert,  hogy  folytasson 
egyeztetést  Attala  és  Kapospula 



Dombóvári Közlöny                                           -   4   -                                VII. évfolyam 13. szám  

községek önkormányzataival a fennálló 
pénzügyi kötelezettségek teljesítéséről, 
és  annak  eredményét  2011.  december 
15-ig terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: 2011.  december  15.  - 
Képviselő-testület 
tájékoztatására

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Városgazdálkodási Iroda,
Humán Iroda

443/2011. (XI. 24.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. 
évi  gazdálkodásának  háromnegyedéves 
helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.

444/2011. (XI. 24.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  „Helyi 
önkormányzati  televíziós 
műsorszolgáltatás  teljesítése”  tárgyában 
indult  közbeszerzésen  kívüli  beszerzési 
eljárás  nyerteseként  –  az  ajánlattételi 
felhívás  4.  pontjában  szereplő,  a 
legalacsonyabb  összegű  ellenszolgáltatás 
bírálati  szempontja  szerinti  elbírálással,  a 
363/2011.(IX.8.)  határozattal  jóváhagyott 
szakmai bizottság javaslata alapján – a

Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió 
Zrt.-t

(7100 Szekszárd, Tartsay u. 10.)

hirdeti  ki,  nettó  230.000,-  Ft/hó 
egyösszegű  átalánydíjjal,  illetve  a 
Képviselő-testületi  ülések  közvetítésére 
vonatkozóan  nettó  5.000,-  Ft/óra 
egységdíjjal.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Városgazdálkodási Bizottságot a szerződés 
tartalmának  jóváhagyására,  és  a 
Polgármestert  az  ennek  megfelelő 
szerződés aláírására.

Határidő: 2011.  november  30.  –  az 
eredmény közlésére

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős:
Jegyzői  Titkárság  –  a 
szerződéskötésig
Polgármesteri és Alpolgármesteri 
Titkárság – a teljesítés során

445/2011. (XI. 24.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dombóvári 
Város-  és  Lakásgazdálkodási  NKft. 
által  benyújtandó  START 
közfoglalkoztatási  mintaprojekt 
keretében  megvalósuló 
„Mezőgazdasági”  programot  a  6  ha 
nagyságú  4583  hrsz-ú  önkormányzati 
területen,  44  fő  foglalkoztatásával  a 
2012.  évben  is  támogatja,  az  1.  sz. 
mellékletben  leírt  feltételrendszerben 
foglaltaknak megfelelően.

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dombóvári 
Város-  és  Lakásgazdálkodási  NKft. 
által  benyújtandó  START 
közfoglalkoztatási  mintaprojekt 
keretében  megvalósuló  „Belvíz-
elvezetési”  programot  30  fő 
foglalkoztatásával  a  2012.  évben  is 
támogatja,  a  2.  sz.  mellékletben  leírt 
feltételrendszerben  foglaltaknak 
megfelelően.

3. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dombóvári 
Város-  és  Lakásgazdálkodási  NKft. 
által  benyújtandó  START 
közfoglalkoztatási  mintaprojekt 
keretében  megvalósuló  „Téli 
foglalkoztatás”  programot  30  fő 
foglalkoztatásával  a  2012.  évben 
támogatja,  a  3.  sz.  mellékletben  leírt 
feltételrendszerben  foglaltaknak 
megfelelően.

4. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  megbízza  a 
Dombóvári  Város-  és 
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Lakásgazdálkodási  NKft.-t  a 
„Mezőgazdasági”  program 
megvalósításával  2012.  január  1. 
napjától 2012. december 31. napjáig, a 
„Belvíz-elvezetési”  program 
megvalósításával  2012.  március  1. 
napjától 2012. december 31. napjáig és 
a  „Téli  foglalkoztatás”  program 
megvalósításával  2012.  január  1. 
napjától  2012.  február  29.  napjáig. 
Felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a 
pályázat  elbírálását  követően,  a 
programok  megvalósítását  tartalmazó 
szerződés aláírására.

5. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  „Belvíz-
elvezetési”  program  megvalósításához 
a  Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási NKft. részére 2012. 
évre legfeljebb 7 millió forint összegű 
támogatást  biztosít  a  2012.  évi 
költségvetés terhére. 

6. Dombóvár Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  felkéri  a 
Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási  NKft-t,  hogy  az 
önkormányzat  támogatásáról  2012.  év 
végén,  az  erről  szóló  támogatási 
szerződésben  foglaltak  szerint 
számoljon el.

7. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  felkéri  a  Tolna 
Megyei  Kormányhivatal  Munkaügyi 
Központjának  Dombóvári 
Kirendeltségét,  hogy  a  START 
mintaprojekt  keretében 
foglalkoztatottak  részére  szervezze 
meg a programban foglalt képzést. 

A  Képviselő-testület  megbízza  a 
Polgármestert  a  megbízási  és  támogatási 
szerződés  tartalmának  jóváhagyására  és 
aláírására.

Határidő: 2011. december 15.
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Iroda

446/2011. (XI. 24.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dombóvári 
Művelődési Ház Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatójának  munkaszerződés 
módosítását  és  a  munkaköri  leírás 
kiegészítését  a  melléklet  szerinti 
tartalommal  elfogadja  és  felhatalmazza  a 
Polgármestert a dokumentumok aláírására. 

Határidő: 2011.  november  25.  – 
szerződések aláírására

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Dombóvári  Művelődési  Ház 
NKft.

447/2011. (XI. 24.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  orvosi  ügyeleti 
feladatok  ellátására  vonatkozó, 
Emergency  Service  Kft.-vel  (1138 
Budapest, Árva u. 22., képviseli: Rédei 
József  ügyvezető  igazgató)  megkötött 
feladatátadási szerződést 2012. március 
31-ig meghosszabbítja.

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  257/2011.  (VI. 
30.)  Kt.  határozatának  2.  pontjában 
foglalt  határidőt  2012.  április  1-re 
módosítja.

Határidő: 2011.  december  31.  (a 
szerződésmódosításra)

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Iroda

A Képviselő-testület a 448/2011. (XI.24.) 
– 455/2011. (XI.24.) számú határozatait 

zárt ülésen hozta meg:

448/2011. (XI. 24.) Kt. határozat
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Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  szennyvízberuházás 
pénzügyi  helyzetéről  szóló  tájékoztatót 
elfogadja.

449/2011. (XI. 24.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  TRFC  (DD/t) 
1700057/2005.  számú  támogatási 
szerződés  biztosítására  létrejött 
készfizető-kezesi  szerződésből 
származó,  önkormányzatot  terhelő 
fizetési  kötelezettség  rendezésére  a 
Kapos  Innovációs  Tanácsadó  és 
Kutatásfejlesztő  NKft.  által  2011. 
október  31-én  adott  ajánlatot  nem 
fogadja el.

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  megbízza  dr. 
Halmos  Ügyvédi  Irodát  (7621  Pécs, 
Mária  u.  29.  Képviseli:  dr.  Halmos 
Péter  irodavezető  ügyvéd),  hogy  az 
önkormányzat  készfizető-kezességi 
szerződéséből  adódó  kötelezettsége 
miatt  a  szükséges  és  célszerű  jogi 
eljárásokat  -  előzetesen  egyeztetve 
Dombóvár  Város  Jegyzőjével  -  tegye 
folyamatba,  az  önkormányzat  jogi 
képviseletét lássa el.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Városgazdálkodási Iroda,
Önkormányzati  és  Szervezési 
Iroda

450/2011. (XI. 24.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 149/2011.(IV.28.) 
Kt. határozat 3. pontját visszavonja.

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  DDOP-3.1.2/2F-
2f-2009-0021  azonosító  számú, 
„Együtt,  egymással, gyermekeinkért,  a 
jövőért” ÚJ K. O.R. – Új Kapos-menti 

Oktatási  Rendszer  című  pályázathoz 
kapcsolódóan  a  műszaki  ellenőri 
állásfoglalás,  a  közbeszerzési 
tanácsadói  nyilatkozat  és  a  jogi 
vélemény  alapján  a  hő-  és 
füstelvezetésre  vonatkozó 
pótmunkaigényt (4. sz. melléklet) nem 
hagyja jóvá.

3. Dombóvár  Város  Önkormányzata  a 
Belvárosi Általános Iskola kivitelezése 
során beépített 14 db ablak költségének 
valamint  a  Zeneiskola 
többlettervezéséhez  kapcsolódó 
költségének  jóváhagyásáról  a  végső 
elszámolás során – a projekt zárásakor 
– hoz döntést.

4. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  DDOP-3.1.2/2F-
2f-2009-0021  azonosító  számú, 
„Együtt,  egymással, gyermekeinkért,  a 
jövőért” ÚJ K. O.R. – Új Kapos-menti 
Oktatási  Rendszer  című  pályázathoz 
kapcsolódó  befejezési  határidőket, 
összhangban  az  NFÜ  Közbeszerzés 
Felügyeleti  Főosztályának 
állásfoglalásával – a következők szerint 
állapítja meg:

Kaposszekcső Óvoda: 2011. június 30.
Döbrököz  Iskola  felújítás:  2010. 
december 15.
Dombóvár  Belvárosi  Iskola  felújítás: 
2011. február 28.
Apáczai Kollégium: 2011. február 08.
Tornacsarnok: 2011. június 30.
Zeneiskola: 2011. november 30.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  szerződésmódosítások 
aláírására  fent  megállapított  határidők 
figyelembe vételével.

5. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  DDOP-3.1.2/2F-
2f-2009-0021  azonosító  számú, 
„Együtt,  egymással, gyermekeinkért,  a 
jövőért” ÚJ K. O.R. – Új Kapos-menti 
Oktatási  Rendszer  című  pályázat 
239/2011. (VI.30.) Kt. sz. határozat 1. 



Dombóvári Közlöny                                           -   7   -                                VII. évfolyam 13. szám  

pontjában  szereplő  pótmunkák 
megrendelésének összegét,  csökkentve 
a  kaposszekcsői  óvoda  HFR 
munkáinak  költségével,  nettó 
16.285.385,- Ft-ra módosítja.

Dombóvár  Város  Önkormányzata  az 
Apáczai  Kollégium  Közreműködő 
Szervezet  és  NFÜ  Közbeszerzés 
Felügyeleti  Főosztálya  által  el  nem 
fogadott  1.521.940,-  Ft  pótmunka 
költségét a 2011. évi költségvetés EU-s 
pályázatok  pótmunkáira  elkülönített 
céltartalékából biztosítja.

Határidő: 3.  pont  tekintetében  2011. 
december 31.
4. pont tekintetében azonnal

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

MSB  Fejlesztési  Tanácsadó 
Zrt.,
Városfejlesztési Iroda

A Képviselő-testület a 451/2011. (XI.24.), 
452/2011. (XI.24.), 453/2011. (XI.24.) és 
a 455/2011.(XI.24.) számú határozatát 

egyedi ügyben eljárva hozta meg.

454/2011. (XI. 24.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Önkormányzat, mint 
kizárólagos  tulajdonos  nevében  a 
Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit 
Kft.  ügyvezetőjének  2011.  december  1. 
napjától  2012.  december  31.  napjáig 
Gyarmatiné Kiss Évát (…) választja  meg 
díjazás nélkül és az alapító okiratot ennek 
megfelelően módosítja.

A  Képviselő-testület  az  ügyvezető 
cégbíróság  felé  történő  bejelentésével 
kapcsolatos költségeket vállalja a 2011. évi 
költségvetés általános tartaléka terhére.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Polgármestert  a  megbízási  szerződés 
tartalmának  jóváhagyására  és  aláírására, 
továbbá  az  ügyvezető  cégbírósági 

bejelentéséhez  szükséges 
kötelezettségvállalásokra.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Önkormányzati  és  Szervezési 
Iroda

456/2011. (XI. 24.) Kt. határozat

1 Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  polgármester 
beszámolóját  233/2011.(V.30.), 
326/2011.(IX.8.),  332/2011.(IX.8.), 
394/2011.  (IX.29.),  395/2011.(IX.29.), 
396/2011.(IX.29.),  398/2011.(IX.29.), 
403/2011.  (IX.29.),  410/2011.(IX.29.), 
412/2011.(X.27.),  413/2011.(X.27.), 
414/2011.  (X.27.),  417/2011.(X.27.), 
421/2011.(X.27.),  422/2011.(X.27.), 
423/2011.  (X.27.),  430/2011.(X.27.), 
435/2011.(X.27.)  határozat 
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.  november  30-ig:  364/2011.
(IX.8.), 365/2011.(IX.8.)
2011.  december  31-ig:  108/2011.
(III.31.),  198/2011.(V.5.),  300/2011.
(VII.26.),  348/2011.(IX.8.),  387/2011.
(IX.29.)
2012. június 30-ig: 192/2011.(V.5.).

3 A képviselő-testület  a 198/2011.(V.5.) 
határozatában  szereplő  bírálóbizottság 
tagjait a következők szerint módosítja: 
Takács  Péter  környezet-  és 
természetvédelmi  referens  helyébe 
Dávid Gyula városgondnok lép.

4 A  képviselő-testület  engedélyezi  a 
Civil Tanács részére, hogy a 171/2011. 
(IV.28.)  határozattal  működésre  és  a 
Civil  Fesztivál  rendezésére  biztosított 
összeg  fel  nem  használt  részét 
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kistérségi  civil  ADVENT  2011 
rendezvény  megvalósítására 
fordíthassa.

5 A  Képviselő-testület  a  326/2011.  (IX. 
8)  számú  határozatát  módosítja, 
miszerint  a  749/1  hrsz.-ú  ingatlan 
birtokbaadásának  időpontja  az  5,5 
millió Ft-os vételárrészlet  kifizetésétől 
számított  6  hónap,  a  bérleti  díj 
fizetésének kötelezettsége az 5,5 millió 
Ft-os  vételárrészlet  kifizetésétől 
kezdődik,  az  ezt  megelőző  időszakra 
nem kell bérleti díjat fizetni, továbbá a 
fennmaradó  vételárrészletet  ügyvédi 

letétbe  kell  helyezni  2011.  december 
31-ig.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  az  adásvételi  és  bérleti 
szerződés módosításának megkötésére.

Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Önkormányzati  és 
Szervezési Iroda

6 Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a fel  nem használt 
512.000  Ft  vis  maior  támogatásról 
lemond.

______________________



RENDELETEK

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

A Képviselő-testület 2011. november 24-i rendes ülésén elfogadott rendeletei:

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2011 (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 60/2005. (X.28.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

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

1. §

(1) Hatályát  veszti  a közigazgatási  hatósági eljárásban az elektronikus  ügyintézésről  szóló 
60/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet.

(2) Hatályát veszti az egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról 
szóló 31/2009. (IX.10.) önkormányzati rendelet 9. §-a.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

http://www.dombovar.hu/


Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
49/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III.4.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

Dombóvár  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 
1990. évi LXV. törvény 79. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alkotmány  44/A.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjában  és  (2)  bekezdésben  meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§

(1) Az  önkormányzat  vagyonáról  és  a  vagyongazdálkodás  szabályairól  szóló  10/2011. 
(III.4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (5) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:

„(5) E rendelet  szabályait  az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek  
bérletére  és  elidegenítésére,  valamint  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  
közterületekre és köztemetőkre a külön önkormányzati rendeletekben foglalt eltérésekkel  
kell alkalmazni.”

2.§

(1) A Rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat költségvetési szervei a feladatellátásukhoz – az alapító okiratban  
foglaltak szerint – biztosított ingó és ingatlan tárgyakat bevételeik növelése érdekében  
bérbe  adhatják.  Amennyiben  a vagyontárgy  a feladatellátáshoz  nem nélkülözhető,  a  
bérbeadás csak a saját használaton kívüli időre szólhat. A bérbeadásból való bevétel az  
intézményt illeti meg. A bérbeadásról a költségvetési szerv vezetője dönt, a tárgyévre  
vonatkozó,  önköltségszámítással  megalapozott  bérleti  díjat  előzetesen  a  
Városgazdálkodási Bizottság hagyja jóvá. A jóváhagyottnál alacsonyabb bérleti díj csak  
a Városgazdálkodási Bizottság előzetes jóváhagyásával kérhető. A jóváhagyott bérleti  
díjat a költségvetési szervnek a honlapján közzé kell tennie.”

3.§

(1) A Rendelet 23. § (2) bekezdése a következő l) és m) ponttal egészül ki:

[(2) A Városgazdálkodási Bizottság átruházott hatáskörben dönt:]
„l)  a  27.  §  (6)  bekezdésének  11.  pontjában  meghatározott  esetben,  amennyiben  a  
vagyontárgy az önkormányzati feladatellátás szempontjából átmenetileg hasznosítható  
és  annak  hasznosításáról  való  döntés  e  rendelet  szerint  nem  tartozik  más  szerv  
hatáskörébe,
m)  a  költségvetési  szerv  feladatellátáshoz  biztosított  vagyontárgyak  bérbeadásával  
kapcsolatban a 20. § (1) bekezdése szerint.”



(2) A Rendelet 23. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[(3) A polgármester átruházott hatáskörben dönt:]
„g) a 27. § (6) bekezdésének 14. pontjában meghatározott esetben legfeljebb tíz napra  
való bérbeadásról, azzal, hogy alkalmi rendezvény az alkalmi vásár, állatvásár is.”

4.§

(1) A Rendelet 27. § (6) bekezdésének 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(6) Nem kell pályázatot hirdetni:]
„15.  osztatlan  közös  tulajdonú  ingatlan  esetében  önkormányzati  tulajdoni  hányad  
értékesítésére, használatba adására vagy a hasznosítási jog átengedésére,”

(2) A Rendelet 27. §-a a következő (13a) bekezdéssel egészül ki:

„(13a) A vagyon (13) bekezdés szerinti használója, továbbá üzemeltetésre átadott vagyon  
esetén az üzemeltető: 

a) köteles  az  átadott  vagyont  rendeltetésének  megfelelően  használni,  állagát  
megóvni,

b) az önkormányzat hozzájárulása nélkül a vagyont harmadik személy használatába  
nem adhatja, beruházást, felújítást nem végezhet,

c) köteles  a  vagyon  fenntartásával,  üzemeltetésével,  karbantartásával  kapcsolatos  
feladatok ellátására és költségek viselésére,

d) köteles a használatra vagy üzemeltetésre vonatkozó szerződésben meghatározott  
további kötelezettségeket teljesíteni.”

5.§

(1) A Rendelet 31. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Nem kell lefolytatni az ajánlatkérési eljárást, amennyiben az (1) bekezdés szerinti  
beszerzés megrendelésére 

a) az  önkormányzat  legalább  többségi  tulajdonában  álló  gazdasági  
társaságtól vagy

b) államháztartási körbe tartozó szervezettől kerül sor,
c) ha  jogszabályi  rendelkezés  folytán  a  beszerzés  csak  meghatározott  

szervezettől lehetséges, továbbá ha
d) ügyvédi szolgáltatás, vagy 
e) alkotó- vagy előadó-művészeti szolgáltatás nyújtása érdekében kerül sor.”

6.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti.

Szabó Loránd dr. Gábor Ferenc
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