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HATÁROZATOK

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 17-i rendkívüli 
ülésén elfogadott határozata:

88/2011.(III. 17.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  DDOP-3.1.2/2F-2f-
2009-0021  azonosító  számon  regisztrált, 
„Együtt,  egymással,  gyermekeinkért,  a 
jövőért”  ÚJ  K.O.R.  –  Új  Kapos-menti 
Oktatási  Rendszer  című  pályázathoz 
kapcsolódóan  az  Apáczai  Kollégiumra 
vonatkozó  befejezési  határidő 
módosításáról szóló döntést elnapolja.

89/2011.(III. 17.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  támogatja  a  2011. 
évre  meghirdetett,  „helyi 
önkormányzatok  közművelődési 
érdekeltségnövelő  támogatására” 
vonatkozó  igény  benyújtását  és 
hozzájárul az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésében  a  Dombóvári 
Művelődési  Ház  Nkft. 
bútorbeszerzésére  elkülönített 
10.000.000 Ft  összeg  önrészként  való 
megjelöléséhez. 

2. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  támogatási  igény 
benyújtásával  kapcsolatos  feladatok 
ellátásával.

Határidő: 2011. március 25.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Polgármesteri Kabinet

90/2011.(III. 17.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  javasolja  az  Öko-
Dombó  Dombóvári  Környezet-  és 
Hulladékgazdálkodási  Kft.  taggyűlésének 
Somfalvi  Józsefet  az  ügyvezetői  állás 

betöltésére 3 év időtartamra, 2014. április 
1. napjáig.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert döntésének képviseletére. 

Határidő: azonnal  –  a  határozat 
továbbítására

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

91/2011.(III. 17.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  felkéri  az  Apáczai 
Oktatási Központ Főigazgatóját, hogy a 
festési  munkáról,  valamint  a  szakmai 
programról  kiállított  számlák 
ellenértékének  kifizetéséről 
gondoskodjon.

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  felkéri  az  Apáczai 
Oktatási  Központ  Főigazgatóját,  hogy 
az  Egységes  Iskolai  Intézményegység 
vezetőjének  hívja  fel  figyelmét  a 
számviteli  szabályok,  az  Integrált 
Önkormányzati  Szolgáltató  Szervezet 
és az Apáczai Oktatási Központ közötti 
megállapodásban,  továbbá  a  helyi 
rendeletekben  foglaltak  betartására  és 
betartatására. 

3. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete kötelezi az Apáczai 
Oktatási  Központ  Főigazgatóját,  hogy 
intézményénél  alakítsa  ki  a 
kötelezettségvállalás  helyettesítési 
rendjét.

Határidő: 1-2. pont: azonnal
3. pont: 2011. április 01.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: APOK Főigazgató
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92/2011.(III. 17.) Kt. sz. határozat

1 Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  döntést  hoz  az 
Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, 
Általános  és  Középiskola,  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény  és 
Kollégium Kórház utcai bölcsődéjének 
pályázati  támogatással  megvalósuló 
további felújítási munkáira vonatkozó, 
Kbt.  VI.  fejezete  szerinti  általános 
egyszerű  közbeszerzési  eljárás 
megindításáról.  Az  ajánlattételi 
felhívás jóváhagyását a Polgármesterre 
bízza.  Jóváhagyja  az  ajánlattételi 
felhívás  alábbi  vállalkozások  felé 
történő közvetlen kiküldését:

− ERMIBAU Építőipari, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
(7361 Kaposszekcső, Liget ltp. 10.)

− IMOBAU Építőipari Kft. (7200 
Dombóvár, III. u. 63.)

− STABIL Építőipari Szolgáltató Kft. 
(7200 Dombóvár, Fürst S. u. 2.)

− Akva-Plast Tetőszigetelő Kft. 
(8656 Nagyberény, Pacsirta u. 22.)

− LASZ Építőipari Kereskedelmi és 
Szolgáltató Bt. (8600 Siófok, 
Kossuth Lajos u. 64.)

− Profil-Ker Tetőszigetelő Kivitelező 
és Kereskedelmi Kft. (7131 Mözs, 
Radntói u. 13.)

2. Jóváhagyja  az  alábbi  személyi 
összetételű  bírálóbizottságot  az 
eljárásban való közreműködésre:

Dr. Szabó Péter aljegyző
Szenyériné  Szabolcska  Julianna 
főigazgató
Maár Zoltán építész, műszaki ellenőr
Kovács Gyula pénzügyi irodavezető
Reichert Gyula közbeszerzési, műszaki 
ügyintéző

Határidő: 2011.  március  25.  –  az 
ajánlattételi  felhívás 
kiküldésére

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

93/2011.(III. 17.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  DDOP-3.1.2/2F-2f-
2009-0021  azonosító  számon  regisztrált 
„Együtt  egymással,  gyermekeinkért,  a 
jövőért”  ÚJ  K.O.R.  –  Új  Kapos-menti 
Oktatási  Rendszer  című  pályázathoz 
kapcsolódóan  megrendeli  a  Belvárosi 
Iskola  Tornacsarnokára  vonatkozó 
álmennyezet  megerősítést  az  Imobau 
Építőipari Kft.-től (7200 Dombóvár, III. u. 
63.)  az  ajánlatában  foglaltak  szerint.  A 
munkák  fedezetére  legfeljebb  4.000.000,- 
Ft + ÁFA összeget, azaz bruttó 5.000.000,- 
Ft-ot  biztosít  a  2011.  évi  költségvetési 
rendeletében  meghatározott  általános 
tartalékkeret terhére. 

A  határozat  hatálybalépésének  feltétele  a 
Tornacsarnok  műszaki  átadás-átvételi 
eljárásának sikeres lezárása.
A  képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére,  a  megbízási  szerződés 
tartalmának jóváhagyására.

Határidő: 2011.  március  25.  –  az 
ajánlattevők kiértesítésére

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

94/2011.(III. 17.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Belvárosi  iskola 
megfelelő  működése  érdekében  az  alábbi 
döntéseket hozza:

1. Jóváhagyja  a  tantermi  rész  két 
raktárhelyiségének  gipszkarton 
válaszfal  kialakítására  a  PÉMF 
Szárazépítő Kft. (7624 Pécs, Napvirág 
u. 9.) megbízását 481.891,- Ft + ÁFA = 
602.364,-  Ft  áron,  amely  összeget  a 
2011.  évi  költségvetési  rendeletében 
meghatározott  általános  tartalékkeret 
terhére biztosít.

2. Jóváhagyja  a  gyengeáramú  és 
erősáramú,  szellőzési  és  klíma 
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gépészeti,  HFR,  tűzjelző  rendszerek 
karbantartására  a  GYULA-VILL  Bt. 
(Rácalmás)  megbízását  határozatlan 
időre, 30 napos felmondási határidővel, 
bruttó 1.200.000,- Ft/alkalom áron, ami 
éves  szinten  2.400.000,-  Ft  bruttó 
összeget  jelent,  amelyet  a  2011.  évi 
költségvetési  rendeletében 
meghatározott  általános  tartalékkeret 
terhére biztosít.

3. Elvi  támogatásáról  biztosítja  a 
tantermek  és  hasonló  funkciójú 
helyiségek  sötétítő  függönyözésének, 
továbbá  az  irodák  és  iroda  jellegű 
helyiségek  nylon  függönyözésének 
megoldását.

Felhatalmazza  a  Polgármestert  a 
vállalkozási  szerződések  megkötésére,  az 
1-2.  pont  tekintetében,  ill.  a  további 
intézkedések  megtételére  a  3.  pont 
tekintetében.

Határidő: 2011.  március  25.  –  a 
vállalkozási  szerződések 
megkötésére (1-2. pont)
2011. április 4. – a 3. ponttal 
kapcsolatos  újabb 
előterjesztésre (végső döntés)

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Jegyzői  Iroda  – 
szerződéskötés tekintetében

95/2011.(III. 17.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  elrendeli  a  DDOP-
4.1.1/D-09-2f-2009-0001  azonosítószámú 
„Hagyomány és megújulás – A dombóvári 
művelődési  ház  felújítása”  című  pályázat 
kapcsán az épület  légkezelő  rendszerében 
végbement meghibásodással kapcsolatos, a 
Pénzügyi  Bizottság  által  kijelölt 
igazságügyi  szakértővel  történő 
szakvélemény  készíttetését,  melynek 
fedezetéül  legfeljebb  100.000,-  Ft-ot 
biztosít  a  2011.  évi  költségvetési 
rendeletében  meghatározott  általános 
tartalékkeret terhére. 

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.

Határidő: 2011. március 25.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda 

96/2011.(III. 17.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város 
Önkormányzatának  képviselő-testülete 
a  78/2011.(III.  3.)  Kt.  sz.  határozat 
visszavonására  vonatkozó  javaslatot 
nem fogadja el.

2. A  Képviselő-testület  a 
78/2011.  (III.3.)  számú  határozatának 
3.  pontját  a  következők  szerint 
módosítja: 
„Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Kistérségi 
Krónikás  szerkesztői  költségeihez 
bruttó 621.000,- forinttal járul hozzá a 
2011. évi költségvetés terhére, amelyet 
támogatás  jogcímen  a  Dombóvár  és 
Környéke  Többcélú  Kistérségi 
Társulás részére átad.”

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  megállapodás 
megkötésére.

Határidő: 2011.  március  31.  –  a 
szerződések megkötésére

Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felelős:

Polgármesteri Kabinet

97/2011.(III. 17.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Városgazdálkodási 
Bizottság  71/2011.(III.1.)  számú 
határozatának  visszavonására  vonatkozó 
javaslatot nem fogadja el.

98/2011.(III. 17.) Kt. sz. határozat
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Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Nemzetgazdasági 
Minisztérium által  meghívásos pályázattal 
meghirdetett  2011.  évi  hosszabb 
időtartamú  értékteremtő 
közfoglalkoztatásra  pályázat  benyújtására 
vonatkozó javaslatot nem fogadja el.

99/2011.(III. 17.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  III.  számú 
fogorvosi  körzetben  a  fogorvosi 
teendőket  helyettesítéssel  láttatja  el,  a 
működtetési  jogot  megszerző 
fogorvossal  a  III.  számú  fogorvosi 
körzet  feladatellátásra  vonatkozó 
szerződés megkötéséig.

2. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert,  hogy  a  III.  számú 
fogorvosi  körzet  helyettesítéssel 
történő ellátása érdekében keresse meg 
a  városban  területi  ellátási 
kötelezettséggel működő fogorvosokat. 
A  helyettesítést  vállaló  fogorvos 
megbízásával  és  a  háziorvosi  körzet 
finanszírozásával  kapcsolatos 
szerződéseket  kösse  meg,  a  feladat 
ellátásához  szükséges  egészségügyi 
szolgáltatásra  jogosító  működési 
engedélyt szerezze be.

3. A feladat ellátással kapcsolatban vállalt 
kötelezettségek  összesen legfeljebb az 
önkormányzatot  megillető 
finanszírozás mértékéig terjedhetnek.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Jogi,  Hatósági  és 
Vagyongazdálkodási Iroda

100/2011.(III. 17.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  Önkormányzat,  az 
önkormányzati  intézmények  és  az 
önkormányzati  többségi  tulajdonú 

gazdasági  társaságokra  kiterjedő 
energetikai  audit  készítésére  vonatkozó 
javaslatot nem fogadja el.

101/2011.(III. 17.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Hamulyák 
Közalapítványnak  a  Dombóvár  és 
Környéke  Víz-  és  Csatornamű  Kft.  felé 
fennálló  tartozásának  rendezésére 
vonatkozó javaslatot nem fogadja el.

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

102/2011.(III. 17.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  dr.  Szabó  Péter 
aljegyző  közszolgálati  jogviszonyát  a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. 
évi  XXIII.  törvény  (Ktv.)  17.  §  (1) 
bekezdése alapján 2011. május 18. napi 
hatállyal, indoklás nélküli felmentéssel 
megszünteti. 
Dr.  Szabó  Péter  aljegyző 
felmentésének  kezdő  időpontja  – 
amelyet jelen határozat részére történő 
kézbesítésével  vele  azonnal  közölni 
kell – 2011. március 18. napja. 

2. A  Képviselő-testület  a  felmentési  idő 
teljes  tartamára  mentesíti  Dr.  Szabó 
Pétert  a  munkavégzési  kötelezettsége 
alól,  mely  időtartamra  átlagkeresetre 
jogosult. 

3. A  Képviselő-testület  megbízza  a 
Polgármestert,  hogy  a  fenti 
rendelkezésnek  megfelelő  ún.  egyéb 
munkáltatói intézkedéseket megtegye – 
ennek  részeként  írásban  tájékoztatva 
Dr. Szabó Péter aljegyzőt arról is, hogy 
jelen  határozat  rendelkezéseivel 
szemben  jogorvoslatért  a  határozat 
kézhezvételétől  számított  30  napon 
belül a Tolna Megyei Bírósághoz, mint 
Munkaügyi  Bírósághoz  fordulhat  -, 
továbbá hogy nyilatkoztassa Dr. Szabó 
Pétert  arról,  hogy  felmentése 
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időtartamára  hozzájárul-e  a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. 
évi  XXIII.  törvény  20/A.  §  (1) 
bekezdésében  foglalt 
tartalékállományba való helyezéséhez. 

4. A  jogviszony  megszűnése  miatt  az 
aljegyzői állásra pályázatot kell kiírni. 
A  Képviselő-testület  megbízza  dr. 
Gábor  Ferenc  jegyzőt,  hogy  a  soron 
következő  testületi  ülésre  nyújtson  be 
egy „aljegyzői állásra pályázat kiírása” 
tartalmú előterjesztést. 

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Pénzügyi és Költségvetési Iroda

103/2011.(III. 17.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Szekszárdi 
Munkaügyi  Bíróság  előtt,  a  Dombóvári 
Projektmenedzsment  Nkft.  és  Miszler 
Miklós  között,  1.M.38/201.   szám  alatt 
folyamatban lévő munkaügyi perben a volt 
ügyvezetővel  szemben  viszontkeresetet 
terjeszt elő. A testület megbízza dr. Molnár 
Péter  ügyvédet,  hogy  a  viszontkeresetet 
dolgozza  ki  és  a  következő  tárgyalási 
napon terjessze az eljáró bíróság elé.

Határidő: 2011. március 25.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Jegyzői  Iroda  és  dr.  Molnár 
Péter ügyvéd

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 31-i rendkívüli 
ülésén elfogadott határozata:

104/2011.(III. 31.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  DDOP-3.1.2/2F-2f-
2009-0021  azonosító  számon  regisztrált, 
„Együtt,  egymással,  gyermekeinkért,  a 
jövőért”  ÚJ  K.O.R.  –  Új  Kapos-menti 
Oktatási  Rendszer  című  pályázathoz 
kapcsolódóan  az  Apáczai  Kollégiumra 
vonatkozó befejezési határidőt 2011. május 
15-ére módosítja.

Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges 
intézkedések  megtételére,  és  a 
szerződésmódosítások aláírására.

Határidő: KFF  általi  jóváhagyást  követő 
10. nap

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Városfejlesztési  Iroda: 
szerződéskötés tekintetében
MSB  Fejlesztési  Tanácsadó 
Zrt.:  változás-bejelentés 
tekintetében

105/2011.(III. 31.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a Dombóvár Város, 
Gyulaj  és  Szakcs  Községek  Szociális 
Intézményeinek  Intézményfenntartó 
Társulásának  Megállapodását  az 
alábbiak  szerint  módosítja  és  fogadja 
el:

A  megállapodás  4.4.  pontjának 
második bekezdése az alábbiak szerint 
módosul:
„4.4.(…) 
A  tagintézmények  tárgyévi 
költségvetését  az  érintett  társult 
önkormányzatok  képviselőtestülete 
előzetesen jóváhagyja. A tagintézmény 
költségvetése  az  elfogadott  határozat 
szerint  épül  be  a  közös  fenntartásban 
működtetett  intézmény 
költségvetésébe,  amelyet  a társulásban 
résztvevő  önkormányzatok 
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képviselőtestületi  határozatukkal 
fogadnak el.
A  tagintézményekben  alkalmazásra 
kerülő  térítési  díjakról  Dombóvár 
Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  rendelettel  dönt,  az 
érintett  társult  önkormányzat 
képviselőtestületének  határozatba 
foglalt javaslata alapján.”

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  elfogadja  a 
Dombóvár  Város,  Gyulaj  és  Szakcs 
Községek  Szociális  Intézményeinek 
Intézményfenntartó  Társulásának  fenti 
módosításokkal  egységes  szerkezetbe 
foglalt társulási megállapodását.

3. A Társulási  Megállapodás  módosítása 
2011. április 1-jén lép hatályba. 

Határidő: azonnal  –  a  társulási 
megállapodás  módosítás 
elkészítésére

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Önkormányzati  és  Szervezési 
Iroda

106/2011.(III. 31.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  „Kapaszkodó” 
Szociális  és  Gyermekjóléti 
Alapszolgáltató  Központ  Társulás 
Társulási  Megállapodását  az  alábbiak 
szerint módosítja és fogadja el:

A megállapodás 5.3. pontja az alábbiak 
szerint módosul:
„5.3.
A  társult  önkormányzatok 
képviselőtestületei  az  intézmény 
fenntartásával  járó,  gazdasági  és 
intézményvezetési  kiadásokat  is 
magában  foglaló,  állami  normatív 
hozzájárulásokkal  és  támogatásokkal 
nem fedezett,  valamint a társulás saját 
bevételein  és  pénzmaradványán  felüli 
többletköltségeihez az Ötv. 43. § (2) a) 

pontja alapján a Társulás által elvégzett 
feladatok arányában járulnak hozzá. 

A  feladatarányos  költségmegosztás 
alapja  a  Társulás  által  az  előző 
félévben  elvégzett  feladatok 
költségeinek  -  a  társult 
önkormányzatok  közigazgatási 
területén  elvégzett  szolgáltatásokra, 
valamint  a  társult  önkormányzatok 
lakosai  részére  elvégzett 
szolgáltatásokra történő -  szétosztása.

A többletköltséget az évi költségvetési 
rendelet  előkészítése  során  az  előző 
évben  elvégzett  szolgáltatások 
feladatmutatói  alapján  mutatja  ki 
Dombóvár  Város  Önkormányzata, 
mely  összeget  a  társult 
önkormányzatokkal köteles egyeztetni. 
Dombóvár  Város  Önkormányzata  az 
első  félévi  tényleges  feladatmutatók 
alapján  a  többletköltség  felosztását 
módosítja  augusztus  15-ig.  Dombóvár 
Város  Önkormányzata  a 
tagönkormányzatok  által  teljesített 
pénzügyi hozzájárulással – kimutatva a 
kapott  normatív  támogatások  és 
hozzájárulások  összegét  és  a 
normatívával  nem  fedezett 
többletköltségeket  - minden év április 
30-ig köteles elszámolni.

A  társult  önkormányzatok 
kötelezettséget  vállalnak  arra,  hogy 
Dombóvár  Város  Önkormányzata 
részére  a  rájuk  eső  többletköltség 
arányos  részét  negyedévente,  a 
következő  negyedév  15.  napjáig 
megfizetik.

A  Társulás  feladatellátása  során 
alkalmazásra  kerülő  térítési  díjakról 
Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete rendelettel dönt. Az 
érintett  társult  önkormányzat 
képviselőtestülete  a  rendelet 
megalkotásához  március  10.  napjáig 
javaslatot tehet.”
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2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  elfogadja  a 
„Kapaszkodó”  Szociális  és 
Gyermekjóléti  Alapszolgáltató 
Központ  Társulás  módosításokkal 
egységes  szerkezetbe  foglalt  társulási 
megállapodását.

3. A Társulási  Megállapodás  módosítása 
2011. április 1-jén lép hatályba. 

Határidő: azonnal  a  –  társulási 
megállapodás  módosítás 
elkészítésére 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Önkormányzati  és  Szervezési 
Iroda

107/2011.(III. 31.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  támogatja  a  Városi 
Könyvtár pályázatát, melyet az a Nemzeti 
Kulturális  Alap  Könyvtári  Kollégiuma 
által  meghirdetetett  „Szakmai 
eszközfejlesztés,  korszerűsítés  vissza nem 
térítendő támogatására” nyújt be. A 10%-
os  önerőt,  mely  200.000  Ft,  a  Városi 
Könyvtár költségvetésében biztosítja.

Határidő: 2011.  április  6.  -  a  pályázat 
benyújtására

Felelős: Polgármester
Végrehajtásáért felelős:

Humán Iroda, 
Városi Könyvtár vezetője

108/2011.(III. 31.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  pályázatot  kíván 
benyújtani  a  7/2011.  (III.9.)  BM 
rendelet  1.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja 
alapján a József Attila ÁMK Általános 
Iskola  és  Óvoda  –  Dalmand 
Tagintézményének  (7211  Dalmand, 
Felszabadulás  u.  16.)  infrastrukturális 
fejlesztésére, korszerűsítésére.

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  vállalja,  hogy  a 
beruházáshoz  szükséges  önerőt, 
összesen  423.472,-  forintot  a 
költségvetésében  biztosítja. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
jóváhagyott forrásról nyilatkozzon, és a 
pályázat  benyújtásához  szükséges 
dokumentumokat aláírja.

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  pályázatot  kíván 
benyújtani  a  7/2011.  (III.9.)  BM 
rendelet  1.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja 
alapján  a  József  Attila  Általános 
Művelődési  Központ  Általános  Iskola 
iskolai  és  utánpótlás  sport 
infrastruktúra-fejlesztésének, 
felújításának támogatására.

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  vállalja,  hogy  a 
beruházáshoz  szükséges  önerőt, 
összesen  3.800.000,-Ft-ot 
költségvetésében biztosítja. 

A  Képviselő-testület  az  önerőt  a 
Parkoló  kialakítás  József  Attila  ÁMK 
című  kiadási  előirányzatból  –  az 
önkormányzat  2011.  évi 
költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 4.) 
önkormányzati  rendelete  2.  melléklet 
116. cím V. alcím – csoportosítja át. 

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Polgármestert,  hogy  a  jóváhagyott 
forrásról  nyilatkozzon,  és  a  pályázat 
benyújtásához  szükséges 
dokumentumokat aláírja.

3. A  pályázat  benyújtásának  feltétele, 
hogy Dombóvár Város Önkormányzata 
az  érintett  önkormányzattal  az  önerő 
átadásáról  szóló  megállapodást 
megköti.

Határidő: 2011.  április  10.  –  a  pályázat 
benyújtására



Dombóvári Közlöny                                           -   9   -                                  VII. évfolyam 4. szám  

2011.  április  30.  –  az  önerő 
átadásáról  szóló  megállapodás 
megkötésére

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Polgármesteri  és 
Alpolgármesteri Titkárság

109/2011.(III. 31.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul a Dombóvár 
Város  Önkormányzata  és  az  Öko-Dombó 
Dombóvári  Környezet-  és 
Hulladékgazdálkodási  Kft.  között,  a 
szelektív  és  zöldhulladék  gyűjtésére 
létrejött  szerződés  akként  történő 
módosításához, hogy a szerződés időtartam 
2011.  június  30-ig  meghosszabbodik.  A 
Képviselő-testület  a  szállítási  napokat  az 
alábbiak  szerint  határozza  meg: szelektív 
2011.  április  22.,  2011.  május  20.,  2011. 
június 17. Zöldhulladék: 2011. április 29., 
2011. május 27., 2011. június 24.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Polgármestert a szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Városfejlesztési Iroda

110/2011.(III. 31.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dombóvár, 
Gyenis Antal  u.  18.  szám alatti,  1890 
hrsz-ú belterületi ingatlanra vonatkozó 
bérleti  szerződést a mellékelt  tartalom 
szerint  jóváhagyja  és  felhatalmazza  a 
polgármestert a szerződés megkötésére. 

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  térítésmentesen 
megbízza  a  Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási Nkft.-t a Dombóvár 
belterület 1890 hrsz-ú ingatlan kezelési 
és üzemeltetési feladatainak teljes körű 

ellátásával  2011.  április  1-30.  közötti 
időszakra. 

3. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  megbízza  a 
polgármestert,  hogy az alpolgármester 
közreműködésével  az  ingatlankezelési 
és  üzemeltetési  szerződés  részletes 
feltételeit  és  tartalmát  dolgozza  ki  és 
terjessze  a  Képviselő-testület  elé 
megvitatásra.

Határidő: 1-2. pont: azonnal
2. pont: 2011. április 28-i ülés

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Polgármesteri  és 
Alpolgármesteri Titkárság
Dombóvári  Város- és 
Lakásgazdálkodási Nkft.

111/2011.(III. 31.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  96/2011.  (III.  17.) 
számú  határozatának  2.  pontját  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  Kistérségi  Krónikás 
terjesztési, nyomdai előállítási és tördelési 
kiadásához,  illetve  a  szerkesztői 
költségeihez  való  hozzájárulásról  szóló 
döntéseinek  végrehajtását  –  a  beérkezett 
újabb árajánlatokra tekintettel a támogatási 
összeg pontos meghatározása érdekében – 
felfüggeszti,  és  a  Képviselő-testület  a 
támogatás  összegéről  azt  követően  dönt, 
miután a Dombóvár és Környéke Többcélú 
Kistérségi  Társulás  a  költségek  pontos 
ismeretében javaslatot tett az összegre.

Határidő: 2011. április 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
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Polgármesteri  és 
Alpolgármesteri Titkárság

112/2011.(III. 31.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Hírcentrum internetes 
oldal  szerkesztői  feladatainak  ellátására 
határozatlan  idejű  megbízási  szerződés 
megkötésére  vonatkozó  javaslatot  nem 
fogadja el.

113/2011.(III. 31.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  97/2011.  (III.  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:

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  97/2011.  (III.  17.) 
számú határozat visszavonására vonatkozó 
javaslatot nem fogadja el.

A Képviselő-testület a következő 
határozatát zárt ülésen fogadta el:

114/2011.(III. 31.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  102/2011.  (III.  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:

1. Dombóvár  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  102/2011.  (III.  17.) 
számú  határozat  visszavonására 
vonatkozó  javaslatot  nem  fogadja 
el.

2. Dombóvár  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  102/2011.  (III.  17.) 
számú  határozatában  foglaltakat 
továbbra  is  fenntartja  azzal,  hogy 
dr.  Szabó  Péter  aljegyző 
közszolgálati  jogviszonyának 
megszüntetésére  2011.  június  1-i 
hatállyal  kerül  sor,  felmentésének 
kezdő időpontja 2011. április 1.

______________________



RENDELETEK

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

Dombóvár város polgármestere a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35. 

§  (3)  bekezdése  alapján  kezdeményezte  Dombóvár  Város  Önkormányzata  Képviselő-

testületének az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. 

(III. 4.) önkormányzati  rendelet módosításáról szóló 13/2011. (….) önkormányzati  rendelet 

ismételt megtárgyalását.

A rendeletet a képviselő-testület a 2011. március 31-i rendkívüli ülésén tárgyalta ismét.

A Képviselő-testület 2011. március 31-i rendkívüli ülésén elfogadott rendeletei:

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete

a szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

Dombóvár  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  szociális  igazgatásról  és  a 
szociális  ellátásokról  szóló 1993.  évi  III.  tv.  92.  § (1)  bekezdésében kapott  felhatalmazás 
alapján,  az  Alkotmány  44/A.  §  (1)  bekezdése  a)  pontjában  meghatározott  feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A szociális  szolgáltatásokról  szóló  22/2003.  (VIII.  26.)  önkormányzati  rendelet  (a 
továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A rendelet tárgyi hatálya az önkormányzat által nyújtott szociális szolgáltatásokra  
terjed ki.”

(2) A Rendelet 1. §-a kiegészül az alábbi (3) bekezdéssel:

„(3) A személyes gondoskodást nyújtó intézményfenntartó társulások esetében,  a tag  
önkormányzatok döntései alapján 2011. április 1. napjától a szolgáltatásokért fizetendő  
térítési díjat Dombóvár Város Önkormányzata e rendeletben határozza meg.” 

2. §

(1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) Ez a rendelet  2011. április  1. napján lép hatályba  és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

http://www.dombovar.hu/


1. sz. melléklet

„2. számú melléklet a 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK

1. EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY- DOMBÓVÁRI INTÉZMÉNYEGYSÉGEI

1.1. Tartós bentlakás

A B C
1. Demens napi 2 730 Ft/fő

havi 81 900 Ft/fő
2. Átlagos napi 2 940 Ft/fő

havi 88 200 Ft/fő

1.2. Átmeneti elhelyezés

A B
1. napi 2 760 Ft/fő

havi 82.800 Ft/fő

1.3. Nappali ellátás

A B
1. Átlagos nappali ellátás

300 Ft/fő/nap
2. Étkeztetés 

(ÁFÁ-val) 360 Ft/fő/nap
3. Demens nappali ellátás 650 Ft/fő/nap

5. Pszichiátriai betegek 
nappali ellátása 

650 Ft/fő/nap

1.4. Szociális étkeztetés

A B
1. Szociális étkeztetés (ÁFÁ-

val)
360 Ft/fő/adag

2. Szállítási költség 160 Ft/alkalom

1.5. Házi segítségnyújtás

A B
1. Házi segítségnyújtás 100 Ft/fő/óra



1.6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

1. Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás

690 Ft/fő/hó
23 Ft/fő/nap

A nem szociálisan rászorultak esetében a térítési díj mértéke:  3 600 Ft/fő/hó

2. EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY- SZAKCSI TAGINTÉZMÉNY

2.1. Tartós bentlakás

A B C
1. Demens napi 2 330 Ft/fő

havi 69 900 Ft/fő
2. Átlagos napi 2 500 Ft/fő

havi 75 000 Ft/fő

2.2. Szociális étkeztetés

A B
1. Szociális étkeztetés (ÁFÁ-

val)
400 Ft/fő/adag

2.3. Házi segítségnyújtás

A B
1. Házi segítségnyújtás 83 Ft/fő/óra

3. EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY- GYULAJI TAGINTÉZMÉNY

3.1. Tartós bentlakás

A B C
1. Átlagos napi 2 379 Ft/fő

havi 71 370 Ft/fő

3.2. Szociális étkeztetés

A B
1. Szociális étkeztetés

(ÁFÁ-val)
600 Ft/fő/adag

3.3. Házi segítségnyújtás



A B
1. Házi segítségnyújtás 46 Ft/fő/óra

4. „KAPASZKODÓ” SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT TÁRSULÁS

4.1. TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

A B
1. Személyi segítés 214 Ft/óra

2. Szállító szolgálat
138 Ft/km

A támogató szolgálat  legalább havi 15 alkalommal  történő igénybe vétele esetén 50 %-os 
kedvezmény illeti meg az igénybevevőt.
Szociálisan  nem rászorult  személy  esetében  a  személyi  segítés  térítési  díja  214  Ft/óra,  a 
szállító szolgálat 138,-Ft/km.

4.2. SZOCIÁLIS TAXI

A B
1. Szociális taxi

165 Ft/km

A szociális taxi szolgáltatás legalább havi 15 alkalommal történő igénybe vétele esetén 50 %-
os kedvezmény illeti meg az igénybevevőt

4.3. Házi segítségnyújtás

A B
1. Házi segítségnyújtás 256 Ft/fő/óra



Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete

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

Dombóvár  Város 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 
(a továbbiakban: Rendelet) A rendelet hatálya alcím kiegészül az alábbi 2/A. §-sal:

„2/A.§ A személyes gondoskodást nyújtó intézményfenntartó társulások esetében, a tag  
önkormányzatok döntései alapján 2011. április 1. napjától a szolgáltatásokért fizetendő  
térítési díjat Dombóvár Város Önkormányzata e rendeletben határozza meg.” 

2. §

(1) A  Rendelet  2.  számú  mellékletének  Az  átmeneti  gondozás  intézményi  térítési  díjai 
táblázata helyébe jelen rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat lép.

(2) Ez  a  rendelet  2011.  április  1.  napján  lép  hatályba  és  a  hatálybalépését  követő  napon 
hatályát veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

1. melléklet a 15/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 12/2006.(II.20.) önkormányzati rendelethez

1. ….

2. Az átmeneti gondozás intézményi térítési díjai

A B
1. Helyettes szülői ellátás 1.083,-Ft/fő/nap
2. Családok Átmeneti Otthona 992,-Ft/fő/nap

Az intézményi térítési díjak az áfát nem tartalmazzák.”



Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2011. (IV.1.) 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) meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:

1. §

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás  szabályairól  szóló  10/2011.  (III.  4.)  önkormányzati  rendelet  (a 
továbbiakban: Rendelet) 35. § (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„A  31.  §  rendelkezéseit  nem  kell  alkalmazni  azokra  a  beszerzésekre,  melyek  
megindításáról való döntés a hatálybalépés előtt született.”

2. §

Ez a rendelet  2011. április  1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő  napon hatályát 
veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző



Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
17/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011.(III.4.) 
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 meghatározott  feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:

1. §

Az  önkormányzat  vagyonáról  és  a  vagyongazdálkodás  szabályairól  szóló  10/2011.(III.4.) 
önkormányzati  rendelet  (a  továbbiakban  Rendelet)  15.  §  (6)  bekezdése  kiegészül  az  alábbi 
szövegrésszel:

„ …jegybanki alapkamattal megegyező kamat kikötése mellett.”

2. §

A Rendelet 25. § (1) bekezdés 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 11. Közüzemi szolgáltatási díjak előterjesztése”

3. §

A Rendelet 35. §-a kiegészül az alábbi (2a) bekezdéssel:

„(2a) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról  
és  a  vagyongazdálkodás  szabályairól  szóló  14/2001.(III.28.)  számú  önkormányzati  
rendeletet  módosító  40/2001.(XII.19.),  9/2002.(III.20.),  18/2002.(VI.25.),  23/2002.
(VIII.29.),  28/2002.(IX.24.),  10/2003  (IV.07.),   12/2003.  (IV.23.),  13/2003.  (V.7.),  
14/2003. (V.21.), 26/2003.(VIII.26.), 50/2003.(XII.19.),  18/2004.(IV.19.), 24/2004.(V.7.),  
34/2004.(VII.1.),   47/2004.(VIII.6.),  49/2004.(IX.1.),  56/2004.(IX.29.),  60/2004.(X.27.),  
69/2004.(XII.17.),  6/2005.(I.28.),  19/2005.(IV.6.),  30/2005.(V.2.),  47/2005.(VI.30.),  
59/2005.(X.28.),  65/2005.(XII.23.),  14/2006.(IV.14.),  19/2006.(V.1.),  30/2006.(IX.1.),  
51/2006.(XII.20.),  8/2007.(II.22.),  25/2007.(VI.29.),  34/2007.(VIII.30.),  39/2007.(X.1.),  
19/2008.(IV.1.),  36/2008.(VI.30.),  46/2008.  (XI.28.),  15/2009.(IV.8.),  20/2009.(IV.30.)  
22/2009.(V.29.), 18/2010.(V.14.) számú önkormányzati rendelet.”

4.§

(1) A Rendelet 18. § (3) bekezdése hatályát veszti.

(2) A Rendelet 33. § (8) bekezdésében hatályát veszti a „felhalmozási” szövegrész.

(3) Ez a  rendelet  2011.  április  1.  napján lép hatályba,  és a  hatálybalépését  követő napon 
hatályát veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző
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