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HATÁROZATOK
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 18-i rendes
ülésén elfogadott határozatai:
309/2012. (X. 18.) Kt. határozat

adósságmegújító középlejáratú célhitel
felvételét rendeli el.

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 83/2012. (III. 21.)
számú határozatával összefüggésben indult
2.M.139/2012. számú munkaügyi perben
Szabó Loránd felperes egyezségi ajánlatát
nem fogadja 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 biztosítékként a
helyi adóbevételeket a finanszírozó
bankra engedményezi, valamint a
dombóvári 2878/10 hrsz.-ú ingatlant
fedezetül felajánlja.

Zárt ülésen hozott döntések:
314/2012. (X. 18.) Kt. határozat

310-

310/2012. (X. 18.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Dombóvári Szent
Lukács Egészségügyi Nkft. gazdasági
igazgatói
munkakörének
betöltésére
benyújtott pályázatokat nem támogatja.
Határidő: Azonnal- Képviselő-testület
véleményének megküldésére
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Iroda
311/2012. (X. 18.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Hunyadi tér 2-4.
szám alatti, 749/1 és 749 hrsz.-ú ingatlanok
lebontására a költségvetésben e célra
szereplő előirányzaton felül plusz forrást
nem biztosít.
A
képviselő-testület
megbízza
a
Városgazdálkodási Bizottságot, hogy a
fenti ingatlanok lebontására ismételten
folytasson le közbeszerzésen kívüli
beszerzési eljárást.
312/2012. (X. 18.) Kt. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 250 millió Ft
összegű,
3,5
éves
lejáratú

2. A Képviselő-testület a finanszírozó
bank kiválasztására közbeszerzésen
kívüli nyílt ajánlatkérési eljárás
lefolytatását rendeli el, az ajánlati
felhívás
jóváhagyását
a
Városgazdálkodási Bizottságra bízza.
3. A Képviselő-testület a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi
CXCIV. törvény előírásai alapján
kérelmet nyújt
be a Magyar
Államkincstáron keresztül 250 millió
Ft összegű adósságmegújító célhitel
felvételének
kormányzati
engedélyezéséhez. A hitelfelvétel a
kötelezően ellátandó önkormányzati
feladatok ellátásának finanszírozásához
szükséges.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szükséges jognyilatkozatok
megtételére, megállapodások megkötésére.
Határidő:
2. pont esetében:
2012.
október
26.
ajánlati
felhívás
megküldésére
3. pont esetében:
2012.
november 15. - a kérelem benyújtására
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős:
2.
pont:
Jegyzői Titkárság
3. pont: Városgazdálkodási Iroda
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313/2012. (X. 18.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Járási Hivatal
kialakításáról
szóló
megállapodástervezetet és mellékleteit megtárgyalta,
azokat elfogadta.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Valamennyi Iroda
314/2012. (X. 18.) Kt. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a korábbi Móra
Ferenc Általános Iskola elhelyezésére
szolgáló Szabadság u. 18. alatti
(dombóvári 2 hrsz.-ú), általános iskola
megnevezésű ingatlan használatával
kapcsolatban
az
alábbiakról
rendelkezik:
a) A Képviselő-testület kinyilvánítja,
hogy
Dombóvár
Város
Önkormányzatának és Dombóvár
Város Polgármesteri Hivatalának
székhelye ez az ingatlan legyen. A
Képviselő-testület a Tolna Megyei
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény dombóvári
tagintézménye részére a Szabadság
u. 18. alatti ingatlan használatát
2013. augusztus 31-ig kívánja
biztosítani,
ezt
követően
a
tagintézményt a Szabadság u. 27.
szám alatti (dombóvári 88 hrsz.-ú)
ingatlanban kívánja elhelyezni.
b) A Képviselő-testület kezdeményezi
a használattal kapcsolatban a Tolna
Megyei
Önkormányzattal
a
121/1995.
(IX.
25.)
számú
határozat
alapján
kötött
megállapodás helyébe lépő új
megállapodás megkötését a jogutód
fenntartóval.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Tolna Megyei
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény fenntartójával
folytasson tárgyalásokat a dombóvári
tagintézmény
elhelyezéséről,
a
használattal
kapcsolatos
megállapodásról, és a tárgyalás
eredményét terjessze a Képviselőtestület 2013. januári rendes ülésére.
2. A Képviselő-testület a Dombóvári
Járási Hivatal kialakítása miatt
kinyilvánítja, hogy a Dombóvár,
Bezerédj u. 14. szám alatti, dombóvári
1306. hrsz.-ú ingatlanon épült társas
irodaházban a 1306/A/3. külön
helyrajzi szám alatti épületrészben
lévő, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és
a
települési
nemzetiségi
önkormányzatok használatába adott
irodahelyiségek
használatát
nem
kívánja
biztosítani
az
érintett
szervezetek számára, és a fenti
helyiségeket
Dombóvár
Város
Polgármesteri
Hivatalának
használatába kívánja adni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert az egyeztetésekre, illetve a
szükséges döntésekre vonatkozó javaslatok
Képviselő-testület elé terjesztésére
Határidő: 2013. január 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és
Szervezési Iroda
315/2012. (X. 18.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Önkormányzat, mint
Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit
Kft. „v.a.” kizárólagos egyszemélyi
tulajdonosa nevében a következőkről
rendelkezik:
a. A Képviselő-testület jóváhagyja a
Dombóvári Projektmenedzsment
Nonprofit Kft. „v.a.” –nak a
végelszámolás időszakát lezáró
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e.
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beszámolóját
elfogadja,
az
eszközök és a források végösszegét
egyezően 105 eFt összegben, a
mérleg szerinti eredményt 11 898
eFt (nyereség) összegben.
A Képviselő-testület jóváhagyja a
végelszámoló által beterjesztett
vagyonfelosztási
javaslatot,
zárójelentést és a végelszámolás
lezárásához
kapcsolódó
adóbevallásokat.
A Képviselő-testület elfogadja,
hogy
a
Dombóvári
Projektmenedzsment Nonprofit Kft.
„v.a.” a korábban befizetésre került
általános
forgalmi
adó
visszatérítéséből eredő követelést
az
Önkormányzatra
engedményezze, és felhatalmazza a
polgármestert az engedményezési
szerződés megkötésére.
A Képviselő-testület a Nonprofit
Kft. „v.a.” végelszámolójának
munkáját
elfogadja,
és
felhatalmazza a polgármestert a
végelszámoló megbízási díjának
kifizetésével
kapcsolatos
intézkedésekre.
A Képviselő-testület elfogadja a
végelszámoló
javaslatát,
és
ingyenesen vállalja a Dombóvári
Projektmenedzsment Nonprofit Kft.
iratanyagának őrzését Dombóvár
Város Polgármesteri Hivatalának
iratkezelésére vonatkozó szabályok
szerint.
A Képviselő-testület a Nonprofit
Kft. vagyon kiadásának időpontját
a gazdasági társaság cégbíróság
általi törléséről szóló végzés
jogerőssé válását követő legfeljebb
15. napban határozza meg.

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

a
a

Határidő: 2012. december 31.
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és
Szervezési Iroda

VIII. évfolyam 14. szám
Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit
Kft. „v.a.”
A határozatban elfogadott dokumentumok
megegyeznek a 2012. október 18-i
képviselő-testületi
ülés
6.
számú
előterjesztésében foglaltakkal.
316/2012. (X. 18.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
–
a
nevezett
önkormányzat ezirányú megkeresésére –
úgy nyilatkozik, hogy 2012-ben nem kíván
Csikóstőttős Község Önkormányzatával
közösen körjegyzőséget létrehozni.
Határidő: 2012. október 25. – a határozat
közlésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és
Szervezési Iroda
317/2012. (X. 18.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Mecsek-Dráva
Önkormányzati Társulás 2011. évi
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a
társulási cél megvalósulásáról szóló
beszámolóját elfogadja, valamint a
Mecsek-Dráva
Hulladékgazdálkodási
Program
rekultivációs
folyamatainak
Dombóvárt érintő fejleményeiről szóló
tájékoztatóját tudomásul veszi.
A határozatban elfogadott dokumentum
megegyezik a 2012. október 18-i képviselőtestületi ülés 13. számú előterjesztésében
foglaltakkal.
318/2012. (X. 18.) Kt. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja
a
Dombóvár és Környéke Többcélú
Kistérségi
Társulás
társulási
megállapodásának a Társulás Tanácsa
által a 2012. október 5-i ülésén tárgyalt
módosítását és a módosítással egységes

Dombóvári Közlöny
szerkezetbe
megállapodást
tartalommal.
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a

foglalt
társulási
melléklet szerinti

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a módosított és
egységes szerkezetbe foglalt társulási
megállapodást a Képviselő-testület,
mint a Társulás tagja nevében
aláírásával lássa el.
Határidő: 2012. október 31. – a határozat
továbbítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felel: Önkormányzati és
Szervezési Iroda
A határozatban elfogadott dokumentum
megegyezik a 2012. október 18-i képviselőtestületi ülés 14. számú előterjesztésében
foglaltakkal.
319/2012. (X. 18.) Kt. határozat
Dombóvár Város
Képviselő-testülete
Környéke Többcélú
2012. I. félévi
beszámolót elfogadja.

Önkormányzatának
a Dombóvár és
Kistérségi Társulás
munkájáról szóló
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321/2012. (X. 18.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
képviselő-testülete a 2013. évi belső
ellenőrzési tervet a melléklet szerint
jóváhagyja.
A határozatban elfogadott dokumentum
megegyezik a 2012. október 18-i képviselőtestületi ülés 18. számú előterjesztésében
foglaltakkal.
322/2012. (X. 18.) Kt. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a TÁMOP-3.1.310/2-2010-0015 azonosító számú,
„Együtt a jövődért” című pályázathoz
kapcsolódó
projektmenedzsmenti
feladatok ellátására – a 2. pontban
rögzített
kivétellel
–
az
államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 9.§ (1) bekezdés h)
pontja alapján Dombóvár Város
Polgármesteri Hivatalát jelöli ki.

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a város főépítészének a
főépítészi tevékenységről szóló 190/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet 8. § b) pontja
alapján
a
rendezési
eszközök
hatályosulásának tapasztalatairól szóló
éves tájékoztatását elfogadja.

2. A Képviselő-testület jóváhagyja 1 fő
projektasszisztens és 1 fő pénzügyi
asszisztens
megbízási
szerződés
keretében történő alkalmazását. A
Képviselő-testület a megbízási díjat
összesen 164.000 Ft/hó összegben
hagyja jóvá.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy az Oktatási és
Kulturális Bizottság által kiválasztott
személyekkel megkötendő megbízási
szerződések tartalmát – a megbízási díj
személyenkénti bontása tekintetében a
munkáltatói
jogkörrel
rendelkező
intézményvezetők véleményét kikérve
– jóváhagyja, és a szerződéseket
aláírja.

A határozatban elfogadott dokumentum
megegyezik a 2012. október 18-i képviselőtestületi ülés 15. számú előterjesztésében
foglaltakkal.

3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt,
hogy
a
projektmenedzsment
szervezetnek a Polgármesteri Hivatal
állományába
tartozó
tagjai

A határozatban elfogadott dokumentum
megegyezik a 2012. október 18-i képviselőtestületi ülés 14. számú előterjesztésében
foglaltakkal.
320/2012. (X. 18.) Kt. határozat
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vonatkozásában
a
szükséges
munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
4. A Képviselő-testület jóváhagyja a
mellékelt beruházási engedélyokiratot
azzal, hogy az elkészült engedélyes és
kiviteli tervek jóváhagyására a
polgármestert hatalmazza fel. A
képviselő-testület a 206/2012. (VI.28.)
Kt. határozatának 2. pontjában foglalt
felhatalmazást továbbra is fenntartja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester, Jegyző
Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési
Iroda
A határozatban elfogadott dokumentum
megegyezik a 2012. október 18-i képviselőtestületi ülés 20. számú előterjesztésében
foglaltakkal.
323/2012. (X. 18.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete – mint az Öko-Dombó
Kft. többségi tulajdonosa – felkéri a Kft.
ügyvezetőjét a közszolgáltatási díj
módosítási javaslatának pontosítására.
Határidő: 2012. november 1. - a javaslat
pontosítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: ÖKO-DOMBÓ
Kft.
324/2012. (X. 18.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
intézmények
finanszírozásának
terhére
hozzájárul
rendkívüli limit folyósításához a következő
intézmények esetében:
- Apáczai Oktatási Központ Egységes
Iskolai Intézményegysége
4.300 eFt
- Apáczai Oktatási Központ Kollégiumi
Intézményegysége
2.500 eFt
- Apáczai Oktatási Központ Belvárosi
Általános Iskolai Tagintézménye
7.500 eFt
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- Apáczai Oktatási Központ Alapfokú
Művészetoktatási Intézményegysége
2.950 eFt
- Illyés Gyula Gimnázium
2.500 eFt
- József Attila ÁMK
6.000 eFt
- „Kapaszkodó”
Szociális
és
Gyermekjóléti
Alapszolgáltató
Központ Társulás
1.000 eFt
- Integrált Önkormányzati Szolgáltató
Szervezet
3.750 eFt
- Herceg Esterházy Miklós Szakképző
Iskola, Speciális Szakiskola és
Kollégium
5.000 eFt
Határidő: 2012. október 30.
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Városgazdálkodási Iroda
Integrált
Önkormányzati
Szervezet

Szolgáltató

325/2012. (X. 18.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a tulajdonában lévő és
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum
művészettörténésze
által
kiválasztott
Bernát János festményeket 2012. október
18-tól 2013. március 3-ig a simontornyai
Vármúzeumban megrendezésre kerülő
időszaki kiállításhoz ingyenesen kölcsönbe
adja - a Múzeum közfeladatának ellátására
tekintettel - azzal, hogy a kölcsönbe vevő
szerződésben teljes anyagi és erkölcsi
felelősséget vállal a képekért, egyben
nyilatkozik arról, hogy a kiállított
műtárgyakon, katalógusban, valamint
minden egyéb közzététel alkalmával
feltünteti annak tulajdonosát.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a kölcsönbe adásról szóló
szerződés tartalmának jóváhagyására és
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és
Alpolgármesteri Titkárság

Dombóvári Közlöny
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326/2012. (X. 18.) Kt. határozat
Dombóvár Város
Képviselő-testülete:
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2.400.000 Ft összegű támogatására
vonatkozó javaslatot nem fogadja el.

Önkormányzatának

1. a
polgármester
beszámolóját
a
143/2012. (IV. 26.), 207/2012. (VI.
28.), 254/2012. (VIII. 27.), 261/2012.
(IX. 13.), 264/2012. (IX. 13.),
272/2012. (IX. 13.), 274/2012. (IX.
13.), 275/2012. (IX. 13.), 278/2012.
(IX. 13.), 280/2012. (IX. 13.),
284/2012. (IX. 27.), 286/2012. (IX.
27.), 288/2012. (IX. 27.), 294/2012.
(IX. 27.), 297/2012. (IX. 27.),
304/2012. (IX. 27.), 305/2012. (IX.
27.), 308/2012. (IX. 27.) 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. november 15-ig: 269/2012. (IX.
13.)
2012. november 30-ig: 268/2012. (IX.
13.)
2012. december 31-ig: 120/2012. (III.
29.), 233/2012. (VII. 5.)
3. a 223/2012. (VII. 5.) Kt. határozatát
visszavonja.
327/2012. (X. 18.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete Kiss Béla képviselő
társadalmi megbízatású alpolgármesterré
történő
megválasztására
vonatkozó
javaslatot nem fogadja el
328/2012. (X. 18.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Dombóvári
Városszépítő és Városvédő Egyesület

329/2012. (X. 18.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Szabó Loránd
polgármester által tett szabálytalan
kötelezettségvállalások kivizsgálására a
207/2012. (VI.28.) számú határozatával
felkért
Városgazdálkodási
Bizottság
javaslata alapján az alábbiakat állapítja
meg, illetve rendeli el:
1. a szabálytalan kötelezettségvállalások
aláírásának időpontjában Szabó Loránd
polgármester szabadságát töltötte, ezért
az ebben az időben tett aláírások nem
jogszerűek,
2. jóváhagyja a 2012. június 2-án
megtartott
Civil
fesztivál
megrendezésével
kapcsolatban
keletkezett
többletkiadásokat
és
számlák kifizetését a Civil Tanács
részére jóváhagyott „Egyéb céltartalék”
terhére,
3. a jövőre nézve felhívja a polgármester
figyelmét, hogy a hasonló jellegű
jogsértő magatartástól tartsa távol
magát,
4. felkéri a Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási,
valamint
Önkormányzati és Szervezési Irodáját,
miszerint rövid, jól érthető és
közérdekű tájékoztatást készítsen arról,
hogy milyen számviteli és ügyviteli
szabályokat kell betartani a Civil
Tanácsnak
a
Tanács
részére
elkülönített keret felhasználása során.
Határidő: 2012. október 31. - a számlák
kifizetésére
2012. december 31. – a
tájékoztatás elkészítésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Városgazdálkodási Iroda
Önkormányzati és Szervezési Iroda
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330/2012. (X. 18.) Kt. határozat
Dombóvár Város
Képviselő-testülete

VIII. évfolyam 14. szám
Közalapítvány felügyelőbizottságába tagés elnökválasztást, valamint a kuratórium
elnökének megválasztását elnapolja.

Önkormányzatának
a
Hamulyák
______________________
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RENDELETEK
(A rendeletek egységes szerkezetben megtalálhatóak a www.dombovar.hu honlapon!)
A Képviselő-testület 2012. október 18-i ülésén elfogadott rendelete:

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2012. (X.24.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 19/2002. (VI. 25.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. §- ában kapott felhatalmazás alapján az egészségügyről szóló
1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

1. §
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás
körzeteiről szóló 19/2002. (VI. 25.) rendeletének (a továbbiakban Rendelet) 5. § (2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) Az I. védőnői körzet ellátási területe:
„1. Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Egységes Iskolai Intézményegységének
Középiskolája
2. Illyés Gyula Gimnázium 5. és 6. évfolyama”

2. §
A Rendelet) 5/E. § (2) bekezdésének 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. Illyés Gyula Gimnázium 7. és 8. évfolyama”

3. §
A Rendelet 5/I. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A X. védőnői körzet ellátási területe:
1. Illyés Gyula Gimnázium 9-12. évfolyama
2. Hunyadi téri páratlan oldal
3. Zalka Máté utca
4. Dombó Pál utca 9-175. Madách utca
6. Perczel utca

Dombóvári Közlöny
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7. Tinódi utca
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

dr. Gábor Ferenc jegyző távollétében:

Szabó Loránd
polgármester

Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet
aljegyző
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