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HATÁROZATOK

Dombóvár Város  Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.  május 15-i  rendkívüli 
ülésén elfogadott határozata:

164/2012. (V. 15.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Egyesített Szociális 
Intézmény által a TIOP-3.4.2-11/1 számú, 
az  „Önkormányzati,  állami,  egyházi, 
nonprofit  fenntartású  bentlakásos 
intézmények  korszerűsítése”  című 
pályázati  kiírásra  „Menedék  a  fedél 
nélkülieknek”  és  a  „Minőséget  idős 
korban” című pályázatok benyújtását és a 
mellékelt  műszaki  tartalomnak  megfelelő 
megvalósítását abban az esetben támogatja, 
amennyiben 

- az  intézmény  fenntartásában  érintett 
Szakcs  és  Gyulaj  községek 
önkormányzatai  a  pályázat 
benyújtásával egyetértenek, és

- Gyulaj Község Önkormányzata vállalja 
a  pályázat  végrehajtása  során 
felmerülő,  az  illetékességi  területén 

megvalósuló  pályázati  beruházás 
teljes,  és  a  pályázati  program 
végrehajtása  során  felmerülő 
költségnövekménynek  a  projekt 
keretében  az  illetékességi  területén 
végzett  beruházás  elszámolható 
költségeivel arányos megfizetését.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Polgármestert,  hogy  a  társult 
önkormányzatok  fentieket  tartalmazó 
határozatának  birtokában  a  pályázat 
benyújtásához  szükséges  fenntartói 
nyilatkozatot aláírja.

Határidő: 2012.  május  15.  Pályázat 
benyújtására,  fenntartói  nyilatkozat 
aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Humán Iroda
Egyesített Szociális Intézmény igazgatója

Dombóvár Város  Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.  május 24-i  rendkívüli 
ülésén elfogadott határozatai:

Zárt ülésen hozott döntés: 165-167/2012. 
(V. 24.) Kt. határozat

165/2012. (V. 24.) Kt. határozat

1 Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  163/2012.  (IV. 
26)  számú  határozatával  létrehozott 
bizottság javaslatát  és Hegedüs Csaba 
képviselő  összeférhetetlenség 
megállapításáról  szóló 
kezdeményezését  is  elfogadja  a 
melléklet  szerint,  amellyel  a  helyi 
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi 
LXV.  törvény  33/A.  §  (4) 
bekezdésében  meghatározott 
jogkörében eljárva a Kúria által hozott, 
harmadfokú  Bhar.III.1.289/2011/6.  sz. 

2012-01-24-i  keltezésű  jogerős  ítélet 
miatt a helyi önkormányzatokról szóló 
1990.  évi  LXV. törvény 33/A.  § (2a) 
bekezdés  (b)  pontja  alapján  –  mely 
arról  rendelkezik,  hogy 
összeférhetetlenség  miatt  meg  kell 
szüntetni  annak  a  polgármesternek  a 
megbízatását,  akit  bűntett  miatt 
jogerősen szabadságvesztésre  ítéltek  – 
Szabó  Loránd  polgármester  esetében 
megállapítja  az  összeférhetetlenség 
alapjául  szolgáló  körülmények 
fennállását,  és  kimondja  az 
összeférhetetlenségét.  A  Képviselő-
testület  felhatalmazza  az 
alpolgármestert  a  mellékelt  határozat 
aláírására és kézbesítésére.
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2 A Képviselő-testület arra az esetre, ha 
Szabó  Loránd  polgármester  a  döntés 
ellen jogorvoslattal  él,  az  alperes  jogi 
képviseletére  a  Zamecsnik  Pósfai  és 
Társai Ügyvédi Irodát (1066 Budapest, 
Teréz  krt.  48.  II/8.)  bízza  meg 
legfeljebb nyolcszázezer forint összegű 
megbízási  díjjal  a  2012.  évi 
költségvetésben  a  Polgármesteri 
Hivatal  dologi  kiadásainak terhére,  az 

alperes  törvényes  képviseletére 
Kerényi Zsolt alpolgármestert jelöli ki, 
és  felhatalmazza  a  jogi  képviselet 
ellátására  szóló  megbízási  szerződés 
aláírására.

Határidő: azonnal – értesítésre
Felelős: Alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és 
Szervezési Iroda

HATÁROZAT
Dombóvár  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  163/2012.  (IV.  26)  számú 
határozatával létrehozott bizottság javaslatát és Hegedüs Csaba képviselő összeférhetetlenség 
megállapításáról  szóló  kezdeményezését  is  elfogadja,  és  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 
1990. évi LXV. törvény 33/A. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a Kúria 
által hozott, harmadfokú Bhar.III.1.289/2011/6. sz. 2012-01-24-i keltezésű jogerős ítélet miatt 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A. § (2a) bekezdés (b) pontja 
alapján – mely arról rendelkezik, hogy összeférhetetlenség miatt meg kell szüntetni annak a 
polgármesternek  a  megbízatását,  akit  bűntett  miatt  jogerősen  szabadságvesztésre  ítéltek  – 
Szabó Loránd (szül.  Dombóvár,  1968.02.19.;  anyja  neve  Fuchsberger  Éva;  lakcíme  7200 
Dombóvár,  Mikszáth  u.  34.)  polgármester  esetében  megállapítja  az  összeférhetetlenség 
alapjául szolgáló körülmények fennállását, és kimondja az összeférhetetlenségét.

A határozatot a meghozatalát követő első munkanapon a polgármesternek kézbesíteni kell. Az 
összeférhetetlenség  kimondásával  a  polgármester  tisztsége  a  polgármesteri  tisztség 
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi 
LXIV. törvény 2. § (1) bekezdésének f) pontja szerint megszűnik. 

A  polgármester  a  határozat  felülvizsgálatát  kérheti  -  jogszabálysértésre  hivatkozással  -  a 
határozat  kézhezvételétől  számított  8  napon  belül  a  Szekszárdi  Törvényszéktől  (7101 
Szekszárd, Pf. 92.).

INDOKOLÁS
2012. január 24. napján jogerősen ítéletet hozott a Kúria Szabó Loránd polgármester ellen 
különösen  nagy  értékre  elkövetett  sikkasztás  bűntette  és  más  bűncselekmények  miatt 
folytatott büntetőeljárásban.
A Kúria a sikkasztás bűntette és más bűncselekmények miatt Szabó Loránd ellen folyamatban 
volt  büntetőügyben  a  Pécsi  Ítélőtábla,  mint  másodfokú  bíróság  Bf.I.86/2011/5  számú 
ítéletének részbeni megváltoztatásával a polgármestert bűnösnek mondta ki Dombóvár Város 
Önkormányzata  sérelmére  2 rb.,  részben folytatólagosan felbujtóként  elkövetett  sikkasztás 
bűntettében  és  hivatali  visszaélés  bűntettében,  egyidejűleg  a  polgármestert  előzetes 
mentesítésben részesítette.  Egyebekben a Kúria a Pécsi Ítélőtábla  ítéletét,  mely ítéletben a 
vádlottat  a Pécsi Ítélőtábla  halmazati  büntetésül  2 évi  – végrehajtásában 3 évi próbaidőre 
felfüggesztett - börtönbüntetésre ítélte és 43.715,- Ft bűnügyi költség megfizetésére kötelezte, 
helybenhagyta.

Kerényi Zsolt alpolgármester indítványára Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 163/2012. (IV. 26) számú határozatával – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 33/A. § (4) bekezdésében foglaltaknak eleget téve – három képviselőből 
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álló bizottságot hozott létre. A bizottság feladata az volt, hogy tegyen javaslatot a képviselő-
testületnek, miszerint a Kúria által hozott, harmadfokú Bhar.III.1.289/2011/6. sz. 2012-01-24-
i keltezésű jogerős ítélet miatt a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A. 
§ (2a) bekezdés (b) pontja alapján – mely arról rendelkezik, hogy összeférhetetlenség miatt  
meg  kell  szüntetni  annak  a  polgármesternek  a  megbízatását,  akit  bűntett  miatt  jogerősen 
szabadságvesztésre ítéltek – Szabó Loránd polgármester esetében a képviselő-testület mondja-
e ki az összeférhetetlenséget.

A bizottság a javaslattétel érdekében okiratokat szerzett be. A bizottság az ülésére meghívta 
Szabó  Loránd  polgármestert,  hogy  álláspontját  kifejtse,  ezt  sem  személyesen,  sem  jogi 
képviselője útján nem tette meg sem szóban, sem írásban. 

Összeférhetetlenség fennállása esetén az Ötv. 33/A. §-nak rendelkezései az irányadók.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 33/A. § (2) 
bekezdés a) pontja és a (2a) bekezdés (b) pontja kimondja, hogy összeférhetetlenség miatt 
meg  kell  szüntetni  annak  a  polgármesternek  a  megbízatását,  akit  bűntett  miatt  jogerősen 
szabadságvesztésre  ítéltek.  A  törvényben  nincs  kivétel,  az  összeférhetetlenség  kimondása 
kötelezettsége  a  képviselő-testületnek,  ha  a  polgármestert  bűntett  miatt  jogerősen 
szabadságvesztésre ítélték.

Szabó Loránd bűnösségét jogerős bírósági ítélet megállapította, vagyis „elítélt”, próbaidejét 
tölti. Ezzel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A. § (2a) bekezdés 
(b)  pontjában  foglaltak  megvalósultak  –  Szabó  Lorándot  bűntett  miatt  jogerősen 
szabadságvesztésre ítélték – így a testületnek ki kell mondania az összeférhetetlenséget. 
Habár  az  elítélt  polgármester  előzetes  mentesítésben  részesült,  az  összeférhetetlenség 
megállapítása szempontjából nem bír jelentőséggel, hiszen a helyi önkormányzatokról szóló 
1990.  évi  LXV.  törvény  33/A.  §  (2a)  bekezdés  (b)  pontja  az  összeférhetetlenség 
jogkövetkezményét  a  szabadságvesztés  büntetéshez  rendeli  alkalmazni,  nem  teszi  azt 
függővé, hogy az érintett büntetett vagy büntetlen előéletű-e. 

Szabó Loránd a polgármesteri esküjét megszegve nem tartotta be a jogszabályokat, a Kúria 
által  megállapítottan  törvényt  sértett.  Mindezek  alapján  a  Dombóvár  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkező részben foglaltak szerint Szabó Loránd 
polgármester  esetében megállapította  az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények 
fennállását, és kimondta az összeférhetetlenségét.

A  döntés  a  polgármesteri  tisztség  ellátásának  egyes  kérdéseiről  és  az  önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 2. § (1) bekezdésének f) pontján, a 
helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  33/A.  §-ának  rendelkezésein,  a 
Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 100. § és 104. §-ain alapul.

A  jogorvoslatot  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  33/A.  §  (5) 
bekezdése teszi lehetővé.

Dombóvár, 2012. május 24.

  Kerényi Zsolt sk.
    alpolgármester
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166/2012. (V. 24.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  Illyés  Gyula 
Gimnázium  igazgatói  állására 
jelentkezettek  közül  egyik  pályázót  sem 
választotta meg az intézmény igazgatójává.

167/2012. (V. 24.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  Illyés  Gyula 
Gimnázium  igazgatói  állásának 
betöltése céljából lefolytatott pályázati 
eljárást  eredménytelennek  nyilvánítja, 
és  felkéri  az  Oktatási  és  Kulturális 
Bizottságot,  hogy  az  intézmény 
igazgatói  állásának  betöltésére  a 
jogszabályban meghatározottak szerint 
pályázatot hirdessen meg.

2. A  Képviselő-testület  a 
közalkalmazottak  jogállásáról  szóló 
törvény  közoktatási  intézményekben 
történő  végrehajtásáról  rendelkező 
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet  5. § 
(16)  és  (18)  bekezdésének 
felhatalmazása  alapján  az  intézmény 
Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatában  rögzített  helyettesítési 
rendnek  megfelelően  az  Illyés  Gyula 
Gimnázium  vezetői  feladatainak 
ellátásával 2012. augusztus 1-től 2013. 
július  31.  napjáig,  de  legfeljebb  az 
eredményes  pályázati  eljárás 
befejezéséig  terjedő  időszakra  az 
intézmény  általános 
igazgatóhelyettesét,  Bódogh  Zoltánt 
bízza meg. 

Illetményét  a  közalkalmazottak 
jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII. 
törvény 61-62. és 66. §-aiban foglaltak 
figyelembe vételével H fizetési osztály 
13.  fizetési  fokozatának  megfelelően 
227.275  Ft,-ban,  további 
szakképesítésért  járó  kereset 
kiegészítését  22.727  Ft,-ban  állapítja 
meg.

Magasabb  vezető  pótlékát  a  vezetői 
feladatok  ellátására  szóló  megbízás 

idejére a Kjt. illetve a 138/1992. (X. 8.) 
Korm. rendelet 14/C. § (2) bekezdés d) 
pontjának  figyelembevételével  a 
mindenkori  pótlékalap  300  %-ában 
határozza  meg.  (2012.  évben 60.000,- 
Ft/hó). 
Kötelező  óraszámát  a  közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 1. sz. 
melléklete Harmadik rész II/20. pontja 
szerint a megbízás időtartamára heti 2 
órában állapítja meg.
A  Képviselő-testület  megbízza  a 
polgármestert  a  kinevezés 
módosításával.

Határidő: 2012.  június  15.  –  a  pályázat 
meghirdetésére
2012.  július  31.  –  kinevezési 
okmány módosítására

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Iroda

168/2012. (V. 24.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dombóvári 
Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit 
Kft.  2011.  évi  éves  beszámolóját 
elfogadja.
Az eszközök és a források végösszegét 
egyezően  76.605 eFt  végösszegben,  a 
mérleg  szerinti  eredményt  -3.649  eFt 
(veszteség) végösszegben fogadja el.

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dombóvári 
Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit 
Kft.  2012.  évi  pénzügyi  tervét  a 
melléklet  szerinti  tartalommal 
elfogadja.

3. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  elfogadja  a 
Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási  Nonprofit  Kft. 
2011. évi közhasznúsági jelentését.

A határozatban elfogadott  dokumentumok 
megegyeznek  a  2012.  május  24-i  
képviselő-testületi  ülés  2.  számú 
előterjesztésében foglaltakkal.
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169/2012. (V. 24.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dombóvári 
Projektmenedzsment  Nonprofit  Kft. 
„v.a.”  2011.  évi  éves  beszámolóját 
elfogadja.
Az eszközök és a források végösszegét 
egyezően  507  eFt  végösszegben,  a 
mérleg  szerinti  eredményt  -1.728  eFt 
(veszteség) végösszegben fogadja el. 

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  elfogadja  a 
Dombóvári  Projektmenedzsment 
Nonprofit  Kft.  „v.a.”  2011.  évi 
közhasznúsági jelentését.

A határozatban elfogadott  dokumentumok 
megegyeznek  a  2012.  május  24-i  
képviselő-testületi  ülés  2.  számú 
előterjesztésében foglaltakkal.

170/2012. (V. 24.) Kt. határozat

1 Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dombóvári 
Művelődési  Ház Nonprofit  Kft.  2011. 
évi  egyszerűsített  éves  beszámolóját 
elfogadja.
Az eszközök és a források végösszegét 
egyezően  16.145 eFt  végösszegben,  a 
mérleg szerinti  eredményt  -13.672 eFt 
(veszteség) végösszegben fogadja el. 

2 Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dombóvári 
Művelődési  Ház Nonprofit  Kft.  2012. 
évi üzleti tervét elfogadja.

3 Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dombóvári 
Művelődési  Ház Nonprofit  Kft.  2011. 
évi közhasznúsági jelentését elfogadja.

A határozatban elfogadott  dokumentumok 
megegyeznek  a  2012.  május  24-i  
képviselő-testületi  ülés  2.  számú 
előterjesztésében foglaltakkal.

171/2012. (V. 24.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az ÖKO-DOMBÓ Kft. 
2012. évi üzleti tervét elfogadja, felkéri az 
ügyvezetőt,  hogy  a  2012.  évi  üzleti  terv 
módosítását  a  Kft.  a  hulladékkezelési 
közszolgáltatási  díj  változtatása  esetén 
terjessze a képviselő-testület elé.

A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik a 2012. május 24-i képviselő-
testületi  ülés  2.  számú  előterjesztésében  
foglaltakkal.

172/2012. (V. 24.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  jóváhagyja,  hogy 
Dombóvár  Város  Polgármesteri  Hivatala 
megvásárolja  a  Dombóvári 
Projektmenedzsment Nonprofit Kft. „v.a.” 
tulajdonában  álló  fénymásoló  berendezést 
bruttó  400.000,-Ft-ért.  A  Képviselő-
testület  az  önkormányzat  2012.  évi 
költségvetésében  a  vásárláshoz  400.000,-
Ft-ot átcsoportosít a Polgármesteri Hivatal 
dologi  kiadásokra  jóváhagyott 
előirányzatából.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
jegyzőt  és  a  végelszámolót  az  adásvételi 
szerződés megkötésére.

Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és 
Szervezési Iroda
Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit 
Kft. „v.a.”

173/2012. (V. 24.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete,  mint  a  Dombóvár 
és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. 
többségi  tulajdonosa a  Dombóvár  és 
Környéke  Víz-  és  Csatornamű  Kft. 
2011.  május  20-ai  taggyűlésén  hozott 
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30/2011.  (V.  20.)  határozatot 
jóváhagyja.

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete,  mint  a  Dombóvár 
és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. 
többségi  tulajdonosa az  alábbi 
tulajdonosi  döntéseket  hozza  és  az 
alábbiak képviseletére hatalmazza fel a 
tulajdonos  képviseletében  eljáró 
képviselőt a társaság taggyűlésén:
a. a 2011. évre vonatkozó, számviteli 

törvény szerinti beszámolót 913760 
eFt  eszköz  és  forrásoldali 
egyezőséggel,  a forrásoldali  44634 
eFt adózott eredménnyel, 20000 eFt 
osztalék kifizetése mellett és 24634 
eFt  eredménytartalékba 
helyezésével fogadja el,

b. az ügyvezető  részére  a 2011.  évre 
vonatkozó  prémium  fizetésére  és 
annak  összegére  vonatkozó 
javaslatot  fogadja  el,  és  az 
ügyvezető  részére  a  2011.  évre 
vonatkozó,  a  gazdasági 
társaságokról  szóló  2006.  évi  IV. 
törvény 30. § (5) bekezdése szerinti 
felmentvényt  megadása  mellett 
szavazzon,

c. a 2012. évi üzleti tervet fogadja el,
d. a gazdasági társaság 55 millió Ft-os 

folyószámla  hitelfelvételét  hagyja 
jóvá.

3. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  143/2012.  (IV. 
26.)  számú  határozatának  1.  pontját 
módosítja, miszerint a „vízterhelési díj 
nélkül  számított”  szövegrész  a 
csatornaművek  által  szolgáltatott 
szennyvízelvezetés,  tisztítás  és  –
kezelés  szolgáltatás  általános forgalmi 
adóval  számított  legmagasabb 
egységnyi díjtételre vonatkozik.

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

A határozatban elfogadott  dokumentumok 
megegyeznek  a  2012.  május  24-i  
képviselő-testületi  ülés  6.  számú 
előterjesztésében foglaltakkal.

174/2012. (V. 24.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  elfogadja  a 
Dombóvár  és  Környéke  Többcélú 
Kistérségi  Társulás  társulási 
megállapodásának a  Társulás  Tanácsa 
által  a  2012.  március  13-i  ülésén 
tárgyalt  módosítását és a  módosítással 
egységes  szerkezetbe  foglalt  társulási 
megállapodást  a  melléklet  szerinti 
tartalommal.

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.  május  30.  –  a  határozat 
továbbítására

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felel:  Önkormányzati  és 
Szervezési Iroda

A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik a 2012. május 24-i képviselő-
testületi  ülés  7.  számú  előterjesztésében  
foglaltakkal.

175/2012. (V. 24.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dombóvári  Szent 
Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. állami 
átvételéről szóló tájékoztatást megismerte.

176/2012. (V. 24.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  DDOP-2.1.1/A.B-12 
kódszámú  „Turisztikai  attrakciók  és 
szolgáltatások  fejlesztése”  című  pályázat 
előkészítésének  támogatására  vonatkozó 
javaslatot nem fogadja el.
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177/2012. (V. 24.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja a Társadalmi 
Megújulás  Operatív  Program 
„Óvodafejlesztés” című,  TÁMOP 
-3.1.11-12/2 kódszámú  pályázati 
felhíváshoz  kapcsolódó  pályázat 
benyújtását, valamint annak megvalósítását 
és fenntartását.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Polgármestert,  hogy  a  pályázat 
benyújtásához  és  megvalósításához 
szükséges dokumentumokat  aláírja,  ennek 
feltétele azonban a Pénzügyi Bizottság – a 
pályázat  szakmai  és  költségvetési 
tartalmára  vonatkozó  –  jóváhagyó 
határozata.

Határidő: a  pályázat  benyújtására:  a 
Pénzügyi  Bizottság  jóváhagyó  határozatát 
követően azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Városfejlesztési 
Iroda

178/2012. (V. 24.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a Dombóvár,  Erzsébet 
utcai  szakasz  szennyvízcsatornázása 
tárgyában hozott 134/2012. (IV. 3.) számú 
határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és 
Szervezési Iroda 

179/2012. (V. 24.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Nemzeti  Erőforrás 
Minisztérium  Sportért  Felelős 
Államtitkársága felszólítására igazolni kívánja 
az  egyes  sportcélú  ingatlanok  tulajdoni 
helyzetének  rendezéséről  szóló  1996.  évi 
LXV.  törvény  alapján  az  önkormányzat 
tulajdonába került dombóvári 5337/133 hrsz.-
ú,  természetben  a  Termál  u.  5.  alatti  kivett 
hétvégi  ház,  udvar  elnevezésű  ingatlan 
sportcélú  hasznosítását.  A  sportcélú 
hasznosítás arra tekintettel valósul meg, hogy 
az  ingatlan  az  üzemeltető  Dombóvár  és 
Környéke  Víz-  és  Csatornamű  Kft.,  illetve 
egyéb szervezetek dolgozóinak szabadidős és 
sport tevékenységét szolgálja. Amennyiben a 
Dombóvár  és Környéke Víz- és Csatornamű 
Kft.-vel  a  használatot  biztosító  szerződés 
megszűnne, akkor a Képviselő-testület  olyan 
szervezet  részére  adja  használatba  az 
ingatlant,  amely  vállalja  a  szabadidős  és 
sporttevékenység céljára történő használatot.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert a nyilatkozat aláírására.

Határidő: 2012.  május  26. –  nyilatkozat 
megküldésére

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és 
Szervezési Iroda

180/2012. (V. 24.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2012/2013.  tanévben  a 
középiskolai osztályok és szakmai csoportok indítását a következők szerint engedélyezi:

Illyés Gyula Gimnázium számára:

4 évfolyamos gimnáziumi oktatásban: három osztály

Apáczai  Csere  János  Bölcsőde,  Óvoda,  Általános  és  Középiskola,  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény és Kollégium Egységes Iskolájának Középiskolája 
számára:
szakközépiskolai oktatásban:
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- belügyi egyéb szakmacsoportos oktatásban egy osztály
- közgazdasági és művészeti szakmacsoportos oktatásban egy osztály
- informatikai szakmacsoportos oktatásban egy osztály
- közlekedési szakmacsoportos oktatásban egy osztály

Herceg Esterházy Miklós  Szakképző Iskola,  Speciális  Szakiskola  és Kollégium 
számára:

- felzárkóztató oktatásban egy csoport
- speciális szakiskola egy csoport

- előrehozott szakképzés szakmánként  legalább  12  fős  csoportok 
felvétele  esetén  a  létszámnak 
megfelelően

- 10. évfolyamra épülő szakképzés szakmánként  legalább  12  fős  csoportok 
felvétele  esetén  a  létszámnak 
megfelelően

- szakközépiskolai oktatás legalább  25  fő  felvétele  esetén  egy 
osztály

- érettségi utáni szakképzés szakmánként  legalább  12  fős  csoportok 
felvétele  esetén  a  létszámnak 
megfelelően

- felnőttoktatás (esti) szakmánként  legalább  10  fős  csoportok 
felvétele  esetén  a  létszámnak 
megfelelően

A Képviselő-testület nem fogadja el az arra vonatkozó javaslatot, hogy a következő tanévben 
az Illyés Gyula Gimnázium ne indíthasson osztályt a 8 évfolyamos gimnáziumi oktatásban.

A Képviselő-testület  felkéri  az  intézmények  vezetőit,  hogy a  jelentkezőket  a  felvételről  a 
döntésnek megfelelően értesítsék, és az indítandó osztályokba történt beiratkozások adatairól 
a fenntartót értesítsék.

Határidő: 2012. június 30. – tájékoztatás a beiratkozások adatairól 
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Humán Iroda, intézményvezetők



181/2012. (V. 24.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az autóbusszal végzett 
menetrend  szerinti  helyi 
személyszállítással  kapcsolatos 
közszolgáltatás  folyamatos  ellátása 
érdekében  elvégzett  vizsgálat  eredménye 
tárgyú  napirendi  pont  tárgyalását 
felfüggeszti és a döntést elhalasztja.

182/2012. (V. 24.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Gyermekvédelmi 
tevékenység 2011. évi átfogó értékeléséről 
szóló  beszámolót  a  melléklet  szerint 
elfogadja. 

Határidő: 2011.  június  10.  -  a 
beszámoló továbbítására

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Iroda

A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik a 2012. május 24-i képviselő-
testületi  ülés  23.  számú előterjesztésében  
foglaltakkal.

183/2012. (V. 24.) Kt. határozat

1 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 
egybeszerkesztett  alapító  okiratot 
aláírja és az illetékes hatóságok részére 
megküldje.

2 Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Herceg Esterházy 
Miklós  Szakképző  Iskola,  Speciális 
Szakiskola  és  Kollégium  alapító 
okiratának  módosítását a  melléklet 
szerinti  tartalommal  elfogadja. A 
Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Polgármestert,  hogy a módosított  és a 

módosításokkal  egybeszerkesztett 
alapító  okiratot  aláírja  és  az  illetékes 
hatóságok részére megküldje.

3 Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  Egyesített 
Szociális Intézmény  alapító okiratának 
módosítását  a  melléklet  szerinti 
tartalommal  elfogadja. A  Képviselő-
testület  felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a módosított és a módosításokkal 
egybeszerkesztett  alapító  okiratot 
aláírja és az illetékes hatóságok részére 
megküldje.

4 Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  Apáczai  Csere 
János  Bölcsőde,  Óvoda,  Általános  és 
Középiskola,  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény  és 
Kollégium  alapító  okiratának 
módosítását  a  melléklet  szerinti 
tartalommal  elfogadja. A  Képviselő-
testület  felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a módosított és a módosításokkal 
egybeszerkesztett  alapító  okiratot 
aláírja és az illetékes hatóságok részére 
megküldje.

5 Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  József  Attila 
Általános Művelődési Központ  alapító 
okiratának  módosítását  a  melléklet 
szerinti  tartalommal  elfogadja. A 
Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Polgármestert,  hogy a módosított  és a 
módosításokkal  egybeszerkesztett 
alapító  okiratot  aláírja  és  az  illetékes 
hatóságok részére megküldje.

6 Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a Városi  Könyvtár 
alapító  okiratának  módosítását  a 
melléklet  szerinti  tartalommal 
elfogadja. A  Képviselő-testület 
felhatalmazza a Polgármestert,  hogy a 
módosított  és  a  módosításokkal 
egybeszerkesztett  alapító  okiratot 
aláírja és az illetékes hatóságok részére 
megküldje.



7 Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  „Kapaszkodó” 
Szociális  és  Gyermekjóléti 
Alapszolgáltató  Központ  alapító 
okiratának  módosítását  a  melléklet 
szerinti  tartalommal  elfogadja. A 
Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Polgármestert,  hogy a módosított  és a 
módosításokkal  egybeszerkesztett 
alapító  okiratot  aláírja  és  az  illetékes 
hatóságok részére megküldje.

8 a) Dombóvár  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az  Apáczai  Csere  János  Bölcsőde, 
Óvoda,  Általános  és  Középiskola, 
Alapfokú Művészetoktatási  Intézmény 
és  Kollégium  fenntartását  biztosító 
társulási  megállapodást az  alábbiak 
szerint módosítja és fogadja el: 

A társulási  megállapodás 2. pontjában 
felsorolt  működési  terület  az  óvodai 
nevelés  vonatkozásában  Kapospula 
község illetékességi területével egészül 
ki.
b) A  Képviselő-testület  elfogadja  a 
Dombóvár Város, Attala, Csikóstőttős, 
Döbrököz,  Jágónak,  Kapospula, 
Kaposszekcső  és  Nak  Községek 
Közoktatási  Intézményfenntartó 
Társulásának  fenti  módosításokkal 
egységes  szerkezetbe  foglalt  társulási 
megállapodását.  Felhatalmazza  a 
Polgármestert,  hogy  a  módosított  és 
módosításokkal  egybeszerkesztett 
tárulási  megállapodást  aláírja  és  az 
illetékes hatóságok részére küldje meg.
c) A  társulási  megállapodás 
módosítása  2012.  szeptember  1. 
napjától lép hatályba.

Határidő: 2012.  június  30.  –  a 
módosított alapító okiratok és 
társulási  megállapodás 
megküldésére

Felelős:  Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Iroda

A határozatban elfogadott  dokumentumok 
megegyeznek  a  2012.  május  24-i  
képviselő-testületi  ülés  24.  számú 
előterjesztésében foglaltakkal.

184/2012. (V. 24.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. 
évi  költségvetésének  végrehajtása 
érdekében  felkéri  az  Apáczai  Oktatási 
Központ főigazgatóját, hogy a 2012/2013. 
tanévben  gondoskodjon  a  Belvárosi 
Általános  Iskolai  Tagintézmény 
valamennyi  osztályának  a  székhely 
épületben  történő  elhelyezéséről,  és  a 
tagintézmény  tantárgyfelosztásában  a 
Szabadság  utcai  épületben  csak  tanórán 
kívüli oktatási tevékenységet tervezzen. Az 
épületben  található,  a  nevelési-oktatási 
tevékenységhez nem szükséges eszközöket 
és  bútorokat  a  Képviselő-testület  további 
döntéséig  ideiglenesen  használaton  kívüli 
tanteremben raktároztatja el.

Határidő: 2012/2013.  tanév  kezdete  - 
intézmény  valamennyi 
osztályának  a  főépületben 
történő elhelyezésére

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Apáczai  Oktatási 
Központ főigazgatója
Humán Iroda

185/2012. (V. 24.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  58/2012.  (II.  23.) 
számú határozatának 2. pontjában foglaltak 
végrehajtására  előírt  határidőt  2012. 
augusztusi rendes testületi ülés időpontjára 
módosítja.



186/2012. (V. 24.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az ÖKO-DOMBÓ Kft. 
ügyvezetőjének  prémiumfeltételeiként  az 
alábbiakat  javasolja  elfogadásra  a 
gazdasági társaság taggyűlésén:

Prémiumfeltétel Részarány 
az 

értékelésen 
belül:

− 2012.  évi  üzleti  terv  szerinti 
mérleg  szerinti  eredmény 
elérése

50%

− 2012.  december  31-i 
követelések  állománya 
alacsonyabb  legyen  a  2011. 
december  31-i  követelések 
állományánál

20%

− Nyilvántartott  értékvesztés 
összege ne érje el az előző év 
végén  nyilvántartott 
értékvesztést

10%

− Kötelezettségek  összege 
2012.  december  31-én 
alacsonyabb  legyen  75.842 
eFt-nál

10%

− Hulladékudvar  üzemeltetési 
költségei  10%-kal 
csökkenjenek  a  2011.  évi 
költségekhez viszonyítva

10%

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert fenti döntések képviseletére.

Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  ÖKO-DOMBÓ 
Kft.

187/2012. (V. 24.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  Önkormányzat 
2012.  évi  költségvetése  110-es  cím  VI. 
Felújítások  alcím  1.  Járdafelújítások 

alcímcsoportra  megállapított  3  millió 
forintból  2  millió  forint  összeget  a 
méhnyakrák elleni védőoltás támogatására 
csoportosít át.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Városgazdálkodási Iroda

188/2012. (V. 24.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Apáczai Csere János 
Bölcsőde,  Óvoda,  Általános  és 
Középiskola,  Alapfokú  Művészetoktatási 
Intézmény és Kollégium Egységes Iskolai 
Intézményegysége  által  benyújtani  kívánt 
TÁMOP-3.4.3.-11/2  „iskolai 
tehetséggondozás”  pályázatának 
végrehajtását és megvalósulását támogatja.

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

Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Iroda

189/2012. (V. 24.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  „Parkfenntartási, 
valamint  gyalogos  és  kerékpáros 
közlekedőfelületek  tisztítási,  illetve 
hóeltakarítási,  síkosságmentesítési 
feladatainak  ellátása  Dombóvár  város 
közterületein”  tárgyú  vállalkozási 
szerződés  felülvizsgálata  ügyében  tett 
beszámolót  elfogadja  és  a  tárgyalás 
eddigi eredményeit  jóváhagyja azzal a 
feltétellel, hogy:

a. a  lehetséges  módosítás  konkrét 
tartalmát  jogi-közbeszerzési 
szempontból felül kell vizsgálni, és 
a részleteket, lehetőségeket ismét a 
képviselő-testület  elé  kell 
terjeszteni megvitatásra,



b. a  szerződésmódosítás  ügyében  a 
végleges döntés jogát fenntartja.

2. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Városgazdálkodási  Bizottság  elnökét 
az  1.  pontban  részletezett  tárgyalások 
lefolytatására,  annak  eredménye  és  a 
konkrét részletek képviselő-testület elé 
történő terjesztésére.

Határidő: 2012. június 30. – a tárgyalások 
eredményének  képviselő-testület  elé 
terjesztésére
Felelős: Városgazdálkodási  Bizottság 
elnöke
Végrehajtásért  felelős: Városfejlesztési 
Iroda

190/2012. (V. 24.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Szivárvány  Óvodai 
gyermek  tanuszoda  működőképességének 
fenntartása  érdekében  a  párátlanító 
berendezés  javítását  elvégezteti  a  GEA 
Klímatechnika  ZRt.-vel,  amely  munkára 
maximum  nettó  1.000.000,-  Ft  összeget 
biztosít  az  Önkormányzat  „2012.  évi 
költségvetési  kiadásainak  110  –  III.  –  8. 
Ingatlanok  üzemeltetése”  terhére  azzal  a 
kikötéssel,  hogy  az  összegből  a  nettó 
577.000,-  Ft-on  felül  csak  pótmunka 
finanszírozható.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Polgármestert  a  javítási  munkával 
kapcsolatos szerződés aláírására.

Határidő:  2012. június 15. – a szerződés 
aláírására.
Felelős:  Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Városfejlesztési 
Iroda

191/2012. (V. 24.) Kt. határozat

1.) Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  felhatalmazza  a 
„Kapaszkodó”  Szociális  és 
Gyermekjóléti  Alapszolgáltató 
Központ  vezetőjét  a  kistérségi 

startmunka  mintaprogram  keretében 
megtermelt  burgonya,  vöröshagyma, 
fokhagyma  Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási  NKft.  által 
meghatározott  hányadának  szociális 
alapon történő elosztására.

A  Képviselő-testület  felkéri  az 
intézményvezetőt  a  szociális  juttatás 
jogosultsági  feltételeinek  egységes 
szempontrendszer  alapján  történő 
meghatározására,  továbbá  felkéri  az 
intézményvezetőt  és  az  ügyvezetőt 
arra,  hogy  együttműködési 
megállapodásban rögzítsék a termény 
szociális  alapon történő elosztásának 
végrehajtási feltételeit.

A Képviselő-testület  felhatalmazza a 
Polgármestert  a  „Kapaszkodó” 
Szociális  és  Gyermekjóléti 
Alapszolgáltató Központ megbízására 
vonatkozó  szerződés  tartalmának 
jóváhagyására és aláírására.

2.) Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  felhatalmazza  a 
Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási  NKft. 
ügyvezetőjét  a  kistérségi  startmunka 
mintaprogram  során  megtermelt 
zöldségek  NKft.  által  meghatározott 
hányadának értékesítésére.

A  testület  felhatalmazza  az 
ügyvezetőt  arra,  hogy  az 
értékesítésből  származó  bevételt  a 
startmunka  mintaprogram  során 
felmerülő  költségekre,  illetve  a 
program  fejlesztését  célzó 
beruházások  költségeinek 
finanszírozására  fordíthassa.  Az 
ügyvezető  a  bevételek 
felhasználásáról a program 2012. évi 
végrehajtását követően, de legkésőbb 
2013. január 31-ig köteles beszámolni 
a képviselő-testületnek.

A testület felkéri az ügyvezetőt arra, 
hogy  a  „Kapaszkodó”  Szociális  és 



Gyermekjóléti  Alapszolgáltató 
Központ  vezetőjével  együttműködési 
megállapodásban rögzítsék a termény 
szociális  alapon történő elosztásának 
végrehajtási feltételeit.

Határidő:  2013.  január  31.-  program 
végrehajtásáról szóló beszámoló
Felelős: Hegedüs Csaba képviselő
Végrehajtásért felelős: 
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási 
Nkft. ügyvezetője,
„Kapaszkodó”  Szociális  és 
Gyermekjóléti  Alapszolgáltató  Központ 
vezetője

192/2012. (V. 24.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  „Együtt, 
egymással,  gyermekeinkért,  a jövőért” 
Új  K.O.R –  Új  Kapos-menti  Oktatási 
Rendszer  című,  DDOP-3.1.2/2F-2f-
2009-0021  azonosító  számú  pályázati 
projekt  megvalósításáról  szóló 
Konzorciumi  együttműködési 
megállapodás  módosítását  a  melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja.
A  képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert,  hogy  a  Konzorciumi 
együttműködési  megállapodás 
módosítását  a  konzorciumi  tagokkal 
történt egyeztetést követően jóváhagyja 
és aláírja.

Határidő: a  konzorciumi  tagokkal 
történt egyeztetést követően azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: 
Városfejlesztési Iroda

2. Dombóvár  Város  önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Konzorciumi 
együttműködési  megállapodás  10. 
pontjának  felhatalmazása  alapján  a 
Konzorciumi  együttműködési 
megállapodásban  nem  szabályozott 
kérdések  rendezéséről  szóló 
Együttműködési  és  finanszírozási 

megállapodás  módosítását  a  melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja.
A  képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert,  hogy  az 
Együttműködési  és  finanszírozási 
megállapodás  módosítását  a 
konzorciumi  tagokkal  történt 
egyeztetést  követően  jóváhagyja  és 
aláírja.

Határidő: a  konzorciumi  tagokkal 
történt egyeztetést követően azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Városfejlesztési Iroda

3. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  „Együtt, 
egymással,  gyermekeinkért,  a jövőért” 
Új K.O.R. – Új Kapos-menti  Oktatási 
Rendszer  című,  DDOP-3.1.2/2F-2f-
2009-0021  azonosító  számú  pályázati 
projekt önrészére és a konzorciumi tag 
településre eső arányos költségek még 
fennálló  részének  átutalására 
vonatkozóan  a  települések  felé 
történjen meg a szükséges intézkedés.

Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Városgazdálkodási Iroda

A határozatban elfogadott  dokumentumok 
megegyeznek  a  2012.  május  24-i  
képviselő-testületi  ülés  27.  számú 
előterjesztésében foglaltakkal.

193/2012. (V. 24.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  Bükösdi  Olga 
képviselőnek  az  Oktatási  és  Kulturális 
Bizottság  elnöki  tisztségéről  való 
lemondása  miatt  a  bizottság  új  elnökévé 
Nagy  Roland  képviselő  megválasztására 
vonatkozó javaslatot nem fogadja el.

194/2012. (V. 24.) Kt. határozat



1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  hozzájárul  az 
ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- 
és Hulladékgazdálkodási  Kft.  6 millió 
Ft  összegű  folyószámlahitel 
felvételéhez.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a döntés képviseletére a 
gazdasági társaság taggyűlésén.

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Kft.  felvett 
folyószámlahitelére  kért  készfizető 
kezesség  mértékéről  tárgyalást 
kezdeményez  a  Völgység-Hegyhát 
Takarékszövetkezettel.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert a tárgyalásokra és annak 
eredménye  képviselő-testület  elé 
terjesztésére.

Határidő: 2012. június 30. – a tárgyalások 
eredményének  képviselő-
testület elé terjesztésére

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
ÖKO-DOMBÓ  Kft.,  Városgazdálkodási 
Iroda

195/2012. (V. 24.) Kt. határozat

1) Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Herceg Esterházy 
Miklós  Szakképző  Iskola,  Speciális 
Szakiskola és Kollégium által az iskola 
tanműhelyében  oktatott  hegesztő, 
villanyszerelő  és  szerkezetlakatos 
szakmák  gyakorlati  oktatásának 
megszervezésével  és  lebonyolításával 
2012.  szeptember  1.  napjától  a 
Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási  NKft.-t  bízza meg, 
a  410/2011.  (X.  17.)  Kt.  határozat  5. 
pontjának  az  iskolai  tanműhelyre 
vonatkozó rendelkezését visszavonja.

2) Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  felhatalmazza  a 

Herceg  Esterházy  Miklós  Szakképző 
Iskola,  Speciális  Szakiskola  és 
Kollégium  vezetőjét,  hogy  2012. 
szeptember  1.  napjától  a  Dombóvári 
Város-  és  Lakásgazdálkodási  NKft. 
számára  az  iskola  használatában  álló, 
az  iskola  székhelyének  területén 
található  tanműhelyeket  a  Dombóvári 
Város-  és  Lakásgazdálkodási  NKft. 
számára  szakképzés  gyakorlati 
feladatainak  ellátása  céljából  bérbe 
adja.

3) Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  felkéri  a 
Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási NKft. ügyvezetőjét, 
hogy  a  szakképzés  megkezdéséhez 
szükséges bejelentéseket tegye meg, és 
a  képzés  folytatásához  szükséges 
engedélyeket  az illetékes  hatóságoktól 
szerezze  be,  valamint  a 
tanulószerződések  megkötésével  és 
bejelentésével  kapcsolatos  teendőket 
lássa el.

Határidő: 2012.  szeptember  1.  – 
Tanműhely  bérbeadási  szerződésének 
megkötésére,  szakmai  gyakorlati  képzés 
folytatásához  szükséges  engedélyek 
beszerzésére,  támogatási  szerződés 
megkötésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Dombóvári Város- 
és Lakásgazdálkodási Nkft. ügyvezetője,
Herceg  Esterházy  Miklós  Szakképző 
Iskola igazgatója,
Humán Iroda

196/2012. (V. 24.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  ÖKO-DOMBÓ 
Kft.-vel a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos  közszolgáltatás  Dombóvár 
város területén való ellátása érdekében 
2006.  december  21-én  megkötött 
szerződés  2012.  július  1-jétől  a 
szelektív  hulladékgyűjtéssel 



kapcsolatos  feladatokkal  történő 
kiegészítésével egyetért.

2. A  Képviselő-testület  felkéri  a  Kft. 
ügyvezetőjét  a  közszolgáltatási  díj 
módosítási javaslatának pontosítására.

Határidő: 2012.  június  15.  -  az  új 
közszolgáltatási  díj 
módosítási  javaslatának 
beterjesztésére

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
ÖKO-DOMBÓ Kft.

197/2012. (V. 24.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Mikes  Kelemen 
utcában  található,  dombóvári  3827 
hrsz.-ú  982  m2 nagyságú  beépítetlen 
területtel  kapcsolatban  nem  él  az 
adásvételi  szerződésben  az 
önkormányzat  javára  kikötött  elállási 
joggal,  illetve  nem kívánja  az  építési 
telket visszavásárolni.

Határidő: 2012.  június  15.  – 
értesítésre

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Önkormányzati és Szervezési Iroda

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  versenyeztetéssel 
bérbe  kívánja  adni  a  Teleki  utcában 
található  dombóvári  2856  hrsz.-ú, 
10.433 m2 nagyságú vásártér területet a 
rendeltetésének  megfelelő  célra  nettó 
170.000,-Ft/év  induló,  évente  az 
inflációval  emelkedő  bérleti  díjjal 
2012. július 1-től 5 évre,  újabb 5 éves 
meghosszabbítási  lehetőséggel,  azzal, 
hogy ha a bérlő az ingatlanon található 
épületet  helyreállítja,  annak  költségét 
nem háríthatja át az önkormányzatra és 
az a bérleti díjba nem számítható be. A 
sikeres pályázónak meg kell téríteni az 
önkormányzat  részére az értékbecslési 
díjat.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  pályázati  felhívás 
jóváhagyására,  és  a  legmagasabb 
összegű  bérleti  díjat  megajánló 
pályázóval  a  bérleti  szerződés 
megkötésére. 

Határidő: 2012.  június  15.  – 
meghirdetésre

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Önkormányzati és Szervezési Iroda

3. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  Szekszárd  Megyei 
Jogú  Város  Önkormányzatának  a 
Harkány,  Üdülés  u.  23.  szám  alatti, 
harkányi  1246/2.  helyrajzi  számon 
nyilvántartott  ingatlan önkormányzatot 
megillető  tulajdoni  hányadának  (a 
tényleges  használati  viszonyok  szerint 
a  23.  szám  alatti  üdülő  és  a 
hozzátartozó földrészlet) 1.000.000,-Ft-
on történő megvásárlásra  tett  ajánlatát 
nem fogadja el.

Határidő: 2012.  június  15.  – 
értesítésre

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Önkormányzati és Szervezési Iroda

4. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 47/2011. (II. 14.) 
számú  határozatának  2.  pontját 
módosítja,  miszerint  a  758/2  hrsz.-ú, 
közterület  megnevezésű  ingatlan  is  a 
dr. Sáfár László utca nevet viseli.

Határidő:  2012.  június  15.  –  a 
földhivatali bejelentésre
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Önkormányzati és Szervezési Iroda

5. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 97/2012. (III. 29.) 
számú határozatát módosítja, miszerint 
a Dombóvári Kutyás Egyesület részére 
a  használatot  bérlet  formájában 
biztosítja,  és  az  Egyesülettel  bérleti 
szerződést  kell  kötni,  a  határozat 
végrehajtási  határidejét  2012.  június 



15-re módosítja.

6. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Magyarországi 
Zsidó  Hitközségek  Szövetsége 
(MAZSIHISZ)  tulajdonában  álló 
Dombóvár,  Deák  Ferenc  u.  11.  szám 
alatti,  dombóvári  202 hrsz.-ú lakóház, 
udvar,  gazdasági  épület  megnevezésű 
ingatlanra vonatkozó, az önkormányzat 
javára  szóló  használati  jogot  alapító 
használati  megállapodást  közös 
megegyezéssel  meg  kívánja  szüntetni, 
és a MAZSIHISZ beleegyezése esetén 
felhatalmazza  a  polgármestert  az 
önkormányzati  használati  jog  közös 
megegyezéssel  való  megszüntetésére 
irányuló  megállapodás  megkötésére. 
Amennyiben  a  MAZSIHISZ  nem 
fogadja  el  a  használati  jog  közös 
megegyezéssel  való  megszüntetését,  a 
120/2012. (III. 29.) számú határozata 1. 
pontja szerinti tárgyalásoknak arra is ki 
kell  terjednie,  hogy  a  Dombóvári 
Magyar-Izraeli Baráti Társaság átvegye 
a  használatot az  önkormányzattól.  A 
Képviselő-testület a 120/2012. (III. 29.) 
számú  határozata  1.  pontjának 
végrehajtási  határidejét  2012.  június 
30-ig meghosszabbítja. 

7. A  Képviselő-testület,  mint  használó 
hozzájárul, hogy a Dombóvári Magyar-
Izraeli  Baráti  Társaság  a  Dombóvár 
belterület  213  hrsz.-ú,  „kivett 
közterület”  megnevezésű  ingatlanon 
elhelyezett emléksziklát a Deák Ferenc 
u. 11. szám alatti, dombóvári 202 hrsz.-
ú  lakóház,  udvar,  gazdasági  épület 
megnevezésű  ingatlanra  áthelyezze a 
saját  költségére,  amennyiben  ahhoz  a 
tulajdonos MAZSIHISZ hozzájárul.

8. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  153/2012.  (IV. 
26.) számú határozatával a Kórház utca 
37.  szám  alatti,  korábban 
nővérszállóként  használt  ingatlan 
(dombóvári  2895/1  hrsz.) 
értékesítésének folyamatát felfüggeszti 
mindaddig,  amíg  az  ingatlan 
tulajdonjogi helyzete nem tisztázódik a 

települési önkormányzatok fekvőbeteg-
szakellátó  intézményeinek  átvételéről, 
és  az  átvételhez  kapcsolódó  egyes 
törvények  módosításáról  szóló  2012. 
évi XXXVIII. törvényre tekintettel.

198/2012. (V. 24.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  Szabó  Loránd 
polgármester  szabadságát  az  alábbiak 
szerint kiadja:

1. a  jóváhagyott  szabadságolási  terv 
szerint  2012.  május  29.  napjától 
2012.  június  8.  napjáig  9  nap 
szabadságot, 

2. a  jóváhagyott  szabadságolási  tervtől 
eltérően  2012.  június  11.  napjától 
2012.  június  29-ig  15  nap 
szabadságot,  amennyiben  pedig 
Szabó  Loránd  polgármester 
összeférhetetlenségét  a  képviselő-
testület kimondja, és a foglalkoztatási 
jogviszonya  ebből  eredően  2012. 
június 30-a előtt megszűnik, akkor a 
foglalkoztatási  jogviszonya 
megszűnéséig  tartó  időtartamnak 
megfelelő  szabadságot  a 
közszolgálati  tisztviselőkről  szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 103. § (2) 
és  (5)  bekezdése  alapján  az  alábbi 
indokokkal:

a  2011.  évben  igénybe  nem 
vett,  illetve  ki  nem  adott  és 
2012. évre áthozott szabadságát 
a  közszolgálati  tisztviselőkről 
szóló  2011.  évi  CXCIX. 
törvény 104. § (2) bekezdése a) 
pontja  alapján  ki  kellett  volna 
adni,
amennyiben  kimondásra  kerül 
az  összeférhetetlensége,  abban 
az  esetben  az  esetleges 
jogorvoslati  eljárás  idejére 
indokolt  a  munkavégzés  alól 
szabadsággal mentesíteni, 
amennyiben  a  foglalkoztatási 
jogviszonya  megszűnik,  a 



fennálló  szabadsága  arányos 
részét  meg  kell  váltani,  a 
szabadságkiadással 
csökkenthető  a 
szabadságmegváltásból  eredő 
fizetési kötelezettség.

Határidő: Azonnal - értesítésre
Felelős: Alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyző

______________________



RENDELETEK

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

A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésén elfogadott rendelete:

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek 
hatályon kívül helyezéséről

Dombóvár  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  szabálysértésekről,  a 
szabálysértési eljárásról és a nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) 
bekezdésében, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13. § (2) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás  alapján,  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés  a)  pontjában  meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Hatályát veszti:
1 a város címeréről és zászlójáról szóló 7/1991. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 5. §-a.
2 a  települési  folyékony  hulladék  –  szippantott  szennyvíz  –  összegyűjtésére, 

elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásokról szóló 35/1999. (XI. 30.) 
önkormányzati rendelet 15. §-a.

3 a  város  címeréről  és  zászlójáról  szóló  7/1991.  (VI.  14.)  önkormányzati  rendelet 
módosításáról szóló 13/2000. (IV. 14.) önkormányzati rendelet. 

4 a  települési  folyékony  hulladék  –  szippantott  szennyvíz  –  összegyűjtésére, 
elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásokról szóló 35/1999. (XI. 30.) 
önkormányzati  rendelet  módosításáról  szóló  19/2000.  (IV.  14.)  önkormányzati 
rendelet. 

5 a  temetőkről  és  a  temetkezés  rendjéről  szóló  25/2001.  (VI.  28.)  önkormányzati 
rendelet 23. §-a.

6 a  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  helyi  közszolgáltatásról  szóló  34/2002. 
(XII. 12.) önkormányzati rendelet VI fejezete.

7 a  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  helyi  közszolgáltatásról  szóló  34/2002. 
(XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2005. (I. 28.) önkormányzati 
rendelet 4. §-a. 

8 a  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  helyi  közszolgáltatásról  szóló  34/2002. 
(XII.  12.)  önkormányzati  rendelet  módosításáról  szóló  15/2005.  (III.  1.) 
önkormányzati rendelet 2. §-a. 

9 a  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  helyi  közszolgáltatásról  szóló  34/2002. 
(XII.  12.)  önkormányzati  rendelet  módosításáról  szóló  61/2005.  (XII.  2.) 
önkormányzati rendelet 2. §-a. 

10 a  távhőszolgáltatásról  szóló  2005.  évi  XVIII.  törvény  rendelkezéseinek  Dombóvár 
város  területén  történő  végrehajtásáról,  valamint  a  távhőszolgáltatás  legmagasabb 
díjairól szóló 62/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelet 17. §-a.

11 a  közterület-használat,  hirdetési,  reklámcélú  építmények,  táblák  elhelyezésének 
szabályozásáról szóló 5/2006. (II. 20.) önkormányzati rendelet VI. fejezete.
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12 a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település köztisztaságáról szóló 24/2007. (VI. 
6.) önkormányzati rendelet V. fejezete.

13 az állatok tartásáról és védelméről szóló 28/2007. (VI. 29.) önkormányzati rendelet IV. 
fejezet 19. §-a. 

14 a  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  helyi  közszolgáltatásról  szóló  34/2002. 
(XII.  12.)  önkormányzati  rendelet  módosításáról  szóló  18/2008.  (IV.  1.) 
önkormányzati rendelet 8. §-a. 

15 a  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  helyi  közszolgáltatásról  szóló  34/2002. 
(XII.  12.)  önkormányzati  rendelet  módosításáról  szóló  30/2008.  (VI.  30.) 
önkormányzati rendelet 3. §-a. 

16 a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település köztisztaságáról szóló 24/2007. (VI. 
6.)  önkormányzati  rendelet  módosításáról  szóló  31/2008.  (VI.  30.)  önkormányzati 
rendelet 1. §-a. 

17 a környezet védelméről szóló 30/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet VII. fejezet 
20. §-a. 

18 a  temetőkről  és  a  temetkezés  rendjéről  szóló  25/2001.  (VI.  28.)  önkormányzati 
rendeletet módosításáról szóló 36/2011. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 4. §-a. 

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát  
veszti. 

Szabó Loránd dr. Gábor Ferenc
polgármester jegyző
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