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HATÁROZATOK

Dombóvár  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2011.  július  7-i  rendkívüli 
ülésén elfogadott határozatai:

280/2011. (VII. 7.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  238/2011.  (VI.  30.) 
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  238/2011.  (VI.  30.) 
számú határozat visszavonására vonatkozó 
javaslatot nem fogadja el. 

281/2011. (VII. 7.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  234/2011.  (VI.30.) 
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  234/2011.  (VI.30.) 
számú határozat visszavonására vonatkozó 
javaslatot nem fogadja el.

282/2011. (VII. 7.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  235/2011.  (VI.  30.) 
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  235/2011.  (VI.  30.) 

számú határozat visszavonására vonatkozó 
javaslatot nem fogadja el.

283/2011. (VII. 7.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  242/2011.  (VI.  30.) 
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  242/2011.  (VI.  30.) 
számú határozat visszavonására vonatkozó 
javaslatot nem fogadja el.

284/2011. (VII. 7.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  267/2011.  (VI.30.) 
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  267/2011.(VI.30.) 
számú  határozatát  az  alábbi  mondattal 
egészíti ki.
„A  képviselő-testület  a  2012.  évi 
költségvetés  összeállításakor  kiemelten 
kezeli  az  épület  óvodává  és  orvosi 
rendelővé  való  visszaalakításának 
lehetőségét,  és  a  költségek  pontos 
ismereteit  követően  hozza  meg  az  épület 
hasznosításáról végleges döntését.”

Határidő: 2012.  évi  költségvetés 
előterjesztése

Felelős: Polgármester



Dombóvári Közlöny                                           -   3   -                                  VII. évfolyam 9. szám  

Végrehajtásért felelős:
Városfejlesztési Iroda

285/2011. (VII. 7.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  233/2011.  (VI.  30.) 
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  233/2011.  (VI.  30.) 
számú határozat visszavonására vonatkozó 
javaslatot nem fogadja el.

286/2011. (VII. 7.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  270/2011.  (VI.30.) 
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  270/2011.  (VI.  30.) 
számú határozat visszavonására vonatkozó 
javaslatot nem fogadja el.

287/2011. (VII. 7.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja egy kisebb – 

a  képviselő-testület  és  a  hivatal 
vezetésének  néhány  tagjából  álló  – 
delegáció  részvételét  dr.  Habsburg  Ottó 
2011.  július  16-i  temetésén,  Bécsben.  Az 
ehhez  szükséges,  hozzávetőlegesen 
105.000,-Ft-ot  a  2011.  évi 
költségvetéséből, a dologi kiadások terhére 
biztosítja. 

Határidő: 2011. július 16.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Polgármesteri  és 
Alpolgármesteri Titkárság

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

288/2011. (VII. 7.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  232/2011.  (VI.30.) 
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  Szociális  és 
Egészségügyi  Bizottság  2011.  június  14-i 
ülésén a Dombóvár, Tanácsköztársaság tér 
5. III/1. sz. lakás bérlőkijelölése tárgyában 
meghozott határozatának az önkormányzat 
érdekeivel ellentétesnek minősítésére, és a 
Bizottság  új  eljárásra  való  utasítására 
vonatkozó javaslatot nem fogadja el.

Dombóvár  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2011.  július  26-i  rendkívüli 
ülésén elfogadott határozatai:

289/2011. (VII. 26.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  69/2011.  (III.3.)  Kt. 
sz.  határozatát  az  alábbiak  szerint 
módosítja:

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete az „ÚJ K.O.R. – Új 
Kapos-menti  Oktatási  Rendszer” című 
pályázat  műszaki  ellenőri  megbízási 
szerződés  módosítását  a  mellékelt 
fizetési ütemezéssel és 3.824.000,- Ft + 
ÁFA,  azaz  bruttó  4.780.000,-  Ft 
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összegű  többlet  díjjal  jóváhagyja, 
ennek  értelmében  az  eredeti 
szerződéses  összeg  11.294.000,-  Ft  + 
ÁFA,  azaz  bruttó  14.117.500,-  Ft-ra 
módosul.  A  képviselő-testület  a 
többletdíjat  a  2011.  évi 
költségvetésének  az  EU-s  pályázatok 
pótmunkáira  elkülönített 
céltartalékából biztosítja.

2. A  Képviselőtestület  felhatalmazza  a 
Polgármestert  a  szerződés 
módosításának  aláírására  és  a 
szükséges  nyilatkozatok  megtételére, 
melyre  a  Nemzeti  Fejlesztési 
Ügynökség  Közbeszerzés  Felügyeleti 
Főosztály  jóváhagyását  követően 
kerülhet sor.

Határidő: KFF  általi  jóváhagyást  követő 
10. nap

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Városfejlesztési  Iroda  – 
szerződéskötés tekintetében
Projektmenedzsment  szervezet 
–  változás-bejelentés 
tekintetében

290/2011. (VII. 26.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  244/2005.  (VI.27.) 
Kt.  sz.  határozatának  2.  pontját 
visszavonja,  és  a  2011/2012.  tanévtől  a 
könnyített  testnevelés  feladatainak 
ellátásához  a  József  Attila  Általános 
Művelődési Központ és az Apáczai Csere 
János  Bölcsőde,  Óvoda,  Általános  és 
Középiskola,  Alapfokú  Művészetoktatási 
Intézmény  és  Kollégium  Belvárosi 
Általános  Iskolai  Tagintézménye  számára 
16 fős csoportonként heti 1 órát biztosít.

A képviselő-testület felkéri a Dombóvár és 
Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulást, 
hogy 2011. szeptember 1. napjától a József 
Attila  Általános  Művelődési  Központ 
Dombóvári Általános Iskolája, valamint az 
Apáczai  Csere  János  Bölcsőde,  Óvoda, 
Általános  és  Középiskola,  Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és Kollégium 
Belvárosi Általános Iskolai Tagintézménye 
számára  a  gyógytestnevelési  feladatok 
ellátását  biztosítsa,  és  az  erről  szóló 
megállapodást  az  intézményekkel  kösse 
meg.

Határidő: 2011.  szeptember  1.  - 
Megállapodások megkötésére

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Iroda

291/2011. (VII. 26.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete nem fogadja el az arra 
vonatkozó  javaslatot,  hogy  a  Dombóvári 
Szent  Lukács  Egészségügyi  Nonprofit 
Korlátolt  Felelősségű  Társaság 
könyvvizsgálójának  a  RÉGIÓ 
Könyvszakértő  és  Számviteli  Szolgáltató 
Kft. legyen megválasztva.

292/2011. (VII. 26.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  elfogadja  a 
Dombóvár  és  Környéke  Többcélú 
Kistérségi  Társulás  Társulási 
megállapodásának következő 
módosítását:

A megállapodás II. fejezet 1 d.) pontja 
az alábbiakkal egészül ki:
− Gyulaj-Pári  Önkormányzatok 

Közoktatási Társulása
(7227 Gyulaj, Szent Imre tér 1.)

2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti 
módosítással  az  egységes  szerkezetbe 
foglalt  társulási  megállapodást 
elfogadja.

3. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert,  hogy  a  módosított  és 
egységes  szerkezetbe  foglalt  társulási 
megállapodást  Dombóvár  Város 
Önkormányzata,  mint a Társulás tagja 
nevében aláírásával lássa el.
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Határidő: 2011.  július  31.  –  a  határozat 
továbbítására

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felel:

Önkormányzati  és  Szervezési 
Iroda

293/2011. (VII. 26.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  2011.  évben  a 
lakossági járdaprogramot hirdet a mellékelt 
felhívás szerint. 

1. A  Képviselő-testület  megbízza  a 
Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási  Nonprofit  Kft.-t  a 
program  meghirdetésére,  a  beérkezett 
pályázati  igények  összesítésére, 
szakmai véleményezésre, és a program 
végrehajtására.
Felhatalmazza  a  Polgármestert  a 
Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási  Nonprofit  Kft.-vel 
történő Megbízási szerződés aláírására.

2. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Városgazdálkodási  Bizottságot  arra, 
hogy a meghirdetett program kapcsán a 
beérkezett igényekről döntsön.
A  feladat  végrehajtásához  szükséges 
fedezetet a Önkormányzat – 2011. évi 
kiadásai – 116 Polgármesteri Hivatal – 
III.  Dologi  kiadások  –  35. 
járdaprogram soron szereplő 3 000 eFt 
terhére biztosítja.

Határidő: 2011.  augusztus  31.  –  igények 
elbírálására
2011. december 31. – program 
végrehajtására

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Városfejlesztési Iroda
Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási NKft. 

294/2011. (VII. 26.) Kt. határozat

1.)
Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete,  mint  a  Dombóvári 
Vízmű Kft. (17-09-006871) egyedüli tagja 
úgy dönt, hogy 
− egyetért a Dombóvári Vízmű Kft-nek a 

Dombóvár  és  Környéke  Víz-  és 
Csatornamű  Kft-be  (17-09-001935) 
történő  beolvadásával  (vagyis  azzal, 
hogy  a  Dombóvári  Vízmű  Kft.  a 
beolvadással  megszűnjön,  és általános 
jogutóda  az  átvevő  Dombóvár  és 
Környéke  Víz-  és  Csatornamű  Kft. 
legyen),

− az átvevő jogutód társaság továbbra is 
korlátolt  felelősségű  társasági 
formában működjön,

− az  átvevő  társaságnak  az 
Önkormányzat továbbra is tagja marad;

− könyvvizsgálónak  a  D-AUDIT 
Könyvvizsgáló  Kft.-t  (7342  Mágocs, 
Szabadság utca 21.) választja meg;

− a  beolvadási  vagyonmérleg-tervezetek 
fordulónapjául  2011.  június  30-át 
határozza meg;

− megbízza a beolvadó Kft. ügyvezetőjét 
a  vagyonmérleg-  és  vagyonleltár-
tervezetek,  valamint  az  összes 
szükséges más irat elkészíttetésével.

2.)
Dombóvár  Város  Önkormányzatnak 
Képviselő-testülete,  mint  a  Dombóvár  és 
Környéke Víz- és Csatornamű Kft. (17-09-
001935) tagja  úgy dönt,  egyetért  a  maga 
részéről azzal, hogy a társaság taggyűlése 
az alábbi tartalmú határozatot meghozza:
− a  taggyűlés  egyetért  a  Dombóvári 

Vízmű  Kft-nek  a  Dombóvár  és 
Környéke  Víz-  és  Csatornamű  Kft-be 
(17-09-001935)  történő  beolvadásával 
(vagyis  azzal,  hogy  a  Dombóvári 
Vízmű  Kft.  a  beolvadással 
megszűnjön,  és  általános  jogutóda  az 
átvevő Dombóvár és Környéke Víz- és 
Csatornamű Kft. legyen),
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− az átvevő jogutód társaság továbbra is 
korlátolt  felelősségű  társasági 
formában működjön,

− az  átvevő  társaságnak  a  tagsági  köre 
nem változik, új tag be- ill. kilépésére a 
beolvadás kapcsán nem kerül sor;

− könyvvizsgálónak  a  D-AUDIT 
Könyvvizsgáló  Kft.  (7342  Mágocs, 
Szabadság  utca  21.)  legyen 
megválasztva;

− a  beolvadási  vagyonmérleg-tervezetek 
fordulónapjául  2011.  június  30-a 
legyen meghatározva;

− kapjon megbízást a Kft. ügyvezetőjét a 
vagyonmérleg-  és  vagyonleltár-
tervezetek,  valamint  az  összes 
szükséges más irat elkészíttetésével.

A  taggyűlésen  az  Önkormányzat 
képviseletét  ellátó  települési  képviselő 
felhatalmazást  kap  a  fenti  tartalmú 
határozat megszavazására.

A Képviselő-testület a 255/2011. (VI. 30.) 
számú határozatát visszavonja.

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

Önkormányzati  és  Szervezési 
Iroda
Dombóvár és Környéke Víz- és 
Csatornamű Kft.

295/2011. (VII. 26.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  224/2011.  (V. 
30.)  számú  határozatában  foglaltakat 
fenntartja  azzal,  hogy a  horvátországi 
Vir városába önkormányzati  delegáció 
utazására  2011.  augusztus  utolsó 
hétvégéjén  kerül  sor  a  polgármester 
vezetésével, az utazó személyek száma 
sofőrrel  együtt  legfeljebb  4  fő,  a 
felmerülő  költségek  az  önkormányzat 
2011.  évi  költségvetéséről  szóló 
12/2011.  (III.  4.)  önkormányzati 
rendeletben  a  Testvérvárosi  és 

partnervárosi kapcsolatokra elkülönített 
előirányzatból kerülnek biztosításra.

A  Képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt, 
hogy  jelölje  ki  a  Polgármesteri  Hivatal 
képviseletében  utazó  személyeket, 
legfeljebb két főt.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  az  útról  készült  írásos 
beszámoló  elkészítésére,  valamint  a 
szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2011. szeptemberi rendes ülés – 
a beszámoló elkészítésére

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Polgármesteri  és 
Alpolgármesteri Titkárság

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  egyetért  azzal, 
hogy a horvátországi Vir városába – a 
partnerváros  meghívására  – 
önkormányzati  delegáció  utazzon 
2011.  augusztus  13-14-én  a 
hagyományosan megrendezésre kerülő 
viri  rendezvényre,  melyre  legfeljebb 
126.400,-  Ft-ot  biztosít  az 
önkormányzat  2011.  évi 
költségvetéséről szóló 12/2011. (III. 4.) 
önkormányzati  rendeletben  a 
Testvérvárosi  és  partnervárosi 
kapcsolatokra  elkülönített 
előirányzatból.

296/2011. (VII. 26.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  elfogadja  a 
Dombóvár  és  Környéke  Kistérségi 
Ivóvízminőség-javító  Társulás 
Társulási  Megállapodásának 
módosítását az alábbiak szerint: 

1.1 A Társulási  Megállapodás  V.  A 
Társulás  szervei  fejezetének  A 
Társulási Tanács alcímhez tartozó 
3.  pontja  helyébe  az  alábbi 
rendelkezés lép:
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„3.  A  társult  önkormányzatok 
képviselőtestületei  –  Dombóvár 
Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete kivételével - a 
Társulási  Tanácsba  a 
polgármestert,  Dombóvár  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  képviselő-testület 
tagjai közül három főt delegál.

1.2 A Társulási Megállapodás VI. A 
Társulási  szervek  működése 
fejezetnek   A  Társulási  Tanács 
ülései alcímhez tartozó 6.  pontja 
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„6.  Az elnök köteles a Társulási 
Tanács  ülését  összehívni  a 
Társulás  tagjai  –  napirendet 
tartalmazó  –  indítványára, 
valamint a helyi önkormányzatok 
törvényességi  ellenőrzéséért 
felelős  szerv  kezdeményezésére, 
annak  kézhezvételétől  számított 
15 napon belül.

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  „Dombóvár  és 
Környéke  Kistérségi  Ivóvízminőség-
javító  Társulás”  Társulási  Tanácsának 
tagjai  közül a Társulási  Megállapodás 
1.  pont  szerinti  módosítása  hatályba 
lépésének  napjától  Szabó  Loránd 
polgármestert  visszahívja,  és  helyette 
Hegedüs Csaba képviselőt  delegálja  a 
Társulási Tanács tagjának.

3. A  Képviselő-testület  indítványozza  a 
Társulási Megállapodás 1. pont szerinti 
módosításának  hatályba  lépését 
követően  a  Társulási  Tanács 
összehívását  elnökválasztás 
napirenddel.

4. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
delegált tagokat arra, hogy a Társulási 
Tanács  soron  következő  ülésén  a 
Tanács  elnökének  Kerényi  Zsolt 
alpolgármestert  javasolják 
megválasztani és így szavazzanak.

5. A  Társulási  Megállapodás  1.  pont 
szerinti  módosítása valamennyi  társult 
önkormányzat  általi  elfogadás  napján 
lép hatályba.

6. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  Társulási 
Megállapodás  módosításának 
aláírására.

Határidő: 2011. július 31. – megállapodás 
módosításnak aláírására
a  Társulási  Tanács  soron 
következő  ülése  –  elnök 
megválasztása

Felelős: Polgármester,
a  Társulási  Tanácsba  delegált 
képviselők

Végrehajtásért felelős:
Városfejlesztési Iroda

297/2011. (VII. 26.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a Dombóvár Térségi 
Szennyvízkezelési  Önkormányzati 
Társulás  Társulási  Tanácsának  tagjai 
közül  Szabó  Loránd  polgármestert 
visszahívja,  és  helyette  Nagy  Roland 
képviselőt delegálja a Társulási Tanács 
tagjának.

2. A  Képviselő-testület  indítványozza  a 
Társulási  Tanács  összehívását 
elnökválasztás napirenddel.

3. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
delegált tagokat arra, hogy a Társulási 
Tanács  soron  következő  ülésén  a 
Tanács  elnökének  Kerényi  Zsolt 
alpolgármestert  javasolják 
megválasztani és így szavazzanak.

Határidő: a  Társulási  Tanács  soron 
következő ülése

Felelős: a  Társulási  Tanácsba  delegált 
képviselők

Végrehajtásért felelős:
Városfejlesztési Iroda
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298/2011. (VII. 26.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  iskolatej  támogatás 
igénybevételéről  szóló  tájékoztatást 
tudomásul veszi. 

299/2011. (VII. 26.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2/2011. (I.13.) számú 
határozattal  elrendelt  felülvizsgálatot  a 
jelen határozat mellékletére is kiterjeszti.

Határidő: azonnal  –  a  határozat 
közzétételére és megküldésére a 
tervezőknek

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Városfejlesztési Iroda

300/2011. (VII. 26.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  KEOP  7.1.2.0-
2008-147  azonosítószámú,  a 
Dombóvár  térségi  szennyvízelvezetés 
és  tisztítás  kiépítése  tárgyú  projekt 
előkészítése során a Gemenc-Bau Kft. 
által  készített  engedélyes 
tervdokumentációt  Döbrököz  Község 
Önkormányzata  és  a  Dombóvár 
Térségi  Szennyvízkezelési 
Önkormányzati  Társulás  tulajdonába 
adja.

2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti 
dokumentációt térítésmentesen adja át, 
azzal, hogy az általános forgalmi adót a 
Gemenc-Bau Kft.-nek fizetett tervezési 
díj után kell megfizetni.

3. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  szükséges 
megállapodások megkötésére.

Határidő: Döbrököz  Község 
Önkormányzata és a Dombóvár 
Térségi  Szennyvízkezelési 
Önkormányzati  Társulás 
támogató  döntésének 

kézhezvételét  követően 
haladéktalanul

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:

Városfejlesztési Iroda

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

301/2011. (VII. 26.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  1043/4  hrsz.-ú 
Társasház  (Dombóvár,  Népköztársaság 
útja  52-56.  és  Hunyadi  tér  37-41.) 
fűtéskorszerűsítéséhez,  a  korszerűsítés 
költségeihez  az  önkormányzat  tulajdoni 
hányadának  megfelelő  arányban, 
3.058.169,-Ft  összegben  hozzájárul  az 
önkormányzat  2011.  évi  költségvetéséről 
szóló  12/2011.  (III.  4.)  önkormányzati 
rendeletben a 116. Polgármesteri Hivatal – 
III.  Dologi  kiadások  –  12.  Ingatlan 
üzemeltetés  feladatra  elkülönített 
előirányzatból.

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

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

Városgazdálkodási Iroda

302/2011. (VII. 26.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  mint  a  Dombóvári 
Projektmenedzsment  Nkft.  egyedüli  tagja 
fellebbezést  terjeszt  elő  a  Szekszárdi 
Munkaügyi  Bíróság  1.M.38/2011/24. 
számú,  a  Miszler  Miklós  felperesnek  a 
Dombóvári  Projektmenedzsment  Nkft. 
alperes  elleni  munkaviszony 
megszüntetése  tárgyú  munkaügyi  perében 
hozott ítélete ellen.

A  Képviselő-testület  a  Dombóvári 
Projektmenedzsment  Nkft.  jogi 
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képviseletét  korábban  ellátó  ügyvéd,  dr. 
Molnár Péter megbízását visszavonja, és a 
munkaügyi  perben a további  képviselettel 
dr.  Halmos  Péter  ügyvédet  bízza  meg  a 
233/2011.  (VI.  30.)  számú  határozat 
alapján létrejött megbízás keretében.

Határidő: azonnal  -  a  határozat  dr. 
Halmos Péter ügyvéd részére 
történő kézbesítésre
2011.  augusztus  2.  –  a 
fellebbezés benyújtására

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: 

Önkormányzati  és  Szervezési 
Iroda
A fellebbezés benyújtásáért – dr. 
Halmos Péter ügyvéd

A Képviselő-testület a 303/2011. 
(VII.26.), a 304/2011. (VII.26.) és a 

305/2011. (VII.26.) számú határozatát 
egyedi ügyben eljárva hozta meg.

______________________



RENDELETEK

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

A Képviselő-testület 2011. július 26-i rendkívüli ülésén elfogadott rendelete:

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2011. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 

a munkahelyteremtés támogatásáról

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

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja
1. §

(1) E  rendelet  célja,  hogy  az  új  munkaerő  foglalkoztatásával  kapcsolatban  felmerülő 
költségek támogatásával segítse elő a vállalkozások jövedelem-termelő képességének 
és vállalkozói szellemének erősítését, valamint versenyképességük növelését.

2. A vállalkozások támogatásának forrása
2.§

(1) A  jelen  rendelet  rendelkezései  alapján  nyújtott  támogatások  forrásául  Dombóvár 
Város  Önkormányzata  (a  továbbiakban:  Önkormányzat)  mindenkori  éves 
költségvetésében erre a célra elkülönített összeg szolgál.

3. A rendelet hatálya
3.§ 

(1) A  rendelet  területi  hatálya  Dombóvár  város  közigazgatási  területére,  valamint  a 
Kaposszekcső közigazgatási területén található Dombóvári Ipari Park területére terjed 
ki.

(2) A  rendelet  személyi  hatálya  Dombóvár  város  vagy  a  Kaposszekcső  község 
közigazgatási  területén  található  Dombóvári  Ipari  Park  területén  székhellyel, 
telephellyel  vagy  fiókteleppel  rendelkező,  továbbá  Dombóvár  város  vagy  a 
Dombóvári Ipari Park területén – a jelen rendeletben szabályozott támogatási kérelme 
alapján – munkahelyet teremteni szándékozó egyéni vállalkozóra, jogi személyre, jogi 
személyiség  nélküli  gazdasági  társaságra,  európai  részvénytársaságra  és  európai 
szövetkezetre (a továbbiakban együtt: vállalkozás) terjed ki.

http://www.dombovar.hu/


II. Fejezet

A munkahelyteremtési támogatás
4.§

(1) Az  Európai  Közösséget  létrehozó  Szerződés  87.  és  88.  cikkének  a  de  minimis 
támogatásokra  való  alkalmazásáról  szóló  2006.  december  15-i  1998/2006/EK 
bizottsági  rendelet  (HL  L  379/5.  2006.12.28.)  (a  továbbiakban:  1998/2006/EK 
bizottsági  rendelet)  és  az  európai  uniós  versenyjogi  értelemben  vett  állami 
támogatásokkal  kapcsolatos  eljárásról  és  a  regionális  támogatási  térképről  szóló 
37/2011.  (III.  22.)  Kormányrendeletben (a továbbiakban:  Kormányrendelet)  foglalt 
feltételekkel,  az  Önkormányzat  munkahelyteremtés  céljából  támogatást  nyújt  (a 
továbbiakban:  munkahelyteremtési  támogatás)  a  mindenkori  költségvetés 
figyelembevételével. 

(2) Jelen  rendeletben  nem  szabályozott  kérdésekben  az  1998/2006/EK  bizottsági 
rendeletben és a Kormányrendeletben foglalt rendelkezések az irányadóak.

4. Csekély összegű (de minimis) támogatásra vonatkozó szabályok
5. §

(1) Jelen  rendelet  alapján  nyújtott  támogatások  csekély  összegű  (de  minimis) 
támogatásnak  minősülnek,  amelyeket  kizárólag  1998/2006/EK  bizottsági  rendelet 
szabályai alapján lehet nyújtani.

(2) Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján csekély összegű (de minimis) támogatás 
nyújtható  valamennyi  ágazat  vállalkozásai  számára  az  1998/2006/EK  bizottsági 
rendelet 1. cikk 1. pontjában meghatározott kivételekkel:
a)  a  104/2000/EK  tanácsi  rendelet  hatálya  alá  tartozó,  halászathoz  vagy 
akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
b) az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) I. mellékletében felsorolt 
mezőgazdasági  termékek  elsődleges  termelésével  foglalkozó  vállalkozásoknak 
nyújtott támogatás;
c) az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásában és 
forgalmazásában tevékeny vállalkozásoknak nyújtott támogatás, az alábbi esetekben:

ca) amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy 
az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége 
alapján kerül rögzítésre,
cb)  amennyiben  a  támogatás  az  elsődleges  termelőknek  történő  teljes  vagy 
részleges továbbítástól függ.

d)  harmadik  országokba  vagy  tagállamokba  irányuló  exporttal  kapcsolatos 
tevékenységek  támogatása,  nevezetesen  az  exportált  mennyiségekhez  közvetlenül 
kapcsolódó támogatás; értékesítési  hálózat    kialakításával     és működtetésével vagy 
exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos 
támogatás;
e)  az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás; 
f)  a  szénágazatban tevékenységet folytató vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
g)  a  teherszállító  járművek   megvásárlására   a   kereskedelmi   fuvarozás  terén 
működő vállalkozások számára nyújtott támogatás;
h)   a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak nyújtott támogatás.



(3) Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt 
támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja 
meg  a  200. 000  eurónak,  a  közúti  szállítási  ágazat  esetében  a  100. 000  eurónak 
megfelelő forintösszeget. 

(4)  Minden  egyes  új  csekély  összegű  (de  minimis)  támogatás  odaítélésekor  az  adott 
pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás 
teljes összegét kell figyelembe venni.

(5) A  csekély összegű  (de  minimis)  támogatás  ugyanazon  elszámolható  költségek 
vonatkozásában  nem  halmozható  más  állami  támogatással,  amennyiben  az  így 
halmozott  összeg  meghaladná  a  támogatási  intenzitásnak  az  Európai  Bizottság 
800/2008/EK  általános  csoportmentességi  rendeletében  vagy  az  Európai  Bizottság 
jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét.

(6) A támogatás odaítélését megelőzően az érintett vállalkozás írásos vagy elektronikus 
formában  készített  nyilatkozatot  köteles  eljuttatni  a  támogató  részére  a  vállalkozás 
által  a megelőző két pénzügyi  évben és a folyamatban lévő pénzügyi  évben kapott 
valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról.

(7) A több részletben fizetendő támogatást  az odaítélése időpontjában érvényes  értékre 
kell diszkontálni.

(8) A támogatás  kedvezményezettje  tudomásul  veszi,  hogy e  rendelet  alapján  nyújtott 
csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot 
köteles  a  támogatás  odaítélését  követő  10  évig  megőrizni,  és  azokat  a  támogatást 
nyújtó ilyen irányú felhívása esetén számára bemutatni. 

5. A munkahelyteremtési támogatás célja
6.§

(1) A munkahelyteremtési  támogatás  célja,  hogy a  dombóvári  lakóhellyel  rendelkező, 
bérpótló juttatásban részesülő munkavállalók felvételével a helyben és a Dombóvári 
Ipari  Parkban  működő  vagy  oda  települő  kedvezményezettek  növeljék  a 
foglalkoztatottságot. 

6. A munkahelyteremtési támogatás formája
7.§

(1) A munkahelyteremtési támogatás formája a támogatási szerződésben vállalt feltételek 
esetén  a  munkahelyteremtéssel  érintett  foglalkoztatottak  kiadásaihoz  történő  vissza 
nem térítendő pénzbeli hozzájárulás. 

7. A munkahelyteremtési támogatás odaítélésére irányuló eljárás
8.§

(1) A  támogatást  a  vállalkozás  az  új  munkahelyek  létesítésének  megkezdése  előtt  az 
Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottságához (a továbbiakban: Bizottság) 
címzett magyar nyelvű írásbeli kérelmében igényelheti. 

(2) A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a kérelmező megnevezése, adószáma, statisztikai száma, cégjegyzékszáma, és a 

kérelmező nyilatkozata arról, hogy hozzájárul az államháztartásról szóló 1992. 
évi  XXXVIII.  törvény  (a  továbbiakban:  Áht.)  18/C.§-ának  (13)-(14) 



bekezdéseiben rögzített adatoknak az Áht.-ban meghatározottak részére történő 
továbbításához,

b) a  kérelmező  képviselőjének  hiteles  aláírás  mintáját,  meghatalmazását, 
elérhetőségeit (cím, telefon, mobiltelefon, telefax, e-mail cím),

c) gazdasági  társaság  esetén  a  kérelmező  harminc  napnál  nem  régebbi  hiteles 
cégkivonatát,

d) a kérelmező nyilatkozatát, hogy adó-, vám-, illeték-, társadalombiztosítási vagy 
egyéb köztartozása nem áll fent, valamint arról, hogy hozzájárul, hogy az ezzel 
kapcsolatos  adatokat  az  Önkormányzat  az  érintett  szervekhez  intézett 
megkereséssel beszerezze,

e) a  kérelmező  nyilatkozatát  arról,  hogy  tiltott  támogatások  miatt  nem  áll  fent 
visszatérítési kötelezettsége az Európai Bizottság felé,

f) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás 
hatálya alatt, illetőleg nem áll végelszámolás alatt,

g) a  kérelmező  rövid  bemutatását,  tulajdonosi  összetételét,  gazdálkodási  és 
foglalkoztatási adatait, pénzügyi helyzetének értékelését,

h) a létrejövő új munkahelyek számát, szükség szerint a teljes és részmunkaidőben 
foglalkoztatni tervezett munkavállalók száma szerinti bontásban, 

i) a kérelmező nyilatkozatát, melyben vállalja, hogy az új álláshelyen alkalmazott 
munkavállalót teljes- vagy részmunkaidőben, az 1992. évi XXII. törvény (Mt.) 
hatályos rendelkezései szerint foglalkoztatja,

j) a  kérelmező  nyilatkozatát,  melyben  vállalja,  hogy  Dombóvár  Város 
közigazgatási  területén  vagy  a  Dombóvári  Ipari  Parkban  fekvő  székhelyén, 
telephelyén  vagy  fióktelepén  a  kérelemben  meghatározott  számban  növelt 
meglévő átlagos korrigált statisztikai állományi létszámát a támogatás időtartama 
alatt  fenntartja  és  betölti,  valamint  vállalja  a  jelen  rendeletben  előírt 
kötelezettségek, támogatási feltételek teljesítését,

k)  a  kérelmező  vállalja,  hogy  a  támogatás  iránti  kérelemben  foglaltaknak 
megfelelő  meghatározott  többletlétszám  folytán  keletkező  új  álláshelyet 
dombóvári  állandó  lakóhellyel  –  ennek  hiányában  tartózkodási  hellyel  – 
rendelkező,  nyilvántartásba  vett  bérpótló  juttatásban  részesülő  álláskeresők 
köréből tölti be,

l) a  kérelmező  nyilatkozatát  arról,  hogy  magára  nézve  kötelezőnek  ismeri  el  a 
rendeletben szabályozott ellenőrzést,

m) a  kérelmező  nyilatkozatát  arról,  mely  szerint  elfogadja,  hogy  a  rendeletben 
szabályozott kötelezettségei megsértése esetén a nyújtott támogatásokat köteles 
az Önkormányzat számára kamattal növelt összegben visszafizetni, 

n) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatok – Áht. 
15.§-ában meghatározott módon – általános és különös feltételeit megtartja,

o) a kérelmező nyilatkozatát az általa igénybe vett, nem a jelen támogatási program 
hatálya  alá tartozó de minimis támogatásként kapott támogatásokról,  valamint 
arról,  hogy  a  számára  a  különböző  állami,  regionális  és  egyéb  támogatási 
programok  keretében  nyújtott  támogatások,  valamint  az  általa  az 
Önkormányzattól igényelt  támogatások összege együttesen sem haladja meg a 
maximális támogatási intenzitási határértéket,

p) a kérelmező által  valamennyi  számlavezető pénzintézetének arra a célra adott 
megbízását  (nyilatkozatát),  amely  alapján  a  számlavezető  pénzintézet  –  a 
támogatási  szerződés  kedvezményezett  általi  megszegése  esetén  –  a 
jogosulatlanul  igénybe  vett  munkahelyteremtési  célú  támogatás  összegét  az 



Önkormányzat  javára a  kedvezményezett  bankszámlájáról  hatósági  átutalással 
beszedheti,

q) a kérelmező nyilatkozatát a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő 
pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról.

(3) A Bizottság  a  benyújtást  követően  ellenőrzi,  hogy  a  jogszabályban  meghatározott 
követelmények szempontjából megfelelő-e a kérelem. Abban az esetben, ha a kérelem 
hiányos, a Bizottság 30 napos határidővel hiánypótlási felhívást bocsát ki.

(4) Eredménytelen hiánypótlási felhívást követően a Bizottság elutasítja a kérelmet, mely 
ellen  az  Önkormányzat  Képviselő-testületéhez  panaszt  lehet  benyújtani.  A 
Képviselőtestület a panaszt a soron következő rendes ülésén bírálja el.

(5) A támogatási kérelmet a Bizottság bírálja el.

8. A munkahelyteremtési támogatásra vonatkozó egyéb szabályok
11. §

(1) Jelen rendeletben  az átlagos  korrigált  statisztikai  állomány alatt  a  vállalkozás  által 
kizárólag Dombóvár város közigazgatási területén vagy a Dombóvári Ipari Parkban 
létesített  székhelyen,  telephelyen  vagy  fióktelepen,  bármely  állománycsoportban, 
teljes-  vagy  részmunkaidőben  foglalkoztatottaknak  az  egyszerű  számtani  átlag 
szabályai szerint számított átlagos statisztikai létszámát kell érteni. 

(2) Az  Önkormányzat  a  támogatott  új  álláshelyek  vonatkozásában  a  már  működő 
kérelmező esetén kizárólag  az előző évi  átlagos  korrigált  statisztikai  létszám felett 
működtetni vállalt álláshelyeket támogatja. Az 1 évet el nem érő működés esetén a 
vállalkozások  tekintetében  a  havi  átlagos  korrigált  statisztikai  létszámot  kell 
figyelembe  venni  azzal,  hogy a  havi  adatokból  a  számtani  átlag  szabályai  szerint 
kialakított kalkulált korrigált statisztikai létszám az irányadó.

(3)  E rendelet alkalmazásában új álláshelynek minősül a támogatási kérelem benyújtását 
követően  létesített  új,  az  e  rendeletben  meghatározott  mértékben  támogatott  olyan 
álláshely,  melyet  a munkavállaló kizárólagos munkaviszonyban lát  el.  E rendelet  a 
kizárólagos  munkaviszony  alatt  olyan  munkaviszonyt  ért,  mely  esetén  a 
foglalkoztatott nem rendelkezik egyéb, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó, 
teljes- vagy részmunkaidősnek minősülő munkaviszonnyal.

(4) Nem nyújtható támogatás:
a) azon  igénylő részére,  amellyel  szemben  az  Európai  Bizottságnak  valamely 

támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben,
b) csőd-,  felszámolási  eljárás  vagy  végelszámolás  alatt  álló  szervezetnek  és  a 

nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak. 
(5) A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat 

a támogatási döntés  napjától számított tíz évig megőrizni és a támogató ilyen irányú 
felhívása esetén köteles azokat bemutatni.

9. A támogatási szerződés
12. §

(1) A támogatási szerződést írásba kell foglalni.
(2)  A támogatási szerződésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:

a) a felek meghatározása,
b) a támogatásokat odaítélő döntés száma,
c)  támogatás maximált összege bruttó támogatástartalomban kifejezve és annak 

csekély összegű (de minimis) jellege,



d) a  munkahelyteremtés  lényeges  körülményeit,  a  vállalt  határidőket,  a  jelen 
rendeletben  foglaltak  szerinti  jogokat  és  kötelezettségeket,  a  támogatások 
visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket,

e)  az  ellenőrzések kedvezményezett  általi  tűrésére  vonatkozó 
kötelezettségvállalást,  az  ellenőrzések  bejelentésének  módját  és  előzetes 
bejelentésének határidejét,

f) a  kedvezményezett felhatalmazását  arról,  hogy  az  Önkormányzat  a 
foglalkoztatott  munkavállalókra vonatkozó foglalkoztatási  adatokat a Munka 
Törvénykönyvéről  szóló  1992.  évi  XXII.  törvény  3.  §  (4)  bekezdésében 
meghatározott körben megismerhesse és azt akár az illetékes hatóságoktól is 
beszerezhesse,

g) a  kedvezményezett hozzájárulását  ahhoz,  hogy  az  Áht.  15/A.§-ában 
meghatározott adatokat az Önkormányzat a honlapján közzétegye,

h) a  kedvezményezett tartozás-elismerést is magában foglaló nyilatkozatát arról, 
hogy  a  támogatási  szerződés  kedvezményezett  általi  megszegése  esetén  az 
Önkormányzat  a  kifizetett  munkahelyteremtési  célú  támogatás  összegét  –  a 
kedvezményezett  tartozás-elismerése  miatt  –  külön  polgári  peres  vagy 
nemperes  eljárás  mellőzésével,  a  kedvezményezett  számlavezető 
pénzintézetének tájékoztatása után, hatósági átutalással érvényesítheti,

i) a  kedvezményezett kötelezettségvállalását  arra,  hogy  a  hatósági  átutalásra 
vonatkozó  megbízását  az  Önkormányzat  javára  a  támogatási  szerződés 
megkötését követően nyitott bankszámláira is megadja a bankszámlát vezető 
pénzintézet felé.

10. A támogatás összege és folyósítása
13.§

(1) A  munkahelyteremtő  támogatás  összege  létesített  új  foglalkoztatást  biztosító 
álláshelyenként havi 5000 Ft, maximum egy éven keresztül.

(2) Egy vállalkozás legfeljebb havi 750.000 Ft összegű támogatásban részesült.
(3) A támogatás folyósítása első ízben az álláshely betöltését igazoló iratok Dombóvár 

Város  Polgármesteri  Hivatala  általi  átvételét  követően,  a  tárgyhót  követő  második 
hónapban  átutalással  történik.  A  támogatott  a  támogatás  időtartama  alatt  havonta 
nyilatkozik az álláshely fenntartásáról és az átlagos korrigált statisztikai létszámáról. 

11. A támogatások felhasználásának ellenőrzése
14.§

(1) A  jegyző  részletes  nyilvántartást  vezet  az  Önkormányzat  által  folyósított 
támogatásokról.

(2)  A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az alábbi adatokat:
a) kedvezményezett jogállására vonatkozó információk: a kedvezményezett neve, 

székhelye,  cégjegyzékszáma,  adószáma,  statisztikai  száma,  adószáma, 
cégjegyzésre  jogosult  képviselőjének  neve,  elérhetőségei,  továbbá  a 
kedvezményezett jogállására vonatkozó információkat, 

b) a támogatást odaítélő döntés száma,
c) a támogatás felhasználásának ellenőrzésére vonatkozó adatok,
d) a támogatott munkahelyteremtés megkezdésének és befejezésének időpontja,
e) a támogatáshalmozódással kapcsolatos adatok, 
f) a támogatási intenzitás és a támogatástartalom.



(3) A  nyilvántartásban  szereplő  adatokat  az  Önkormányzat  az  egyes  támogatási 
szerződések megkötésétől számított legalább tíz évig köteles megőrizni.

(4) A  támogatás  feltételeként  vállalt  kötelezettségek  teljesítését  az  Önkormányzat 
helyszíni  ellenőrzés  keretében  is  jogosult  ellenőrizni.  A  helyszíni  ellenőrzésről  az 
Önkormányzat  az ellenőrzés tervezett  időpontja előtt  három munkanappal  értesíti  a 
kedvezményezettet.

(5) Az ellenőrzéseket munkaidőben kell elvégezni.
(6) Az a vállalkozás,  amely a támogatást igénybe vette anélkül, hogy erre jogosult lett 

volna,  illetve  szerződésszegés  esetén  a  támogatott  köteles  a  támogatási  összeget  a 
mindenkori  jegybanki  alapkamat  kétszeresével  növelt  összegben  az  Önkormányzat 
felhívására egy összegben visszafizetni. 

(7) A visszatérítési  kötelezettség  teljesítésének határideje  a  kötelezettség  fennállásának 
Önkormányzat általi megállapítását, illetőleg az erről szóló értesítés támogatott általi 
kézhezvételét követő 30 nap. 

III. fejezet

12. Az Európai Unió jogának való megfelelés
15.§

(1) Ez a rendelet  az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a de 
minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK 
bizottsági rendelet (HL L 379/5. 2006.12.28.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

IV. fejezet
Záró rendelkezések

16.§

(1) Ez a rendelet 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző
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