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HATÁROZATOK

Dombóvár  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2012.  december  14-i 
rendkívüli ülésén elfogadott határozatai:

360/2012. (XII. 14.) Kt. ha  tározat  

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a  víziközmű-
szolgáltatásról  szóló  2011.  évi  CCIX. 
törvény 79. § (1) bekezdése alapján a 
tulajdonába kerülő víziközmű vagyont 
és  víziközmű  létrehozására  irányuló 
beruházást  a  korlátozottan 
forgalomképes vagyonba sorolja be, és 
felhatalmazza  a  polgármestert  a 
vagyonátadásról  szóló  megállapodás 
tartalmának  jóváhagyására  és 
megkötésére Dombóvár  és  Környéke 
Víz-  és  Csatornamű  Kft-vel.  A 
megállapodásban  rendelkezni  kell 
arról, hogy a vagyonátadás a meglévő 
üzemeltetési  jogviszonyokat  nem 
érinti,  és  a  meglévő  üzemeltetési 
szerződés(ek) hatálya kiterjed az átvett 
vagyonra.  A  Képviselő-testület 
felhatalmazza  az  Önkormányzat 
képviseletében eljáró képviselőt,  hogy 
a  Dombóvár  és  Környéke  Víz-  és 
Csatornamű  Kft.  taggyűlésén 
kezdeményezze  a  jelen  pont  szerinti 
megállapodás  megkötését  és  annak 
elfogadása mellett szavazzon.

2. A Képviselő-testület  a  333/2012.  (XI. 
5.)  Kt.  határozat  utolsó  bekezdésében 
szereplő  rendelkezést  akként  egészíti 
ki,  hogy  a  képviselőt  felhatalmazza 
arra  is,  hogy  –  amennyiben 
közbeszerzési  eljárás  lefolytatására 
nincs  szükség  –  a  vagyonértékelést 
elvégző szervezet kiválasztása során a 
Dombóvár  és  Környéke  Víz-  és 
Csatornamű  Kft.  taggyűlésén  a 
Dombóvár  Térségi  Szennyvízkezelési 
Önkormányzati  Társulás  elnöke 
javaslatának megfelelően szavazzon.

3. A  Képviselő-testület  felkéri  a 
Dombóvár  és  Környéke  Víz-  és 
Csatornamű  Kft.-t,  hogy  tegyen 
javaslatot  a dombóvári  önkormányzati 
víziközművek üzemeltetéséért  a  2012. 
évre fizetendő bérleti díj mértékére az 
1.  pont  szerinti  vagyonátadásra 
figyelemmel.

Határidő: 2013. január 31.
Felelős: Polgármester, Tóthné Sudár Beáta 
képviselő
Végrehajtásért felelős: Dombóvár  és 
Környéke Víz- és Csatornamű Kft.
Önkormányzati és Szervezési Iroda

361/2012. (XII. 14.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  városi  köztemetők 
üzemeltetésével  kapcsolatos  feladatok 
ellátásával  5  éves  határozott  időtartamra, 
2013. január 1-től – 2017. december 31-ig 
a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási 
Nonprofit Kft.-t bízza meg.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2012. december 31. – szerződés 
aláírására
Felelős: polgármester
Végrehajtásért  felelős: Városfejlesztési 
Iroda

362/2012. (XII. 14.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 152/2012.(IV.26.) 
Kt.  határozatnak  1-3.  pontját 
visszavonja.

2. A Képviselő-testület  a Dalkia  Energia 
Zrt.-vel az önkormányzati tulajdonú hat 
intézmény  hőszolgáltatására  kötött 
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szerződés  határidejét  az  esetleges 
közbeszerzés  nyertes  ajánlattevőjével 
megkötendő  szerződés  hatálybalépését 
megelőző  napig,  de  legfeljebb  2013. 
június  30-ig  meghosszabbítja,  és 
felhatalmazza  a  polgármestert  a 
szerződés tartalmának jóváhagyására és 
aláírására. 

Határidő: 2012.  december  30.  –  a 
szerződésmódosítás aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Városfejlesztési 
Iroda

363/2012. (XII. 14.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  Önkormányzat 
2012. évi módosított Közbeszerzési Tervét 
elfogadja.  A  nyilvánosság  folyamatos 
biztosítása  érdekében  elrendeli,  hogy  a 
www.dombovar.hu honlapra kerüljön fel.

Határidő:  2012.  december  20.  –  a  terv 
nyilvánosságra hozatalára
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Titkárság 

A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik  a  2012.  december  14-i  
képviselő-testületi  ülés  22.  számú 
előterjesztésében foglaltakkal.

364/2012. (XII. 14.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét 
a melléklet szerint elfogadja.

Határidő:  azonnal  –  A  munkaterv 
honlapra történő feltöltésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és 
Szervezési  Iroda  –  a  tervben  foglalt 
feladatok továbbításáért

A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik  a  2012.  december  14-i  

képviselő-testületi  ülés  24.  számú 
előterjesztésében foglaltakkal.

365/2012. (XII. 14.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  „Különcélú, 
menetrend  szerinti  autóbusz  szolgáltatás 
Dombóvár  –  Dombóvár  Mászlony-puszta 
viszonylatban  36  fő  óvodás  és  iskolás 
gyermek  munkanapokon  történő  egyidejű 
szállításával”  tárgyában  a  Herceg 
Esterházy  Miklós  Szakképző  Iskola, 
Speciális  Szakiskola  és  Kollégiummal 
2012.  október  15-én  kötött  szerződést 
meghosszabbítja  azon  feltétel  beálltáig, 
amíg  az  Önkormányzat  2013.  évi 
költségvetésében  biztosított  fedezet 
rendelkezésre  állását  követően lefolytatott 
beszerzési eljárás eredményeként a nyertes 
ajánlattevővel  kötendő szerződés hatályba 
lép.  A  szerződés  meghosszabbítása  az 
Önkormányzat  2013.  évi  költségvetése 
hatályba  lépési hónapjának utolsó napjáig 
tartson  arra  az  esetre,  amennyiben  a 
szolgáltatás  fedezete  egész évre nem lesz 
biztosítható.

A  Képviselő-testület  megbízza  a 
Városgazdálkodási  Bizottságot,  hogy  a 
fedezet  rendelkezésre  állása  esetén 
folytasson  le  közbeszerzésen  kívüli 
beszerzési  eljárást  az  iskolabusz 
szolgáltatás  2013.  tanév  végéig  történő 
ellátására.

Határidő:  2012.  december  31.  –  a 
szerződés meghosszabbítására
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Iroda

366/2012. (XII. 14.) Kt. határozat

1 Dombóvár  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza  a  Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási NKft. ügyvezetőjét, 
hogy  a  felmerült  igények  alapján  a 
Dombóvári  Munkaügyi  Központtal  a 
közfoglalkoztatás  megvalósulására  a 

http://www.dombovar.hu/
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hatósági  szerződést  megkösse,  és  a 
szükséges dokumentumokat aláírja.

2 A  Képviselő-testület  hozzájárul, 
hogy  a  Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási  NKft.  a  2012-es 
Start  mintaprogram  megvalósításához 
igénybe  vett  10  Mft  éven  belüli 
rulírozó  forgóeszközhitelt  két 
hónappal,  2013.  április  30-ig 
meghosszabbítsa  és  a  rendelkezésre 
álló  időtartamig  a  közfoglalkoztatás 
költségeinek  finanszírozására 
felhasználja.

Határidő: a  hatósági  szerződés 
megkötésére 2012. december 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Dombóvári Város- 
és Lakásgazdálkodási NKft. ügyvezetője

367/2012. (XII. 14.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete:
1 a  polgármester  beszámolóját  a 

458/2011. (XII. 8.), 52/2012. (II. 23.), 
152/2012.  (IV.  26.),  232/2012.  (VII. 
5.), 285/2012. (IX. 27.), 291/2012. (IX. 
27.),  293/2012.  (IX.  27.),  295/2012. 
(IX. 27.), 310/2012. (X. 18.), 312/2012. 
(X. 18.), 313/2012. (X. 18.), 316/2012. 
(X. 18.), 318/2012. (X. 18.), 322/2012. 
(X. 18.), 323/2012. (X. 18.), 324/2012. 
(X. 18.), 325/2012. (X. 18.), 329/2012. 
(X. 18.), 332/2012. (XI. 5.), 333/2012. 
(XI. 5.), 335/2012. (XI. 29.), 336/2012. 
(XI.  29.),  340/2012.  (XI.  29.), 
342/2012.  (XI.  29.),  351/2012.  (XI. 
29.),  353/2012.  (XI.  29.),  356/2012. 
(XI.  29.)  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. december 15-ig:  269/2012. (IX. 
13.)

2013.  március  31-ig:  120/2012.  (III. 
29.),  189/2012.  (V.  24.),  233/2012. 
(VII. 5.)
2013. április 30-ig: 132/2011. (IV. 7.), 
93/2012. (III. 29.)
2013. május 30-ig: 367/2011. (IX. 8.)

3 a  249/2011.  (VI.  30.)  Kt.  határozatát 
visszavonja.

368/2012. (XII. 14.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  –  mint  az  Öko-
Dombó  Környezet-  és 
Hulladékgazdálkodási  Kft.  többségi 
tulajdonosa  –  a  települési  szilárd 
hulladékkal  kapcsolatos 
közszolgáltatási  díj  módosítására 
vonatkozó javaslatot nem fogadja el. 

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a hulladékról szóló 
2012.  évi  CLXXXV.  számú  törvény 
91. § (2) pontjában szereplő díjemelést 
nem támogatja.

3. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  Öko-Dombó 
Dombóvári  Környezet-  és 
Hulladékgazdálkodási  Kft.-vel  az 
Erzsébet  utcai  hulladékudvar 
üzemeltetésére megkötött szerződést az 
alábbiak szerint meghosszabbítja:

a. 2013.  június.  30-ig  határozott 
időtartamra,

b. nettó  220.000,-Ft  +  Áfa/hó 
vállalkozási díjjal,

c. a  hulladékudvaron  található 
edényzetek  2011-es  nettó  ürítési 
díjainak  megváltoztatása  nélkül  és 
a  hulladékudvar  üzemeltetésének 
korábbi szabályai szerint.

Határidő:  azonnal  –  1.  pontban  történt 
döntés továbbítása
taggyűléshez  igazodva  –  1.  pontban 
rögzített döntés képviselete
2012. december 21. – 3. pontban rögzített 
szerződés meghosszabbítására
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Felelős: Szabó  Loránd  polgármester, 
Somfalvi József ügyvezető igazgató
Végrehajtásért  felelős:  Városfejlesztési 
Iroda, Öko-Dombó Kft.

369/2012. (XII. 14.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az autóbusszal végzett 
helyi  személyszállítás  díjtételeit  2013. 
február  1-től  a  következőképpen 
módosítja:
Menetjegy:    190 Ft/db
Összvonalas bérlet: 4.000 Ft/db
Tanuló, nyugdíjas bérlet: 1.400 Ft/db

Az  árak  az  általános  forgalmi  adót 
tartalmazzák.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Polgármestert  az  autóbusszal  végzett 
menetrend  szerinti  helyi  személyszállítás 
tárgyában  2012.  június  29-én  kelt 
közszolgáltatási  szerződés  fenti 
feltételekkel történő módosítására. 

Határidő:  2012.  december  31.  –  a 
szerződésmódosítás aláírására
2012. december 31. - a díjtétel változások 
közzétételére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Városfejlesztési 
Iroda

370/2012. (XII. 14.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  szervezeti  és 
működési szabályzatról szóló 11/2011. (III. 
4.) önkormányzati rendelet módosításáról a 
2012.  december  4-i  rendkívüli  ülésen 
született döntést 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  szervezeti  és 

működési szabályzatról szóló 11/2011. (III. 
4.)  önkormányzati  rendelet  2012. 
december 4-i rendkívüli  ülésén elfogadott 
módosításának  visszavonására  vonatkozó 
javaslatot nem fogadja el. 

371/2012. (XII. 14.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  szervezeti  és 
működési szabályzatról szóló 11/2011. (III. 
4.)  önkormányzati  rendelet  módosítására 
vonatkozó javaslatot nem fogadja el. 

372/2012. (XII. 14.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  278/2011. 
(VI.30.)  határozat  alapján  az 
Önkormányzat és a Dombóvári Város- 
és  Lakásgazdálkodási  NKft.  között  a 
dombóvári  1890 hrsz.-ú,  természetben 
Dombóvár,  Gyenis  Antal  u.  18.  szám 
alatt  lévő  sportingatlan  kezelésére  és 
üzemeltetésére  létrejött  szerződést 
2013. december 31-ig meghosszabbítja.

2. A Képviselő-testület az NKft. részére a 
költségek  fedezetére  1.346.000  Ft/hó 
összegű átalánydíjat állapít meg.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  szerződésmódosítás 
aláírására.

Határidő: 2012.  december  31.– 
Szerződésmódosítás aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Polgármesteri  és 
Alpolgármesteri Titkárság

373/2012. (XII. 14.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  Önkormányzat 
vagyonáról  és  a  vagyongazdálkodás 
szabályairól  szóló  10/2011.  (III.  4.) 
önkormányzati  rendelete  27.  §  (6) 
bekezdés  18.  pontja  alapján  az  általa 
bérelt,  Dombóvár  1890  hrsz-ú, 
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természetben Dombóvár, Gyenis Antal 
u.  18.  szám  alatt  lévő  sportingatlan 
területén  térítésmentes  használatot 
biztosít  2013.  december  31-ig  terjedő 
határidővel  az  alábbi  Egyesületek 
részére:

- Dombóvári Focisuli Egyesület
- Dombóvári Kosárlabda Suli KHE.
- Perfect  Dance  Tánc-Sport 

Egyesület
- Forgi Box Club Ökölvívó KHE.
- Dombóvári Karatesuli KHE.
- Dombóvári  Vasutas  Atlétikai  és 

Szabadidő Egyesület
- Dombóvári  Floorball  Közhasznú 

Sportegyesület
- Cyklon Ikigaidó SE Dombóvár 
- Dombóvári  Asztalitenisz  Club 

KHE.
- Dombóvári  Hangulat  Szabadidő 

Sportegyesület, továbbá az
- IMGTS Egyesület részére abban az 

esetben,  ha  az  Egyesület  bírósági 
bejegyzése  és  a  szerződéskötéshez 
szükséges  dokumentumok 
rendelkezésre állnak. 

2. A  Képviselő-testület  az 
Önkormányzat  által  bérelt  MÁV 
sporttelep  területén  térítésmentes 
használatot  biztosít  a nevelési-oktatási 
intézmények  sportcélú 
tevékenységeihez és rendezvényeihez.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  az  1.  pontban  szereplő 
Egyesületek  támogatási  szerződéseinek 
megkötésére.

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

374/2012. (XII. 14.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  sport,  mint 
önkormányzati  közfeladat  támogatására 

való 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 2013. június 30. 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.  december  31. – 
Haszonkölcsön szerződés megkötésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Polgármesteri  és 
Alpolgármesteri Titkárság

375/2012. (XII. 14.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  társadalmi 
megbízatású  alpolgármester  választást 
elnapolja.

376/2012. (XII. 14.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  340/2012.  (XI.  29.) 
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  340/2012.  (XI.  29.) 
számú  határozatának  visszavonására 
vonatkozó javaslatot nem fogadja el.

377/2012. (XII. 14.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  hozzájárul,  hogy 
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Dombóvár  Város  Polgármesteri  Hivatala 
2013. január 1-től a szükséges mértékben 
megváltozott  munkaképességű  dolgozókat 
foglalkoztasson  a  rehabilitációs 
hozzájárulás  fizetésének  kötelezettsége 
alóli mentesülés érdekében.

378/2012. (XII. 14.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja egy, a helyi 
önkormányzati  televízió  újraindítását 
előkészítő,  a  szolgáltatással  szembeni 
minimális  elvárásokat  meghatározó 
munkacsoport felállítását, melynek tagjai: 

dr.  Bereczki  Mária,  a  Civil  Tanács 
elnöke
Bodó Imre, a Civil Tanács alelnöke
dr. Janek Attila képviselő
Csehi Zoltán képviselő
Glaub Róbert, továbbá
1-1 delegált 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat,
a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat,
az  Örmény  Nemzetiségi 
Önkormányzat,
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
az ifjúsági önkormányzat,
a sportélet,
az egészségvédelem,
a katolikus egyház,
a református egyház,
az evangélikus egyház,
az izraeliták,
a Hit Gyülekezet,
Vasutas nyugdíjas szakszervezet
képviseletében. 

Határidő: 2012.  december  17.  –  az 
egyeztetések megkezdésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Polgármesteri  és 
Alpolgármesteri Titkárság

379/2012. (XII. 14.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. 

évi költségvetési koncepcióját az alábbiak 
szem előtt tartásával fogadja el:

az  önkormányzat  kötelező  és 
önként   vállalt  feladatait  áttekinti, 
az ellátásra vonatkozó javaslatról a 
2013. januári rendes ülésén dönt
az önkormányzati  feladatellátáshoz 
szükséges  forrást  a  helyi  adók 
emelése nélkül biztosítja
a  nyilvánosság  biztosítása 
érdekében  lehetőség  szerint  újra 
indítja a  városi televíziót
a  Móra  Ferenc  Általános  Iskola 
tanulóinak,  pedagógusainak  új 
helyen  történő  elhelyezéséhez 
szükséges  átalakításokra, 
beruházásokra  vonatkozó 
javaslatról  a  2013.  januári  rendes 
ülésén dönt 
a  Petőfi  utca  vízvezeték-  és 
csapadékvíz-elvezető  rendszerének 
felújítása,  amelynek  fedezetéül  az 
ivóvízminőség-javító  programra 
elkülönített összeg szolgál
a  helytörténeti  gyűjtemény 
megtartása,  további  működtetése 
érdekében  költségvetési  forrás 
biztosítása
kinyilvánítja  szándékát,  hogy  a 
többcélú  társulásnak  továbbra  is 
tagja kíván maradni 
kinyilvánítja  szándékát,  hogy  a 
Dombóvár  és  Környéke  Többcélú 
Társulást  bízza  meg  a  következő 
feladatokkal:  orvosi  ügyelet 
működtetése,  iskolabusz, 
rendezvénysátor  használatának 
koordinálása,   drogprevenciós 
programok, a kistérség nyugdíjas és 
civil  szervezetei  részére  közös 
programok  rendezése,  a 
balatonfenyvesi és gunarasi ifjúsági 
tábor működtetése 
Felülvizsgálja  az  Integrált 
Önkormányzati  Szolgáltató 
Szervezet  további  működtetését, 
elhelyezését
Rét  utca,  Szigeterdő  között  járda 
felújítása
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Biztos  Kezdet  Gyermekház 
fenntartása

380/2012. (XII. 14.) Kt. határozat

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény (Nkt.) 97. § (24) bekezdés 
ab) pontja alapján meghozott döntésről

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  Nkt.  74.  §  (4) 
bekezdésében  foglaltak  alapján  az 
önkormányzat rendelkezésére álló saját és 
átengedett  bevételek  terhére  a  saját 
tulajdonában  álló  ─  az  állami 
intézményfenntartó  központ  által  2013. 
január  1-jétől  fenntartott  köznevelési 
intézmény feladatainak ellátását szolgáló ─ 
ingó  és  ingatlan  vagyon  működtetéséhez 
megállapított  hozzájárulás  megfizetését 
vállalja.

Határidő: 2012.  december  14.  –  a 
229/2012.  (VIII.28.)  kormányrendelet  5. 
számú  melléklete  szerinti  adatlap 
kitöltésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Városgazdálkodási Iroda

381/2012. (XII. 14.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a köznevelési 
feladatokat  ellátó  egyes  önkormányzati 
fenntartású  intézmények  állami 
fenntartásba  vételéről  szóló  2012.  évi 
CLXXXVIII. törvény 13. § (2) bekezdés a) 
pontja  szerint  a  Klebelsberg 
Intézményfenntartó  Központtal  kötendő 
megállapodás  tervezetét  megtárgyalta  és 
elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert 
annak  aláírására  az  alábbiak 
figyelembevételével:

A  megállapodás  megkötésére  a  József 
Attila  Általános  Művelődési  Központ 
vonatkozásában  a  fenntartását  biztosító 
Dombóvár,  Attala,  Dalmand  Közoktatási 
Intézményfenntartó  Társulás  tagjainak 

felhatalmazása  alapján,  a  Társulás 
nevében, gesztor önkormányzatként eljárva 
kerül sor. 

A  megállapodás  megkötésére  az  Apáczai 
Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és 
Középiskola,  Alapfokú  Művészetoktatási 
Intézmény és Kollégium vonatkozásában a 
fenntartását  biztosító  Dombóvár  Város, 
Attala,  Csikóstőttős,  Döbrököz,  Jágónak, 
Kapospula,  Kaposszekcső  és  Nak 
Községek Közoktatási  Intézményfenntartó 
Társulás tagjainak felhatalmazása alapján, 
a  Társulás  nevében,  gesztor 
önkormányzatként eljárva kerül sor.

Az  intézményfenntartó  társulásban 
fenntartott  intézmények  vonatkozásában a 
társulásban  részt  vevő  önkormányzatok  a 
területükön  található 
intézményegységekkel,  telephelyekkel 
kapcsolatban  önállóan  kötik  meg  a 
megállapodást a tulajdonukban álló vagyon 
használatáról és a működtetéséről.

Határidő: 2012. december 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Iroda

382/2012. (XII. 14.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a köznevelési 
feladatokat  ellátó  egyes  önkormányzati 
fenntartású  intézmények  állami 
fenntartásba  vételéről  szóló  2012.  évi 
CLXXXVIII. törvény 13. § (2) bekezdés a) 
pontja  szerint  a  Klebelsberg 
Intézményfenntartó  Központtal  kötendő 
megállapodásban  foglaltak,  a  hivatkozott 
és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC.  törvény  (Nkt.)  rendelkezéseinek 
végrehajtása  érdekében  az  alábbiakra 
hatalmazza fel a polgármestert:

a) az átvett köznevelési feladatok ellátását 
szolgáló,  a  megállapodásban  rögzített 
ingatlan  és  ingó  vagyonra  a 
Klebelsberg  Intézményfenntartó 
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Központ ingyenes vagyonkezelési jogát 
biztosító megállapodást megkösse,

b) a vagyonkezelésbe adott ingatlanokban 
az  önkormányzati  feladatellátást 
biztosító  ingatlanrészek  (különösen 
konyhák,  étkezdék)  önkormányzati 
használatához  kapcsolódó,  a 
költségviselés  megosztásáról  szóló 
megállapodást  megkösse,  beleértve  az 
Nkt.  74.  §  (6a)  bekezdésében 
meghatározott megállapodást, valamint

c) a  Klebelsberg  Intézményfenntartó 
Központtal kötendő megállapodás és a 
fenti  pontok  végrehajtásához 
kapcsolódó  egyéb  jognyilatkozatokat 
és intézkedéseket megtegye.

Határidő: 2013. január 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és 
Szervezési Iroda

383/2012. (XII. 14.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  József  Attila 
Általános  Művelődési  Központ 
fenntartását  biztosító  Dombóvár, 
Attala,  Dalmand  Közoktatási 
Intézményfenntartó  Társulás  társulási 
megállapodásának  módosítását,  és  a 
módosítással  egységes  szerkezetbe 
foglalt  társulási  megállapodást  a 
melléklet  szerint  elfogadja a 
köznevelési  feladatokat  ellátó  egyes 
önkormányzati  fenntartású 
intézmények  állami  fenntartásba 
vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. 
törvény  végrehajtása  érdekében.  A 
módosítással  a megállapodásból  2013. 
január 1-jei hatállyal  törlésre kerülnek 
az  állami  köznevelési  alapfeladatokra 
vonatkozó  rendelkezések,  valamint  az 
intézmény  neve  Gyermekvilág 
Általános  Művelődési  Központra 
változik.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert a társulási megállapodás 
módosításának,  és  a  módosítással 

egységes  szerkezetbe  foglalt  társulási 
megállapodás aláírására.

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  József  Attila 
Általános  Művelődési  Központ 
elnevezését  Gyermekvilág  Általános 
Művelődési  Központra  változtatja 
2013.  január  1-jétől,  és  a köznevelési 
feladatokat ellátó egyes önkormányzati 
fenntartású  intézmények  állami 
fenntartásba  vételéről  szóló  2012.  évi 
CLXXXVIII.  törvény  végrehajtása 
érdekében  az  alapító  okiratának 
módosítását  a  melléklet  szerinti 
tartalommal  elfogadja;  a  módosítással 
az alapító  okiratból  2013. január 1-jei 
hatállyal  törlésre  kerülnek  az  állami 
köznevelési  alapfeladatokra  vonatkozó 
rendelkezések.

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

3. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  József  Attila 
Általános  Művelődési  Központ,  2013. 
január 1-től a Gyermekvilág Általános 
Művelődési  Központ  nevet  viselő 
intézmény  vezetésével  Élő  Tamásnét 
bízza  meg  2013.  január  2-től  az 
intézmény  vezetésére  kiírt  pályázati 
eljárás  eredményes  befejezéséig,  de 
legkésőbb  a  2012/2013.  nevelési  év 
végéig terjedő időszakra.

A  Képviselő-testület  az 
intézményvezető  havi  illetményét  a 
közalkalmazottak  jogállásáról  szóló 
1992.  évi  XXXIII.  törvény  (Kjt.)  61-
62.  és  66.  §-ában  foglaltak 
figyelembevételével  G fizetési  osztály 
12.  fizetési  fokozatnak  megfelelően 
200.978,-Ft-ban,  további 
szakképesítésért  járó  kereset 
kiegészítését  10.049,-Ft-ban  állapítja 
meg  (kerekítéssel  összesen:  211.000,-
Ft).
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A  Képviselő-testület  az 
intézményvezető  magasabb  vezetői 
pótlékát  a  Kjt.,  illetve  a 
közalkalmazottak  jogállásáról  szóló 
törvény  közoktatási  intézményekben 
történő  végrehajtásáról  rendelkező 
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. 
§  (1)  bekezdés  b)  pontjának 
megfelelően  a  mindenkori  pótlékalap 
300%-ában  határozza  meg.  (2012. 
évben 60.000,- Ft/hó).

A  Képviselő-testület  megbízza  a 
polgármestert  Élő  Tamásné  igazgatói 
kinevezésének elkészítésével. 

4. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  József  Attila 
Általános  Művelődési  Központ 
fenntartását  biztosító  Dombóvár, 
Attala,  Dalmand  Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás tagjaival a 
köznevelési  feladatokat  ellátó  egyes 
önkormányzati  fenntartású 
intézmények  állami  fenntartásba 
vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. 
törvény  3.  §  (2)  bekezdése 
végrehajtásához,  valamint  szükség 
esetén  a  16-18.  §  végrehajtásához  (a 
hazai  vagy  európai  uniós  forrásból 
társfinanszírozott  projektekhez) 
kapcsolódó  megállapodások, 
konzorciumi  szerződések  tartalmának 
meghatározására  és  megkötésére 
felhatalmazza a polgármestert.

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

384/2012. (XII. 14.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  Apáczai  Csere 
János  Bölcsőde,  Óvoda,  Általános  és 
Középiskola,  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény  és 
Kollégium  fenntartását  biztosító, 

Dombóvár Város, Attala, Csikóstőttős, 
Döbrököz,  Jágónak,  Kapospula, 
Kaposszekcső  és  Nak  Községek 
Közoktatási  Intézményfenntartó 
Társulás  társulási  megállapodásának 
módosítását és a módosítással egységes 
szerkezetbe  foglalt  társulási 
megállapodást  a  melléklet  szerint 
elfogadja a köznevelési  feladatokat 
ellátó egyes önkormányzati fenntartású 
intézmények  állami  fenntartásba 
vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. 
törvény  végrehajtása  érdekében.  A 
módosítással  a megállapodásból  2013. 
január 1-jei hatállyal  törlésre kerülnek 
az  állami  köznevelési  alapfeladatokra 
vonatkozó  rendelkezések,  valamint  az 
intézmény neve  Szivárvány Óvoda és 
Bölcsőde elnevezésre változik.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert a társulási megállapodás 
módosításának,  és  a  módosítással 
egységes  szerkezetbe  foglalt  társulási 
megállapodás aláírására.

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  Apáczai  Csere 
János  Bölcsőde,  Óvoda,  Általános  és 
Középiskola,  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény  és 
Kollégium  elnevezését  Szivárvány 
Óvoda  és  Bölcsőde  elnevezésre 
változtatja  2013.  január  1-jétől,  és  a 
köznevelési  feladatokat  ellátó  egyes 
önkormányzati  fenntartású 
intézmények  állami  fenntartásba 
vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. 
törvény  végrehajtása  érdekében  az 
alapító  okiratának  módosítását  a 
melléklet  szerinti  tartalommal 
elfogadja;  a  módosítással  az  alapító 
okiratból  2013.  január  1-jei  hatállyal 
törlésre kerülnek az állami köznevelési 
alapfeladatokra  vonatkozó 
rendelkezések.

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

3. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  Apáczai  Csere 
János  Bölcsőde,  Óvoda,  Általános  és 
Középiskola,  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény  és 
Kollégium,  2013.  január  1-től  a 
Szivárvány  Óvoda  és  Bölcsőde  nevet 
viselő  intézmény  vezetésével  Tarr 
Ágnest bízza meg 2013. január 2-től az 
intézmény  vezetésére  kiírt  pályázati 
eljárás  eredményes  befejezéséig,  de 
legkésőbb  a  2012/2013.  nevelési  év 
végéig terjedő időszakra.

A  Képviselő-testület  az 
intézményvezető  illetményét  a 
közalkalmazottak  jogállásáról  szóló 
1992.  évi  XXXIII.  törvény  (Kjt.)  61-
62.  és  66.  §-ban  foglaltak 
figyelembevételével  I.  fizetési  osztály 
13.  fizetési  fokozatnak  megfelelően 
252.405,-Ft-ban,  további 
szakképesítésért  járó  kereset 
kiegészítését  25.241,-Ft-ban  állapítja 
meg  (kerekítéssel  összesen:  277.600,-
Ft).

A  Képviselő-testület  az 
intézményvezető  magasabb  vezetői 
pótlékát  a  Kjt.,  illetve  a 
közalkalmazottak  jogállásáról  szóló 
törvény  közoktatási  intézményekben 
történő  végrehajtásáról  rendelkező 
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. 
§  (1)  bekezdés  b)  pontjának 
megfelelően  a  mindenkori  pótlékalap 
300%-ában  határozza  meg.  (2012. 
évben 60.000,- Ft/hó)

A  Képviselő-testület  megbízza  a 
polgármestert  Tarr  Ágnes 
intézményvezetői  kinevezésének 
elkészítésével. 

4. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  Apáczai  Csere 
János  Bölcsőde,  Óvoda,  Általános  és 
Középiskola,  Alapfokú 

Művészetoktatási  Intézmény  és 
Kollégium  fenntartását  biztosító, 
Dombóvár Város, Attala, Csikóstőttős, 
Döbrököz,  Jágónak,  Kapospula, 
Kaposszekcső  és  Nak  Községek 
Közoktatási  Intézményfenntartó 
Társulás tagjaival  a  köznevelési 
feladatokat ellátó egyes önkormányzati 
fenntartású  intézmények  állami 
fenntartásba  vételéről  szóló  2012.  évi 
CLXXXVIII.  törvény  3.  §  (2) 
bekezdése  végrehajtásához,  valamint 
szükség  esetén  a  16-18.  § 
végrehajtásához (a hazai vagy európai 
uniós  forrásból  társfinanszírozott 
projektekhez)  kapcsolódó 
megállapodások,  konzorciumi 
szerződések  tartalmának 
meghatározására  és  megkötésére 
felhatalmazza a polgármestert. 

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

385/2012. (XII. 14.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a köznevelési 
feladatokat ellátó egyes önkormányzati 
fenntartású  intézmények  állami 
fenntartásba  vételéről  szóló  2012.  évi 
CLXXXVIII.  törvény  végrehajtása 
érdekében az Integrált  Önkormányzati 
Szolgáltató  Szervezet  alapító 
okiratának  módosítását  a  melléklet 
szerinti  tartalommal  elfogadja;  a 
módosítással az alapító okiratból 2013. 
január 1-jei hatállyal  törlésre kerülnek 
az  állami  köznevelési  alapfeladatokra 
vonatkozó,  valamint  a  Klebelsberg 
Intézményfenntartó  Központba 
beolvadó  intézményekre  vonatkozó 
rendelkezések  azzal,  hogy  az 
önkormányzati  feladatellátáshoz 
kapcsolódóan  a  beolvadó 
intézményekben  használt  ingatlanok 
telephelyként kerülnek feltüntetésre.
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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  a  köznevelési 
feladatokat ellátó egyes önkormányzati 
fenntartású  intézmények  állami 
fenntartásba  vételéről  szóló  2012.  évi 
CLXXXVIII.  törvény  7.  §  (6) 
bekezdése alapján úgy dönt, hogy a 7. 
§  (2)  bekezdése  alapján  a  Herceg 
Esterházy  Miklós  Szakképző  Iskola, 
Speciális  Szakiskola  és  Kollégiumtól, 
valamint az Illyés Gyula Gimnáziumtól 
a  Klebelsberg  Intézményfenntartó 
Központhoz  át  nem  kerülő  technikai 
dolgozók  továbbfoglalkoztatását 
vállalja,  akik  az  Integrált 
Önkormányzati  Szolgáltató  Szervezet 
foglalkoztatási  állományába  kerülnek 
jogutód  munkáltatóként.  Az  Integrált 
Önkormányzati  Szolgáltató  Szervezet 
ellátja  az  állami  intézményfenntartó 
központ  által  fenntartott  köznevelési 
intézményekben történő étkeztetést is.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  és  az  Integrált 
Önkormányzati  Szolgáltató  Szervezet 
vezetőjét  a  szükséges  intézkedések, 
nyilatkozatok megtételére.

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

386/2012. (XII. 14.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  kezdeményezi  a 
Dombóvári  Járási  Hivatal  kialakításáról  a 
Tolna  Megyei  Kormányhivatallal  kötött 
megállapodás  módosítását,  illetve  egy 
kiegészítő  megállapodás  megkötését, 
miszerint 

a  Dombóvár,  Szent  István  tér  1. 
alatti  (dombóvári  1061/5  hrsz.-ú) 

ingatlan  egyes  részeit  (lehetőség 
szerint:  alagsor,  informatikai 
helyiségek,  közterület-  felügyelet) 
Dombóvár  Város  Polgármesteri 
Hivatala 2013. január 31-ig, illetve 
további  részeit  (lehetőség  szerint: 
első  emelet,  garázs)  2013.  június 
15-ig a Dombóvári Járási Hivatallal 
közösen  használhassa  a 
megállapodásban  jelenleg  rögzített 
használati lehetőségeken kívül is, 
a  jegyzővel  egyeztetve  a  személyi 
változásoknak  megfelelő 
átvezetések  (dolgozók  átadása, 
egyes  dolgozók  kivétele) 
történjenek meg,  
amennyiben  a  járási  feladatok 
ellátásához szükséges, a Dombóvár, 
Kinizsi  u.  37.  szám  alatti 
főépületben  az  önkormányzat 
helyiséghasználatot  biztosít  a 
Dombóvári  Járási  Hivatal  számára 
azokban  a  helyiségekben, 
amelyeket  a  Polgármesteri  Hivatal 
gyámhivatali  feladatokra  használ 
2012. december 31-ig.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert a járási hivatal kialakításáról 
szóló  megállapodás  módosítás/kiegészítő 
megállapodás, valamint a közös használatú 
és  üzemeltetésű  ingatlan(ok)  kiadásainak 
megosztásáról szóló szerződés tartalmának 
jóváhagyására  és  megkötésére,  a 
Kormányhivatal  szándékától  függően  a 
fenti  feltételektől  a  hivatali  feladatellátás 
megfelelő biztosítása érdekében eltérhet. 

Határidő: 2012.  december  31.  –  a 
járási  hivatal  kialakításáról  szóló 
megállapodás  módosítás/kiegészítő 
megállapodás megkötése
2013.  január  31.  –  a  közös használatú  és 
üzemeltetésű  ingatlanok  kiadásainak 
megosztásáról szóló szerződés megkötése
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és 
Szervezési Iroda
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A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik  a  2012.  december  14-i  
képviselő-testületi  ülés  9.  számú 
előterjesztésében foglaltakkal.

387/2012. (XII. 14.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dombóvári 
Horvát, Örmény és Német Nemzetiségi 
Önkormányzatokkal  a  Dombóvár, 
Bezerédj u. 14. szám alatti Nemzetiségi 
Közösségi  Ház  és  Német  Közösségi 
Ház  használatának  és  fenntartásának 
szabályairól  szóló  megállapodás 
módosítását  kezdeményezi,  miszerint 
az  1306/A/3.  külön  helyrajzi  szám 
alatti épületrészben lévő helyiségekre a 
nemzetiségi  önkormányzatoknak 
biztosított  használat  nem  terjed  ki, 
illetve  a  Nemzetiségi  Közösségi 
Házban konyhának használt helyiséget 
Dombóvár  Város  Polgármesteri 
Hivatala használhassa legkésőbb 2013. 
augusztus 31-ig.

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

2. A  Képviselő-testület  hozzájárul,  hogy 
egy  önkormányzati  tulajdonú 
ingatlanban  a  Dombóvári  Német 
Nemzetiségi  Önkormányzat 
térítésmentesen  használjon 
irodahelyiségeket  mindaddig,  amíg  az 
1.  pont  szerinti  helyiséget  a 
Nemzetiségi  Közösségi  Házban  a 
Polgármesteri  Hivatal  használja.  A 
Nemzetiségi  Önkormányzat  nem 
köteles  hozzájárulni  az  ingatlan 
üzemeltetési  költségeihez,  azokat  a 
Képviselő-testület átvállalja.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  az  irodahelyiség 
kiválasztására, és a használatáról szóló 
szerződés tartalmának meghatározására 
és megkötésére.

3. A  Képviselő-testület  hozzájárul,  hogy 
Dombóvár  Város  Polgármesteri 
Hivatala a Dombóvár, Bezerédj u. 14. 
társasházban a Dombóvár és Környéke 
Többcélú  Kistérségi  Társulás  által 
rendelkezésre  bocsátott  helyiségeket 
használatba  vegye  a  Társulás  által 
meghatározott feltételekkel.

Határidő: 2012. január 31.
Felelős:  Polgármester,  Dombóvári  Város- 
és Lakásgazdálkodási NKft.
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és 
Szervezési Iroda
 Dombóvári  Város- és Lakásgazdálkodási 
NKft.

388/2012. (XII. 14.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  nem  járul  hozzá  az 
önkormányzat  tulajdonában álló,  a  Teleki 
és  Árpád  utca  között  elhelyezkedő 
dombóvári  797/5  hrsz.-ú  közterület 
megnevezésű ingatlan 798 hrsz.-ú ingatlan 
folytatását  képező  területrészének 
egyesítéséhez a Teleki utca 17. szám alatti 
798-hrsz.-ú  ingatlannal,  és  annak 
értékesítéséhez  a  798  hrsz.-ú  ingatlan 
tulajdonosa,  a  SÜTÉSZ Kft.  (Cj.:  17-09-
002206)  részére.

389/2012. (XII. 14.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvár Szabadság 
u.  4.  szám alatti,  dombóvári  47  helyrajzi 
számon  nyilvántartott,  irodaház  és  udvar 
megnevezésű  ingatlan  önkormányzati 
tulajdoni hányadát felajánlja megvételre a 
tulajdonostársak  részére  az  értékbecslés 
szerinti  nettó  5.160.000,-Ft  vételáron.  A 
vevő(k)nek  meg  kell  téríteni  az 
önkormányzat  részére  az  eljárásnak  az 
ügyvédi díjon kívüli egyéb költségeit is.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  az  ajánlattételre,  annak 
elfogadása  esetén  az  adásvételi  szerződés 
megkötésére.
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Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és 
Szervezési Iroda

390/2012. (XII. 14.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  önkormányzat 
tulajdonában  lévő  lakások  és  helyiségek 
elidegenítéséről  szóló  9/2012.  (II.  27.) 
önkormányzati  rendelet  szerint 
értékesítésre kijelöli a Dombóvár, Hunyadi 
tér  22/B.  alatti,  dombóvári  763/19/A/10 
hrsz.-ú üzlethelyiséget  és  a  hozzá  tartozó 
társasházi közös tulajdonrészt, az ingatlan 
bérlőjének a versenyeztetés során kialakult 
vételáron  elővásárlási  jogot  biztosít.  Az 
önkormányzat kiköti, hogy az értékbecslés 
költségének felét a bérlőnek kell állnia. 

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  az  ajánlat  közlésére,  az 
adásvételi  szerződés  megkötésére  és  a 
szerződés tartalmának jóváhagyására.

Határidő: 2013. január 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és 
Szervezési Iroda

391/2012. (XII. 14.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  START 
közfoglalkoztatási  mintaprojekt 
keretében megvalósuló mezőgazdásági 
program  végrehajtása  érdekében  a 
Gunarasi  út  mellett  található, 
dombóvári 4583 hrsz.-ú, 6 ha nagyságú 
szántó  művelésű  ágú  ingatlanra 
vonatkozó,  a  Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási  NKft.-vel  kötött 
haszonkölcsön  szerződést  2013. 
december 31-ig meghosszabbítja.

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 89/2012. (III. 23.) 
számú  határozatában  foglaltak  szerint 
2013.  december  31-ig  biztosítja  a 

Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási  NKft.  számára  a 
Dombóvár  Szabadság  u.  8.  alatti 
42/A/1 hrsz.-ú ingatlan térítésmentesen 
használatát  haszonkölcsön  útján  a 
foglakoztatással  kapcsolatos 
önkormányzati  feladatokra  tekintettel, 
15  napos  rendes  felmondási  határidő 
kikötésével.

A  Képviselőtestület  felhatalmazza  a 
szerződések  megkötésére  és  tartalmának 
jóváhagyására.

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

392/2012. (XII. 14.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  Tóthné  Sudár  Beáta 
bizottsági tagságáról való lemondása miatt 
a  Városgazdálkodási  Bizottság  tagjának 
Kerényi Zsolt képviselőt nem fogadja el.

393/2012. (XII. 14.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  Dombóvár 
közterület-neveinek  felülvizsgálatára 
munkacsoportot hoz létre. 

A munkacsoport tagjai:

1 Mészárosné Fodor Klára 
2 Takács Istvánné 
3 Varga Jánosné 
4 Varga Ferencné 
5 dr. Szőke Sándorné
6 Kóródi Gábor
7 Éri Tamás

A munkacsoport feladata: 

- azon  dombóvári  közterület-nevek 
kigyűjtése, amelyek a XX. századi 
önkényuralmi  rendszerekhez 
köthetők, 
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- legalább két alternatívát tartalmazó, 
indokolással  ellátott  javaslat  az  új 
elnevezésre,  amelynek  elsősorban 
Dombóvárhoz  kötődő  személyhez, 
eseményhez,  fogalomhoz  kell 
kapcsolódnia,

- az  átnevezésre  javasolt  és  az  új 
elnevezésre  vonatkozó 
javaslatoknak a közterület-, utca- és 
városrésznevek  megállapításáról, 
valamint  a  házszámozás  rendjéről 
szóló  önkormányzati  rendelettel 
létrehozott,  előzetesen 
véleményező  kuratórium  elé 
terjesztése.

2.  A  képviselő-testület  felkéri  a 
kuratóriumot,  hogy  az  átnevezésekre 
vonatkozó  javaslatokat  véleményezést 
követően terjessze a képviselő-testület 
2013. márciusi rendes ülése elé. 

3. A  képviselő-testület  felkéri  a 
polgármestert,  hogy  a  2013.  februári 
rendes ülésig vizsgálja meg a helyrajzi 
számmal  jelölt  lakott  utcák 
elnevezésére  vonatkozó  jogszabályi 
lehetőségeket.

Határidő:  2013.  március  10.  –  Az 
átnevezésekre  vonatkozó  javaslatok 
kuratórium elé terjesztésére
2013. áprilisi  rendes ülés – A kuratórium 
javaslatának testület elé terjesztésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Polgármesteri  és 
Alpolgármesteri Titkárság

394/2012. (XII. 14.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete „A hazai és az Európai 
Uniós  forrásokkal  kapcsolatos 
pályázatfigyelés,  pályázatkészítés  és 
lebonyolítás  szabályairól”  szóló 
szabályzatot  jóváhagyja  a  3.  §  (6) 
bekezdése  utolsó  mondatának  következők 
szerinti  szerepeltetésével:  „Amennyiben 
megfelelő  pályázati  lehetőséget  talál, 
feljegyzést  készít  a  polgármester  és  a 
bizottsági elnökök részére. 

Határidő: azonnal - a kibocsátásra
Felelős: Jegyző
Végrehajtásért  felelős: Városfejlesztési 
Iroda

395/2012. (XII. 14.) Kt. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 129/2012. (III. 29.) Kt. számú 
határozatával elfogadott 2012. évi városi rendezvénynaptárt az alábbiak szerint módosítja:

Rendezvény megnevezése Tervezett kiadás (ezer forintban)
Idősek karácsonya 150
Városi szilveszter (elmarad) 0

2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  hozzájárul,  hogy a 2012. évi 
költségvetésének  városi  rendezvények  keret  terhére  200.000  forint  értékben  a 
Dombóváron  állandó  lakcímmel  rendelkező  80  év  felettiek  részére  ajándékcsomag 
kerüljön beszerzésre.

3. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete közös nyilatkozatot tesz közzé 
arról,  hogy valamennyien  támogatják  a  városi  szilveszterre  elkülönített  összeg  Idősek 
karácsonya programra, valamint a városunkban élő 80 év felettiek ajándékozására történő 
átcsoportosítását.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság
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396/2012. (XII. 14.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  támogatja  a  Zöld 
Parkolási Rendszer bevezetését és egyben 
felhatalmazza  a  Városgazdálkodási 
Bizottságot a 19 db DAMBACH ParkLine 
típusú,  hálózati  üzemű parkoló  jegykiadó 
automata  átalakításával,  üzemeltetésével, 
esetleges  áthelyezéseivel  kapcsolatos 
költségek  megállapítására.  A  Képviselő-
testület  felkéri  a  Városgazdálkodási 
Bizottságot  a  rendszer  üzemeltetésével,  a 
támogatandó  szervezetek  kijelölésével 
kapcsolatos  koncepció  kidolgozására  és 
arra,  hogy  javaslatát  legkésőbb  2013. 
februári  rendes  képviselő-testületi  ülésre 
nyújtsa be.

Határidő: 2013. február 28.  
Felelős: Városgazdálkodási Bizottság
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és 
Szervezési Iroda

397/2012. (XII. 14.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  fogyatékos 
személyek  nappali  ellátásának 
biztosításával,  mint  a  Szoctv.  86.  §  (2) 
bekezdés  c)  pontjában  foglalt  kötelező 
feladat  ellátásával  2013.  január  1. 
napjától  a  PRESIDIUM  Közhasznú 
Egyesületet bízza meg. 
A Képviselő-testület  a  feladat  ellátására 
kötött megállapodást a melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza 
a  Polgármestert,  hogy  a  feladatellátási 
szerződést  aláírja,  és  azt  az  illetékes 
szervek számára küldje meg.

Határidő: Azonnal:  Megállapodás 
aláírására  és  a  PRESIDIUM  Közhasznú 
Egyesület számára történő megküldésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Iroda

A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik  a  2012.  december  14-i  
képviselő-testületi  ülés  35.  számú 
előterjesztésében foglaltakkal.

398/2012. (XII. 14.) Kt. határozat

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

Határidő:  2012.  december  20.  -  Alapító 
okirat megküldésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és 
Szervezési Iroda

A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik  a  2012.  december  14-i  
képviselő-testületi  ülés  36.  számú 
előterjesztésében foglaltakkal.

Zárt  ülésen  hozott  döntések:  399-
403/2012. (XII. 14.) Kt. határozat

399/2012. (XII. 14.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  DDOP-3.1.2/2F-2f-
2009-0021  azonosítószámú,  „Együtt, 
egymással,  gyermekeinkért,  a  jövőért”  Új 
K.O.R  –  Új  Kapos-menti  Oktatási 
Rendszer című pályázat kapcsán az építési 
vállalkozási  szerződések  szerződő  felei 
részéről  felmerülő  igényekre  vonatkozó 
döntést  a  2013.  januári  ülésére  elnapolja 
azzal,  hogy a STRABAG-MML Kft.  jogi 
képviselőjével  együtt  az  önkormányzat 
jogi képviselői – jegyző, dr. Halmos Péter 
ügyvéd  –  a  képviselő-testület  üléséig 
további egyeztetést folytassanak le.
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400/2012. (XII. 14.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Kaposvári 
Városgazdálkodási  Zrt. 
hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási 
jogviszonyból  adódó,  2012.  június  27-én 
írt  levelében  meghatározott  követelését 
nem fogadja el.
A képviselő-testület kéri, hogy a Kaposvári 
Városgazdálkodási  Zrt.  a  tevékenység 
elszámolása  miatt  készítendő  szakértői 
véleményhez kért információkat adja meg.

Határidő: azonnal  –  a  határozat 
továbbítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: 
Városgazdálkodási Iroda

401/2012. (XII. 14.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete – mint a Dombóvár és 
Környéke  Víz-  és  Csatornamű  Kft.  (a 
továbbiakban  Vízmű  Kft.)  többségi 
tulajdonosa – nem fogadja el a Vízmű Kft. 
és a Dalkia Zrt. között az 1997. augusztus 
1.  napján  megkötött  üzemeltetési 
szerződésben  vállalt  üzemeltetői 

kötelezettségek teljesítésével  kapcsolatban 
felmerült jogvita peren kívüli rendezését.

402/2012. (XII. 14.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  jelenleg  nem  kívánja 
megerősíteni azon korábbi döntését, hogy a 
Városi  Fűtőmű  területén  biomassza 
energiahordozót hasznosító kazán kerüljön 
beépítésre  a  Dalkia  Energia  Zrt. 
beruházásában, pályázati támogatással.

403/2012. (XII. 14.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
képviselő-testülete  a  340/2012.  (XI.29.) 
Kt.  határozattal  elrendelt  és  a  376/2012. 
(XII.14.)  Kt.  határozattal  fenntartott 
létszámstopot  a  Városfejlesztési  Iroda 
környezetvédelmi  ügyintézői  munkaköre 
tekintetében  nem  tartja  fenn  és  felkéri  a 
jegyzőt,  hogy  a  megüresedő  munkakör 
betöltéséről haladéktalanul gondoskodjon.

Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felelős:
Városgazdálkodási  Iroda,  Városfejlesztési 
Iroda 

______________________



RENDELETEK

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

A Képviselő-testület 2012. december 14-i ülésén elfogadott rendeletei:

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 
10/2012. (III. 12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Dombóvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV.  törvény  23.§  (1)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  a  helyi 
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  1.  §  (6)  bekezdés  b)  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §

A Dombóvár Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012. 
(III.12.)  önkormányzati  rendelet  (a  továbbiakban:  Rendelet)   2.  §  helyébe  a  következő 
rendelkezés lép:

„2. §
(1) A Képviselő-testület  az  Önkormányzat  és  a  költségvetési  szervei  együttes  2012.  évi  

költségvetésének 
bevételi főösszegét: 5.153.644 ezer Ft-ban
kiadási főösszegét: 4.874.450 ezer Ft-ban
ezeken belül:
- a felhalmozási célú bevételt 877.065 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 508.118 ezer Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét 201.551 ezer Ft-ban
- a felújítások összegét 283.091 ezer Ft-ban
a működési célú bevételt 4.276.579 ezer Ft-ban
a működési célú kiadásokat 4.366.332 ezer Ft-ban
  - személyi jellegű kiadásokat 1.979.127 ezer Ft-ban
  - munkaadókat terh. jár-okat és szoc. hozz. adót 523.331 ezer Ft-ban
  - dologi jellegű kiadásokat 1.355.999 ezer Ft-ban
  - ellátottak pénzbeli juttatásait 47.035 ezer Ft-ban
  - speciális célú támogatásokat 461.040 ezer Ft-ban
a költségvetési létszámkeretét átlaglétszámként 944,53 főben
  zárólétszámként 938,03 főben
a közfoglalkoztatottak létszámát 19 főben
költségvetési hiányát 56.459 ezer Ft-ban
ezen belül:
- a felhalmozási célú többletet 207.097 ezer Ft-ban
- a működési célú hiányt 263.556 ezer Ft-ban
állapítja meg.
A finanszírozási műveleteken belül
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a hitelfelvétel összegét 269.906 ezer Ft-ban
- ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt 0 ezer Ft-ban
a hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés összegét 355.894 ezer Ft-ban
- ebből a felhalmozási célú törlesztést 157.556 ezer Ft-ban
Előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 142.447 ezer Ft-ban
- ebből a felhalmozási célú pénzmaradványt 127.732 ezer Ft-ban

határozza meg.”
2. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A Rendelet 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 2a. melléklete helyébe a 2.a. melléklet lép.
(4) A Rendelet 2.b. melléklete helyébe a 2. b. melléklet lép.
(5) A Rendelet 2.c. melléklete helyébe a 2. c. melléklet lép.
(6) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(7) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(8) A Rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti.

dr. Gábor Ferenc jegyző távollétében:

Szabó Loránd Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet
polgármester        aljegyző



Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
45/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú viziközművekből szolgáltatott ivóvíz, és a 
csatornaművekkel biztosított szennyvízelvezetés, -tisztítás és -kezelés díjainak 

megállapításáról szóló 7/1994.(V. 1.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek 
hatályon kívül helyezéséről

Dombóvár  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  eredeti  jogalkotói  hatáskörében 
eljárva  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  az 
Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés  a)  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva  a 
következőket rendeli el:

1. §

Hatályát  veszti  Dombóvár  Város Önkormányzata  Képviselő-testületének az önkormányzati 
tulajdonú  viziközművekből  szolgáltatott  ivóvíz,  és  a  csatornaművekkel  biztosított 
szennyvízelvezetés,  -tisztítás  és  -kezelés  díjainak  megállapításáról  szóló  7/1994.(V.1.) 
önkormányzati rendelete 2., 3. és 5. §-a.

2. §

Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba, és 2013. január 2-án hatályát veszti.

dr. Gábor Ferenc jegyző távollétében:

Szabó Loránd Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet
polgármester aljegyző 
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