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VIII. évfolyam 15. szám

HATÁROZATOK
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 5-i rendkívüli
ülésén elfogadott határozatai:
331/2012. (XI. 5.) Kt. határozat
Dombóvár Város
Képviselő-testülete:

Önkormányzatának

1. a
KEOP-7.1.3.0/09-2010-0025
azonosító számú Dombóvár és térsége
ivóvízminőség
javító
programja
elnevezésű projektben valamennyi
település részére a dombóvári ivóvízhálózathoz
való
csatlakozásért
fizetendő egyszeri díjat a későbbiekben
településenként
a
víziközműszolgáltatásról szóló törvény szerint
számított
felhasználói
egyenérték
arányában az ivóvíz-szolgáltatáshoz
igénybe vett közművek értékének
felosztásával állapítja meg.
2. a
részletes
megvalósíthatósági
tanulmány és a költség-haszon elemzés
elkészítéséhez a csatlakozási díjat a
települések részére átadni tervezett
napi vízmennyiség figyelembevételével
25.000,-Ft/m3 összegben határozza
meg, melyet a dombóvári ivóvíz
víziközmű-hálózathoz már korábban
csatlakozott települések esetében a
részükről
Dombóvár
Város
Önkormányzatának megfizetett, ivóvízszolgáltatással összefüggő pályázati
önrészhez
való
hozzájárulással
kompenzálva kell megállapítani. A
Képviselő-testület kiköti továbbá, hogy
a víziközmű vagyonról készülő
vagyonértékelés alapján 2013. május
31-ig a csatlakozási díj mértékét a
képviselő-testület felülvizsgálja és
szükség esetén módosítja.
3. a dombóvári ivóvíz víziközműhálózathoz való csatlakozáshoz és a
vízjogi létesítési engedélyhez való
hozzájárulás kiadásának feltétele a
csatlakozási
díj
megfizetése,
a

Képviselő-testület azonban eltekinthet
az előzetes megfizetéstől, amennyiben
az
érintett
település
megfelelő
biztosítékot,
garanciát
nyújt
a
csatlakozási díj megfizetésére.
4. felhatalmazza a polgármestert a
dombóvári
ivóvíz
víziközműhálózathoz való csatlakozás feltételeit
rögzítő
szerződés
tartalmának
jóváhagyására.
A
szerződésnek
tartalmaznia kell a csatlakozási díj
megfizetésének határidejét, biztosíték
kikötését.
Határidő: 2012. december 31. –
szerződés megkötésére
2013. május 31. – csatlakozási díj
felülvizsgálatára
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és
Szervezési Iroda
Zárt ülésen hozott döntés: 332-333/2012.
(XI. 5.) Kt. határozat:
332/2012. (XI. 5.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 264/2012. (IX.13.)
számú határozatát a polgármesternek a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 35. § (3) bekezdése alapján
benyújtott kezdeményezésére ismételten
megtárgyalta, és a határozatot az alábbiak
szerint módosítja:

1. A Képviselő-testület jóváhagyja a
mellékelt
részvény-átruházási
szerződést, amellyel az Önkormányzat
a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
(DRV Zrt., 8600 Siófok, Tanácsház
u. 7., Cégjegyzékszám: 14 10 300050)
által kibocsátásra került 1 darab,
10.000,- Ft névértékű, névre szóló,

Dombóvári Közlöny
nyomdai úton előállított törzsrészvényt
vásárol a névértéknek megfelelő
vételáron. A Képviselő-testület a
részvényt korlátozottan forgalomképes
vagyonba tartozó vagyonelemnek
minősíti.
2. A határozat egyéb rendelkezései
hatályukat
vesztik,
azonban
a
Képviselő-testület
fenntartja
a
szándékát,
hogy
a
víziközműszolgáltatásról 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 DRV Zrt.-t kívánja
megbízni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a mellékelt szerződés
aláírására.
Határidő: 2012. november 9.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési
Iroda
A döntés mellékletei a zárt ülésre és a
terjedelemre tekintettel nem kerülnek
közzétételre,
azok
megismerésére
közérdekű adatigénylés keretében van
lehetőség.
333/2012. (XI. 5.) Kt. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete felkéri a Dombóvár
és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-t
(Vízmű Kft.), hogy a folyamatban lévő,
KEOP
1.2.0/2F/09-2010-0018
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azonosító számú, Dombóvár Térségi
Szennyvízkezelésének
Kiépítése
megnevezésű
projekt
keretében
létrejött, illetve a Dombóvár Város
közigazgatási
területén
található
szennyvíz közművagyon kivételével az
általa
üzemeltetett
közművagyon
értékelésének elkészítéséről és ennek
érdekében a szükséges közbeszerzési
eljárás lefolytatásáról gondoskodjon.

2. A Képviselő-testület felkéri a Vízmű
Kft.-t,
hogy
a
közművagyon
tulajdonosainak
vagyonértékelés
elkészítéséhez történő hozzájárulását és
a felmerült költségek értékarányos
átvállalását
tartalmazó
írásbeli
nyilatkozatát a közbeszerzési eljárás
megindítását megelőzően szerezze be.

3. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz,
hogy az 1. pont szerinti közbeszerzési
eljárás
lefolytatásának
és
a
vagyonértékelés
elkészítése
költségeinek
Dombóvár
Város
Önkormányzatára eső része a Vízmű
Kft.-vel szemben fennálló bérleti
díjkövetelésbe beszámításra kerüljön.
A Képviselő-testület utasítja Tóthné
Sudár Beáta képviselőt, hogy a Vízmű
Kft. taggyűlésének összehívásáról
gondoskodjon, a fenti döntést a
taggyűlésén képviselje és ennek
keretében a közbeszerzési eljárást
megindító felhívást és dokumentációt –
a jegyző véleményének kikérését
követően – a taggyűlésen jóváhagyja.
Határidő: 2012. november 30. – a
taggyűlés megtartására
Felelős: Tóthné Sudár Beáta képviselő
Végrehajtásért felelős: Dombóvár és
Környéke Víz- és Csatornamű Kft.,
Városfejlesztési Iroda

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes
ülésén elfogadott határozatai:
Zárt ülésen hozott döntések:
338/2012. (XI. 29.) Kt. határozat

334-

334/2012. (XI. 29.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az autóbusszal végzett
menetrend szerinti helyi személyszállítási
közszolgáltatás átmeneti ellátására az
Orangeways Dél-Alföld Kft.-vel (1145
Budapest, Columbus u. 24. B épület) 2012.
június 29-én kötött közszolgáltatási
szerződés módosításáról dönt úgy, hogy
annak érvényessége a hosszabb távú
szolgáltatásra
vonatkozó,
a
személyszállítási szolgáltatásokról szóló
2012. évi XLI. törvény alapján történő
pályáztatás
nyertes
ajánlattevőjével
megkötendő közszolgáltatási szerződés
hatálybalépését megelőző napig, de
legfeljebb
2013.
május
31-ig
meghosszabbodjon.
A képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert
a
szerződésmódosítás
aláírására.
Határidő: 2012. december 15. – a
szerződésmódosítás aláírására
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési
Iroda
335/2012. (XI. 29.) Kt. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt.-vel (DRV Zrt.,
8600 Siófok, Tanácsház u. 7.,
Cégjegyzékszám: 14 10 300050)
megkötendő megállapodást és annak
részeként
a
bérleti-üzemeltetési
előszerződést a melléklet szerint
jóváhagyja
és
felhatalmazza
a
polgármestert annak aláírására.
2. A képviselő-testület az üzemeltetési
jog
átengedésének
ellenértékéül

szolgáló összeg felhasználásáról az
Energia
Hivatal
állásfoglalása
ismeretében, a későbbiek során dönt.
Határidő: azonnal - a megállapodás
aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési
Iroda
A határozatban elfogadott dokumentum
megegyezik a 2012. november 29-i
képviselő-testületi
ülés
31.
számú
előterjesztésében foglaltakkal.
336/2012. (XI. 29.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 250/2012. (VIII. 9.)
Kt.
határozatában
hozott
döntését
fenntartja,
valamint
meghatalmazza
Dombóvár Város Polgármesterét, hogy
…………… 2012. április 1-jén indult
térítési díj ügyében keletkezett iratokat a
Szekszárdi Törvényszékhez továbbítsa és
kérje a keresetlevél elutasítását.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Iroda
337/2012. (XI. 29.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete …………. (született:
….., anyja neve: ….., lakcíme: ………….)
nyolcadik osztályos tanulónak a Hátrányos
Helyzetű
Diákok
Arany
János
Tehetséggondozó
Programjában
való
részvételét elviekben támogatja, anyagi
támogatást nem tud nyújtani számára.
Határidő:

2012. december 12. Képviselő-testületi döntésről
szóló határozat és pályázati
anyag továbbítására
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Iroda

338/2012. (XI. 29.) Kt. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete, mint a Dombóvár
és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.
többségi tulajdonosa az alábbiak
képviseletére
hatalmazza
fel
a
tulajdonos
képviseletében
eljáró
képviselőt a társaság taggyűlésén:

A határozatban elfogadott dokumentum
megegyezik a 2012. november 29-i
képviselő-testületi
ülés
29.
számú
előterjesztésében foglaltakkal.
340/2012. (XI. 29.) Kt. határozat
1.

Dombóvár
Város
Önkormányzatának képviselő-testülete
a mai nappal elrendeli, hogy az
Önkormányzat 2013. évi költségvetési
rendeletének elfogadásáig – melyben
meghatározásra kerül a Hivatal
jövőbeni létszáma - Dombóvár Város
Polgármesteri Hivatalánál meglévő
üres, valamint megüresedő és a
tartósan távollévő köztisztviselők üres
álláshelyei a határozatban foglalt
kivételekkel nem tölthetők be, illetve
az álláshelyekkel érintett feladatok
ellátására más formában, így különösen
megbízási szerződés keretében vagy
szellemi
tevékenység
végzésének
ellenértékeként teljesített kifizetés útján
sem kerülhet sor. A Hivatal
létszámgazdálkodását érintő átmeneti
intézkedés nem vonatkozik a jegyző,
aljegyző kinevezésére, a Hivatal
meglévő állományába tartozó személy
munkakörének megváltoztatására, a
szerv meglévő állományából történő
vezetői megbízásra. Az érintett
álláshelyekre jutó rendszeres és nem
rendszeres személyi juttatás előirányzat
a munkaadókat terhelő járulékokkal
együtt nem használható fel.

2.

A képviselő-testület felkéri a
polgármestert, hogy 2012. december
15.
napjáig
nyújtsa
be
az
Önkormányzat
átmeneti
gazdálkodásáról
szóló
rendelettervezetét, figyelembe véve a
határozat
2.
pontjában
foglalt
létszámgazdálkodásra
vonatkozó
rendelkezéseket.

Javasolja és fogadja el a taggyűlésen,
hogy az ügyvezető egyeztessen a
Farkas Attila Uszodához tartozó
ingatlanokra és tárgyi eszközökre tett
vételi
ajánlatról,
a
fenntartási
kötelezettségre
vonatkozó
jogi
biztosítékokról, és annak eredményét
terjessze a taggyűlés elé 2012.
december 31-ig.

2. A

Képviselő-testület
kifejezi
szándékát, hogy a Farkas Attila Uszoda
üzemeltetéséhez kapcsolódó és az
önkormányzat
tulajdonát
képező
eszközöket kész továbbra is az
üzemeltetéshez biztosítani, a nemzeti
vagyonról szóló törvény és az
önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló
önkormányzati rendelet rendelkezései
szerint értékesítés vagy hasznosítás
útján.

Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Tóthné Sudár Beáta képviselő
Végrehajtásért felelős: Dombóvár
Környéke Víz- és Csatornamű Kft.
Önkormányzati és Szervezési Iroda

és

339/2012. (XI. 29.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a katasztrófavédelmet
érintő
jogszabályi
és
szervezeti
változásokról, valamint a Dombóvári
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2012.
évben végzett tevékenységéről szóló
tájékoztatót elfogadja.

Határidő:

azonnal
Létszámgazdálkodásra

-

vonatkozó
átmeneti
intézkedés megtétele
2012. december 15. Átmeneti
gazdálkodásra
vonatkozó
rendelettervezet
benyújtására
Felelős: Polgármester, Jegyző
Végrehajtásért felelős: Polgármester,
Jegyző

342/2012. (XI. 29.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Dombóvár város
Közművelődési
koncepciójában
megfogalmazott célok végrehajtásának
érdekében a Városi Könyvtár által a
TÁMOP-3.2.13-12/1
komponensére
benyújtani
kívánt
pályázatának
végrehajtását és megvalósítását támogatja.

341/2012. (XI. 29.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárulását adja,
hogy a Szabadság utca 2. szám alatti
Orvosi Rendelő északi épületszárnyának
fűtéskorszerűsítését Dr. Alacsony és Társa
Kft.
az
Önkormányzattal
közös
finanszírozásban
elvégeztesse.
A
korszerűsítés
teljes
bruttó
összege
835.784,- Ft, amihez a korszerűsítéssel
érintett védőnői helyiség miatt az
Önkormányzat 278.600,- Ft összeggel járul
hozzá. Ezt az összeget az Önkormányzat a
védőnők OEP támogatásából biztosítja.
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz,
hogy
az
Integrált
Önkormányzati
Szolgáltató Szervezet az önkormányzati
önrész összegét a költségvetésének dologi
kiadások
előirányzata
sorából
a
felhalmozási kiadások előirányzata sorába
csoportosítsa át, és ebből fizesse ki a
korszerűsítésnek a védőnői helyiséget
érintő hányadára vonatkozó 278.600,- Ftot.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert a beruházás finanszírozási
feltételeit rögzítő, Dr. Alacsony és Társa
Kft.-vel történő megállapodás tartalmának
jóváhagyására és aláírására.
Határidő: 2012. december
megállapodás aláírására.
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Városfejlesztési Iroda
Városgazdálkodási Iroda

15.-

a

A Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert,
hogy
a
pályázat
benyújtásához
és
végrehajtásához
szükséges fenntartói nyilatkozatot aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság
Városi Könyvtár
343/2012. (XI. 29.) Kt. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Herceg Esterházy
Miklós Szakképző Iskola, Speciális
Szakiskola és Kollégium alapító
okiratát
a
melléklet
szerinti
tartalommal elfogadja.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Apáczai Csere
János Bölcsőde, Óvoda, Általános és
Középiskola,
Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény
és
Kollégium alapító okiratát a melléklet
szerinti tartalommal elfogadja.

3. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a József Attila
Általános Művelődési Központ alapító
okiratát
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. december 15. Alapító
okiratok megküldésére.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és
Szervezési Iroda
A határozatban elfogadott dokumentumok
megegyeznek a 2012. november 29-i
képviselő-testületi
ülés
12.
számú
előterjesztésében foglaltakkal.
344/2012. (XI. 29.) Kt. határozat
1.

Dombóvár
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete az önkormányzat vagyonáról
és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati
rendelet 27. § (6) bekezdés 18. pontja
alapján a tulajdonában lévő, Dombóvár
1414/11
hrsz.-ú,
természetben
Dombóvár, Katona József u. 37. szám
alatt
lévő
sportlétesítményt
a
Dombóvári Futball Club térítésmentes
használatába adja 2 éves időtartamra
azzal a kikötéssel, hogy az üzemeltetés
során felmerülő költségeket az
Egyesület viseli.

2.

A DFC mellett a Képviselő-testület
az érintett sportlétesítmény területén
térítésmentes használatot biztosít a
Dombóvári Focisuli Egyesület és a
Black Angels női labdarúgócsapat
számára.

3.

A Képviselő-testület a sporttelep
területén térítésmentes használatot
biztosít
a
nevelési-oktatási
intézmények
sportcélú
tevékenységeihez és rendezvényeihez.

A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert
a
használatba
adási
szerződések tartalmának jóváhagyására és
megkötésére.

Határidő: 2012. december 31. –
Használatba
adási
szerződések
megkötésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és
Alpolgármesteri Titkárság
345/2012. (XI. 29.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Kaposszekcső, Liget
lakótelep 5. szám alatti társasházban a
tulajdonát képező 8 lakás egyedi villamosüzemű központi fűtésének kialakításához a
2012. évi költségvetésében 2.880.000,- Ft
+ Áfa összeget biztosít a 110.
Önkormányzat
X.
Céltartalék
5.
Bérlakások építési program felújítás
keretből.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Városfejlesztési Iroda
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási
NKft.
346/2012. (XI. 29.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az 52/2012. (II. 23.)
számú határozatában értékesítésre kijelölt
ingatlanokkal kapcsolatban az alábbiakról
dönt:
a) Az 52/2012. (II. 23.) és a 213/2012.
(VII.5.) számú határozatban
foglalt értékesítési feltételeket
továbbra is fenntartja, a nem
lakott ingatlanok versenyeztetés
útján értékesíthetők, az induló
licitár a forgalmi értékbecslés
szerinti forgalmi értékkel egyezik
meg, a versenyeztetés nyertese a
legmagasabb összegű vételárat
megajánló ajánlattevő.
b) Azon ingatlanok esetében, ahol
az elővásárlásra jogosult a vételi
ajánlatot feltétel nélkül elfogadta,
a
vételi
ajánlatban
megfogalmazott
feltételekkel

adásvételi szerződés köthető, a
szerződést 60 napon belül kell
megkötni,
a
vevőnek
a
szerződéskötésig kell igazolni
önkormányzat tulajdonában lévő
lakások
és
helyiségek
elidegenítéséről
szóló
önkormányzati rendeletben előírt
szerződéskötési
feltételeket,
egyösszegű fizetés esetén a teljes
vételár kiegyenlítésére 60 nap áll
rendelkezésre.
c) Az Arany J. tér 10. fsz. 4. alatti
ingatlan esetében a dombóvári
221/A/4
hrsz.-ú
ingatlannal
együtt kerül értékesítésre a külön,
221/A/5 hrsz.-on nyilvántartott
lakrész, mivel a külön helyrajzi
számmal
jelölt
lakrészek
ténylegesen egy lakóegységet
képeznek.
d) Az ingatlanok közül törlésre kerül
az Erzsébet u. 34/C. alatti,
dombóvári
258/4
hrsz.-ú
ingatlannal együtt kijelölt 258/1
hrsz.-ú
ingatlan,
mely
az
önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól
szóló önkormányzati rendeletben
foglaltak
szerint
külön
értékesíthető.
e) A Teleki u. 80. alatti, dombóvári
2857/1
hrsz.-ú
ingatlanon
található,
műszaki
okból
kiadhatatlan
lakrész
a
határozatlan idejű szerződéssel
rendelkező bérlő által lakott
ingatlanrésszel
együtt
kerül
értékesítésre társasházzá alakítás
nélkül.
f) Azon ingatlanok esetében, ahol
az elővásárlásra jogosult a vételi
ajánlatot feltétellel fogadta el, a
jogosult által támasztott további
feltétel az önkormányzat részéről
nem
elfogadható.
Az
önkormányzat tulajdonában lévő
lakások
és
helyiségek
elidegenítéséről
szóló
önkormányzati
rendeletben

rögzített feltételek módosítása
esetén
az
érintett
lakáshasználók/bérlők számára új
vételi ajánlatot kell tenni az új
feltételek szerint, amennyiben az
érintettek feltételt támasztanak, a
feltétel nem elfogadható és a g)
pont szerint kell eljárni. A lakást
jogcím nélkül használók számára
továbbra
is
biztosított
az
elővásárlási jog.
g) Ha a jogosult a vételi ajánlatot
nem fogadta el vagy arról nem
nyilatkozott, az ingatlan az
önkormányzat tulajdonában lévő
lakások
és
helyiségek
elidegenítéséről, valamint az
önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól
szóló önkormányzati rendeletek
szerint lakottan is értékesíthető
versenyeztetés útján, törvény
szerinti esetben a szükséges
hozzájárulás megléte esetén. Az
induló
licitár
a
forgalmi
értékbecslés szerinti, a lakottság
miatt az önkormányzati rendelet
szerinti csökkentett vételár, a
jogcím nélkül lakáshasználó által
lakott lakás vételárát a forgalmi
értékének
90%-ának
figyelembevételével
kell
meghatározni. A versenyeztetés
nyertese a legmagasabb összegű
vételárat megajánló ajánlattevő.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a végrehajtáshoz szükséges
intézkedések és kötelezettségvállalások
megtételére,
pályázati
felhívások
jóváhagyására, szerződések tartalmának
jóváhagyására és aláírására.
Határidő:

2013.
április
30.
–
értékesítések lebonyolítása, a
nem értékesített lakások
további sorsára vonatkozó
javaslat képviselő-testület elé
terjesztésére
Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és
Szervezési Iroda
347/2012. (XI. 29.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
önkormányzat
tulajdonában lévő lakások és helyiségek
elidegenítéséről szóló 9/2012. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosítására
vonatkozó javaslatot nem fogadja el.
348/2012. (XI. 29.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az önkormányzat 2013.
évi vagyongazdálkodási tervét a melléklet
szerint elfogadja.
A határozatban elfogadott dokumentum
megegyezik a 2012. november 29-i
képviselő-testületi
ülés
19.
számú
előterjesztésében foglaltakkal.
349/2012. (XI. 29.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 197/2012. (V. 24.)
számú határozatának 6. pontja szerinti, a
Dombóvár, Deák Ferenc u. 11. szám alatti,
dombóvári 202 hrsz.-ú lakóház, udvar,
gazdasági épület megnevezésű ingatlanra
(imaházra) vonatkozó, az önkormányzat
javára fennálló használati jogot alapító
használati
megállapodás
közös
megegyezéssel való megszüntetéséről az
alábbiak szerint rendelkezik:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az
önkormányzat által teljesített és az
ingatlanon, mint idegen tulajdonon
végzett
felújítási,
állagmegóvási
munkálatok
értékének
az
önkormányzat
számviteli
nyilvántartásból történő kivezetéséhez,
továbbá a használati megállapodás 2.
és 4. pontjára tekintettel az elvégzett
munkálatokkal kapcsolatban nem tart
igényt megtérítésre a tulajdonos
Magyarországi Zsidó Hitközségek

Szövetségével
(MAZSIHISZ)
szemben.
2. A Képviselő-testület az ingatlan után
megfizetett,
a
szennyvízhálózat
kiépítéséhez kapcsolódó 180.000,-Ft
összegű érdekeltségi hozzájárulás
megtérítésére igényt tart.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a megállapodás megkötésére
és tartalmának jóváhagyására.
Határidő: 2012. december 31. - a
megállapodás megkötésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és
Szervezési Iroda
350/2012. (XI. 29.) Kt. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete tudomásul veszi,
hogy a Dombóvár és Környéke
Többcélú Kistérségi Társulás a
Reménység Napközi Otthon és
Fejlesztő Iskola fenntartói jogát 2013.
január 1-től átadja a PRESIDIUM
Közhasznú Egyesületnek (székhely:
Dombóvár,
Rezeda
utca
7.,
nyilvántartási száma: 504 / 2009).
2. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a
Dombóvár, Kinizsi utca 37. szám alatti,
dombóvári 1971/1 hrsz.-ú ingatlan
főépületében a Reménység Napközi
Otthon és Fejlesztő Iskola által használt
helyiségeket
a
PRESIDIUM
Közhasznú Egyesület által alapított
nonprofit gazdasági társaság az
intézménnyel
közösen
szociális
foglalkoztatási célra térítésmentesen,
telephelyként
használhassa,
és
hozzájárul, hogy a használattal
kapcsolatos
megállapodást
a
Reménység Napközi Otthon és
Fejlesztő Iskola megkösse, amennyiben
a nonprofit gazdasági társaság megfelel
a nemzeti vagyonról szóló törvényben
meghatározott
átláthatósági
követelményeknek;
a
gazdasági

társaságnak hozzá kell járulnia az
ingatlan üzemeltetési költségeihez.

kötendő
névhasználati
megállapodás
jóváhagyására és aláírására.

A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szükséges nyilatkozatok
megtételére.

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

Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és
Szervezési Iroda
351/2012. (XI. 29.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 110/2012. (III. 29.)
Kt. határozatát és a Viharmadár Önkéntes
Mentő Egyesülettel ez alapján kötött
támogatási szerződés 2. pontját az alábbiak
szerint módosítja:
„A támogatott által megvalósítani kívánt
projekt: Dombóvár területén éjszakai
utcai szolgálat a téli időszakban.”
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és
Alpolgármesteri Titkárság
352/2012. (XI. 29.) Kt. határozat
1

2

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete kinyilvánítja azon
szándékát, hogy 2013 májusától – 2 fő
közfoglalkoztatott alkalmazásával –
szezonális jelleggel Tourinform Irodát
működtet Gunarasban.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Dombóvár és
Környéke
Többcélú
Kistérségi
Társulással egyeztetéseket folytasson
le a Tourinform Irodának helyet
biztosító pavilon Dombóvár Város
Önkormányzata
részére
történő
térítésmentes tulajdonba adásáról.

A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a Magyar Tourizmus Zrt.-vel

353/2012. (XI. 29.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Dombóvár
Város
Polgármesteri Hivatalának Köztisztviselői
Etikai Szabályzatát a melléklet szerinti
tartalommal elfogadja.
Az etikai szabályzatot a város hivatalos
honlapján közzé kell tenni.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy
a Köztisztviselői Etikai Szabályzat
tartalmát
a
Polgármesteri
Hivatal
köztisztviselőivel megismertesse.
Határidő: azonnal
Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és
Szervezési Iroda
A határozatban elfogadott dokumentum
megegyezik a 2012. november 29-i
képviselő-testületi
ülés
26.
számú
előterjesztésében foglaltakkal.
354/2012. (XI. 29.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Dombóvár Fiatal
Értelmiségéért Közalapítvány 2012. évi
tevékenységéről
szóló
beszámolót
elfogadja.
A határozatban elfogadott dokumentum
megegyezik a 2012. november 29-i
képviselő-testületi
ülés
28.
számú
előterjesztésében foglaltakkal.
355/2012. (XI. 29.) Kt. határozat

1

2

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az önkormányzat
2012. évi gazdálkodásának I-III.
negyedéves
helyzetéről
szóló
tájékoztatót elfogadja.
A
képviselő-testület
a
Herceg
Esterházy Miklós Szakképző Iskola és
az Integrált Önkormányzati Szolgáltató
Szervezet részére összesen 30 mFt
rendkívüli
finanszírozást
biztosít,
elsősorban a közüzemi és az étkezési
lejárt számlák fedezetére.

356/2012. (XI. 29.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a dombóvári 1964-es
hrsz. alatti „Dőry platán” védettségének
megszüntetésével
kapcsolatos
kezdeményezést nem támogatja.
Határidő: azonnal – a határozat
továbbítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési
Iroda

A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert az intézmények részére a
keret felosztására.
______________________

RENDELETEK
(A rendeletek egységes szerkezetben megtalálhatóak a www.dombovar.hu honlapon!)
A Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésén elfogadott rendeletei:
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2012. (XI. 30.) 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/G. § (2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A VIII. védőnői körzet ellátási területe:
1. Bajza József utca,
2. Bartók Béla utca,
3. Paál László utca,
4. Rózsa Ferenc utca,
5. Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény 1-4. évfolyama,
6. Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium, Belvárosi Általános Iskolai
Tagintézményének felső tagozata.”
2. §
A Rendelet 5/H. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A IX. védőnői körzet ellátási területe:
1. Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium,
2. Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium, Belvárosi Általános Iskolai
Tagintézményének alsó tagozata megosztva,
3. Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény 5-8. évfolyama.”

3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II. 20.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990 évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI tv. 147. §-ában
foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 16. §-ában a „133/1997” szövegrész helyébe a „328/2011. (XII.
29.)” szövegrész lép.
2. §
A Rendelet 2. melléklet 3. alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
2
.

A
Helyettes szülői ellátás

B
180,- Ft/fő/nap
5400,- Ft/fő/hónap
3. §

Ez a rendelet 2012. december 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
a szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990 évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III tv. 92. § (1) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §
(1) A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A térítés ellenében igénybevett étkeztetés és a Népkonyhán történő ellátás az Egyesített
Szociális Intézmény szervezésében valósul meg.”
(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Étkeztetés igénylése esetén szociálisan rászorultnak tekinthető az, aki:
1. 60 éven felüli, vagy
2. orvosi igazolás szerint mások gondozására, ellátására szorul, vagy
3. fogyatékos, pszichiátriai vagy szenvedélybeteg, vagy
4. hajléktalan vagy lakhatási körülményei melegétel elkészítését nem teszik lehetővé,
vagy
5. aki átmenetileg nem rendelkezik jövedelemmel, és létfenntartása veszélyeztetett.”
2. §
A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Házi segítségnyújtást az Egyesített Szociális Intézmény, valamint a „Kapaszkodó”
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ által foglalkoztatott hivatásos és
tiszteletdíjas gondozók végzik. A szolgáltatásért a Szt. alapján megállapított e rendelet 2.
melléklete szerinti térítési díjat kell fizetni.”
3. §
A Rendelet 7/C §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7/C §
(1) Az Szt. 65. §-a szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az Egyesített Szociális
Intézmény keretében működő „Platán Otthon” (Dombóvár, Szabadság u. 6.) szervezésében
valósul meg.
„(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan
rászorult
1.
az egyedül élő 65 év feletti személy,

2.
az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy,
3.
a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy
pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos
biztosítását,
4.
az a 65 év alatti személy, aki orvosi igazolás alapján tartósan beteg.”
4. §
A Rendelet 7/D §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A nappali ellátás térítésmentesen vehető igénybe.”
5. §
A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8 §
(1) Az önkormányzat a rászorulók részére a következő szakosított ellátásokat nyújtja:
1. átmeneti elhelyezés:
a) idősek, betegek átmeneti ellátása,
b) hajléktalanok átmeneti ellátása.
2. tartós, bentlakásos elhelyezés
a) idősek, betegek ápolása, gondozása.”
6. §
A Rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A hajléktalan személyek átmeneti elhelyezése az Egyesített Szociális Intézmény által
működtetett Éjjeli Menedékhelyen történik. A szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.”
7. §
A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szociális szolgáltatások igénybevétele önkéntes, az igénylő illetve törvényes
képviselőjének kérelmére történik. A kérelmet az ellátást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell
benyújtani a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatványon. A
felvételi eljárást az Szt., a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet, valamint a 36/2007. (XII. 22.)
SzMM rendelet előírásai szerint kell lefolytatni.”
8. §
A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
9. §
A Rendelet 2. melléklet 1. cím 1.4. alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2
.

A
Szállítási költség
(ÁFÁ-val)

B
47 Ft/alkalom

10. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

1. melléklet a 42/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
Személyes gondoskodást nyújtó intézmények
1.

Alapellátások

1.1 Étkeztetés
1.1.1 Szociális konyha keretében: Dombóvár Város Önkormányzata Egyesített
Szociális Intézmény „Őszikék” Szociális Alapszolgáltató Központ, Dombóvár, Arany J.
tér 3.
1.1.2 Népkonyhai ellátás: Dombóvár Város Önkormányzata Egyesített Szociális
Intézmény, Dombóvár, Arany János tér 2.
1.2 Házi segítségnyújtás: Dombóvár Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény
„Őszikék” Szociális Alapszolgáltató Központ Dombóvár, Arany J. tér 3.
1.3 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Dombóvár Város Önkormányzata Egyesített
Szociális Intézmény „Platán” Otthon Dombóvár, Szabadság u. 6.
1.4. Családsegítés: „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ
Társulás Dombóvár, Kinizsi u. 37.
1.5

Támogató szolgálat és szociális taxi szolgáltatás: „Kapaszkodó” Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás Dombóvár, Kinizsi u. 37.

1.6

Közösségi ellátások pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása: „Kapaszkodó”
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás, Dombóvár, Kinizsi u. 37.

1.7

Nappali ellátást nyújtó intézmények:
1.7.1 I. sz. Idősek Klubja Dombóvár, Arany J. tér 3.
1.7.2 II. sz. Idősek Klubja Dombóvár, III. u. 22.
1.7.3 Hajléktalanok nappali melegedője Dombóvár, Arany János tér 2.
1.7.4 „Reménység” Napközi Otthon Dombóvár, Kinizsi u. 37.

2. Szakosított ellátások
2.1 Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények
2.2.1 Időskorúak részére: „Támasz Otthon” Dombóvár, III. u. 22.
2.2.2 Hajléktalanok részére: Dombóvár, Erdősor u. 3.
2.2.

Ápolást, gondozást nyújtó intézmények (tartós bennlakás)
2.2.3 „Arany Sziget” Idősek Otthona, Dombóvár, Arany János tér 2.
2.2.4 „Platán Otthon” Dombóvár, Szabadság u. 6.”
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