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HATÁROZATOK

Dombóvár  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2012.  július  26-i  rendkívüli 
ülésén elfogadott határozata:

241/2012. (VII. 26.) Kt. határozat

1 Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Horvay  János 
szobrászművész  által  készített  és 
Dombóváron  elhelyezett  Kossuth-
szoborcsoport  teljes,  1:1  méretű 
másolatának elkészítéséhez és annak a 
budapesti  Kossuth Lajos téren történő 
elhelyezéséhez hozzájárul.

2 Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  támogatja  az 
Országgyűlés  Hivatala  által  megbízott 
kivitelező  részére  a  Kossuth-
szoborcsoportnak  helyet  adó 
Szigeterdőben  (dombóvári  1882/3 
hrsz.-ú  közpark),  az  eredeti  alkotások 
másolatának  elkészítéséhez  szükséges 
mértékben és időre a közterület  eltérő 
használatát, és javasolja a művészeti és 
kulturális  célokat  szolgáló  közterület-
használat  miatt  megállapított  díj 
közérdekből,  teljes  mértékben  történő 
elengedését.

3 Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  Országgyűlés 
Hivatala  és  az  Önkormányzat  között 
létrejövő,  a  Horvay-féle  Kossuth-
szoborcsoport  másolatának 
elkészítésére vonatkozó megállapodást 
a  melléklet  szerinti  tartalommal 
jóváhagyja.

4. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  szükséges 
dokumentumok aláírására.

Határidő: 2012. július 31. – megállapodás 
aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Városfejlesztési 
Iroda

A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik a 2012. július 26-i képviselő-
testületi  ülés  1.  számú  előterjesztésében  
foglaltakkal.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 9-i rendkívüli 
ülésén elfogadott határozatai:

242/2012. (VIII. 9.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  támogatásáról  fejezi  a 
Régió-Bész Zrt. kezdeményezését, amely a 
Szabadság  utca  közterületi  részének 
fejlesztésére,  az  egykori  városközponti 
arculat  visszaállítását  célzó  –  Hamulyák 
Mihályról  elnevezendő  –  sétány 
kialakítására irányul, és további egyeztetést 
kezdeményez  az  elképzelés  részleteiről, 
annak ismeretében dönt a tervezéshez való 
hozzájárulásról,  valamint  a  jogokat  és 
kötelezettségeket  tisztázó  megállapodás 
megkötéséről.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Városgazdálkodási  Bizottságot  az 
egyeztető tárgyalások lefolytatására, annak 
eredménye,  illetve  az  egyéb  szükséges 
döntésekre  vonatkozó  javaslatok 
Képviselő-testület elé terjesztésére.

Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: Városgazdálkodási Bizottság
Végrehajtásért  felelős: Városfejlesztési 
Iroda
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243/2012. (VIII. 9.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az ÖKO-DOMBÓ Kft. 
2012.  évi  módosított  üzleti  tervét  a 
melléklet  szerint  elfogadja  és 
felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy 
döntését képviselje.

A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik  a  2012.  augusztus  9-i  
képviselő-testületi  ülés  2.  számú 
előterjesztésében foglaltakkal.

244/2012. (VIII. 9.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  versenyeztetés 
útján,  forgalmi  értékbecslés  szerinti 
induló  licitárral  a  legmagasabb 
ajánlattevő részére történő értékesítésre 
kijelöli  a  Dombóvár  Város 
Polgármesteri  Hivatalának 
tulajdonában  lévő  Ford  Mondeo 
személygépkocsit.

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  módosítja  a 
Szivárvány Óvodai gyermek tanuszoda 
párátlanító  berendezésének 
javíttatására hozott  190/2012. (V. 24.) 
számú határozatát úgy, hogy a javítási 
munkákra maximum nettó 1.200.000,- 
Ft  előirányzatot  biztosít  a  2012.  évi 
költségvetési  rendeletének  „2012.  évi 
költségvetési  kiadásainak  110-III-8. 
Ingatlanok  üzemeltetése”  kiadási 
előirányzatát  terhére,  mely 
előirányzatot  –  a  javítási  munkák 
fedezetének  biztosítása  céljából  – 
megnöveli  a  Dombóvár  Város 
Polgármesteri  Hivatalának 
tulajdonában  lévő  Ford  Mondeo 
személygépkocsi  eladásából  származó 
bevételből.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a 610.000,- Ft + áfa értékű 
pótmunka megrendelésére.

Határidő: 2012.  augusztus  15.  –  a 
megrendelés elküldésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Városfejlesztési 
Iroda

245/2012. (VIII. 9.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Herceg 
Eszterházy  Miklós  Szakképző  Iskola, 
Speciális  Szakiskola  és  Kollégium 
alapító  okiratának  módosítását  a 
melléklet  szerinti  tartalommal 
elfogadja.

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

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  felkéri  a  Herceg 
Eszterházy  Miklós  Szakképző  Iskola, 
Speciális  Szakiskola  és  Kollégium 
igazgatóját,  hogy  az  új  típusú 
szakképzés  bevezetéséhez  szükséges 
dokumentumok  módosításáról  és 
intézményi  jóváhagyásáról 
gondoskodjon.

Határidő: 2012.  augusztus  15.  – 
módosított alapító okirat megküldésére
2012.  augusztus  31.  –  intézményi 
dokumentumok módosítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Humán  Iroda, 
Kiss Ernő igazgató

A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik  a  2012.  augusztus  9-i  
képviselő-testületi  ülés  4.  számú 
előterjesztésében foglaltakkal.
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246/2012. (VIII. 9.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  72/2012.  (III.  8.) 
számú  határozatában  megbízott  delegáció 
által  folytatott  tárgyalások  alapján  a 
víziközmű szolgáltatásról  szóló  2011.  évi 
CCIX.  törvényből  adódó  ellátási 
kötelezettségének  hosszú  távú  megoldása 
és  a  2011.  évi  CCIX.  törvény 
rendelkezéseinek  való  megfelelés 
érdekében  kifejezi  szándékát,  hogy  a 
közműves  ivóvízellátás,  valamint  a 
közműves szennyvízelvezetés  és –tisztítás 
víziközmű  szolgáltatásokkal  és  az  azokat 
biztosító  víziközművek  üzemeltetésével  a 
Dunántúli  Regionális  Vízmű  Zrt.  (DRV 
Zrt.)  (8600  Siófok,  Tanácsház  u.  7., 
Cégjegyzékszám: 14 10 300050) gazdasági 
társaságot  kívánja  a  jövőben  megbízni, 
amennyiben  víziközmű  üzemeltetési 
szerződés  pályázati  eljárás  lefolytatás 
nélkül  megköthető  a  DRV  Zrt.-vel  a 
további  jogszabály  feltételek  fennállása 
esetén.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
72/2012.  (III.  8.)  számú  határozatában 
megbízott  delegációt a szándék közlésére, 
az  üzemeltetési  szerződés  DRV  Zrt.-vel 
való  megkötése  lehetőségének 
megvizsgálására  és  a  tárgyalások 
lefolytatására, melyeknek ki kell térnie 

- a  Dombóvár  és  Környéke  Víz-  és 
Csatornamű  Kft.  tulajdonában  álló, 
víziközműnek  nem  minősülő 
működtető  eszközök  tulajdonjogának 
kérdésére,  a  víziközmű  vagyon 
értékelésére,

- a  Dombóvár  és  Környéke  Víz-  és 
Csatornamű Kft.  által  jelenleg végzett 
másodlagos tevékenységek ellátására, 

- a  Dombóvár  és  Környéke  Víz-  és 
Csatornamű  Kft.  üzemeltetésbe  való 
bevonására,  illetve  a  dolgozók 
továbbfoglalkozatására,  a  Kft. 
kötelezettségeinek  és  követeléseinek 
rendezésére.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  az 
alpolgármestert  a vizsgálat  és  tárgyalások 
eredménye,  illetve  az  egyéb  szükséges 
döntésekre  vonatkozó  javaslatok 
Képviselő-testület  elé  terjesztésére, 
szükség  esetén  az  üzemeltetési  szerződés 
megkötésére  irányuló  pályázati  eljárás 
előkészítésére.

Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: Kerényi Zsolt alpolgármester
Végrehajtásért  felelős: Dombóvár  és 
Környéke Víz- és Csatornamű Kft.
Önkormányzati és Szervezési Iroda

247/2012. (VIII. 9.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  biztosítja  a 
Dombóvári  Futball  Club  részére  a 
111/2012.  (III.  28.)  számú  határozat 
alapján  nyújtott  9,  5  millió  Ft 
támogatási  összeget,  mely  alapján  az 
Egyesület  az első félévre biztosított  7 
millió  forint mellett  2012. II.  félévére 
2,5 millió forint támogatásban részesül.

2. A  Képviselő-testület  a  Dombóvári 
Sportiskola  Egyesület 
Úszószakosztálya  uszodahasználati 
költségeinek  finanszírozására 
elkülönített  8.600.000  Ft-ból 
hátramaradt  -  2,6  millió  forintos  - 
összeget 2012. II. félévre az Egyesület 
számára  biztosítja  azzal,  hogy  a 
Dombóvár  és  Környéke  Víz-  és 
Csatornamű Kft.  irányába fennmaradó 
136.244  Ft-os  hátralék  kompenzálása 
az Egyesület feladata a versenyeztetési 
költségeinek  támogatására  nyújtott 
összeg terhére.

3. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert a támogatási szerződések 
tartalmának  jóváhagyására  és 
megkötésére.

Határidő:  2012.  augusztus  31.  – 
támogatási szerződések megkötésére
Felelős: Polgármester
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Végrehajtásért  felelős: Polgármesteri  és 
Alpolgármesteri Titkárság

248/2012. (VIII. 9.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja egy 5 fős 
önkormányzati  delegáció  kiutazását  a 
horvátországi  Vir  partnervárosba  az 
augusztus 13-án megrendezésre kerülő 
„Virska  noć”  elnevezésű  kulturális 
ünnepségre.  Az  utazás  kapcsán 
felmerülő költségek a város 2012. évi 
költségvetésének  a  testvér-  és 
partnervárosi kapcsolatokra elkülönített 
keretéből  kerülnek  finanszírozásra 
max. 120. 000 forintig.

2. A  Képviselő-testület  a  kiküldetés 
időtartamára  (augusztus  12-14.) 
biztosítja a delegáció tagjai számára a 
Dombóvár  Város  Polgármesteri 
Hivatalának  tulajdonában  lévő,  BIT 
249-es  forgalmi  rendszámú,  Ford 
Mondeo  típusú  személygépkocsi 
használatát.

Határidő: 2012. augusztus 12.
Felelős: Alpolgármester
Végrehajtásért  felelős: Polgármesteri  és 
Alpolgármesteri Titkárság

249/2012. (VIII. 9.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  241/2012.  (VII.26.) 
Kt.  határozatban  foglalt  feladatok 
végrehajtásáról  szóló  tájékoztatót 
tudomásul veszi.

Zárt  ülésen  hozott  döntések:  250-
252/2012. (VIII. 9.) Kt. határozat

250/2012. (VIII. 9.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  ………………………. 
sz.  alatti  lakos  térítési  díj  ügyében 
…………………………….  szám  alatti 
lakos  által  benyújtott  fellebbezését 
elutasítja,  és  Dombóvár  Város 
Polgármesterének  II.  997-6/2012.  számú 
határozatát helyben hagyja.

251/2012. (VIII. 9.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  ………………………. 
sz.  alatti  lakos  térítési  díj  ügyében 
…………………………………  szám 
alatti  lakos  által  benyújtott  fellebbezését 
elutasítja,  és  Dombóvár  Város 
Polgármesterének  II.  2560-4/2012.  számú 
határozatát helyben hagyja.

252/2012. (VIII. 9.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  209/2012.  (VI.28.) 
Kt.  határozatában  hozott  döntését 
fenntartja,  valamint  felhatalmazza  a 
polgármestert, hogy a Döbröközi Mg. Zrt. 
mezőőri  járulékfizetési  kötelezettséggel 
kapcsolatos ügyében keletkezett iratokat a 
Szekszárdi  Törvényszékhez  továbbítsa  és 
kérje a keresetlevél elutasítását.

Határidő: 2012. augusztus 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Városfejlesztési 
Iroda



RENDELETEK

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

A Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i rendkívüli ülésén elfogadott rendelete:

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2012 (VIII. 16.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás legmagasabb díjáról

Dombóvár  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1) 
bekezdésének  a)  pontjában  és  (2)  bekezdésében,  továbbá a  hulladékgazdálkodásról  szóló 
2000.  évi  XLIII.  törvény  23.  §  f)  pontjában  kapott  felhatalmazás  alapján,  a  helyi 
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  8.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett helyi közszolgáltatás 
legmagasabb egységnyi díjtételeit (a továbbiakban: közszolgáltatási díj) az 1. melléklet 
tartalmazza.

2. §

A  többlethulladék  elhelyezésére  is  rendszeresített  hulladékgyűjtési  zsák  darabonkénti 
általános forgalmi adó nélkül számított díja 272,-Ft, mely tartalmazza a hulladék kezelésének 
költségeit.

3. §

(1) A szelektív hulladékgyűjtés térítésmentesen vehető igénybe.
(2) Az  Erzsébet  utcai  hulladéklerakó  térítésmentesen  vehető  igénybe  a  települési  szilárd 

hulladékkal  kapcsolatos  helyi  közszolgáltatásról  szóló  önkormányzati  rendeletben 
meghatározottak szerint.

4. §

Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §

E  rendelet  a  belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló,  az  Európai  Parlament  és  a  Tanács 
2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

http://www.dombovar.hu/


7. §

Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás legmagasabb 
díjáról szóló 39/2010. (XII. 30.) önkormányzati rendelet.

dr. Gábor Ferenc jegyző távollétében:

Szabó Loránd Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet
polgármester aljegyző



1. melléklet a 30/2012. (VIII. 16.) önkormányzati rendelethez

Az általános forgalmi adó nélkül számított legmagasabb egységnyi közszolgáltatási díjtételek:

IMPRESSZUM
Kiadó: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala

7200 Dombóvár, Szent István tér 1.
Kiadásért felelős: dr. Gábor Ferenc jegyző

Szerkeszti: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala
Önkormányzati és Szervezési Iroda

Szerkesztésért felelős: dr. Farkas-Szabó András

Dombóvár, 2012. augusztus 16.

1. Heti egyszeri ürítés esetén
A) 

Edény-méret (liter)
B)

nettó egységár
C)

nettó egyhavi díj

1. 35 123 Ft 533 Ft
2. 50 175 Ft 758 Ft
3. 70 245 Ft 1 062 Ft
4. 110 386 Ft 1 673 Ft
5. 120 421 Ft 1 824 Ft
6. 240 841 Ft 3 644 Ft
7. 770 2 700 Ft 11 700 Ft
8. 1 100 3 857 Ft 16 714 Ft
9. 4 300 15 076 Ft 65 329 Ft

2. Heti kétszeri ürítés esetén
A) 

Edény-méret (liter)
B)

nettó egységár
C)

nettó egyhavi díj

1. 35 123 Ft 1066 Ft
2. 50 175 Ft 1 517 Ft
3. 70 245 Ft 2 123 Ft
4. 110 386 Ft 3 345 Ft
5. 120 421 Ft 3 649 Ft
6. 240 841 Ft 7 289 Ft
7. 770 2 700 Ft 23 400 Ft
8. 1 100 3 857 Ft 33 427 Ft
9. 4 300 15 076 Ft 130 659 Ft


	A települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett helyi közszolgáltatás legmagasabb egységnyi díjtételeit (a továbbiakban: közszolgáltatási díj) az 1. melléklet tartalmazza.

