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HATÁROZATOK

Dombóvár  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2012.  augusztus  21-i 
rendkívüli ülésén elfogadott határozata:

253/2012. (VIII. 21.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  „Biztos  Kezdet 
Gyerekházak  támogatása  igénylésének, 
döntési  rendszerének,  folyósításának, 
felhasználásának,  elszámolásának  és 
ellenőrzésének  részletes  szabályairól” 
szóló  13/2012.  (VIII.  13.)  EMMI 
rendeletben foglaltak alapján vissza nem 
térítendő támogatás iránti kérelmet kíván 
benyújtani  a  „Kapaszkodó” Szociális  és 
Gyermekjóléti  Alapszolgáltató  Központ 
Társulás  keretében  működő  Gyerekház 
2012. évi működésére.

A  Képviselő-testület  megerősíti,  hogy 
önként  vállalt  feladatként  2012. 

december 31-ig a Gyerekházat fenntartja, 
és  vállalja  annak a  13/2012.  (VIII.  13.) 
EMMI  rendelet  3.  sz.  mellékletében 
foglaltak szerinti működtetését.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Polgármestert,  hogy  a  pályázat 
benyújtásához  szükséges 
dokumentumokat  aláírja  és  az  illetékes 
hatóságok részére küldje meg.

Határidő: 2012. augusztus 22. - pályázat 
benyújtására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: 
Forrayné Csete Emília igazgató,
Humán Iroda,
Városgazdálkodási Iroda

Dombóvár  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2012.  augusztus  27-i 
rendkívüli ülésén elfogadott határozata:

254/2012. (VIII. 27.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  hozzájárul  a  2012. 
május  25-én  az  OTP  Bank  Nyrt.-vel 
megkötött  folyószámlahitel  szerződés 
módosításához,  a hitelkeret 200 millió 
Ft-ról  256  millió  Ft-ra  történő 
megemelésével. A Képviselő-testület a 
biztosítékként  felajánlott  2878/10 
hrsz.-ú  beépítetlen  területen  kívül 
egyéb  ingatlant  nem  kíván/tud 
biztosítékként  felajánlani,  így  a 
225/2012.  (VII.5.)  Kt.  határozatban 

elrendelt  280  millió  Ft-ra  történő 
emelést 256 millió Ft-ra módosítja.

2. A Képviselő-testület a 200 millió forint 
működési célú hitel felvétele tárgyban 
lefolytatott  közbeszerzésen  kívüli 
ajánlatkérési  eljárást  a  Beszerzési 
Szabályzat V.19.a) pontja alapján (nem 
érkezett  ajánlat)  eredménytelennek 
nyilvánítja.

Határidő: 2012.  szeptember  30.  –  a 
szerződésmódosítás aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Városgazdálkodási Iroda



Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-i rendes 
ülésén elfogadott határozatai:

Zárt  ülésen  hozott  döntések:  261-
264/2012. (IX. 13.) Kt. határozat

261/2012. (IX. 13.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  elfogadja,  hogy  a 
Dombóvári  Projektmenedzsment 
Nonprofit  Kft.  „v.a.”  Miszler 
Miklóssal, a Kft. munkaviszonyban állt 
volt  ügyvezetőjével,  mint  kötelezettel 
szemben,  munkaviszonyának 
jogellenes  megszüntetésével  és 
ügyvezetői  tevékenységének 
ellátásával  összefüggő,  kártérítés 
jogcímén  fennálló  –  ugyanakkor 
érvényesítésre  még  nem  került  – 
követelését,  összesen  3.000.000-Ft, 
azaz hárommillió forint ellenértékért az 
Önkormányzatra engedményezze, mely 
engedményezés  ellenértéke 
beszámításra  kerül  a  Dombóvári 
Projektmenedzsment  Nonprofit  Kft. 
részére  nyújtott  12  millió  Ft-os  tagi 
kölcsön tartozásba.

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dombóvári 
Projektmenedzsment  Nonprofit  Kft. 
részére  nyújtott  12  millió  Ft-os  tagi 
kölcsön  követelésből  -  az  1.  pontban 
foglaltakra  figyelemmel  -  fennmaradó 
9 millió  Ft összegről  és a tartozáshoz 
kapcsolódó késedelmi kamatról lemond 
az  önkormányzat  vagyonáról  és  a 
vagyongazdálkodás  szabályairól  szóló 
10/2011.  (III.  4.)  önkormányzati 
rendelet  15.  §  (2)  bekezdés  d)  pontja 
alapján  a  gazdasági  társaság 
végelszámolására,  a  felszámolási 
eljárás  megindításának  elkerülésére  és 
arra  tekintettel,  hogy  a  cég  vagyona 
nem  nyújt  fedezetet  a  kölcsön 
kiegyenlítésére. 

3. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  Önkormányzat, 

mint  kizárólagos  egyszemélyi 
tulajdonos  nevében  a  124/2012. 
(III.29.)  számú  határozata  alapján  az 
abban elkülönített keret terhére magára 
vállalja  Gyarmatiné  Kiss  Éva 
végelszámolónak  a  Dombóvári 
Projektmenedzsment  Nonprofit  Kft. 
„v.a.”  végelszámolásának  ellátásával 
összefüggő  megbízási  díját,  annak 
járulékát  és  a  végelszámolással 
összefüggő  megfelelően  igazolt 
költségeit.

4. A Képviselő-testület az Önkormányzat, 
mint  kizárólagos  egyszemélyi 
tulajdonos nevében rögzíti, hogy az 1-
3.  pontokban  foglaltak  a  Dombóvári 
Projektmenedzsment  Nonprofit  Kft. 
„v.a.”  részéről  nem  járnak 
illetékfizetési kötelezettséggel.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  melléklet  szerinti 
engedményezési szerződés aláírására.

Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és 
Szervezési Iroda

A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik  a  2012.  szeptember  13-i  
képviselő-testületi  ülés  16.  számú 
előterjesztésében foglaltakkal.

262/2012. (IX. 13.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  240/2012.  (VII.  5.) 
Kt.  határozatában  hozott  döntését 
fenntartja,  valamint  meghatalmazza 
Dombóvár  Város  Polgármesterét,  hogy 
………….. térítési díj ügyében keletkezett 
iratokat  a  Tolna  Megyei  Bírósághoz 
továbbítsa  és  kérje  a  keresetlevél 
elutasítását.



Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Iroda

263/2012. (IX. 13.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  Forrayné  Csete 
Emíliát,  a  „Kapaszkodó”  Szociális  és 
Gyermekjóléti  Alapszolgáltató  Központ 
Társulás  vezetőjét  2012.  szeptember  15. 
napjától alapbérének és magasabb vezetői 
pótlékának  változatlanul  hagyása  mellett 
megbízza  az  általa  vezetett  intézmény 
keretében  működő  családsegítés 
szakfeladat szakmai vezetésével. 

A  Képviselő-testület  megbízza  a 
Polgármestert,  hogy  az  intézményvezető 
kinevezésének  módosítását  készítse  el,  és 
azt az illetékes szervek részére küldje meg.

Határidő: 2012.  szeptember  15. 
Kinevezés módosítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Iroda

264/2012. (IX. 13.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  víziközmű 
szolgáltatásról  szóló  2011.  évi  CCIX. 
törvényből  adódó  ellátási 
kötelezettségének  hosszú  távú  megoldása 
és  a  2011.  évi  CCIX.  törvény 
rendelkezéseinek  való  megfelelés 
érdekében  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 bízza meg az 
alábbiak szerint:

1. A  Képviselő-testület  jóváhagyja  a 
mellékelt  részvény-átruházási 
szerződést, mellyel az Önkormányzat a 
DRV Zrt.-től általa kibocsátásra került 

1  darab,  10.000,-  Ft  névértékű,  névre 
szóló,  nyomdai  úton  előállított 
törzsrészvényt  vásárol  a  névértéknek 
megfelelő  vételáron.  A  Képviselő-
testület  a  részvényt  korlátozottan 
forgalomképes  vagyonba  tartozó 
vagyonelemnek minősíti.

2. A  Képviselő-testület  jóváhagyja  a 
DRV Zrt.-vel kötendő, az üzemeltetés 
feltételeit  tisztázó  mellékelt 
megállapodást,  valamint  a  melléklet 
bérleti-üzemeltetési  szerződést, 
melyekkel  az  Önkormányzat  a 
tulajdonában lévő közcélú ivóvízellátó- 
és szennyvízelvezető-, tisztító rendszer 
üzemeltetésének  jogát  bérleti-
üzemeltetési  szerződés  alapján  2013. 
január 1. napjától kezdődően, 20 éves 
időtartamra  átengedi  a  DRV  Zrt. 
részére  134.524.500,-  Ft  ellenében.  A 
település biztonságos ellátását szolgáló, 
víziközműnek  nem  minősülő  vagyoni 
elemek  (működtető  vagyon) 
térítésmentes  tulajdonba  adása  a 
víziközmű-szolgáltatásra,  mint 
önkormányzati  közfeladatra  tekintettel 
történik.

3. A  Képviselő-testület  a  Dombóvár  és 
Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-vel 
fennálló,  víziközmű  üzemeltetésére 
vonatkozó  szerződéseket  közös 
megegyezéssel  megszünteti  2012. 
december 31-ével. A Képviselő-testület 
felhatalmazza  az  Önkormányzat 
képviseletében eljáró képviselőt,  hogy 
a  Dombóvár  és  Környéke  Víz-  és 
Csatornamű  Kft.  taggyűlésén 
kezdeményezze  a  dombóvári 
víziközmű  üzemeltetésére  kötött 
szerződések közös megegyezéssel való 
megszüntetését,  továbbá  az 
üzemeltetési  jog átadásához szükséges 
intézkedések és döntések meghozatalát, 
és azok elfogadása mellett szavazzon.

4. A  Képviselő-testület  kezdeményezi  a 
Dombóvár  Térségi  Szennyvízkezelési 
Önkormányzati  Társulás  és  a 
Dombóvár  és  Környéke  Kistérségi 
Ivóvízminőség-javító Társulás társulási 
megállapodásainak  módosítását  arra 



vonatkozóan,  hogy  a  tagok 
gondoskodjanak  a  társulás  keretében 
megvalósuló beruházás működtetéséről 
és az üzemeltető kiválasztásáról.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert a mellékelt szerződések és a 
megállapodás aláírására. Amennyiben erre 
2012.  szeptember  28-ig  nem kerül  sor,  a 
Képviselő-testület  a  szerződések  és 
megállapodás  aláírását  a  polgármester 
részéről megtagadottnak veszi, és ebben az 
esetben  felhatalmazza  Kerényi  Zsolt 
alpolgármestert  azok  aláírására  a 
polgármester akadályoztatására tekintettel.

Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: Polgármester, Tóthné Sudár Beáta 
képviselő
Polgármester  akadályoztatására  esetén 
alpolgármester
Végrehajtásért  felelős: Dombóvári  és 
Környéke Víz- és Csatornamű Kft.,
Önkormányzati és Szervezési Iroda

A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik  a  2012.  szeptember  13-i  
képviselő-testületi  ülés  25.  számú 
előterjesztésében foglaltakkal. 

265/2012. (IX. 13.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  DDOP-4.1.1D-09-
2F-2009-0007 azonosítószámú pályázathoz 
kapcsolódóan  a  Dombóvári  Művelődési 
Ház  Nkft.-vel  munkaviszonyban  állók 
foglalkoztatásának  költségeihez  nem járul 
hozzá. A képviselő-testület javasolja, hogy 
az  Nkft.  a  lekötött  betétjének 
felszabadításából  finanszírozza  a 
többletfoglalkoztatással járó kiadásokat.

266/2012. (IX. 13.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  módosítja  az 
önkormányzati  ingatlanok  értékesítéséről 
hozott  52/2012.(II.23.)  számú  határozatát 
úgy,  hogy  az  értékesítendő  ingatlanok 
felsorolását tartalmazó mellékletből törli a 
62.  és  63.  sorban  szereplő  III.  u.  24.  és 
24/A.  sz.  alatti,  3187/1 és  3187/2 hrsz.-ú 
ingatlant.

Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és 
Szervezési Iroda 

267/2012. (IX. 13.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  megvizsgálta  a 
„Kapaszkodó” Szociális  és  Gyermekjóléti 
Alapszolgáltató  Központ  Társulás  és  az 

Egyesített  Szociális  Intézmény 
összevonásának lehetőségét, és a szociális 
feladatokat  ellátó  intézmények  további 
működéséről  a  szakellátási  felelősség 
megállapítását  követően,  a  2013.  évi 
finanszírozási feltételek ismeretében kíván 
dönteni.

268/2012. (IX. 13.) Kt. határozat

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

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  József  Attila 
Általános Művelődési Központ alapító 
okiratának  módosítását  a  melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja.

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

Határidő:  2012. szeptember 20. - Alapító 
okiratok megküldésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Iroda,
Önkormányzati és Szervezési Iroda 



A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik  a  2012.  szeptember  13-i  
képviselő-testületi  ülés  9.  számú 
előterjesztésében foglaltakkal.

269/2012. (IX. 13.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  döntést  hoz  a 
„Dombóvár  város  kommunális  és 
közvilágítási  célú  villamos  energia 
beszerzése”  megnevezésű,  Kbt. 
Második  Része  szerinti  uniós  nyílt 
közbeszerzési eljárás megindításáról az 
önkormányzat  és  szervezetei 
szabadpiaci  villamos  energia 
beszerzésére.  Az  ajánlati  felhívás 
jóváhagyását  a  Városgazdálkodási 
Bizottságra bízza.

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

dr. Gábor Ferenc jegyző (jogi 
szakértelem)
megbízott villamos energia szakértő 
(közbeszerzés tárgya szerinti 
szakértelem)
Kovács Gyula, a 
Városgazdálkodási Iroda vezetője 
(pénzügyi szakértelem)
Gulyásné Kovács Zita, az Integrált 
Önkormányzati Szolgáltató 
Szervezet vezetője
Reichert Gyula közbeszerzési, 
műszaki ügyintéző (közbeszerzési 
szakértelem)

3. A Képviselő-testület az eredményesség 
érdekében  energetikai  szakértői 
közreműködésre  legfeljebb  370.000,- 
Ft-ot,  az  elektronikus  árlejtés 
lebonyolítására legfeljebb 120.000,- Ft-
ot biztosít, az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetés  kiadásai  109 
Polgármesteri  Hivatal  III.  Dologi 
kiadások  12  Közvilágítás  előirányzata 
terhére.

Határidő: 2012.  szeptember  30.  –  az 
ajánlati felhívás feladására

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Titkárság

270/2012. (IX. 13.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  önkormányzat 
gazdálkodásának 2012. I. félévi helyzetéről 
szóló tájékoztatót elfogadja.

271/2012. (IX. 13.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2013. szeptember 28-
i,  első  országos  „Desszert  Ünnep” 
megrendezéséhez  a  közterületek  és  egyéb 
igénybe vehető ingatlanok tulajdonosaként 
elvi  támogatását  és  hozzájárulását  adja 
Gábor  Sándor  mestercukrász  és  az 
Országos  Cukrász  Ipartestület  elnökségi 
tagja,  valamint  dr.  Kriston  Vízi  József 
múzeumvezető,  kulturális  örökségvédő 
részére azzal a feltétellel, hogy a végleges 
hozzájárulásról  és  az  esetleges 
kedvezményekről a hatályos  jogszabályok 
szerint  a  konkrét  adatok  alapján  hoz 
döntést.

272/2012. (IX. 13.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  megállapítja,  hogy  a 
Dombóvár, Szent István tér 1. szám alatti 
Városháza  (1061/5  hrsz.-ú  ingatlan) 
épületében  található,  a  Herceg  Esterházy 
Miklós  Szakképző  Iskola,  Speciális 
Szakiskola  és  Kollégium  által  üzemeltett 
helyiségekre  (konyha,  annak  kiszolgáló 
helyiségei,  étkezde)  az  üzemeltetési 
megállapodás  megszűnése  következtében 
az épület többi részét használó Dombóvár 
Város  Polgármesteri  Hivatalának 
használati  és hasznosítási joga nem terjed 
ki.  A  Képviselő-testület  ezekre  a 
helyiségekre  gyakorlati  oktatási  képzés 
ellátása,  mint  közfeladatra  tekintettel 
haszonkölcsön  szerződéssel  térítésmentes 
használatot biztosít a Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. számára 
határozatlan  időre,  a  szakképzéshez 



kapcsolódó  gyakorlati  képzés  végzésének 
céljából  a  helyiségek  tankonyhaként  való 
üzemeltetésére  azzal,  hogy  a  Nonprofit 
Kft. étkeztetést is elláthat a helyiségekben. 
Az  érintett  helyiségekhez  kapcsolódó 
üzemeltetési,  fenntartási,  valamint  az 
üzemeltetéshez  szükséges  átalakítási 
költségeket  a  Nonprofit  Kft.  köteles 
viselni,  és  a  használat  során  köteles 
együttműködni  az  épület  további 
használóival,  melynek  kereteit 
megállapodásban kell rögzíteni.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  haszonkölcsön  szerződés 
tartalmának jóváhagyására és megkötésére.

Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és 
Szervezési Iroda,
Dombóvári  Város-  és  Lakásgazdálkodási 
Nonprofit Kft.

273/2012. (IX. 13.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete:

1 a  polgármester  beszámolóját  a 
62/2012. (II.  23.),  95/2012. (III.  29.), 
107/2012.  (III.  29.),  150/2012.  (IV. 
26.), 167/2012. (V. 24.), 172/2012. (V. 
24.), 183/2012. (V. 24.), 184/2012. (V. 
24.), 192/2012. (V. 24.), 195/2012. (V. 
24.),  202/2012.  (VI.  28.),  204/2012. 
(VI.  28.),  205/2012.  (VI.  28.), 
206/2012.  (VI.  28.),  208/2012.  (VI. 
28.),  211/2012.  (VII.  5.),  212/2012. 
(VII.  5.),  213/2012.  (VII.  5.), 
214/2012.  (VII.  5.),  215/2012.  (VII. 
5.),  219/2012.  (VII.  5.),  221/2012. 
(VII.  5.),  222/2012.  (VII.  5.), 
223/2012.  (VII.  5.),  225/2012.  (VII. 
5.),  226/2012.  (VII.  5.),  227/2012. 
(VII.  5.)  230/2012.  (VII.  5.), 
231/2012.  (VII.  5.),  235/2012.  (VII. 
5.),  241/2012.  (VII.  26.),  244/2012. 
(VIII.  9.),  245/2012.  (VIII.  9.), 
247/2012. (VIII. 9.), 248/2012. (VIII. 
9.),  252/2012.  (VIII.  9.),  253/2012. 

(VIII. 21.) lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról,  az  átruházott 
hatáskörben  tett  intézkedésekről, 
tájékozatóját  a  két  ülés  közötti 
fontosabb eseményekről elfogadja. 

2 A  következő  határozatok  végrehajtási 
határidejét  az  alábbiak  szerint 
meghosszabbítja:
2012.  szeptember  15-ig:  119/2012. 
(III. 29.) Kt. határozat
2012.  szeptember  30-ig:  232/2012. 
(VII. 5.) Kt. határozat
2012.  október  30-ig:  207/2012.  (VI. 
28.) Kt. határozat
2012.  november  30-ig:  93/2012.  (III. 
29.), 189/2012. (V. 24.) Kt. határozat
2012. december 31-ig: 458/2011. (XII. 
8.), 52/2012. (II. 23.) Kt. határozat

3 a 30/2012. (II.  9.),  a  234/2012.  (VII. 
5.) Kt. határozatát visszavonja. 

4  az  önkormányzat  vagyonáról  és  a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
10/2011.  (III.  4.)  önkormányzati 
rendelet  13. § (13) bekezdése alapján 
nem járul hozzá a Dombóvár, Erzsébet 
u.  106/A  szám  alatti  vásárlására 
vonatkozó döntésnek a rendelet szerint 
hatáskörrel  rendelkező önkormányzati 
szerv  elé  történő  terjesztéséhez,  és  a 
vásárlásra  vonatkozó  döntés 
előkészítése  során  értékbecslés 
megrendeléséhez. 

274/2012. (IX. 13.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  sport  támogatása, 
mint  önkormányzati  közfeladatra 
tekintettel  a  dombóvári  2980/1  hrsz.-ú, 
természetben a Dombóvár,  Munkás tér  1. 
szám  alatt  lévő  sportpálya  ingatlan 
haszonbérbe adással nem érintett területén 
haszonkölcsön  szerződéssel  térítésmentes 
használatot  biztosít  a  Dombóvári  Lovas 
Egyesület  részére  2012.  december  31. 
napjáig sporttevékenység végzése céljából, 
30  napos  felmondási  idő  kikötésével.  Az 
Egyesület a térítésmentes használat fejében 



köteles felvállalni az érintett terület összes 
működési, fenntartási költségét.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  haszonkölcsön  szerződés 
tartalmának jóváhagyására és megkötésére.

Határidő: 2012. szeptember 28.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Polgármesteri  és 
Alpolgármesteri Titkárság

275/2012. (IX. 13.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  megerősíti,  hogy  az 
Önkormányzat  és  a  Dombóvári  Tenisz 
Egyesület  között  2008.  november  13-án 
létrejött  használatbavételi,  a  dombóvári 
2892/2 hrsz.-ú ingatlanra 2022. január 31. 
napjáig térítésmentes használatot  biztosító 
megállapodás fennáll, az az Önkormányzat 
és  Egyesület  között  az  ingatlan 
használatára  vonatkozó  jogviszonyra 
irányadó,  az  abból  eredő  jogok  és 
kötelezettségek  a  szerződő  feleket 
megilletik  és  terhelik,  a  szerződés 
megkötését  követően  a  használattal 
kapcsolatban  tett  nyilatkozataik  és 
megállapodásaik hatálytalanok.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  használatbavételi 
megállapodás  megerősítését  tartalmazó 
nyilatkozat megtételére.

Határidő: 2012. szeptember 28.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Polgármesteri  és 
Alpolgármesteri Titkárság

276/2012. (IX. 13.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  2012.  évi 
költségvetésének testvérvárosi kapcsolatok 
keretéből  600.000  Ft-ot  átcsoportosít  a 
Dombóvári  Városszépítő  és  Városvédő 
Egyesület támogatására.

277/2012. (IX. 13.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  nem  támogatja  a 
horvátországi  Ogulin  testvérváros  2012. 
szeptember  14-i  városi  ünnepségére 
önkormányzati delegáció kiutazását. 

278/2012. (IX. 13.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  támogatja  pályázat 
benyújtását  a  Társadalmi  Megújulás 
Operatív  Program  „Közoktatási 
intézmények  szerepbővítése,  újszerű 
intézményi  együttműködések  kialakítása 
(tanulást  segítő  támogató  formák 
bevezetése)  című,  TÁMOP-3.2.1.A-11/2 
kódszámú  pályázati  felhívására.  A 
Képviselő-testület  felkéri  a  Herceg 
Esterházy  Miklós  Szakképző  Iskola, 
Speciális  Szakiskola  és  Kollégiumot  a 
pályázat  szakmai  előkészítésében  és 
sikeres  pályázat  esetén  annak 
megvalósításában  való  közreműködésre 
azzal,  hogy  nyertes  pályázat  esetén  a 
megvalósításban  való  részvétel  feltételeit 
megállapodásban kell rögzíteni.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Polgármestert,  hogy  a  pályázat 
benyújtásához szükséges dokumentumokat 
aláírja.

Határidő: 2012. szeptember 27.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Városfejlesztési 
Iroda

279/2012. (IX. 13.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  támogatja,  hogy  a 
Herceg  Esterházy  Miklós  Szakképző 
Iskola,  Speciális  Szakiskola  és 
Kollégium  TÁMOP-3-1-4-12/2 
kódszámú,  „Innovatív  Iskolák 
fejlesztése” című felhívásra pályázatot 
nyújtson  be.  A  Képviselő-testület 
felhatalmazza a Polgármestert,  hogy a 



pályázat  benyújtásához  és 
végrehajtásához szükséges valamennyi 
dokumentumot aláírja. 

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  támogatja,  hogy  a 
Herceg  Esterházy  Miklós  Szakképző 
Iskola,  Speciális  Szakiskola  és 
Kollégium, valamint az Apáczai Csere 
János  Bölcsőde,  Óvoda,  Általános  és 
Középiskola,  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény  a 
szakképzési  feladatot  ellátó 
középiskolája  révén  pályázatot 
nyújtson be a Nemzeti Foglalkoztatási 
Alap  képzési  alaprész  decentralizált 
keretéből  finanszírozandó,  a 
szakképzés  tárgyi  feltételeinek 
fejlesztésére  irányuló  támogatására.  A 
Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Polgármestert,  hogy  a  pályázat 
benyújtásához  és  végrehajtásához 
szükséges  valamennyi  dokumentumot 
aláírja.

Határidő: 2012. szeptember 15. és 17. - 
Pályázatok benyújtására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Intézményvezetők, Humán Iroda

280/2012. (IX. 13.) Kt. határozat

1 Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Szilfás, Mászlony 
és  Nagykonda  pusztákról  bejáró 
gyermekek,  tanulók  biztonságos 
utaztatása  érdekében  felhatalmazza  a 
Polgármestert,  hogy 2012. szeptember 
17.  napjától  kezdve  10  nevelési-
oktatási  napra  a  legjobb  árajánlatot 

benyújtó  szervezettől  rendelje  meg  a 
város  külterületéről  bejáró  gyermekek 
autóbusszal végzett szállítását. 

2 A  Képviselő-testület  a  külterületről 
bejáró gyermekek szervezett utaztatása 
érdekében  megbízza  a  Polgármestert, 
hogy  a  szolgáltatás  2012.  október-
november  december  hónapokban 
történő  biztosítása  érdekében  az 
önkormányzat  vagyonáról  és  a 
vagyongazdálkodás  szabályairól  szóló 
10/2011.  (III.  4.)  önkormányzati 
rendeletének  rendelkezései  szerint 
indítsa meg az ajánlatkérési eljárást, és 
annak  eredményét  szakmai  javaslattal 
együtt  terjessze  a  Városgazdálkodási 
Bizottság elé.

3 A  szolgáltatás  fedezetének  biztosítása 
érdekében  a  képviselő-testület  az 
önkormányzat  2012.  évi 
költségvetésében  az  Apáczai  Oktatási 
Központ költségvetésében a szőlőhegyi 
óvodások  utaztatására  tervezett 
keretből  160.000  Ft-ot,  valamint  az 
általános tartalékból 2,5 millió Ft-ot a 
város  külterületéről  bejáró  gyermekek 
szervezett utaztatására csoportosítja át.

Határidő: 2012.  szeptember  17.  - 
szeptember  havi  szolgáltatás 
megrendelésére
2012. szeptember 26.  -  október-december 
havi  szolgáltatásra  vonatkozó  ajánlatok 
bizottság elé terjesztésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Városgazdálkodási Iroda,
Jegyzői Titkárság, 
Városgazdálkodási Bizottság elnöke



RENDELETEK

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

A Képviselő-testület 2012. szeptember 13-i ülésén elfogadott rendelete:

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
31/2012. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

Dombóvár város helyi jelentőségű
természeti értékeinek védelméről szóló 10/2004. (IV.19.) rendelete

módosításáról

Dombóvár  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 
1990. évi LXV. törvény 16.§-ában, valamint  a természet  védelméről  szóló 1996. évi LIII. 
törvény 24. § (1) bekezdés b) pontjában és a 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján,  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 1990.  évi  LXV. törvény 8.  §  (1)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§

(1) Dombóvár  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Dombóvár  város  helyi 
jelentőségű  természeti  értékeinek  védelméről  szóló  10/2004.  (IV.19.)  rendelete  (a 
továbbiakban:  Rendelet)  1.  számú  melléklet  10.  pont  (1)  bekezdés  első  sora  az 
alábbiakkal egészül ki: 
„Hrsz:782/4, 51/7„

(2) A Rendelet 1. számú melléklet 10. pont (2) bekezdés első sora az alábbiakkal egészül 
ki: 
„Hrsz:222„

(3) A Rendelet 1. számú melléklet 10. pont (3) bekezdés első sora az alábbiakkal egészül 
ki: 
„Hrsz: 605„

(4) A Rendelet 1. számú melléklet 10. pont (4) bekezdés első sora az alábbiakkal egészül 
ki: 
„Hrsz:3411/5„

(5) A Rendelet 1. számú melléklet 10. pont (5) bekezdés első sora az alábbiakkal egészül 
ki: 
„Hrsz: 3368„

(6) A Rendelet 1. számú melléklet 10. pont (6) bekezdés első sora az alábbiakkal egészül 
ki: 
„Hrsz: 1964„

(7) A Rendelet 1. számú melléklete 10. pontja (7) bekezdésének első sora az alábbiakkal 
egészül ki: 
„Hrsz: 782/4„
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(8) A Rendelet 1. számú melléklet 10. pont (8) bekezdés első sora az alábbiakkal egészül 
ki: 
„Hrsz: 782/4„

(9) A Rendelet 1. számú melléklet 10. pont (9) bekezdés első sora az alábbiakkal egészül 
ki: 
„Hrsz: 782/4„

(10) A Rendelet 1. számú melléklet 10. pont (10) bekezdés első sora az alábbiakkal egészül 
ki: 
„Hrsz: 7/2„

(11) A Rendelet 1. számú melléklet 10. pont (11) bekezdés első sora az alábbiakkal egészül 
ki: 
„Hrsz: 267„

(12) A Rendelet 1. számú melléklet 10. pont (12) bekezdés első sora az alábbiakkal egészül 
ki: 
„Hrsz: 472/7„

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
2.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

dr. Gábor Ferenc jegyző távollétében:

Szabó Loránd Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet
polgármester        aljegyző





SZERZŐDÉSEK

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény szerint közzétételi kötelezettség alá esik az államháztartás pénzeszközei 
felhasználásával,  az  államháztartáshoz  tartozó  vagyonnal  történő  gazdálkodással 
összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési 
beruházásra,  szolgáltatás  megrendelésre,  vagyonértékesítésre,  vagyonhasznosításra, 
vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó 
szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés 
értéke,  határozott  időre  kötött  szerződés  esetében  annak  időtartama,  valamint  az 
említett  adatok  változásai,  a  nemzetbiztonsági,  illetve  honvédelmi  érdekkel 
közvetlenül  összefüggő  beszerzések  adatai,  és  a  minősített  adatok  kivételével.

2012.07.01. - 2012.08.31

 Típus Tárgy Szerződő fél Érték (Ft) Időtartam

1. vállalkozási

kivitelezés-Kis-
Konda-patak 

völgye-"Élőhely 
helyreállítása..."-

KEOP

KOVI-95 
KFT.

 
nettó 42 535 

200

2012.10.01-
2013.09.30

2. kezességvállalás

kezességvállalás 
az ÖKO-

DOMBÓ Kft. 10 
millió Ft 
összegű 
hiteléhez

Völgység-
Hegyhát 
Takarék

6 000 000
2012.08.03-
2013.08.02

3. bérleti szerződés

Dombóvár város 
ivóvízellátását 

szolgáló, 
víziközmű 

rendszer 2012. 
évi bérleti díja

Dombóvár és 
Környéke 

Víz-és 
Csatornamű 

Kft.

nettó 49 637 
204

2012.01.01.– 
2012.12.31.

4.
vállalkozási 
szerződés 

módosítása

hangalapú és 
egyéb 

szolgáltatás 
biztosítása

Telenor 
Magyarország 

Zrt.

előfizetésenként 
a havi 

előfizetési díj 
nettó 500 Ft-tal 

emelkedik

-

5. kölcsönszerződés 
módosítása

a kölcsön 
visszafizetési 
határidejének 
módosítása

Hamulyák 
Közalapítvány

a  kölcsön 
összege 
5 500 000 Ft

módosított 
határidő:

2012. 
december 

31.



6.
használati 
szerződés 

módosítása

szerződéses 
időtartam 

módosítása 
közvilágítási 
aktív elemek 
használatára 

EH-SZER 
Kft. -

módosított 
időtartam:

2013.01.31. 
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