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HATÁROZATOK

Dombóvár  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2011.  május  5-i  rendkívüli 
ülésén elfogadott határozatai:

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

184/2011. (V. 5.) Kt. határozat

1.) Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  516.  sz.  Ipari 
Szakképző  Iskola  és  Kollégium 
vezetésére  pályázatot  benyújtók  közül 
(…)  pályázót  az  intézményvezetői 
megbízás  feltételeként  jogszabályban 
előírt  pedagógus  szakvizsga  hiánya 
miatt a pályázati eljárásból kizárja.

2.) Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  516.  sz.  Ipari 
Szakképző  Iskola  és  Kollégium 
vezetésével megbízza Kiss Ernőt 2011. 
július 16-tól 2016. július 31-ig terjedő 
időszakra.

Alapbérét  a  közalkalmazottak 
jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII. 
törvényben  (Kjt.)  meghatározottak 
szerint  I.  fizetési  osztály  5.  fizetési 
fokozat  szerint  176.400,-  Ft-ban 
állapítja meg. 

Magasabb  vezetői  pótlékát  a  Kjt. 
illetve a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló  törvény  közoktatási 
intézményekben  történő 
végrehajtásáról  rendelkező  138/1992. 
(X.  8.)  Korm.  rendelet  14/C.  §  (1) 
bekezdés  c.)  pontjának  megfelelően  a 
mindenkori  pótlékalap  300%-ában 
határozza  meg.  (2011.  évben 60.000,- 
Ft/hó)

A  Képviselő-testület  megbízza  a 
Polgármestert  az  intézményvezetői 
kinevezés elkészítésével.

Határidő: 2011. július 16.  – kinevezési 
okmány elkészítésére

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Iroda

185/2011. (V. 5.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  80/2011.(III.3.) 
számú  határozatában  foglaltak  szerint 
elkészített  tanulmány  alapján  a  MÁV 
étkezde  közétkeztetési  célokra  történő 
hasznosításához  kapcsolódóan  további 
lépések  megtételére  forráshiány  miatt 
középtávon  nem lát  lehetőséget,  ezért 
az  önkormányzat  részéről  a  jövőbeni 
hasznosítás lehetőségét elveti.

2. A  Képviselő-testület  a  szakács  és 
felszolgáló  szakos  tanulók  gyakorlati 
oktatásának  átalakításáról  szóló 
tanulmányt megismerte, és megbízza a 
polgármestert,  hogy  az  abban  foglalt 
elképzelések  alapján  részletes 
tanulmányt  dolgoztasson  ki,  és  azt 
terjessze  a  Képviselő-testület  júniusi 
rendes ülésére.

Határidő: 2011.  június  30.  –  a  2.  pont 
esetében  a  tanulmány 
beterjesztésére 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Iroda

186/2011. (V. 5.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az Új Széchenyi  Terv Környezet és 
Energia  Operatív  Program  keretében 
kiírásra  került  –  KEOP-6.2.0/A/09-11.  és 
KEOP-2011-4.9.0 kódszámú –,  pályázati 
konstrukciókra történő pályázatok beadása 
érdekében  az  indokoltságára  vonatkozóan 
készíttessen  prioritási  sorrendet  az 
önkormányzati  fenntartású  intézményekre 
nézve, és azt terjessze a képviselő-testület 
soron következő ülése elé.
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Határidő: 2011. május 26.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Városfejlesztési Iroda 

187/2011. (V. 5.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  Dombóvár  Város 
Önkormányzatának  Átfogó  Energetikai 
Koncepcióját nem fogadja el.

188/2011. (V. 5.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  „Együtt, 
egymással,  gyermekeinkért,  a jövőért” 
ÚJ K.O.R. – Új Kapos-menti Oktatási 
Rendszer  című,  DDOP-3.1.2/2F-2f-
2009-0021  azonosító  számú  pályázati 
projekt  megvalósításáról  szóló 
konzorciumi  együttműködési 
megállapodás  módosítását  a  melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert,  hogy  a  konzorciumi 
együttműködési megállapodás módosítását 
a  Közreműködő  Szervezet  által 
jóváhagyott  tartalom szerint  megkösse  és 
aláírja. 

Határidő: A  közreműködő  szervezet 
jóváhagyását  követően,  de 
legkésőbb 2011. augusztus 31.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felel:

Városfejlesztési Iroda

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  „Együtt, 
egymással,  gyermekeinkért,  a jövőért” 
ÚJ K.O.R. – Új Kapos-menti Oktatási 
Rendszer  című,  DDOP-3.1.2/2F-2f-
2009-0021  azonosító  számú  pályázati 
projekt  megvalósításáról  szóló 
konzorciumi  együttműködési 
megállapodásban  nem  részletezett 
feladatok  ellátásáról  szóló 
együttműködési  és  finanszírozási 

megállapodás  módosítását  a  melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert,  hogy az együttműködési és 
finanszírozási megállapodás módosítását a 
konzorciumi  megállapodás  jóváhagyott 
tartalmára tekintettel megkösse és aláírja. 

Határidő: A  konzorciumi  megállapodás 
aláírásával együtt, de legkésőbb 
2011. augusztus 31.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felel: 

Városfejlesztési Iroda

3. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  „Együtt, 
egymással,  gyermekeinkért,  a jövőért” 
ÚJ K.O.R. – Új Kapos-menti Oktatási 
Rendszer  című,  DDOP-3.1.2/2F-2f-
2009-0021  azonosító  számú  pályázati 
projekt  megvalósításáról  szóló 
konzorciumi  együttműködési 
megállapodásban  nem  részletezett 
feladatok  ellátásáról  szóló 
együttműködési  és  finanszírozási 
megállapodás  15.  pontja  alapján 
elrendeli,  hogy  a  projekttel 
kapcsolatban  kiállított,  leigazolt  és 
esedékes  számlák  önrészére  és  a 
konzorciumi  tag  településre  eső 
arányos  költségek  átutalására 
vonatkozóan  a  települések  felé 
történjen meg a szükséges intézkedés.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felel:

Városgazdálkodási Iroda

189/2011. (V. 5.) Kt. határozat

1 Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dombóvári 
Művelődési  Ház  épületének 
elnevezését elveti.

2 Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  önkormányzat 
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által alapított Városi Könyvtár nevének 
Szepessy  László  Városi  Könyvtárra 
való módosítására vonatkozó javaslatot 
nem fogadja el.

190/2011. (V. 5.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  „Reménység” 
Napközi  Otthonnal  2007.  január  1-jén 
kötött  használatbavételi  megállapodást 
2011.  május  15-i  hatállyal  az  alábbiak 
szerint módosítja:
− ROP-2.2.1.-2004-07-0012/33  nyertes 

pályázattal  összhangban  megvalósuló 
szociális  és  foglalkoztatási 
intézmények  térbeli  integrációja 
kapcsán  végzett  tevékenységek 
bevétele  a  „Reménység”  Napközi 
Otthon  bevételét  képezze  teljes 
egészében, míg

− az  egyéb  hasznosításból  származó 
bevételek  ½-½  arányban  kerüljenek 
felosztásra  az  Önkormányzat  és  a 
„Reménység” Napközi Otthon között.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Polgármestert  a  megállapodás  fentiek 
szerinti módosításának aláírására. 

Határidő: 2011. május 20.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Önkormányzati  és  Szervezési 
Iroda

191/2011. (V. 5.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  APOK  Belvárosi 
Általános  Iskolai  Tagintézmény 
függönyözésének  elvégzéséhez  szükséges 
2.600.000.-Ft  fedezetet  a  2011.  évi 
költségvetéséből  biztosítja  a  Dombóvár 
Város  Önkormányzatának  2011.  évi 
költségvetésének  X.  céltartalék  11.  EU-s 
pályázatok pótmunkái terhére. 

A  Képviselő-testület  felkéri  a 
polgármestert  a beszerzés lebonyolítására, 

és  azt  követően  felhatalmazza  a 
vállalkozási  szerződés  tartalmának 
jóváhagyására és aláírására.

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

Városfejlesztési Iroda

192/2011. (V. 5.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkéri a Dombóvár és 
Környéke  Víz-  és  Csatornamű  Kft-t,  a 
Hunyadi  téri  Víztorony  (Dombóvár 
belterület  782/4/A  hrsz.)  tulajdonosát, 
hogy  az  építmény  rekonstrukció  nélküli 
várható  élettartamának  megnövelése 
érdekében  az  ingatlantulajdonosra 
vonatkozó  jókarbantartási  kötelezettség 
teljesítésének  keretén  belül  ideiglenes 
helyreállításként  tegyen  eleget  a  felkért 
szakértő  (Orbán  &  Orbán  Szakértői  Bt.) 
által javasoltaknak.
A  képviselő-testület  felkéri  a 
polgármestert, vagy a megbízott képviselőt 
döntésének  a  Kft.  taggyűlése  előtti 
képviseletére. 

Határidő: 2011.  október  31.  -  az 
ideiglenes  helyreállítási 
munkák elvégzésére

Felelős: Polgármester,
megbízott települési képviselő 

Végrehajtásért felelős:
Dombóvár és Környéke Víz- és 
Csatornamű Kft.

193/2011. (V. 5.) Kt. határozat

1 Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a  151/2011.  (IV. 
28.)  számú  határozat  visszavonására 
benyújtott javaslatot nem fogadja el. 
A  képviselő-testület  a  fenti 
határozatában  foglaltakat  továbbra  is 
fenntartja.

2 Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  157/2011.  (IV. 
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28.)  számú  határozat  3.  a)  pontjának 
visszavonására  benyújtott  javaslatot 
nem fogadja el. 
A  képviselő-testület  a  fenti 
határozatában  foglaltakat  továbbra  is 
fenntartja.

194/2011. (V. 5.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete, mint a Dombóvári 
Projektmenedzsment  Nonprofit  Kft. 
alapítója  és  tulajdonos  jóváhagyja, 
hogy  a  Dombóvári 
Projektmenedzsment  Nonprofit  Kft 
értékesítse  a  tulajdonában  álló 
eszközöket, a befolyt összeget pedig a 
fennálló  és  lejárt  tartozásainak 
kiegyenlítésére fordíthatja.

2. A  Képviselő-testület  a  Dombóvári 
Projektmenedzsment  Nonprofit  Kft.-
nek az „Új K.O.R. -  Új  Kapos menti 
Oktatási  Rendszer  –  „Együtt, 
egymással,  gyermekeinkért,  a jövőért” 
pályázathoz  kapcsolódó 
projektmenedzsmenti  feladatok 
ellátásért  járó  megbízási  díjból  4,5 
millió  Ft-ot  ismer  el  teljesítettnek.  A 
Képviselő-testület  a benyújtásra került 
számla  alapján  járó  1,5  millió  Ft 
követelést  nem  ismeri  el,  tekintettel 
arra,  hogy  a  cég  által  végzett  munka 
nem  állt  összhangban  a  projekt 
előrehaladásával,  a  lehívásra  került, 
illetve  a  támogató  által  kifizetésre 
került összeggel, továbbá a projektben 
bekövetkező  műszaki  változások  nem 
kerültek lejelentésre és átvezetésre.

3. A  Képviselő-testület  a  Dombóvári 
Projektmenedzsment  Nonprofit  Kft.-
nek  a  „Hagyomány  és  megújulás”-  a 
dombóvári  Művelődési  Ház  felújítása 
című  projekthez  kapcsolódó 
projektmenedzsmenti  feladatok 
ellátásért járó megbízási díjból 9 millió 
Ft-ot ismer el teljesítettnek,  tekintettel 
arra,  hogy  a  cég  által  végzett  munka 
nem  állt  összhangban  a  projekt 

előrehaladásával,  a  lehívásra  került, 
illetve  a  támogató  által  kifizetésre 
került összeggel.

4. A  Képviselő-testület  felszámolási 
eljárást  kezdeményez  a  Dombóvári 
Projektmenedzsment  Nonprofit  Kft.-
vel  szemben,  amennyiben  a  cég  az 
önkormányzattal  szemben  fennálló 
kölcsöntartozását  határidőben  nem 
egyenlíti  ki,  és  a  felszámolási  eljárás 
megindításának  további  feltételei  is 
fennállnak.

5. A  Képviselő-testület  a  103/2011.
(III.17.) számú határozatát az alábbiak 
szerint módosítja:
Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  mint  a  Dombóvári 
Projektmenedzsment Nkft.  tulajdonosa 
tudomásul  vette,  hogy  a  Szekszárdi 
Munkaügyi Bíróság előtt, a Dombóvári 
Projektmenedzsment  Nkft.  és  Miszler 
Miklós között,  1.M.38/201. szám alatt 
folyamatban lévő munkaügyi perben a 
Dombóvári  Projektmenedzsment  Nkft. 
a  volt  ügyvezetővel  szemben 
beszámítási kifogást és viszontkeresetet 
terjesszen elő.

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

Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Önkormányzati  és  Szervezési 
Iroda
Dombóvári 
Projektmenedzsment NKft.
dr. Molnár Péter ügyvéd

195/2011. (V. 5.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  Önkormányzat 
energetikai  feladatainak  vállalkozás 
bevonásával  való  ellátására  vonatkozó 
javaslatot nem fogadja el.



Dombóvári Közlöny                                           -   6   -                                  VII. évfolyam 7. szám  

196/2011. (V. 5.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Hamulyák 
Közalapítvány  kuratóriumának 
megválasztására vonatkozó döntést a 2011. 
májusi  rendes  ülésére  halasztja  el  azzal, 
hogy  a  Hamulyák  Közalapítvány 
kuratóriumi  tagjainak  megválasztására 
vonatkozó előterjesztésben a közalapítvány 
megszüntetésének kérdésére is ki kell térni.

Határidő: 2011. május 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felel:

Önkormányzati  és  Szervezési 
Iroda

197/2011. (V. 5.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a város közterületein a 
fizető  parkolási  rendszer  idejéről  kint 
maradt,  tulajdonát  képező  parkolójegy 
automatákat értékbecslési  áron meghirdeti 
értékesítésre  azzal,  hogy  a  berendezések 
leszerelése a vevő feladatát képezze.

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

Önkormányzati  és  Szervezési 
Iroda

198/2011. (V. 5.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  döntést  hoz  az 
„Élőhely-helyreállítás  a  Kis-Konda-
patak  völgye  természetvédelmi 
területen  a  regionális  jelentőségű 
ökológiai  folyosó  zavarmentes 
működése érdekében” tárgyú, Kbt. VI. 
fejezete  szerinti  általános  egyszerű 
közbeszerzési  eljárás  megindításáról. 
Az ajánlattételi felhívás jóváhagyását a 
Városgazdálkodási  Bizottságra  bízza. 
Felhatalmazza továbbá a Bizottságot a 
meghívandók  körének  kiválasztására 
azzal,  hogy  lehetőség  szerint  Tolna 

megyében  bejegyzett  ajánlattevőket 
részesítsen előnyben.

2. Jóváhagyja  az  alábbi  személyi 
összetételű  bíráló  bizottságot  az 
eljárásban való közreműködésre:
dr. Gábor Ferenc jegyző
Kovács Gyula, Városgazdálkodási 
Iroda vezetője
Takács Péter környezet- és 
természetvédelmi referens
Reichert Gyula közbeszerzési, műszaki 
ügyintéző

Határidő: 2011.  május  31.  –  az 
ajánlattételi  felhívás 
kiküldésére

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Jegyzői  Titkárság  –  a 
szerződéskötésig
Városfejlesztési  Iroda  –  a 
végrehajtás során

199/2011. (V. 5.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  elfogadja  a 
KOGAVILL  Energia  Kft.  által  2011. 
február  24-én  készített  Műszaki 
szakvélemény  megállapításait  az  APOK 
Belvárosi Általános Iskola Szabadság utcai 
épületén  2004.  évben  történt  felújítása 
során megvalósult elektromos szerelés nem 
megfelelőségéről.

A  Képviselő-testület  a  vizsgálat 
eredményeképpen a kivitelezőt, a műszaki 
ellenőrt, a felelős műszaki vezetőt egyaránt 
felelősnek  találja  a  szabványnak  nem 
megfelelő  kivitelezésért,  továbbá  a 
biztonságtechnikai  felülvizsgálót  a 
hiányosságok fel nem tárásáért

A Képviselő-testület a hibás munkavégzés 
miatti  károkozás  konkrét  összegének 
ismeretében  dönt  a  további  jogi 
lehetőségek érvényesítéséről.
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200/2011. (V. 5.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  dombóvári  32/2 
hrsz.-ú  „kivett  parkoló”  megnevezésű 
ingatlan  1/3  tulajdoni  hányadára 
vonatkozó,  a  Kereskedelmi  és  Hitelbank 
Zrt.  és  a  RÉGIÓ-BÉSZ Kereskedelmi  és 
Tanácsadó  Zrt.  között  létrejött  adásvételi 
szerződés  kapcsán  elővásárlási  jogával 
nem kíván élni.

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

Határidő: 2011. május 10.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Önkormányzati  és  Szervezési 
Iroda

201/2011. (V. 5.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  2011.  május  15-19. 
közötti  –  ausztriai  és  németországi  – 
energetikai  tanulmányútra  vonatkozó 
javaslatot nem fogadja el.

202/2011. (V. 5.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  „Dombóváriak  a 
Dombóvári  Munkanélküliekért”  Jóléti 
Szolgálat  Alapítvány  helyzetéről  szóló 
tájékoztatót  elfogadja  és  felkéri  a 
Dombóvár  és  Környéke  Víz-és 
Csatornamű  Kft.-t,  hogy  kezdeményezze 
az alapítóknál vizsgálat lefolytatását annak 
megállapítása  érdekében,  hogy  az 
Alapítvány  tartozásai  milyen  gazdasági 
folyamatok,  intézkedések  vagy 
mulasztások következtében álltak elő.

A  képviselő-testület  felkéri  a  tulajdonosi 
képviselettel megbízott képviselőt, hogy a 
társaság  taggyűlésén  a  Képviselő-testület 
döntését képviselje.

Határidő: a soron következő taggyűlés
Felelős: Tóthné Sudár Beáta képviselő
Végrehajtásért felelős:

Dombóvár  és  Környéke  víz-és 
Csatornamű Kft.

203/2011. (V. 5.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  közfoglalkoztatás 
céljára 5 millió Ft-ot különít el 2011. évi 
költségvetésének  általános  tartalék  keret 
terhére, a későbbi pályázati lehetőség saját 
forrásának biztosítására.

204/2011. (V. 5.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  pályázatot  nyújt  be  a 
16/2011.  (IV.  29.)  NEFMI  rendeletben 
foglaltak  alapján  szociális  nyári 
gyermekétkeztetés  támogatására  és 
vállalja,  hogy  2011.  június  16.  és  2011. 
augusztus  31.  közötti  időszakban,  250 
általános  iskolás korú,  rászoruló gyermek 
részére  napi  egyszeri  meleg  étkeztetést 
biztosít.

A  Képviselő-testület  az  étkeztetéshez 
2.081.250  Ft  támogatási  összegre 
vonatkozó  pályázatot  nyújt  be  a  Magyar 
Államkincstárhoz,  és a feladat ellátásához 
az  önkormányzat  2011.  évi  költségvetési 
rendeletének  általános  tartalék  kerete 
terhére  legfeljebb  3.496.500  Ft  önerőt 
biztosít.

Az  étkeztetés  megszervezésével, 
lebonyolításával,  a  „Kapaszkodó” 
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató 
Központ Társulást bízza meg.

A  képviselő-testület  felkéri  a 
polgármestert,  hogy  a  Dombóvár  és 
Környéke  Víz-  és  Csatornamű  Kft. 
taggyűlését követően, a 2010. évre várható 
osztalék-bevételi  többlet  összegével  az 
önkormányzat  költségvetési  rendeletében 
szereplő általános tartalék keret növelésére 
a rendeletmódosítást terjessze elő. 
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Határidő: 2011.  május  18.  Pályázat 
benyújtására

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán iroda

205/2011. (V. 5.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  fegyelmi  eljárást 
rendel  el  Szabó  Loránd  polgármester 
ellen  –  figyelemmel  a  polgármesteri 
tisztség  ellátásának  egyes  kérdéseiről 
és  az  önkormányzati  képviselők 
tiszteletdíjáról  szóló  1994.  évi  LXIV. 
törvény 6. § (1) bekezdésére, valamint 
a  köztisztviselők  jogállásáról  szóló 
1992.  évi  XXIII.  törvény  51.  §  (1) 
bekezdésére  –  az  alábbi  fegyelmi 
vétség  elkövetésének  alapos  gyanúja 
miatt:

A  fegyelmi  vétség  elkövetésének 
gyanúja abban áll, hogy Szabó Loránd 
polgármester  a  421/2010.(XI.25.) 
számú  Kt.  határozat  végrehajtása 
kapcsán  kötelezettségszegően  és 
vétkesen járt  el,  mivel  a  határozatban 
meghatározottak  ellenére  a  megadott 
határidőre  a  tárgyalást  nem 
kezdeményezte,  nem  szervezte,  a 

tárgyalások  eredményét  nem 
terjesztette  a  képviselő-testület  elé  a 
határozatban megadott határidőben.

2. A Képviselő-testület a fegyelmi eljárás 
során  a  vizsgálatot  lefolytató 
vizsgálóbizottságot  a  Képviselő-
testület tagjai közül az alábbiak szerint 
választja meg: 
Bogdán László elnök
Csehi Zoltán tag
Tóthné Sudár Beáta tag

3. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, 
hogy  a  vizsgálóbizottság  a  vizsgálat 
lefolytatása során az általa kiválasztott 
ügyvéd  segítségét  vegye  igénybe, 
legfeljebb  50.000,-Ft  ügyvédi 
megbízási díj ellenében.

4. A  képviselő-testület  hozzájárul  ahhoz, 
hogy  Szabó  Loránd  polgármester  az 
eljárás során ügyvédet vegyen igénybe, 
melyre 50.000 Ft-ot biztosít.

Határidő: 30  napon  belül  –  a  vizsgálat 
lefolytatására

Felelős: Vizsgálóbizottság
Végrehajtásért felelős: Vizsgálóbizottság

Dombóvár Város  Önkormányzata Képviselő-testületének 2011.  május 10-i  rendkívüli 
ülésén elfogadott határozata:

206/2011. (V. 10.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  156/2011. (IV. 28.) 
Kt.  határozatát  az  alábbiak  szerint 
módosítja:

A Képviselő-testület a megvalósíthatósági 
tanulmány  költségeit  a  megalakulandó 
konzorcium  tagjai  közötti  támogatás 
arányában,  maximum  6.000.000  Ft 

összegben vállalja az önkormányzat 2012. 
évi költségvetés céltartalékának terhére.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  szükséges  nyilatkozat 
megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Iroda
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Dombóvár Város  Önkormányzata Képviselő-testületének 2011.  május 30-i  rendkívüli 
ülésén elfogadott határozatai:

207/2011. (V. 30.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  388/2010.(XI.2.) 
számú határozatát úgy módosítja, hogy 
Kerényi  Zsolt  társadalmi  megbízatású 
alpolgármester  költségátalányát  a 
mindenkori  tiszteletdíja  20%-ában 
állapítja meg.

2. A  Képviselő-testület  engedélyezi 
Szabó  Loránd  polgármester  részére 
Dombóvár  Város  Polgármesteri 
Hivatalának  tulajdonát  képező  mobil 
telefon  készülék  és  a  hozzá  tartozó 
SIM  kártya  korlátlan  forgalmú 
használatát  hivatali  és  magáncélra 
egyaránt. 

3. A  Képviselő-testület  engedélyezi 
Kerényi  Zsolt  alpolgármester  részére 
Dombóvár  Város  Polgármesteri 
Hivatalának  tulajdonát  képező  mobil 
telefon  készülék  és  a  hozzá  tartozó 
SIM  kártya  korlátozott  forgalmú 
használatát  hivatali  és  magáncélra 
egyaránt,  a  használatba  adott  mobil 
telefon  készüléken  bonyolított 
forgalomhoz  10.000,-Ft/hó,  azaz  havi 
tízezer  forint  összegű  költségkeretet 
biztosít.  A  költségkereten  felüli 
forgalom  díját  az  alpolgármester  a 
Polgármesteri  Hivatal  által  kiállított 
számla ellenében köteles megtéríteni.

Határidő: azonnal
Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felelős:

Városgazdálkodási Iroda

208/2011. (V. 30.) Kt. határozat

1 Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  polgármester 
beszámolóját  a  345/2010.(IX.27., 
391/2010.(XI.2.),  421/2010.(XI.25.), 
497/2010.(XII.30.),  27/2011.(II.14.), 

66/2011.(III.3.),  74/2011.(III.3.), 
80/2011.(III.3.),  87/2011.(III.3.), 
99/2011.  (III.17.),  110/2011.(III.31.), 
111/2011.(III.31.),  115/2011.(IV.7.) 
116/2011.  (IV.7.),  118/2011.(IV.7.), 
119./2011.(IV.7.),  120/2011.(IV.7.), 
121/2011.(IV.7.),  122/2011.(IV.7.), 
123/2011-(IV.7.),  126/2011.(IV.7.), 
127/2011.(IV.7.),  128/2011.(IV.7.), 
129/2011.(IV.7.),  133/2011.(IV.7.), 
134/2011.(IV.7.),  136/2011.(IV.7.), 
140/2011.(IV.19.),  141/2011.(IV.28.), 
142/2011.(IV.28.),  143/2011.(IV.28.), 
144/2011.(IV.28.),  154/2011.(IV.28.), 
155/2011.(IV.28.),  158/2011.(IV.28.), 
162/2011.(IV.28.),  166/2011.(IV.28.), 
174/2011.(IV.28.),  181/2011.(IV.28.), 
188/2011.(V.5.),  196/2011.(V.5.), 
200/2011.(V.5.),  204/2011.(V.5.) 
számú  határozat  végrehajtásáról,  az 
átruházott  hatáskörben  tett 
intézkedésekről,  tájékoztatóját  a  két 
ülés  közötti  fontosabb  eseményekről 
elfogadja.

2 A  képviselő-testület  a  485/2010.
(XII.30.),  87/2011.(III.3.)  (5-6.  pont), 
108/2011.(III.31.), 115/2011.(IV.7.) (3. 
pont),  125/2011.(IV.7.),  130/2011.
(IV.7.),  190/2011.(V.5.)  számú 
határozat végrehajtási határidejét 2011. 
június  30-ig,  a  38/2011.(II.14.),  a 
87/2011.(III.3.)  (1.  pont),  163/2011.
(IV.28.)  számú  határozat  végrehajtási 
határidejét  2011.  augusztus  31-ig,  a 
79/2011.(III.3.)  számú  határozat 
végrehajtási  határidejét  2011. 
december 31-ig meghosszabbítja.

3 A  képviselő-testület  a  104/2011.
(III.31.) számú határozatát,  valamint a 
85/2011.(III.29.)  sz.  határozatának 
alábbi  szövegrészét  visszavonja:  „… 
illetve  dombóvári  lakosok  által 
beszállított  inert  hulladékból 
ingatlanonként évente 2 tonna hulladék 
díjat  átvállal.  Az  átvállalt  díjat  az 
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önkormányzat  támogatásként megtéríti 
az  üzemeltetőnek,  azzal  hogy  a 
Képviselő-testület a szerződés hatályba 
lépését  követő  6  hónap  elteltével 
felülvizsgálja  a  támogatás 
átvállalásának hatását a hulladéklerakó 
használatára,  illetve  az  önkormányzat 
pénzügyi helyzetére.”

4 A képviselő-testület  a  72/2011.(III.3.) 
számú  határozatával  elfogadott  2011. 
évi  rendezvénynaptárból  a  következő 
rendezvényeket  törli:  „Nagy 
Sportágválasztó”,  Adidas  Streetball 
Fesztivál”.

209/2011. (V. 30.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  477/2010.  (XII.30.) 
számú  képviselő-testületi  határozata  2. 
pontját  úgy  módosítja,  hogy  az  abban 
foglalt kedvezményt a 2011.évben azoknak 
a  természetes  személyeknek  biztosítja, 
akiknek a jogszabály alapján gondozandó 
közterületi  zöldterület  nagysága 
meghaladja  a  250  m2-t,  vagy  egészségi 
állapotuknál  és  családi  körülményeiknél 
fogva igazolhatóan nem képesek elvégezni 
a  jogszabály  alapján  elrendelt  közterületi 
zöldterület gondozását.

A testület  elrendeli  a  fenti  tartalommal  a 
2011.  évre  szóló  pályázat  kiírását, 
felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázati 
felhívás  tartalmának  jóváhagyására  és  a 
beérkezett pályázatok elbírálására.

Határidő: a pályázat meghirdetésére 
2011. június 30.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Városfejlesztési Iroda

210/2011. (V. 30.) Kt. határozat

1 Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Szociális  és 
Egészségügyi  Bizottságból  Kiss  Bélát 
visszahívja,  és  helyére  Nagy  Roland 
képviselőt választja meg a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság elnökének.

2 A  Képviselő-testület  az  Oktatási  és 
Kulturális  Bizottságból  Füleki  Zoltánt 
visszahívja, és helyére Szabóné Szőke 
Zsuzsannát  választja  meg  az  Oktatási 
és Kulturális Bizottság tagjának.

3 A  Képviselő-testület  a  Pénzügyi 
Bizottságból  Tóth  Gyulát  visszahívja, 
és  helyére  Bogdán  Lászlót  választja 
meg a Pénzügyi Bizottság tagjának.

211/2011. (V. 30.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
Dombóvári  Projektmenedzsment 
Nonprofit  Kft.  2010.  évi  éves 
beszámolóját.
Az eszközök és a források végösszegét 
egyezően  3.943  eFt  végösszegben,  a 
mérleg szerinti  eredményt  -10.601 eFt 
(veszteség)  elfogadja,  melynek 
eredménytartalékba helyezéséről dönt.

2. A  Képviselő-testület  megtárgyalta  és 
elfogadja  a  Dombóvári 
Projektmenedzsment  Nonprofit  Kft. 
2010. évi közhasznúsági jelentését.

212/2011. (V. 30.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  200 millió  Ft  összegű 
folyószámlahitel felvételét rendeli el.

A Képviselő-testület  kötelezettséget vállal 
arra, hogy a hitel futamideje alatt a hitel és 
járulékainak  fizetését  az  éves 
költségvetésébe a fejlesztési kiadások előtt 
betervezi, jóváhagyja.

A  Képviselő-testület  nyilatkozik,  hogy 
jelen hitelfelvétellel az önkormányzat nem 



Dombóvári Közlöny                                          -   11   -                                 VII. évfolyam 7. szám  

esik az  1990.  évi  LXV. törvény 88.§ (2) 
bekezdésében foglalt korlátozás alá.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  hitelfelvétellel 
kapcsolatban  valamennyi  önkormányzati 
nyilatkozat  megtételére  és  a  szerződések 
megkötésére.

Határidő: 2011. június 1.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Városgazdálkodási Iroda

213/2011. (V. 30.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Deák  Ferenc  utcai 
volt  zsinagóga  épületének  hasznosításáról 
a döntést a júniusi rendes ülésére napolja 
el.

214/2011. (V. 30.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  önkormányzat 
vagyonáról  és  a  vagyongazdálkodás 
10/2011.  (IV.4.)  önkormányzati  rendelet 
14.  §  (4)  bekezdése  szerint  a  Gunaras 
Gyógyfürdő  és  Idegenforgalmi  Zrt.-nek 
Dombóvár Város Önkormányzata a 2004. 
április  26-án,  a  2004.  augusztus  10-én,  a 
2004.  november  5-én,  a  2004.  november 
22-én  és  a  2004.  december  23-án  kelt 
megállapodások  alapján  folyósított 
összesen 78.000 eFt összegű tagi kölcsön 
és kamatának végrehajtását rendeli el.

Felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a 
behajtással  –  a  vagyonról  és  a 
vagyongazdálkodás  szabályairól  10/2011.
(III.  4.)  önkormányzati  rendelet 
ajánlatkérési  eljárás  mellőzését  lehetővé 
tevő módosításának  hatálybalépése  esetén 
és  azt  követően  –  dr.  Halmos  Péter 
ügyvédet  megbízza legfeljebb 500.000,-Ft 
megbízási díj ellenében.

Határidő: 2011. augusztus 31.
Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős:
Városgazdálkodási Iroda

215/2011. (V. 30.) Kt. határozat

1.) Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a „Hagyomány és 
megújulás – a dombóvári művelődési 
ház felújítása” című, DDOP- 4.1.1/D-
09-2f-2009-0007  azonosító  számú 
pályázat  megvalósulásának  jelenlegi 
állását megismerte.

2.) Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  tudomásul  veszi, 
hogy  a  Dél-Dunántúli  Regionális 
Fejlesztési  Ügynökség  a  műszaki 
tartalom változások miatt 2.387.658,- 
Ft  támogatást  vont  el  az 
Önkormányzattól,  amely  további 
1.910.126,-Ft+áfa  önerő  kifizetését 
teszi  szükségessé  a  pályázat 
lezárásához.

3.) Dombóvár Város Önkormányzata az 
1.910.126,- Ft + Áfa önerőt 2011. évi 
költségvetéséből,  az  európai  uniós 
pályázatokra  szánt  céltartalékból 
(X.11.) biztosítja.

Határidő: 2011.  június  30.  -  projekt 
lezárására

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Városfejlesztési iroda

216/2011. (V. 30.) Kt. határozat

1.) Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  Illyés  Gyula 
Gimnázium,  Szakközépiskola  és 
Kollégium intézményét átszervezi, és 
2011.  szeptember  1.  napjától 
megszünteti  az  intézmény 
kollégiumát,  valamint  az  intézmény 
számára a szakközépiskolai oktatást a 
továbbiakban nem engedélyezi. 
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Az ellátott feladatokkal összhangban 
az  intézmény  nevét  Illyés  Gyula 
Gimnázium-ra módosítja.

2.) Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  Illyés  Gyula 
Gimnázium,  Szakközépiskola  és 
Kollégium  alapító  okiratának 
módosítását  a  melléklet  szerinti 
tartalommal  elfogadja. A Képviselő-
testület  felhatalmazza  a 
Polgármestert, hogy a módosított és a 
módosításokkal  egybeszerkesztett 
alapító okiratot aláírja és az illetékes 
hatóságok részére megküldje.

Határidő: 2011. június 30. – alapító okirat 
megküldésére

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Humán Iroda, 
Önkormányzati  és  Szervezési 
Iroda

217/2011. (V. 30.) Kt. határozat

1.) Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  516.  sz.  Ipari 
Szakképző Iskola és Kollégium nevét 
2011.  augusztus  1.  napjától  Herceg 
Esterházy  Miklós  Szakképző 
Iskola,  Speciális  Szakiskola  és 
Kollégium-ra változtatja.

2.) Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  516.  sz.  Ipari 
Szakképző  Iskola  és  Kollégium 
alapító  okiratának  módosítását  a 
melléklet  szerinti  tartalommal 
elfogadja.

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

Határidő: 2011. június 30. - Alapító okirat 
megküldésére

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős:
Humán Iroda,
Önkormányzati  és  Szervezési 
Iroda 

218/2011. (V. 30.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul a Dombóvár 
és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 
kiadásában  megjelenő  „Pihenés  és 
feltöltődés  Dombóváron  és  környékén” 
című  kiadványban  való  „Kerékpáron, 
túrabottal  Dombóváron”  hirdetés 
megjelenéséhez,  melyhez  a  szükséges 
költséget  –  bruttó  79.500  Ft-ot  –  az 
önkormányzat  2011.  évi  költségvetéséről 
szóló  12/2011.  (III.  4.)  önkormányzati 
rendelet  2. melléklet  116. cím III. Dologi 
kiadások  alcímben  az  Újság  kiadására  és 
Hírcentrum  szerkesztésére  elkülönített 
előirányzatból biztosítja.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert a hirdetés megjelentetésével 
kapcsolatos intézkedések megtételére.

Határidő: 2011.  május  31.  –  a  hirdetés 
megrendelésére 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felel:

Polgármesteri  és 
Alpolgármesteri Titkárság

219/2011. (V. 30.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  2011.  június  1-től 
támogatja  a  Dombóvári  Művelődési  Ház 
NKft.-nél  plusz  3  fő  foglalkoztatását, 
amelyet  2011.  évi  költségvetésének  116. 
Polgármesteri Hivatal VII. 3.2.4. Bérpótló 
juttatás  önkormányzati  forrása  keret 
terhére  legfeljebb  1.270.000,-Ft-tal 
támogat.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  támogatási  szerződés 
tartalmának jóváhagyására és aláírására.
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Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Városfejlesztési Iroda

220/2011. (V. 30.) Kt. határozat

1 Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  Öko-Dombó 
Kft.  javaslatára  figyelemmel  a 
települési  szilárd  hulladékkal 
kapcsolatos  közszolgáltatásban  a 
kéttényezős  közszolgáltatási  díj 
bevezetését  elveti,  mert  az  jelentősen 
megdrágítaná  a  közszolgáltatás 
végzését  és  ez  jelen  helyzetben  a 
lakosság  részére  aránytalanul  nagy 
többletterhet róna.

2 A  Képviselő-testület  a  települési 
szilárd  hulladékkal  kapcsolatos 
közszolgáltatással kapcsolatban elveti a 
közszolgáltatási  díj  kg-alapú 
számlázásának  („digi-kuka”) 
bevezetését.

3 Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete tudomásul veszi az 
Öko-Dombó  Kft.  kétféle  javaslatát  a 
szelektív  zöldhulladék  gyűjtésére  és 
ártalmatlanítására vonatkozóan.

A  Képviselő-testület  felkéri  a 
Polgármestert,  hogy  a  lakossági 
zöldhulladék  kezelése  –  gyűjtés  és 
ártalmatlanítás  –  kapcsán  tárja  fel  az 
önkormányzat  részére  elérhető 
megoldási  lehetőségeket  és  ezekről 
adjon  tájékoztatást  a  Képviselő-
testületnek.

Határidő: 2011. novemberi rendes ülés 
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Városfejlesztési Iroda, 
ÖKO-Dombó  Dombóvári 
Környezet-  és 
Hulladékgazdálkodási Kft.

4 A  Képviselő-testület  hozzájárul  az 
ÖKO-DOMBÓ  Kft.-vel  az  Erzsébet 
utcai  hulladékudvar  üzemeltetésére 
megkötött  szerződés  2011.  december 
31.  napjáig  történő 
meghosszabbításához  azzal,  hogy  a 
határozat  az önkormányzat  vagyonáról 
és  a  vagyongazdálkodás  szabályairól 
szóló  10/2011. (III.  4.) önkormányzati 
rendelet  2011.  május  26-i 
módosításának  hatályba  lépésével  lép 
hatályba.

A Képviselő-testület a határozott idejű 
üzemeltetésre  szóló  szerződés 
fedezetéül szükséges nettó 1.400.000,- 
Ft  +  Áfa  összeget  a  2011.  évi 
költségvetés „Önkormányzat 2011. évi 
kiadásai – 116. Polgármesteri Hivatal – 
III.  Dologi  kiadások  –  13.1 
Hulladékgyűjtés  kezelés,  egyéb 
takarítás” terhére biztosítja.

A  Képviselő-testület  felkéri  a 
polgármestert  arra,  hogy  az  50 
kg/év/ingatlan mennyiséget meghaladó 
mennyiségű  lom  hulladékudvarban 
történő  elhelyezésének  díját  az  ÖKO-
DOMBÓ  Kft.  ügyvezetőjével 
dolgoztassa ki, és a javaslatot a júniusi 
rendes  képviselő-testületi  ülésre 
terjessze elő.

Határidő: a  vagyonrendelet 
módosításának  hatálybalépését 
követően azonnal

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Városfejlesztési Iroda

221/2011. (V. 30.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  ÖKO-DOMBÓ 
Kft.  adósságrendezési  tervét 
jóváhagyja.

2. A képviselő-testület  hozzájárul  ahhoz, 
hogy  az  ÖKO-DOMBÓ  Kft.  az 
önkormányzat  által  nyújtott, 
10.000.000,- Ft összegű tagi kölcsönt a 
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Kft.  önkormányzat  által  az  59/2011.
(II.14.)  Kt.  sz.  határozattal  elismert 
díjkompenzációs  követelésébe 
beszámítsa.

3. A képviselő-testület  hozzájárul  ahhoz, 
hogy  az  ÖKO-DOMBÓ  Kft.  az 
önkormányzat  felé  fennálló,  a 
képviselő-testület  által  az  59/2011.
(II.14.) Kt. sz. határozattal elismert és a 
2.  pont  szerinti  beszámítás  után 
fennmaradó követelését a Biokom Kft.-
re  engedményezze  azzal,  hogy  az 
önkormányzat  az  engedményezett 
követelést  a  Biokom  Kft.  felé  2011. 
december 31-ig teljesíti. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a 
szükséges  szerződések  és 
szerződésmódosítások aláírására.

Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Városfejlesztési Iroda

4. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  hozzájárul  –  az 
ügyvezetés  és  a  felügyelő  bizottság 
javaslatára – a RÉGIÓ Könyvszakértő 
és Számviteli Szolgáltató Kft. az ÖKO-
DOMBÓ  Kft.  könyvvizsgálójának 
történő megválasztásához.

5. A képviselő-testület  hozzájárul  a  Kft. 
Völgység-Hegyhát 
Takarékszövetkezettel  fennálló 
6.000.000  Ft  összegű  folyószámla-
hitelszerződésének 
meghosszabbításához.

A  testület  felkéri  a  polgármestert  arra, 
hogy  a  döntést  a  Kft.  soron  következő 
taggyűlésén képviselje.

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

ÖKO-DOMBÓ Kft.

6. Dombóvár  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  ÖKO-DOMBÓ  Kft. 
ügyvezetőjének teljesítménykövetelményeit az alábbiak szerint jóváhagyja:

Prémium feltétel Részarány az 
értékelésen belül

Mérleg szerinti eredmény teljesülése 50,0%
2011. december 31-én fennálló 30 napon túli kintlévőségek aránya 
a  2011.  évi  nettó  árbevételhez  képest  ne  haladja  meg  a  2010. 
december  31-én  fennálló  30  napon  túli  kintlévőségek  arányát  a 
2010. évi nettó árbevételhez viszonyítva

10,0%

Önkormányzati elvárás teljesítése:
A havi számlázás bevezetése 10,0%

Az adósság-csökkentési terv végrehajtása 30,0%

Összesen 100,0%

A  kintlévőségek kezelése  területén  a 
növekedés  mérsékelése,  esetleges 
megállítása a kijelölt cél, illetve a korábban 
keletkezett kintlévőségek csökkentése

Önkormányzati  elvárás teljesítése:  a havi 
számlázás bevezetése.

Az  önkormányzat  rendeletében 
meghatározta a közszolgáltatás terén a havi 
gyakoriságú számlázás bevezetését. Ennek 
minél  kisebb  költségű,  zökkenőmentes 
bevezetése a kijelölt cél.
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Az  adósság-csökkentési  terv 
végrehajtása.  A  társaság  kidolgozta  a 
felhalmozott  adósság  csökkentésére 
vonatkozó  tervét,  és  azt  a  hitelező 
elfogadta.  Az  értékelés  alapja  a  terv 
végrehajtása
Az éves prémium keret  50%-a előlegként 
kifizethető  augusztus  hónapban  az  első 
félév eredményeinek ismeretében.
A  testület  felkéri  a  polgármestert  arra, 
hogy  a  döntést  a  Kft.  soron  következő 
taggyűlésén képviselje.

Határidő: a soron következő taggyűlés
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

ÖKO-DOMBÓ Kft.

222/2011. (V. 30.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  ÖKO-Dombó  Kft. 
jegyzett  tőkéjének  2010.  április  20-i 
leszállításával  kapcsolatban  vizsgálatot 
rendel el a hozott döntés törvényességének 
megállapítására.  A  képviselő-testület 
felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a 
vizsgálat  lefolytatásával  100.000 Ft  díjért 
dr. Halmos Péter ügyvédet bízza meg.

Határidő: 2011. június 15. – tényvázlat 
felvételére

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Városfejlesztési Iroda

223/2011. (V. 30.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  gyermekvédelmi 
tevékenység 2010. évi átfogó értékeléséről 
szóló  beszámolót  a  melléklet  szerint 
elfogadja. 

Határidő: 2011. június 10. - a beszámoló 
továbbítására

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Humán Iroda

224/2011. (V. 30.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dombóvári 
Ifjúsági  Fúvószenekar  Közhasznú 
Egyesület  horvátországi  útját  a  2011. 
évi  költségvetésében  elkülönített 
Testvérvárosi  és  partnervárosi 
kapcsolatok  keretből  300.000  Ft-tal 
támogatja.

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  kinyilvánítja  azon 
szándékát,  hogy  2011.  augusztus 
hónapjában egy kisebb önkormányzati 
delegáció  utazik  Vir  városába,  ahol  a 
két  város  között  ez  év  áprilisában 
Dombóváron  aláírt  partnervárosi 
szerződés horvátországi megerősítésére 
kerül sor.

Határidő: 2011. június 15. - a támogatási 
szerződés megkötésére
2011.  augusztus  31.  - 
Önkormányzati  küldöttség 
látogatása Vír városába

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Polgármesteri  és 
Alpolgármesteri titkárság

225/2011. (V. 30.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 36. §. (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében  a  Polgármesteri  Hivatal 
aljegyzői állásának betöltésére a melléklet 
szerinti pályázati felhívást írja ki.

2. A  Képviselő-testület  a  pályázatok 
elbírálásáról  a benyújtásra  előírt  határidőt 
követő  rendes  ülésén  dönt,  melyen  a 
pályázókat  személyesen  meghallgatja.  A 
Képviselő-testület  fenntartja  magának  a 
jogot,  hogy  a  pályázati  eljárást 
eredménytelennek nyilvánítsa.



Dombóvári Közlöny                                          -   16   -                                 VII. évfolyam 7. szám  

3. A Képviselő-testület az aljegyzői állás 
betöltésére  vonatkozó  pályázati  felhívást 
megküldi  a  kormányzati  személyügyi 
igazgatási feladatokat ellátó szerv részére, 
továbbá az alábbi médiában jelenteti meg:

- Dombóvári Közlöny
- Dombóvár Város honlapja
- Tolnatáj TV
- Tolnai Népújság
- Dombóvár TV

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
jegyzőt a pályázati felhívás közzétételével 
kapcsolatos intézkedések megtételére

Határidő: 2011.  június  10.  –  a  pályázati 
felhívás megjelentetésére 

Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felelős:

Önkormányzati  és  Szervezési 
Iroda

Melléklet
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

pályázatot hirdet 
aljegyzői állás betöltésére

Az  állás  betölthető  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvényben  (Ötv.), 
valamint  a  köztisztviselők  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXIII.  törvényben  (Ktv.)  foglaltak 
alapján.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet, cselekvőképesség,
- igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy 

okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
- jogi vagy közigazgatási  szakvizsga,  vagy az Országos Közigazgatási 

Vizsgabizottság  elnöksége  által  a  teljes  körűen  közigazgatási 
jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,

- legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
- részletes szakmai önéletrajzot,
- a pályázónak a munkakörre, a hivatal irányítására vonatkozó szakmai 

elképzeléseit,
- a végzettsége(ke)t igazoló okirat(ok) hiteles másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- nyilatkozatot  arra  vonatkozóan,  hogy  a  pályázat  tartalmának  és 

személyes  adatainak  a  pályázat  elbírálásában  részt  vevők  általi 
megismeréséhez  hozzájárul,  illetve  kívánja-e  a  pályázatot  elbíráló 
testületi ülésen zárt ülés tartását.

Ellátandó feladatok: a polgármesteri hivatal vezetése, az Ötv. és további jogszabályok által a 
jegyzői feladat- és hatáskörbe utalt feladatok ellátása.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. augusztus 1.

A  pályázat  elbírálásának  határideje:  a  benyújtásra  előírt  határidő  lejártát  követő  rendes 
képviselő-testületi ülés.



Dombóvári Közlöny                                          -   17   -                                 VII. évfolyam 7. szám  

A pályázat elbírálásának módja: írásbeli pályázat alapján, testületi ülésen történő személyes 
meghallgatást  követően  a  döntést  a  Képviselő-testület  hozza  meg.  Az  elbírálás  előtt  a 
pályázatokat  bizottság  vizsgálja  abból  a  szempontból,  hogy azok a pályázati  feltételeknek 
megfelelnek-e.

A kinevezés – 6 hónapos próbaidő kikötésével – határozatlan időre szól, a munkakört teljes 
munkaidőben kell ellátni. A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. A 
jegyző vagyonnyilatkozat tételre kötelezett.

Illetmény  és egyéb  juttatások  megállapítása  a  Ktv.,  Dombóvár  Város  Önkormányzat 
Képviselő-testületének 37/2003. (XI. 25.) önkormányzati rendelete, valamint a Polgármesteri 
Hivatal közszolgálati szabályzata alapján történik.

A pályázatokat Dombóvár város jegyzőjéhez kell benyújtani személyesen vagy postai úton, 
lezárt borítékban. Cím: 7200 Dombóvár, Szent István tér 1. A borítékon kérjük feltüntetni: 
„Pályázat aljegyzői munkakörre”.
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek 
nyilvánítja. A pályázatok kezelése bizalmasan történik, a pályázatok a döntést követően – a 
pályázatot  elnyerő  személy  kivételével  –  a  pályázóknak  visszaküldésre  kerülnek  az 
eredményről való tájékoztatással egyidejűleg. 

A pályázattal  kapcsolatban további  információ dr.  Gábor Ferenc jegyzőtől  kérhető a fenti 
címen, illetve a 74/564-510-es telefonszámon.

226/2011. (V. 30.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  elfogadja  a  2011. 
június  2-án  Höganäsból  érkező  delegáció 
látogatásával  kapcsolatos  költségekről 
szóló  tájékoztatót,  mely  szerint  e  célra  a 
Testvérvárosi és partnervárosi kapcsolatok 
keretből 141.000,-Ft kerül felhasználásra. 

Határidő: 2011. június 10.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Polgármesteri  és 
Alpolgármesteri titkárság

227/2011. (V. 30.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  támogatási 
kérelmet  nyújt  be  a  Magyar 
Köztársaság 2011. évi költségvetéséről 
szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. sz. 
mellékletének  10.  pontjában 
meghatározott  helyi  közösségi 
közlekedés normatív támogatására.

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  nyilatkozik  arról, 
hogy:
- a helyi közlekedés működtetéséhez 

(folyamatos  üzemeltetéséhez  és 
eszközfenntartási  ráfordításaihoz), 
valamint  fejlesztéséhez 
(beruházásaihoz)  2010.  évben  4,5 
millió  forint  saját  forrásból 
származó,  vissza  nem  térítendő 
önkormányzati  támogatással  járult 
hozzá,

- a helyi közlekedést 2011. január 1-
jétől  2011.  december  31-éig 
folyamatosan fenntartja,

- a  szolgáltatóval  a  közszolgáltatási 
szerződést pályázati eljárás nélkül a 
közszolgáltatással  közvetlenül 
megbízva kötötte meg.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  támogatási  kérelemhez 
szükséges  nyilatkozatok  megadására,  a 
kérelem  benyújtására  és  megállapodások 
aláírására.
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Határidő: 2011. június 6.  – a támogatási 
kérelem benyújtására

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Városgazdálkodási Iroda

228/2011. (V. 30.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  Oktatási  és 
Kulturális  Bizottság  82/2011.  (V.  24.) 
számú,  a  dombóvári  kisebbségi 
önkormányzatok  támogatására  benyújtott 
pályázatok  elbírálása  tárgyában  hozott 
határozatának  felülvizsgálatára  vonatkozó 
javaslatot elutasítja.

229/2011. (V. 30.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  143/2011.  (IV.  28.) 
számú  határozatával  elfogadott,  a 
munkahelyteremtés  támogatásáról  szóló 
önkormányzati  rendelettervezet 
tartalmának  módosításáról  a  döntést 
elhalasztja.

230/2011. (V. 30.) Kt. 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 
kapcsolódó épületek befejezési határidejét 
az alábbiak szerint jóváhagyja:
− Kaposszekcső Óvoda építés: 2011. 

június 30.
− Döbrököz Iskola felújítás: 2011. 

június 30.
− Dombóvár Belvárosi Iskola 

felújítás: 2011. június 
30.

− Dombóvár Tornacsarnok 
felújítás: 2011. június 
30.

− Dombóvár Zeneiskola 
kialakítás: 2011. 
november 30.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére,  és  a  KFF  által  jóváhagyást 
követően a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: KFF  általi  jóváhagyást  követő 
10. nap

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős:
MSB Fejlesztési  Tanácsadó Zrt.  – 
szerződésmódosítás 
előkészítésében
Városfejlesztési  Iroda  – 
szerződésmódosítás 
végrehajtásában

231/2011. (V. 30.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  2011.  évben  a  HPV 
védőoltás  beszerzésére  az  önkormányzat 
2011.  évi  költségvetéséről  szóló 12/2011. 
(III.  4.)  önkormányzati  rendelet  2. 
melléklet  116.  cím  III.  Dologi  kiadások 
alcímben az Újság kiadására és Hírcentrum 
szerkesztésére  elkülönített  előirányzat 
terhére 2.400.000 Ft –ot biztosít. 

Felkéri  a  Polgármestert,  hogy a  vakcinák 
beszerzésére  vonatkozó  ajánlattételi 
felhívásban az elbírálás szempontjai között 
csak  a  legalacsonyabb  árat,  valamint  a 
plusz szolgáltatásokat is  jelölje meg, és azt 
a város honlapján tegye közzé.

Határidő: azonnal  –  ajánlattételi 
felhívás közzétételére

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Iroda

______________________



RENDELETEK

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

A Képviselő-testület 2011. május 30-i rendkívüli ülésén elfogadott rendeletei:

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a közterületek, ingatlanok rendjéről és  a település köztisztaságáról szóló
24/2007.(VI.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

A  Dombóvár  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  város,  különösen  annak 
üdülőterülete tiszta, esztétikus képének kialakítása és megóvása, a városban élők egészsége és 
a környezet védelme érdekében - a helyi körülményekből adódó sajátos feladatokra – a helyi 
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény 16.  §  (1)  bekezdésének felhatalmazása 
alapján,  a közterületek,  ingatlanok rendjéről és a település köztisztaságáról  szóló 24/2007.
(VI.6.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek, ingatlanok rendjéről 
és  a  település  köztisztaságáról  szóló  24/2007.(VI.6.)  rendelete   3.§-a  a  következő  (6) 
bekezdéssel egészül ki:

„(6) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete évente a tárgyévi költségvetés  
terhére  pályázatot  hirdethet  természetes  személyek  részére  az  őket,  mint  
ingatlantulajdonosokat  terhelő,  a  közterületek  tisztántartására  vonatkozó  kötelezettségek  
részbeni átvállalása céljából.”

2.§

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

http://www.dombovar.hu/


Dombóvár Város Önkormányzata Képvisel -testületénekő
26/2011. (V. 31.) 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 meghatározott  feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:

1. §

(1) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról 
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 13. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) Az ingatlanokat  és 500.000 Ft egyedi  értéket  meghaladó ingókat elidegeníteni  
csak forgalmi értékbecsléssel megalapozva lehet,  6 hónapnál nem régebbi, független  
értékbecslő által készített értékbecslés alapján. Ez nem vonatkozik a már kialakított és  
egy  alkalommal  meghirdetett  építési  telkek  további  értékesítéseire,  valamint  az  
elővásárlási  jog  gyakorlására.  Tagsági  jogot  megtestesítő  értékpapír  esetén,  
amennyiben a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vagy forgalmazott kategóriában szerepel,  
úgy a tőzsdén kialakult tőzsdei árfolyamon. Tőzsdén kívüli forgalom (OTC) részvények  
esetén nem lehet alacsonyabb a piacon kialakult minimum árfolyamnál. A piacon nem 
mozgó részvények esetén három ajánlatot kell bekérni a bróker cégektől.”

(2) A Rendelet 13. §-a a következő (12)-(13) bekezdéssekkel egészül ki:

„(12) Az elővásárlási  jog gyakorlására az az önkormányzati szerv jogosult,  amely a  
vásárlásra  e  rendelet  szerint  hatáskörrel  rendelkezik,  azzal,  hogy  értéken  a  vételi  
ajánlatban szereplő vételárat kell érteni.
(13)  Amennyiben  az  önkormányzathoz  ingatlan  megvételére  való  felajánlás  vagy  
szándéknyilatkozat kerül benyújtásra, erről a képviselő-testület tájékoztatni kell a két  
ülés  közötti  fontosabb  események  körében  a  SzmSz-ben  meghatározottak  szerint.  A  
vásárlásra vonatkozó döntés előkészítése során értékbecslés csak akkor rendelhető meg,  
ha  a  képviselő-testület  hozzájárul  a  vásárlásra  vonatkozó  döntésnek  az  e  rendelet  
szerint  hatáskörrel  rendelkező  önkormányzati  szerv  elé  történő  terjesztéséhez.  Nincs  
szükség a képviselő-testület hozzájárulására, ha a felajánlást vagy szándéknyilatkozatot  
tevő a forgalmi értékbecslést független értékbecslővel saját költségen elkészítteti.”

2. §

(1) A Rendelet 23. §-ának (2) bekezdésének j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„j)  az  önkormányzat  tulajdonában  álló  építmény  bontásáról  a  30.  §-ban  
meghatározottak szerint,”

(2) A Rendelet 23. §-ának (3) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„d)  az  önkormányzat  tulajdonában  álló  építmény  bontásáról  a  30.  §-ban  
meghatározottak szerint,”



3. §

(1) A Rendelet 27. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Forgalmi értékbecslés nélkül lehet az ingatlant bérbe, használatba adni vagy a  
hasznosítás  jogát  átengedni,   amennyiben  ahhoz  a  (6)  bekezdés  szerint  nem  kell  
pályázatot  hirdetni,  vagy  amennyiben  az  államháztartásról  szóló  törvény  szerint  a  
használat, hasznosítás jogának átengedéséhez nincs szükség versenyeztetésre.”

(2) A Rendelet 27. §-a (6) bekezdésének 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(6) Nem kell pályázatot hirdetni:]

„16. ha az elidegenítés, bérbe, használatba vagy hasznosításba adás az önkormányzat  
kötelező  vagy  önként  vállalt  feladatainak  megoldását  szolgálja  és  a  hatáskörrel  
rendelkező  képviselő-testület,  bizottság  vagy  polgármester  önkormányzati  érdekből,  
egyedi döntéssel rendelkezik a pályázat mellőzéséről.” 

(3) A Rendelet 27. §-a (6) bekezdése a következő 17-19. pontokkal egészül ki:

[(6) Nem kell pályázatot hirdetni:]

„17. a 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatba tartozó ingatlanok esetén,
18.  a  sportról  szóló  önkormányzati  rendeletben  meghatározottak  szerint  
sportlétesítmény  térítésmentes  vagy  kedvezményes  használatának  sporttámogatásként  
történő biztosítása esetén.
19. a (13) bekezdés szerinti esetben.”

(4) A Rendelet 27. §-a (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát vagy a vagyonhoz kapcsolódó önállóan  
forgalomképes  vagyoni  értékű  jogot  ingyenesen  átruházni,  a  használatot  vagy  
hasznosítást  ingyenesen  átengedni  az  önkormányzat  kötelező  vagy  önként  vállalt  
feladatainak megoldása érdekében lehet.”

4. §

(1) A Rendelet 30. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„30. §

(1) Az  önkormányzat  tulajdonában  álló  építmény  bontását  a  polgármester  rendelheti  el,  
amennyiben  az  építmény  nyilvántartási  értéke  és  a  bontási  munka  becsült  értéke  
együttesen nem haladja meg a 3.000.000,-Ft-ot, és az építmény legalább egy részében  
életveszélyessé vált.

(2) Az önkormányzat  tulajdonában álló  építmény bontását  a  Városgazdálkodási  Bizottság  
rendelheti el, amennyiben az építmény nyilvántartási értéke és a bontási munka becsült  
értéke meghaladja a 3.000.000,-Ft-ot,  de nem haladja meg az 5.000.000,-Ft-ot,  és az  
építmény legalább egy részében életveszélyessé vált.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben nem szabályozott esetekben a bontás elrendelése a Képviselő-
testület hatáskörébe tartozik, a becsült érték tekintetében a 31. § (1a) bekezdésben foglalt  
rendelkezés irányadó.”



5. §

(1) A Rendelet 31. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Becsült  érték alatt  a beszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért,  
illetőleg kínált  legmagasabb összegű ellenszolgáltatást  kell érteni, általános forgalmi  
adó nélkül számítva. A beszerzési igény jelentkezésekor a beszerzés foganatosítható, az  
adott  költségvetési  év azonos tárgyú (árubeszerzés,  szolgáltatás  megrendelés,  építési  
beruházás)  beszerzéseivel  egybeszámítani  mindaddig  nem  kell,  amíg  a  mindenkori  
érvényes közbeszerzési  értékhatárt  el  nem érik.  Amennyiben azonos tárgyú beszerzés  
jellegénél  és  időbeni  jelentkezésénél  fogva  logikailag  egybe  tartozónak  minősíthető,  
tilos e rendelet alkalmazásának megkerülése céljából részekre bontani.”

(2) 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, b) vagy  
államháztartási körbe tartozó szervezettől kerül sor, 
c)  ha  jogszabályi  rendelkezés  folytán  a  beszerzés  csak  meghatározott  szervezettől  
lehetséges, 
d) vagy ügyvédi megbízás esetén.”

6. §

(1) A Rendelet 33. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A költségvetési szerv vezetője a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatán  
belül  a  nettó  300.000  Ft  becsült  értéket  meg  nem haladó  beszerzésekről  dönthet  a  
szervezeti  és  működési  szabályzatban  szabályozott,  kötelezettség-vállalások  
célszerűségét megalapozó eljárás lefolytatása után. A becsült érték tekintetében a 31. §  
(1a) bekezdésben foglalt rendelkezés irányadó.”

(2) A Rendelet 33. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A közbeszerzési értékhatár alatti, de a nettó 300.000,-Ft becsült értéket meghaladó  
beszerzések  esetén,  a  beszerzésekről  szóló  döntés  megalapozottsága  érdekében  a  
költségvetési  szerv  vezetőjének  ajánlatkérési  eljárást  kell  lefolytatnia,  kivéve,  ha  a  
beszerzés  megrendelésére  az  önkormányzat  legalább  többségi  tulajdonában  álló  
gazdasági társaságtól vagy államháztartási körbe tartozó szervezettől kerül sor, vagy  
ha  jogszabályi  rendelkezés  folytán  a  beszerzés  csak  meghatározott  szervezettől  
lehetséges.”

(3) A Rendelet 33. § (15) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(15) Az ajánlatkérési eljárás eredményéről, szakmai javaslat alapján a:]

„a) nettó 300.000,-Ft becsült értéket meghaladó, de 1.000.000,-Ft-ot meg nem haladó  
becsült értékű beszerzésekre vonatkozóan a polgármester,”

7. §



(1) A Rendelet 35. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az önkormányzat a kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok alapító  
okiratát 2011. június 30-ig a 26. §-ban foglaltaknak megfelelően módosítja.”

8. §

A Rendelet 2. mellékletének 1.1 pontjában foglalt táblázat a következő sorral egészül ki:

124. 201/   / / Telephely ( Zsinagóga) Deák Ferenc 12 1478

9. §

A Rendelet 3. mellékletének 1. pontjában foglalt táblázat a következő sorral egészül ki:

11 291/21 1141m2 beépítetlen terület

10. §

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

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző



Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 34/2002. 
(XII.12.) rendelet módosításáról 

Dombóvár  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  hulladékgazdálkodásról  szóló 
2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) 
bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§

(1) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos  helyi  közszolgáltatásról  szóló  34/2002.  (XII.12.)  önkormányzati  rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 3. §-a a következő (25) bekezdéssel egészül ki:

„(25) Társasház: a lakóépület és nem lakás céljára szolgáló épület.”

(2) A Rendelet 3. §-a a következő (26) bekezdéssel egészül ki:

„(26)  Lakóépület: az olyan épület,  amelyben a műszakilag megosztott,  önálló lakások  
száma  meghaladja  az  épületben  lévő  önálló  nem  lakás  céljára  szolgáló  helyiségek  
számát.”

(3) A Rendelet 3. §-a a következő (27) bekezdéssel egészül ki:

„(27) Nem lakás céljára szolgáló épület: minden egyéb olyan épület, amelyben legalább  
két,  műszakilag  megosztott  önálló,  nem  lakás  céljára  szolgáló  helyiség  van  (társas  
irodaépület, társas üdülő, társas garázs stb.).”

2.§

A Rendelet 5.§-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) 35 literes hulladékgyűjtő edény ürítésére új szerződés nem köthető.”

3.§

(1) A Rendelet 7/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  Társasházi és lakásszövetkezeti lakások esetében a közösen használt edény ürítési  
díját az ingatlantulajdonosok egyenlő arányban kötelesek megtéríteni. „

(2) A Rendelet 7/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4)  A  lakásszövetkezeti,  illetve  társasházi  lakások  tulajdonosai  által  használt  
tárolóedények  tisztítását  és  fertőtlenítését  a  Közszolgáltató  évente  minimum  kétszer,  
tavasszal és ősszel végzi el,  amely mosatás költségét a díjrendelet  éves módosításakor  
elkészítésre kerülő, vonatkozó díjkalkulációba beépíti.”

4.§

A Rendelet 7/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:



„(2) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon a családi házas ingatlanokon,  
amelyeken folyamatosan legalább 3 hónapig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem  
keletkezik.  A szüneteltetés  legfeljebb az erre irányuló igény bejelentésétől számított  12  
hónapig  tarthat,  ennek  lejártát  követően  a  szüneteltetésre  irányuló  igény  ismételten  
benyújtható.  Lakásszövetkezeti  és  társasházi  lakások  esetén  a  közszolgáltatás  nem  
szüneteltethető.”

5.§

A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Erzsébet utcai hulladékudvarba beszállítható hulladékokat és azok mennyiségét a  

rendelet 6. melléklete tartalmazza. Ingatlanonként évente 50 kg-ot meghaladó mennyiségű  
lom kizárólag térítés ellenében helyezhető el.”

6.§

A Rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

7.§

A Rendelet 9. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.

8.§

Hatályát veszti a Rendelet 7/A. § (3) bekezdése.

9.§

(1) Ez a Rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő napon lép 
hatályba 

(2) A Rendelet 1., 3-4.  és 8.§-a 2011. július 11-én lép hatályba 

(3) Ez a Rendelet 2011. július 12-én hatályát veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző



1. melléklet a 27/2011.(V.31.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 34/2002.(XII.12.) önkormányzati rendelethez

A) Hulladék fajtája B) EWC kódja C) Beszállítható  
hulladék mennyisége

1. papír és karton 20 01 01
15 01 01

mennyiségi korlát  
nélkül

2. lom 20 03 07 50 kg/év/ingatlan  
felett díjköteles

3. üvegek:   

- üveg, csomagolási hulladék 15 01 07 mennyiségi korlát  
nélkül

- üveg 20 01 02 mennyiségi korlát  
nélkül

4. műanyagok:   

- műanyag csomagolási hulladékok 15 01 02 mennyiségi korlát  
nélkül

- műanyagok 20 01 39 mennyiségi korlát  
nélkül

5. fémhulladékok:   

- fém, csomagolási hulladékok 15 01 04 mennyiségi korlát  
nélkül

- fémek 20 01 40
200 kg, vagy annál  

kevesebb mennyiségű 
hulladék

- vasfémek 16 01 17
200 kg, vagy annál  

kevesebb mennyiségű 
hulladék

- nem-vas fémek 16 01 18
200 kg, vagy annál  

kevesebb mennyiségű 
hulladék

6. zöldhulladékok, nyesedék:   

- biológiailag lebomló hulladékok 20 02 01 mennyiségi korlát  
nélkül

7. háztartási gépek:   
- kiselejtezett elektromos és elektronikus  

berendezések 20 01 36 mennyiségi korlát  
nélkül

8. veszélyes hulladékok:   
- növényvédő szerek 20 01 19 egy lakostól  

alkalmanként  
legfeljebb 100 kg- gyógyszerek 20 01 31

20 01 32

- elemek és akkumulátorok 20 01 33

9. Gumiabroncsok:   
- termékként tovább nem használható 

gumiabroncsok 16 01 03 Legfeljebb 100 kg 
alkalmanként



2. melléklet a 27/2011.(V.31.) önkormányzati rendelethez
„9. melléklet a 34/2002.(XII.12.) önkormányzati rendelethez

Családi házas övezetben a minimális tárolóedényzet mérete a közös háztartásban élők 
száma szerint:

A) létszám B) űrméret C) Szabvány
1. 1 fő 35 l MSZ EN 840-1
2. 2 fő 50 l MSZ EN 840-1
3. 3 fő 70 l MSZ EN 840-1
4. 4 fő 110 l MSZ EN 840-1
5. 5 fő 120 l MSZ EN 840-1
6. 6 fő 120+50 l MSZ EN 840-1
7. 7 fő 120+70 l MSZ EN 840-1
8. Több mint 7 fő 240 l MSZ EN 840-1
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