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HATÁROZATOK
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.
rendkívüli ülésén elfogadott határozatai:

484/2015. (XI. 16.)Kt. határozat
Önkormányzati bérlakásokkal
kapcsolatos döntések módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az 52/2012. (II. 23.), a
213/2012. (VII. 5.), a 346/2012. (XI. 29.),
a 362/2013. (X. 31.), a 144/2014. (IV. 10.),
a
376/2014.(VIII.28.),
a
438/2014.(XII.18.), a 234/2015.(V.14.), a
344/2015.(VII.23.) és a 433/2015.(X.26.)
Kt.
határozat
szerinti
bérlakásértékesítésekkel kapcsolatban – fenntartva
az azokban foglalt rendelkezéseket, a jelen
határozatban foglalt módosítással együtt –
az alábbiakról dönt:
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Dombóvár, Fecske u.
5. szám alatti, dombóvári 6033 hrsz.-ú
lakóház,
udvar,
gazdasági
épület
megnevezésű
ingatlant
törli
az
értékesítésre kijelölt lakások közül.
485/2015. (XI. 16.)Kt. határozat
Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs
Községek Szociális Intézményfenntartó
Társulása társulási megállapodásának
módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 384/2015. (IX. 24.)
számú határozattal elfogadott Dombóvár
Város, Gyulaj és Szakcs Községek
Szociális Intézményfenntartó Társulásának
2016. január 1-jén hatályba lépő társulási
megállapodását a melléklet szerint
módosítja, és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt, 2016. január 1-től
hatályos társulási megállapodását a
melléklet szerint elfogadja.

november 16-i

A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert,
hogy
a
társulási
megállapodás módosítását, valamint a
módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt
társulási
megállapodást
a
Képviselő-testület, mint a Társulás tagja
nevében aláírja.
Határidő: 2015. november 25. – társulási
megállapodás aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati
Iroda
A határozatban elfogadott dokumentumok
megegyeznek a 2015. november 16-i
képviselő-testületi
ülés
3.
számú
előterjesztésében foglaltakkal.
486/2015. (XI. 16.)Kt. határozat
A Lehel sor nyugati oldala
árokrendezéséről szóló vállalkozási
szerződés módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Topa és Társa Építési
Kft. kérelme alapján a Felek között
„Dombóvár, Lehel sor nyugati (páros)
oldalán található árok rendezése, egységes
átereszek, bejárók kialakítása” tárgyú,
2015. szeptember 24-én kötött vállalkozási
szerződés teljesítési határidejét 2016.
március 31-re módosítja azzal, hogy
fenntartja, miszerint a vállalkozó a
szerződés
teljesítési
határidejét
elmulasztotta és késedelembe esett, ezért a
képviselő-testület a 2015. szeptember 24én kötött vállalkozási szerződés teljesítési
határideje lejártának napjától 2015.
november 16-ig érvényesíti a szerződés
szerinti kötbérigényét, amennyiben annak
jogi feltételei fennállnak. A vállalkozási
szerződés jelen módosítással nem érintett

Dombóvári Közlöny
részeit változatlan tartalommal hatályban
és érvényben maradnak.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert
a
szerződésmódosítás
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Városüzemeltetési Iroda
487/2015. (XI. 16.)Kt. határozat
A Gunaras Gyógyfürdő és
Idegenforgalmi Zrt. és Dombóvár Város
Önkormányzata közötti vitarendezésről,
és a hozzá kapcsolódó letéti szerződésről
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az 1.850.490,- Ft, azaz
egymillió-nyolcszázötvenezernégyszázkilencven
forint
összegű
késedelmi kamat jogcímén érvényesíteni
kívánt követelés –
jogalapjának,
számításának
módjának
és
jogszerűségének megállapítása érdekében
aláveti magát a közvetítői tevékenységről
szóló 2002. évi LV. törvény rendelkezései
alapján a közvetítői döntésnek.
A Képviselő-testület a mellékelt dr. Csapó
Péter ügyvéd által szerkesztett ügyvédi
letéti szerződést jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert az igazságügyért felelős
miniszter által vezetett igazságügyi
névjegyzékből közvetítő személyének
kijelölésére, illetve jóváhagyására és a
letéteményes díjának és költségeinek
meghatározására.
Határidő: 2016. január 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
A határozatban jóváhagyott dokumentum
megegyezik a 2015. november 16-i
képviselő-testületi
ülés
9.
számú
előterjesztésében foglaltakkal.
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488/2015. (XI. 16.)Kt. határozat
A Támasz Otthonnál szükséges egyéb
kivitelezési munkákról
Dombóvár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Egyesített Szociális
Intézmény megfelelő működése érdekében
támogatja a Támasz Otthonnál jelenleg
folyó, pályázattal támogatott kivitelezéssel
nem érintett épületrészekre vonatkozóan a
felmerült további munkák elvégzését.
A Képviselő-testület a kivitelezési munkák
elvégzéséhez maximum 2.500.000,- Ft
támogatást biztosít az önkormányzat 2016.
évi költségvetésének terhére.
A
Képviselő-testület
felkéri
a
polgármestert,
hogy
folytasson
le
közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárást a
szükséges
építőipari
munkák
kivitelezőjének kiválasztására, és írja alá a
legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozóval a
vállalkozási szerződést.
Határidő:
2015. november 20. – a beszerzési eljárás
megindítására.
2015. december 30.
– a kivitelezési
munkák elvégzésére.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda
489/2015. (XI. 16.)Kt. határozat
A településrendezési eszközökre
beérkezett véleményekről és tervezői
válaszokról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a módosítás alatt lévő
településrendezési eszközeire vonatkozóan
a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. §
(2) bekezdése alapján a véleményezési
szakaszban beérkezett véleményekkel
kapcsolatban az alábbiakról nyilatkozik:
A képviselő-testület a melléklet szerint
összefoglalt beérkezett észrevételeket,
véleményeket, valamint a véleményekre,
észrevételekre
vonatkozó
tervezői

Dombóvári Közlöny
válaszokat megismerte, azokkal egyetért és
azokat elfogadja. A beérkezett vélemények
alapján megállapítja, hogy a 2/2005. (I.
11.) Korm. rendelet szerinti környezeti
vizsgálat nem szükséges.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a településrendezési
eszközök módosításával kapcsolatos teljes
dokumentációt záró véleményezésre küldje
meg az állami főépítészi hatáskörében
eljáró Tolna Megyei Kormányhivatalnak.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda
A határozatban elfogadott dokumentum
megegyezik a 2015. november 16-i
képviselő-testületi
ülés
4.
számú
előterjesztésében foglaltakkal.
490/2015. (XI. 16.)Kt. határozat
Az uniós projektekhez kapcsolódó
tervezési munkákról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az uniós projektekhez
kapcsolódó tervezési munkák beszerzési
feladatainak
ellátását
a
100%-os
önkormányzati tulajdonban levő DombóLand Kft. gazdasági társaságra bízza
feladatellátásra
vonatkozó
szerződés
keretében.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a feladatellátási szerződés
aláírására.
Határidő: 2015. december 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet
491/2015. (XI. 16.)Kt. határozat
Betlehemi kompozíció állításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja Törő György
fafaragó, népi iparművész 3 alakból álló
betlehemi kompozíciójának megvásárlását
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azzal, hogy az alkotás az advent
időszakában a Dombóvár, Kernen téren
kerül felállításra. A képviselő-testület a
kompozíció megvásárlására a 2016. évi
költségvetésében bruttó 317.500 forintot
biztosít.
A
Képviselő-testület
jóváhagyja
a
kompozíció elhelyezésére alkalmas –
jászolt
szimbolizáló
–
faszerkezet
elkészítését (150.000,-Ft) és 1 db, a
betlehem
vagyonvédelmét
szolgáló
akkumulátoros
kamera
(50.000,-Ft)
beszerzését.
A képviselő-testület a költségekre a város
2015. évi költségvetésének VII. 17. (Illyés
Gyula Gimnázium pince-klub helyiség
padlóburkolat felújítása) sorából 200.000
forintot csoportosít át.
Határidő:
2015. november 20. – a szerződés
megkötésére
2015. december 6. – a kompozíció
felállítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet
Dombóvár
Város
Önkormányzata
Képviselő-testületének 2015. november
26-i
rendes
ülésén
elfogadott
határozatai:
492/2015. (XI. 26.)Kt. határozat
A műszaki tanácsadói feladatok
ellátására vonatkozó megbízási
szerződés meghosszabbításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2016. december 31-ig
meghosszabbítja
az
önkormányzatot
terhelő
víziközmű-fejlesztésekkel
kapcsolatos műszaki tanácsadói feladatok
ellátására a Dombóvár és Környéke Víz- és
Csatornamű Kft.-vel 2013. október 31-én
kötött Megbízási szerződést.

Dombóvári Közlöny
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a megbízási szerződés
módosításának aláírására.
Határidő: 2015. december 15. – a
szerződésmódosítás aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda
493/2015. (XI. 26.)Kt. határozat
A Dombóvár és Környéke Víz- és
Csatornamű Kft. taggyűlésén a többségi
tulajdonos döntésének képviseletéről
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete, mint a Dombóvár és
Környéke Víz- és Csatornamű Kft.
többségi tulajdonosa az alábbiakról
rendelkezik:
A Képviselő-testület a Dombóvár és
Környéke Víz- és Csatornamű Kft. 2015.
november 12-én megtartott taggyűlésén
a) a cég még fennálló követeléseinek
kezelése,
illetve
értékesítése
érdekében
az
EOS
KSI
Magyarország
Inkasszó
Kft.
ajánlatának megtételéhez szükséges
intézkedésekről
szóló
78/2015.
(XI.12.) Tgy. sz. határozatot,
valamint
b) a
víziközmű
üzemeltetési
tevékenységéből megmaradt anyagok
és használaton kívüli tárgyi eszközök
selejtezésével kapcsolatban hozott
79/2015. (XI.12.) Tgy. sz. határozatot
jóváhagyja.
Határidő: 2015. november 30. - értesítésre
Felelős: Tigelmann Péter alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati
Iroda
494/2015. (XI. 26.)Kt. határozat
A kaposszekcsői hulladékudvar
igénybevétele tárgyában lefolytatott
tárgyalás eredményéről
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Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
kaposszekcsői
hulladékudvar
igénybevételével
kapcsolatban az alábbi döntést hozza:
1. A képviselő-testület a hulladékudvar
fenntartásával kapcsolatos költségek
állandó és változó költségekre történő
felosztásával egyetért.
2. A képviselő-testület támogatja, hogy az
állandó költségek az igénybe vevő
települések lakosságszáma, míg a
változó
költségek
a
tényleges
igénybevétel
alapján
kerüljenek
felosztásra havi utólagos elszámolással.
3. A képviselő-testület a fentiek alapján a
hulladékudvar
fenntartásával
járó
állandó költségekhez legfeljebb havi
bruttó 350.000 forinttal járul hozzá.
4. A képviselő-testület egyetért azzal,
hogy a hulladékudvart kizárólag az
annak fenntartásával járó költségekhez
hozzájáruló településen lakcímmel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező
természetes személyek és csak
lakcímkártya
valamint
fényképes
igazolvány együttes felmutatásával
vehessék igénybe.
5. A képviselő-testület egyetért azzal,
hogy
a
hulladékudvart
azon
önkormányzatok
lakosai
vehetik
igénybe, amely önkormányzatok a
Mecsek-Dráva
Önkormányzati
Társulás felé legfeljebb 4 évet elérő
társulási hozzájárulás elmaradással
rendelkeznek.
6. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a fentieknek megfelelő
megállapodás aláírására Kaposszekcső,
Dalmand, Jágónak és Csikóstőttős
településekkel, valamint az ÖKODOMBÓ Nkft.-vel.
Határidő: A megállapodás aláírására –
2015. december 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda, ÖKO-DOMBÓ Nkft.

Dombóvári Közlöny

495/2015. (XI. 26.)Kt. határozat
Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft.
ügyvezetői feladatainak ellátásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete egyetért az ÖKODOMBÓ Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Somfalvi József munkaszerződésének
2016. június 30. napjáig történő
meghosszabbításával.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert döntésének képviseletére,
valamint a munkaszerződés-módosítás
aláírására.
Határidő: 2015. december 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda
496/2015. (XI. 26.)Kt. határozat
A Dombó-Média Kft. ügyvezetői
feladatainak ellátásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Enczel
Istvánné
Dombó-Média Kft. ügyvezetői megbízását
- díjazásának változtatása nélkül - 2016.
június 30-ig meghosszabbítja.
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elfogadja. A nyilvánosság folyamatos
biztosítása
érdekében
elrendeli
a
Közbeszerzési Hatóság által működtetett
Közbeszerzési
Adatbázisban
(KBA),
illetve a www.dombovar.hu honlapon való
közzétételét.
Határidő: 2015. november 30. – a
közzétételre
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda
A határozatban elfogadott dokumentum
megegyezik a 2015. november 26-i
képviselő-testületi
ülés
14.
számú
előterjesztésében foglaltakkal.
498/2015. (XI. 26.)Kt. határozat
A
közvilágítás
közbeszerzési
megindításáról
1.

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete döntést hoz a
közvilágítás
korszerűsítés
megvalósítására
irányuló
közbeszerzési eljárás megindításáról
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény alapján.

2.

A Képviselő-testület az eljárás
lefolytatásával a Turi Ügyvédi Irodát
(7621 Pécs, Teréz u. 11-13.) bízza
meg az átalánydíjas szerződés
keretében. Javaslatuk alapján az
eljárás fajtájának elfogadását, az
eljárást megindító felhívás és a
dokumentáció
jóváhagyását
a
Polgármesterre bízza.

3.

A Képviselő-testület jóváhagyja az
alábbi
személyi
összetételű
bírálóbizottságot az eljárásban való
közreműködésre:

A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a megbízási szerződés fenti
tartalmú jóváhagyására és aláírására.
Határidő: 2015. december 20. – a
megbízási szerződés aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet
497/2015. (XI. 26.)Kt. határozat
A közbeszerzési terv módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Önkormányzat
2015. évi módosított Közbeszerzési Tervét
az
előterjesztés
melléklete
szerint

korszerűsítés
eljárásának

Bírálóbizottsági
tag neve

Kbt. 27. § (3)
bekezdése szerinti
szakértelem

Vincellérné dr. Illés jogi

Dombóvári Közlöny
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Krisztina
Varga Péter

közbeszerzés tárgya
szerinti szakmai

Kovács Gyula

pénzügyi

Dr. Turi Ákos

közbeszerzési

Határidő: 2015. december 15. – az eljárást
megindító
felhívás
feladására
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyző
499/2015. (XI. 26.)Kt. határozat
Vízelvezető árkok üzemeltetési
szerződésének módosításáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Közép-Dunántúli
Vízügyi Igazgatósággal a Nagykondaiárok (Dombóvár 0284, 0295 hrsz.), a
Gunarasfürdői-árok (Dombóvár 0298/2
hrsz.) és a Gunarasi-árok (Dombóvár
0301/1 hrsz.) üzemeltetésére és
fenntartására
kötött
üzemeltetési
szerződést jóváhagyja.

Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda
500/2015. (XI. 26.)Kt. határozat
A csatornarákötések szükségességének
hirdetéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete felkéri a Dombó-Média
Kft.-t, hogy a talajterhelési díjról szóló
33/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelet
2016. július 1-től hatályba lépő
módosításáról tájékoztassa a lakosságot
úgy,
hogy
a
környezetvédelmi
szempontokra
tekintettel
a
csatornarákötések
szükségességét,
valamint a csatornadíj és a talajterhelési díj
mértéke közötti különbséget ajánlja a
lakosság figyelmébe.
A Képviselő-testület a tájékoztatásra
150.000 Ft keretösszeget biztosít a 2016.
évi költségvetés terhére.

2. A Képviselő-testület a 134/2015. (III.
26.) Kt. határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
 A 2. pontból törlésre kerül a
Nagykondai-árok
(Dombóvár
0284,
0295
hrsz.),
a
Gunarasfürdői-árok
(Dombóvár
0298/2 hrsz.) és a Gunarasi-árok
(Dombóvár 0301/1 hrsz.)
 A 4. pont V. sora (csatornák
karbantartásának ütemezése) a
következők szerint változik: 2019.
évre a Gunarasi-árok megmaradó
hrsz.-ai (Dombóvár 0300/4/d,
0302/9 hrsz.) a Kiskuti feletti
üzemi árok (Dombóvár, 050 hrsz.),
a volt Tsz-major alatti üzemi árok
(Dombóvár,
077/2
hrsz.)
karbantartása kerül ütemezésre.

Határidő: 2016. január 1. – a hirdetések
megkezdésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet

A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a módosított üzemeltetési
szerződés aláírására.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy
a
tervezetet
a
szomszédos
önkormányzatoknak
tájékoztatásul,
a

501/2015. (XI. 26.)Kt. határozat
A növények telepítési távolságának
szabályairól
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a szomszédos ingatlan
telekhatára mellé telepíthető növények és
telepítési távolságok szabályozásának
érdekében a melléklet szerint első
olvasatban elfogadja a növények telepítési
távolságáról szóló önkormányzati rendelet
tervezetét.

Dombóvári Közlöny
Tolna Megyei Önkormányzatnak és az
illetékes környezetvédelmi igazgatási
szervnek pedig véleményezésre küldje meg
és a vélemény beérkezését követően a
tervezetet ismételten terjessze a képviselőtestület elé.
Határidő:
azonnal – a tervezet szomszédos
önkormányzatoknak
tájékoztatásul,
a
Tolna Megyei Önkormányzatnak és az
illetékes környezetvédelmi igazgatási
szervnek
véleményezésre
történő
megküldésére
Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda
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pusztán található valamennyi létező
közterület elnevezést pontosan
feltüntetni.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert
a
Tolna
Megyei
Kormányhivatal tájékoztatására.
Határidő: 2015. november 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati
Iroda
503/2015. (XI. 26.)Kt. határozat
Köztemetést végző vállalkozás
kiválasztására beszerzési eljárás
megindításáról

A határozatban elfogadott dokumentum
megegyezik a 2015. november 26-i
képviselő-testületi
ülés
22.
számú
előterjesztésében foglaltakkal.

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
döntést
hoz
a
köztemetési szolgáltatást ellátó vállalkozás
versenyeztetéssel történő kiválasztásáról.

502/2015. (XI. 26.)Kt. határozat

A
Képviselő-testület
felkéri
a
Polgármestert,
hogy
folytasson
le
közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárást a
szolgáltatás ellátójának kiválasztására 12
hónap időtartamú szerződés megkötése
érdekében.

A dombóvári általános iskolák felvételi
körzetének véleményezéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 50. § (8) bekezdésében foglalt
véleményezési jogkörében eljárva a
következők figyelembe vételét éri a
dombóvári általános iskolák felvételi
körzeteinek meghatározása során:
1. A
képviselő-testület
kéri
a
Dombóvári József Attila Általános
Iskola felvételi körzetében az
újdombóvári,
a
gunarasi
városrészben, valamint a Mászlony
pusztán található valamennyi létező
közterület elnevezést pontosan
feltüntetni.
2. A
képviselő-testület
kéri
a
Dombóvári Belvárosi Általános és
Alapfokú
Művészeti
Iskola
felvételi körzetében a belvárosi, a
kertvárosi
és
a szőlőhegyi,
városrészben, valamint a Mászlony

A képviselő-testület a szükséges fedezetet
a város 2016. évi költségvetésének terhére
biztosítja.
Határidő: 2015. december 15. – a
beszerzési eljárás megindítására
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Városüzemeltetési
Iroda
–
a
versenyeztetésre
Hatósági Iroda – a szolgáltatás bonyolítása
tekintetében

Dombóvári Közlöny
504/2015. (XI. 26.)Kt. határozat
A 2015. évi vagyongazdálkodásról és a
2016. évi célokról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2016. évre szóló
ingatlangazdálkodási koncepciót elfogadja
a következő főbb szempontok szerint:
1. Az
alábbi
ingatlanok,
illetve
ingatlanban
lévő
tulajdonrészek
értékesítésre való kijelölését kell
előkészíteni, illetve folytatni az
értékesítést:
a) a Dőry Hugó utcában található
építési telkek,
b) a
Konda-patak
völgyében
található, 29 építési telek
kialakítására alkalmas ingatlan
(4644/1-30 hrsz.),
c) a dombóvári 1954 hrsz.-ú
beépítetlen terület.
2. Az egyes ingatlanok értékesítése
kapcsán a hirdetésre legfeljebb az
ingatlan forgalmi értékének 0,5%-a
fordítható.
3. A jelenleg díj ellenében hasznosított
ingatlanok
továbbra
is
így
hasznosíthatók,
kivéve,
ha
közfoglalkoztatási
program
végrehajtása érdekében szükség van az
adott ingatlanra.
4. Meg kell vizsgálni, hogy mely
ingatlanok esetében merülhet még fel
térítés ellenében való hasznosítás a
jelenleg így hasznosított ingatlanokon
kívül.
5. Közbeszerzésen kívüli ajánlattételi
eljárást
kell
lebonyolítani
az
energetikai
tanúsítványok
elkészíttetésére
a
2016.
évre
vonatkozóan.
6. A
településrendezési
célból
elővásárlással
érintett
ingatlanok
esetében a költségvetési rendeletben
meghatározott ingatlanvásárlási keret
erejéig lehet gyakorolni az elővásárlási
jogot,
ezen
kívül
2016-ban
ingatlanvásárlás a bérlakás-állomány
bővítése céljából lehetséges.
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7. Ingatlanok közül elsősorban a kötelező
feladatok ellátását szolgáló, illetve az
értékesítésre ki nem jelölt bérlakások
állagának, értékének megőrzésére kell
forrást biztosítani.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda
505/2015. (XI. 26.)Kt. határozat
A lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról, az átruházott
hatáskörben tett intézkedésekről, a két
ülés közötti fontosabb eseményekről
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete:
1. a
polgármester
beszámolóját
a
301/2015. (VI. 26.), 303/2015. (VI.
26.), 326/2015. (VI. 26.), 342/20215.
(VII. 23.), 358/2015. (VIII. 27.),
383/2015. (IX. 29.), 384/2015. (IX.
29.), 404/2015. (IX. 29.), 407/2015.
(IX. 29.), 412/2015. (IX. 29.),
419/2015. (IX. 29.), 420/2015. (IX.
29.), 422/2015. (IX. 29.), 427/2015. (X.
26.), 428/2015. (X. 26.), 432/2015. (X.
26.), 434/2015. (X. 26.), 435/2015. (X.
26.), 437/2015. (X. 26.), 439/2015. (X.
26.), 441/2015. (X. 26.), 444/2015. (X.
26.), 445/2015. (X. 26.), 446/2015. (X.
26.), 448/2015. (X. 26.), 450/2015. (X.
26.), 451/2015. (X. 26.), 452/2015. (X.
26.), 453/2015. (X. 26.), 460/2015. (X.
26.), 474/2015. (X. 26.), 478/2015. (X.
26.), 479/2015. (X. 26.), 481/2015. (X.
26.), 482/2015. (X. 26.), 483/2015. (X.
26.), 489/2015. (XI. 16.) lejárt
határidejű határozat végrehajtásáról, az
átruházott
hatáskörben
tett
intézkedésekről, tájékoztatóját a két
ülés közötti fontosabb eseményekről
elfogadja.
2. az alábbi határozatok végrehajtási
határidejét a következők szerint
meghosszabbítja:

Dombóvári Közlöny
2015. november 30-ig: 335/2015. (VII.
7.), 457/2015. (X. 26.)
2015. december 15-ig: 348/2015. (VII.
23.), 354/2015. (VII. 23.) 2. pont,
408/2015. (IX. 29.), 468/2015. (X. 26.),
480/2015. (X. 26.), 486/2015. (XI. 16.)
2015. december 31-ig: 381/2015. (IX.
29.), 386/2015. (IX. 29.), 392/2015.
(IX. 29.), 416/2015. (IX. 29.),
426/2015. (X. 26.)
2016. január 31-ig: 341/2015. (VII.
23.)
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utólagosan jóváhagyja. A megbízási
szerződés aláírása nélküli, de a társaság
érdekében
végzett
ügyvezetői
tevékenységét is megbízásnak tekinti.
Határidő: 2015. november 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet
A határozatban elfogadott dokumentum
megegyezik a 2015. november 26-i
képviselő-testületi
ülés
1.
számú
előterjesztésében foglaltakkal.

506/2015. (XI. 26.)Kt. határozat
Közterületi elnevezések
megszüntetéséről és a címregiszterből
való törléséről

A 395/2015. (IX. 24.) Kt. határozat
módosításáról

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2016. január 1-jei
hatállyal megszünteti és törli a központi
címregiszterből az alábbi közterület
elnevezéseket:

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 395/2015. (IX. 24.)
határozat 2. pontját - a 2. számú
mellékletben felsorolt 14 db közkifolyó
mérősítésének elrendelését – visszavonja.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Perekac,
Szállásréti tó,
Scussolini tanya,
Vákuum telep,
Erzsébet telep,
Tüske puszta,
Bocskai utca.

Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda

508/2015. (XI. 26.)Kt. határozat

509/2015. (XI. 26.)Kt. határozat
A 368/2015. (VIII. 27.) Kt. határozat
módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 368/2015. (VIII. 27.)
Kt. határozatának 2. pontját azzal egészíti
ki, hogy a képviselő-testület a Kipszer
Tanácsadó Szolgáltató Kft.-t terhelő
vagyonátruházási illeték megfizetését
vállalja.

507/2015. (XI. 26.)Kt. határozat

510/2015. (XI. 26.)Kt. határozat

A Dombó-Land Kft. ügyvezetője
megbízási szerződésének jóváhagyásáról

A 407/2015. (IX. 24.) Kt. határozat
módosításáról

1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Dombó-Land Kft.
ügyvezetője megbízási szerződését a
melléklet
szerinti
tartalommal
jóváhagyja, és felhatalmazza a
Polgármestert a szerződés aláírására.
2. A Képviselő-testület az ügyvezető által
a társaság érdekében és képviseletében
végzett megbízás nélküli ügyvitelt

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 407/2015. (IX. 24.)
Kt. határozatának első mondatát a
következők szerint módosítja: „Dombóvár
Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1294/9. hrsz.-ú (Belvárosi
iskola előtti) közterületet Dr. Habsburg
Ottó parknak nevezi el.”

Dombóvári Közlöny

511/2015. (XI. 26.)Kt. határozat
A 382/2015. (IX. 24.) Kt. határozat
módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 382/2015.(IX.24.)
számú határozatának 3. pontját az alábbiak
szerint módosítja:
„3. A képviselő-testület a területen lévő
faállományt értékesíti. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az
adásvételi
szerződés
tartalmának
jóváhagyására és megkötésére.”
512/2015. (XI. 26.)Kt. határozat
A Dombóvári Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézetének
tájékoztatójáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Dombóvári Járási
Hivatal
Járási
Népegészségügyi
Intézetének
tájékoztatóját
Dombóvár
lakosságának egészségügyi állapotáról, a
város
közegészségügyi-járványügyi
helyzetéről elfogadja.
513/2015. (XI. 26.)Kt. határozat
A Dombóvári Járási Hivatal
tájékoztatójáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvári
Járási
Hivatal
tájékoztatóját
a
tevékenységéről, a 2015-ben lezajlott
szervezeti változásokról és a dombóvári
kormányablak kialakításáról.
514/2015. (XI. 26.)Kt. határozat
A Szigeterdei közvilágítás fejlesztéséről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az elkészült és
engedélyezett
tervdokumentáció
alapján támogatja a Szigeterdei
közvilágítás-fejlesztés első ütemének
megvalósítását 2016. évben.
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2. A Képviselő-testület a kivitelezéssel
kapcsolatos
földmunkákat
közmunkaprogram
keretében,
a
Dombóvári
Városés
Lakásgazdálkodási NKft. irányításával
végezteti el.
3. A Képviselő-testület a kivitelezési
munkák
elvégzéséhez
maximum
4.700.000,- Ft fedezetet biztosít az
önkormányzat
2016.
évi
költségvetésének terhére.
A
Képviselő-testület
felkéri
a
polgármestert,
hogy
folytasson
le
közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárást a
szükséges
villanyszerelési
munkák
kivitelezőjének kiválasztására.
Határidő:
2015. november 30. – a beszerzési eljárás
megindítására
2016. április 30. – a kivitelezési munkák
elvégzésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda
515/2015. (XI. 26.)Kt. határozat
A Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium
Tehetséggondozó Program
támogatásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja a Dombóvári
Illyés Gyula Gimnáziumért Alapítvány
által a 2016/2017. tanévtől indítandó
Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium
Tehetséggondozó Programot.
A képviselő-testület vállalja, hogy a
2016/2017. tanévtől felmenő rendszerben
gimnáziumi évfolyamonként legfeljebb
három, Dombóváron lakóhellyel vagy
tartózkodási
hellyel
rendelkező,
a
Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumban
tanuló diák részére a tanév időtartama alatt
(10 hónapra) folyósítandó 10.000,Ft/hónap összegű juttatás fedezetét a
mindenkori költségvetésében biztosítja és
vissza nem térítendő támogatásként a

Dombóvári Közlöny
Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumért
Alapítvány részére átadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a Dombóvári Illyés Gyula
Gimnáziumért
Alapítvánnyal
és
a
Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziummal a
program megvalósításáról és támogatás
nyújtásáról
szóló
együttműködési
megállapodás megkötésére azzal, hogy a
megállapodásban
rögzíteni
kell
a
támogatás nyújtásának és felhasználásának
feltételeit. A megállapodásnak tartalmaznia
kell, hogy a program közzétételében,
hirdetésében az önkormányzati támogatást
is fel kell tüntetni.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati
Iroda
516/2015. (XI. 26.)Kt. határozat
A Lakhatási Tanácsadó Testület
munkájáról szóló beszámoló
elfogadásáról
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A
Képviselő-testület
felkéri
a
Polgármestert, hogy a Nemzeti Jogvédő
Irodánál a fenti ügyben helyreigazítást
kezdeményezzen.
Amennyiben a fent írt lehetőséget az ATV
nem biztosítja, vagy a Nemzeti Jogvédő
Iroda az ügyben nem tesz helyreigazító
nyilatkozatot,
a
Képviselő-testület
felhatalmazza a Polgármestert az ügyben
sajtó-helyreigazítási
per
kezdeményezésére.
A Képviselő-testület a fenti ügyben való
közreműködésre
dr.Tormási
Anita
ügyvédet kéri fel.
A Képviselőtestület felhatalmazza a
Polgármestert az ügyvédi megbízási
szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. december 15. – az
eljárások megindítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda
518/2015. (XI. 26.)Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Lakhatási
Tanácsadó Testület tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja.
517/2015. (XI. 26.)Kt. határozat
Sajtó-helyreigazítási eljárás
kezdeményezéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2015. november 03.
napján az ATV reggeli adásában a
„Tovább bonyolódik a miskolci számozott
utcák ügye” riportban Dombóvár Város
Önkormányzatára vonatkozóan elhangzott
valótlan
kijelentések
miatt
sajtóhelyreigazítási eljárást kezdeményez.
A
Képviselő-testület
felkéri
a
Polgármestert, hogy az ATV-től kérjen
lehetőséget arra, hogy az ügyben
nyilatkozhasson.

A városi térfigyelő kamerarendszer
kiépítéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete jóváhagyja a városi
térfigyelő kamerarendszer kiépítését 15 db
kamera elhelyezésével a mellékletben
foglaltak szerint. Egyetért azzal, hogy a
kiépítés és karbantartás költségei halasztott
fizetéssel, három évre elosztva, évi két
alkalommal történő egyenlő részletekben
kerüljenek kifizetésre.
A
Képviselő-testület
felkéri
a
Polgármestert,
hogy
folytasson
le
közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárást a
városi térfigyelő kamerarendszer kiépítését
végző
kivitelező
kiválasztására
az
előzőekben foglaltak szerinti fizetési
konstrukcióval.
A Képviselő-testület dönt arról, hogy a
megvalósítás érdekében elvégzi az

Dombóvári Közlöny
erősáramú betáplálás kiépítését, melyhez
2016. évi költségvetésében 935.000,- Ft
maximált
keretösszeget
biztosít.
Felhatalmazza
a
Polgármestert
az
ajánlatkérés
lebonyolítására
és
a
legkedvezőbb ajánlattevővel a szerződés
megkötésére.
Határidő: 2015. december 15. – a
beszerzési eljárás megindítására, illetve az
erősáramú betápláláshoz az ajánlatkérésre
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda
A határozatban elfogadott dokumentum
megegyezik a 2015. november 26-i
képviselő-testületi
ülés
15.
számú
előterjesztésében foglaltakkal.
519/2015. (XI. 26.)Kt. határozat
Feladatellátási szerződés kötése a
Dombóvár-Tamási (Pári) közötti
kerékpárút kiépítéséről
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520/2015. (XI. 26.)Kt. határozat
Állami tulajdonú ingatlan térítésmentes
önkormányzati tulajdonba adására
vonatkozó felhatalmazásról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete felhatalmazza Tamási
Város Önkormányzatát, hogy a Magyar
Állam tulajdonában és a MÁV Magyar
Államvasutak Zrt. vagyonkezelésében lévő
0286/1 hrsz.-ú „kivett közforgalmú vasút”
megnevezésű
ingatlan
térítésmentes
önkormányzati
tulajdonba
adására
vonatkozóan
a
Magyar
Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt.-nél Dombóvár Város
Önkormányzata
nevében
az
igénybejelentésre vonatkozóan eljárjon és
a szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet
521/2015. (XI. 26.)Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
érintett
önkormányzatokkal a Dombóvár-Tamási
(Pári) közötti kerékpárút kiépítéséhez
kapcsolódó döntés-előkészítő tanulmány
elkészítésére feladatellátási szerződést köt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert
a
melléklet
szerinti
szerződés aláírására.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet
A határozatban elfogadott dokumentum
megegyezik a 2015. november 26-i
képviselő-testületi
ülés
16.
számú
előterjesztésében foglaltakkal.

A Dombóvári Helytörténeti Múzeum új
arculatának kialakításáról
1.) Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Dombóvári
Helytörténeti Múzeum új arculata
kialakításának
tervezésére
közbeszerzési
eljáráson
kívüli
beszerzési eljárást folytasson le.
A tervezési munka díját Dombóvár
Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséből biztosítja.
2.) A Képviselő-testület a beszerzési
eljárás eredményéről való döntés jogát
fenntartja magának.
Határidő: 2016. januári rendes ülés –
döntésre
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet

Dombóvári Közlöny
522/2015. (XI. 26.)Kt. határozat
A Saguly Károly téren tájékoztató tábla
kihelyezéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja a Saguly
Károly téren egy emléktábla elhelyezését,
ami a tér névadójának a városrész
kialakításában
végzett
tevékenységét
ismerteti a következő felirattal: „Saguly
Károly vasúti főmérnök. A mai
Újdombóvár, az egykori vasutas telep
tervezője, akinek az elképzelése alapján
1919-ben
megkezdték
a
terület
parcellázását.”
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a város főépítészével
egyeztessen a tábla elhelyezésének
módjáról, valamint pontos helyéről és ez
alapján készíttesse azt el. A munka
elvégzésére az önkormányzat 2016. évi
költségvetésében 250.000,-Ft keretösszeget
biztosít.
A tábla a Város Hete 2016 programsorozat
keretében kerül felavatásra.
Határidő:
2015. december 31. – a főépítésszel történő
egyeztetések lefolytatására
2016. április 3. – az emléktábla
felavatására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet
523/2015. (XI. 26.)Kt. határozat
Várostérképet és közhasznú
információkat tartalmazó tájékoztató
táblák elhelyezéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a
Dombó-Média Kft. a város közterületein
új, hiteles várostérképet és közhasznú
információkat,
valamint
reklámokat
tartalmazó táblát helyezzen el. A
képviselő-testület engedélyezi, hogy a
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táblák a város arculati elemeinek
felhasználásával készüljenek el és a
gunarasi
kerékpárút
mellett,
a
vasútállomásnál, valamint a Hunyadi téri
autóbusz-állomásnál
kerüljenek
elhelyezésre. A képviselő-testület elrendeli
továbbá a Gunarasfürdő területén lévő
várostérképek cseréjét is.
Határidő: 2015. december 10. – a
szerződés elkészítésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet
524/2015. (XI. 26.)Kt. határozat
Az izraeli kiküldetésről készült
beszámoló elfogadásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadja az izraeli út
során
szerzett
tapasztalatok
és
partnervárosi tárgyalások eredményeiről
szóló beszámolót.
525/2015. (XI. 26.)Kt. határozat
Személyes érintettség miatt
döntéshozatalból való kizárásról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete Tóth Zoltán képviselőt
személyes érintettség miatt a Behajtási
költségátalány
megfizetése
tárgyú
előterjesztés döntéshozatalából kizárja.
526/2015. (XI. 26.)Kt. határozat
A bikó Cégellátó Kft. által kért behajtási
költségátalányról szóló tájékoztatóról az
esetleges jogvita esetén a jogi képviselet
ellátásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a bikó Cégellátó Kft.
által
az
Integrált
Önkormányzati
Szolgáltató Szervezettől és a Dombóvári
Közös Önkormányzati Hivataltól kért
behajtási
költségátalány,
valamint
késedelmi
kamat
fizetéséről
szóló
tájékoztatót elfogadja.

Dombóvári Közlöny

- 15 -

XI. évfolyam 13. szám
528/2015. (XI. 26.)Kt. határozat

Az esetleges jogvita esetére a Képviselőtestület dr. Tormási Anita (7200
Dombóvár, Kórház utca 12/B) ügyvédet
bízza meg a jogi képviselet ellátására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert az ügyvédi megbízási
szerződés tartalmának jóváhagyására,
aláírására, különös tekintettel az ügyvédi
munkadíj meghatározására.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
A képviselő-testület az 527-529/2015
(XI.26.) Kt. határozatait zárt ülésen
hozta meg:
527/2015. (XI. 26.)Kt. határozat
A NET Zrt. által kezelt állami tulajdonú
lakóingatlanok ingyenes önkormányzati
tulajdonba adása kezdeményezésének
elnapolásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a NET Zrt. által kezelt
állami tulajdonú lakóingatlanok ingyenes
önkormányzati
tulajdonba
adásának
feltételeiről adott tájékoztatást elfogadja.
Támogatja a Magyar Állam tulajdonában
és a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.
vagyonkezelésében
lévő
dombóvári
lakóingatlanok 1/1 tulajdoni hányadának
ingyenes tulajdonba kérését, de a végleges
döntés meghozatalát elnapolja.
Határidő: 2016. márciusi rendes ülés – a
javaslat Képviselő-testület elé terjesztése
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda

Gulyásné Kovács Zitának az Integrált
Önkormányzati Szolgáltató Szervezet
vezetésével való megbízásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
Integrált
Önkormányzati Szolgáltató Szervezet
vezetésével és az igazgató (magasabb
vezető) beosztás ellátásával 2016. január 1.
napjától 2020. december 31. napjáig
terjedő
időszakra
az
intézmény
közalkalmazottját, Gulyásné Kovács Zitát
bízza meg a gazdasági főelőadó munkakör
betöltése mellett.
A
Képviselő-testület
az
igazgató
illetményét a kerekítés és az alábbiak
figyelembevételével állapítja meg:
 Az igazgató garantált illetménye a
közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 61-66.
§-a alapján az F fizetési osztály 7.
fizetési fokozata szerint 149.100,Ft.
 A képviselő-testület az igazgató
számára
a
közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 66. § (2)
bekezdése alapján a munkaköre
ellátásához
szükséges
többletképesítésnek ismeri el a
mérlegképes
könyvelő
szakképzettségét,
amely
a
közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 66. §
(2) bekezdés a) pontja szerinti
illetménynövekedésre jogosítja (a
kinevezéskor a garantált illetmény
5%-a, 7457,- Ft).
 Az igazgató a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 67. § (1)
bekezdése szerint a garantált
illetményén felül 32.200,- Ft
illetménykiegészítésre jogosult.
 Az igazgató vezetői pótléka a
közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról
a
helyi

Dombóvári Közlöny
önkormányzatok által fenntartott
szolgáltató feladatokat ellátó egyes
költségvetési
intézményeknél
tárgyú
77/1993.
(V.12.)
Korm.rendelet 10/A. §-a alapján a
mindenkori pótlékalap 500%-a (a
kinevezéskor 100.000,- Ft).
A
Képviselő-testület
megbízza
a
polgármestert Gulyásné Kovács Zita
kinevezésének módosításával.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati
Iroda
529/2015. (XI. 26.)Kt. határozat
A Dombóvári Művelődési Ház NKft.
ügyvezetőjéről és a társasági szerződés
módosításának kezdeményezéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Dombóvári
Művelődési Ház Közösségi Szolgáltató
Nonprofit Kft. taggyűlésén a következők
képviseletére
hatalmazza
fel
a
polgármestert:
1. A Képviselő-testület javasolja Somlai
Adriennek a Társaság ügyvezetővé
történő megválasztását 2016. január 1.
napjától 2019. december 31. napjáig
munkaszerződés megkötésével.
2. A Képviselő-testület az ügyvezető havi
díjazását 300.000 Ft havi összegben
állapítja meg. A munkaszerződés
tartalmának
jóváhagyása,
illetve
elfogadása, és mindezek taggyűlés
előtti képviseletre a Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert,
hogy
a
kettős
ügyvezetés megszüntetése érdekében a
társasági szerződés módosításához
szavazatával járuljon hozzá.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy az ügyvezető
részére
50.000
Ft/hó
összegű
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költségtérítés
megállapítását
taggyűlés előtt képviselje.

a

Határidő: 2016. január 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet

Dombóvári Közlöny
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RENDELETEK
(A rendeletek egységes szerkezetben megtalálhatóak a www.dombovar.hu honlapon!)
A Képviselő-testület 2015. november 26-i rendes ülésén elfogadott rendeletei:
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
35/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 54.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 2. pontjában
foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. §
(1) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról
szóló 26/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (4)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Idényjelleggel használt építmény esetében a 4.§ szerint hatáskörrel rendelkezőkérelemre - díjkedvezményt állapíthat meg arra az időszakra, amely során a kérelmező a
közterületen elhelyezett építménnyel jövedelemszerző tevékenységet nem végez. A díj
ebben az esetben legalább az egyébként irányadó díj 30%-a.”
(2) A Rendelet 8.§-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (2) – (4) bekezdés hatálya alá nem tartozó esetekben mentességet, kedvezményt
kizárólag a képviselő-testület állapíthat meg.”
2. §
A Rendelet 11. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A rendelet..../2015.(..../ ...... ) önkormányzati rendelettel megállapított 8. § (4) és (5)
bekezdését..../2015.(..../ ... ) önkormányzati rendelet hatályba lépését követő ügyekben kell
alkalmazni."
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

Dombóvári Közlöny
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 33/2004.(VII.1.)
önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és a 26. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Tolna
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§
Hatályát veszti Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjjal
kapcsolatos helyi szabályokról szóló 33/2004.(VII.1.) önkormányzati rendeletének 3. §-a.

2. §
Ez a rendelet a 2016. július 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

Dombóvári Közlöny
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
37/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló
közszolgáltatásról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében és a 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 11. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a Fejér Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
Dombóvár Város Önkormányzata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére helyi közszolgáltatást szervez, és a begyűjtésről a helyi közszolgáltatás
útján gondoskodik.
A (1) bekezdés szerinti helyi közszolgáltatás bevezetésének célja a köztisztaságot, a
településtisztaságot, a közegészségügyet, valamint a természeti környezet védelmét
szolgálóan nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésének,
elszállításának és ártalommentes elhelyezésének kiszámítható, biztonságos és
ellenőrizhető ellátása.
2. §
(1)

A rendelet hatálya kiterjed Dombóvár közigazgatási területén fekvő ingatlanokon
keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére és
ártalmatlanítására.

(2)

A rendelet hatálya kiterjed valamennyi, az (1) bekezdés szerinti ingatlan tulajdonosára,
vagyonkezelőjére vagy egyéb jogcímen használójára (a továbbiakban együtt:
ingatlantulajdonos), függetlenül attól, hogy az természetes vagy jogi személy, vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet.

(3)

A rendelet hatálya kiterjed a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
elszállítására irányuló közszolgáltatást ellátó közszolgáltatóra.
3. §
2. Értelmező rendelkezések

E rendelet alkalmazásában:
1. Háztartási szennyvíz: a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013 (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
végrehajtási rendelet) 1. § 15. pontjában foglaltak;
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2. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz: a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 1. számú mellékletének 37. pontjában foglaltak;
3. bebocsátási hely: a végrehajtási rendelet 1. § 6. pontjában foglaltak;
4. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz-bebocsátási pont: a végrehajtási rendelet
1. § 28. pontjában foglaltak;
5. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására irányuló közszolgáltatás:
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek a keletkezés helyéről vagy
átmeneti tárolóból a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz-bebocsátási pontra
történő elszállítása;
6. műszakilag rendelkezésre álló szennyvízcsatorna: a végrehajtási rendelet 1. § 27.
pontjában foglaltak;
7. műszakilag elérhető: a végrehajtási rendelet 1. § 26. pontjában foglaltak;
8. gravitációs rákötés: gravitációs körülmények között üzemeltetett, nem nyomás alatti vagy
vákuumos elven működő szennyvízelvezető hálózat;
9. begyűjtés: a Vgt. 1. számú mellékletének 38. pontjában foglaltak;
10. közműpótló berendezés: a szennyvízelvezető törzshálózatra nem kötött ingatlan esetén, a
háztartási szennyvíz összegyűjtésére szolgáló, a begyűjtésig azt tároló, zárt
szennyvíztározó.
3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására irányuló
közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltató jogai és kötelezettségei
4§
(1)

Dombóvár közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
elszállítására irányuló közszolgáltatás ellátására kizárólag a Dunántúli Regionális
Vízmű Zrt. jogosult (a továbbiakban: közszolgáltató).

(2)

A közszolgáltató az összegyűjtött háztartási szennyvizet a dombóvári 0326 hrsz. alatti
szennyvíztisztító telepen, mint kijelölt átadási helyen ártalmatlanítás céljából köteles
átadni. A közszolgáltató köteles az átadás időpontját, helyét és mennyiségét
ellenőrizhető módon dokumentálni.

(3)

A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos megrendelésétől számított legfeljebb 72
órán belül a vele egyeztetett időpontban az elszállítást elvégezni, az ingatlantulajdonos
pedig a begyűjtést elősegíteni.

(4)

A közszolgáltató az elmulasztott elszállítást az akadály elhárulását követően
haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül pótolni köteles.

(5)

A közszolgáltató köteles nyilvántartást vezetni az ivóvízhálózatba bekapcsolt, de a
szennyvízhálózatba be nem kapcsolt fogyasztók vízfelhasználásáról, a szolgáltatás
során ezekről a helyekről elszállított szennyvíz mennyiségéről. Az ingatlanok
vízfogyasztását és az ingatlanról elszállított háztartási szennyvíz mennyiségét össze kell
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hasonlítani. Amennyiben az elszállított háztartási szennyvíz mennyisége nem éri el a
vízfelhasználás 8.§. c.) pontban előírtakat, úgy a közszolgáltató köteles értesíteni a
jegyzőt, a tárgyévet követő március 31-ig megadva ezen ingatlanok listáját.
5. §
(1)

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése az erre a célra
engedélyezett, zárt rendszerű, csepegést és szaghatást kizáró eszközzel végezhető.

(2)

A begyűjtésre használt eszközökön a közszolgáltató nevét, címét az alapszíntől eltérő
színű, jól olvasható betűnagyságú felirattal fel kell tüntetni.
6. §

(1)

A közszolgáltatónak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására
irányuló közszolgáltatás ellátása során rendelkeznie kell a közszolgáltatás teljesítéséhez
szükséges
a) ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezettel, valamint
b) a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel.

(2)

A begyűjtésre használt eszköz csak olyan, kimondottan erre a célra kialakított és
megfelelő engedélyekkel használatba vett és rendelkező helyen tisztítható, ahol a
tisztítás során az eszközről eltávolított szennyeződés a vonatkozó jogszabályok szerint
kezelésre kerül. A tisztítás során kezelés nélkül a környezetbe nem kerülhet
szennyeződés.
4. Az ingatlantulajdonosok feladatai, kötelezettségei
7. §

(1)

Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, közüzemi csatornahálózatba
vagy a helyben való, engedélyezett módon történő tisztítás után befogadóba nem
vezetett háztartási szennyvizet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános
szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott módon gyűjteni, továbbá az
annak begyűjtésére a közszolgáltatóval szerződni.

(2)

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az
ingatlantulajdonosnak kell megrendelnie a közszolgáltatónál, arra jogosulatlan
személlyel, szervezettel a szállítást nem végeztetheti el.

(3)

Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a
szállítójármű számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát.
8. §

Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlanán
közműpótló berendezésben köteles elhelyezni.
Megfelelő a közműpótló berendezés használata,
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a) ha azt szakhatóság előírásainak és engedélyének megfelelően létesítették és
üzemeltetik,

b) a tervezett, vagy kibocsátott szennyvíz mennyiség legalább kétheti tárolására
alkalmas, továbbá,

c) az ingatlanon álló építményben elfogyasztott víz mennyiség 80%-ának megfelelő
háztartási szennyvíz elszállítása igazoltan megtörtént.
5. A személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések
9.§
(1)

A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására
irányuló közszolgáltatás ellátásával összefüggésben, kizárólag a közszolgáltatást
igénybevevő személyek nyilvántartása érdekében, a közszolgáltatás igénybevételének
időtartama alatt jogosult a közszolgáltatást igénybevevő nevét, lakcímét, születési
helyét és idejét, anyja nevét, mint személyes adatot kezelni.

(2)

A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos adatainak kezelésével összefüggésben a
mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartani.
6. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására irányuló
közszolgáltatás igénybevételére irányuló közszolgáltatási szerződés, a
közszolgáltatás díja
10. §

(1)

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására irányuló
közszolgáltatás igénybevevő ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között a Ptk. 6:256.
§ -a szerinti közszolgáltatási szerződés jön létre.

(2)

A közszolgáltatási szerződés létrejön:

a) az ingatlantulajdonos megrendelésével,
b) a közszolgáltató igénybevételével.
(3)

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására irányuló helyi
közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos a mellékletben meghatározott
díjtételek alapján az elszállított háztartási szennyvíz (3) bekezdés szerinti mennyisége
után köteles szolgáltatási díjat fizetni.

(4)

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására irányuló
közszolgáltatás igénybevételérét fizetendő díj a szolgáltatási díj és a közszolgáltató
által a mindenkori központi költségvetésről szóló törvénynek „a helyi önkormányzatok
általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” tárgyú melléklete szerint a
„Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása” címén igényelhető
költségvetési támogatás különbsége.

(5)

A szolgáltatási díj számításának alapja az elszállított nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz m3-e. A szolgáltatási díjat az elszámolt nem közművel
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összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége után köteles az ingatlantulajdonos
megfizetni.
(6)

A közszolgáltató vagy megbízottja a szolgáltatási díjról számlát állít ki, melyet a
közszolgáltatás igénybevevője a választása alapján készpénzátutalási megbízással,
átutalással, vagy az ügyfélszolgálati fiókirodában személyesen készpénzben egyenlít ki.
A szolgáltatási díj kiegyenlítésének határidejét és módját a számla tartalmazza. Nem
lakossági fogyasztó esetében a számla kiegyenlítése külön megállapodás alapján
történik.
7. Záró rendelkezések
11. §

Ez a rendelet 2015. december 1-jén lép hatályba.
12. §
Hatályát veszti a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési
folyékony hulladék – szippantott szennyvíz – összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére
irányuló közszolgáltatásokról szóló 35/1999. (XI. 30.) önkormányzati rendelete és az azt
módosító
1.
39/1999.(XII.20.) önkormányzati rendelet,
2.
1/2001.(I.31.) önkormányzati rendelet,
3.
37/2001.(XII.19.) önkormányzati rendelet,
4.
36/2002.(XII.12.) önkormányzati rendelet,
5.
42/2003.(XII.19.) önkormányzati rendelet,
6.
72/2004.(XII.17.) önkormányzati rendelet,
7.
67/2005.(XII.23.) önkormányzati rendelet,
8.
56/2006.(XII.28.) önkormányzati rendelet,
9.
32/2007.(VI.29.) önkormányzati rendelet,
10.
51/2007.(XII.29.) önkormányzati rendelet,
11.
52/2008.(XII.19.) önkormányzati rendelet,
12.
29/2009.(VIII.14.) önkormányzati rendelet,
13.
37/2009.(XI.30.) önkormányzati rendelet.
13. §
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.
Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző
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Melléklet a 37/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására irányuló közszolgáltatás
egységnyi, általános forgalmi adó nélküli díjtételei

1.
2.
3.

A
Díj megnevezése

B
Ft/m3

Lakossági szolgáltatási díj
Közműves csatornahálózattal el nem
látott településrészen a lakossági díj
Valamennyi közület, intézmény,
nonprofit szervezet szolgáltatási díja

1.029,30

C
Vízterhelési díj
Ft/m3
10,60

929,30

10,60

1.588,-

11,80
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának
egyes kérdéseiről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 236. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint 237. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I.
Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya és alkalmazási köre
1. §
(1) A rendelet hatálya a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban:
Hivatal) foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre és
közszolgálati ügykezelőkre (a továbbiakban együtt: köztisztviselő) terjed ki.
(2) A rendelet hatálya meghatározott körben a Hivatalból, vagy jogelőd szervezetétől
nyugállományba került köztisztviselőkre (a továbbiakban: nyugállományú köztisztviselő)
is kiterjed.
(3) A polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a rendelet III.
fejezetének rendelkezéseit.
(4) A Hivatalban munkaszerződés keretében foglalkoztatott munkavállalók tekintetében is
alkalmazni kell a rendelet III-V. fejezetének rendelkezéseit.
(5) A részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőt és munkavállalót a rendeletben
szabályozott jogosultságok munkaidő-arányosan illetik meg.
2. A Hivatal közszolgálati szabályzatában rendezendő kérdések
2. §
A juttatások és támogatások rendeletben nem szabályozott feltételeit, mértékét, az elbírálás és
elszámolás rendjét, a visszatérítendő juttatások visszatérítésének szabályait a jegyző a Hivatal
közszolgálati szabályzatában állapítja meg. A közszolgálati szabályzatban meghatározott
ügyekben a jegyző tekintetében a polgármester, a polgármester tekintetében a képviselőtestület jár el.

II.
Fejezet
Az irodavezető illetményére vonatkozó szabályok
3. §
(1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati
rendelet szerint a Hivatal belső szervezeti egységét képező iroda vezetői
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munkakörének betöltésére adott, irodavezetői munkakörre szóló kinevezés a
közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerint osztályvezetői szintnek felel meg.
(2) Az irodavezetőt vezetői illetménypótlék illeti meg, melynek mértéke az irodavezető
alapilletményének 10%-a.
III. Fejezet
A köztisztviselők számára biztosított juttatások és támogatások
4. §
A köztisztviselő a következő juttatásban és támogatásban (a továbbiakban együtt: juttatás)
részesíthető:
a) visszatérítendő juttatás:
aa) a lakásépítési, -vásárlási támogatás, és
ab) az illetményelőleg,
b) vissza nem térítendő juttatás:
ba) a családalapítási támogatás,
bb) a szociális támogatás,
bc) a képzési, továbbképzési és nyelvtanulási támogatás,
bd) az egészségügyi juttatás, és
be) a kegyeleti támogatás.
3. Lakásépítési, -vásárlási támogatás
5. §
A köztisztviselő méltányolható lakásigényének kielégítése, lakáshelyzetének és
életkörülményeinek javítása céljából lakásvásárláshoz, -cseréhez, -építéshez, -bővítéshez, felújításhoz vagy -korszerűsítéshez kamatmentes támogatásban részesíthető.
4. Illetményelőleg
6. §
A köztisztviselő részére átmeneti anyagi gondjainak enyhítése érdekében évente egy
alkalommal illetményelőleg folyósítható, amennyiben azt a személyi juttatásokra elkülönített
előirányzat lehetővé teszi.
5. Családalapítási támogatás
7. §
A határozatlan időre kinevezett és legalább egy éve a Hivatalban dolgozó köztisztviselő
gyermeke születése alkalmával vissza nem térítendő családalapítási támogatásra jogosult. A
családalapítási támogatás mértéke gyermekenként a mindenkori illetményalap kétszeresének
megfelelő összeg.
6. Szociális támogatás
8. §
(1) A köztisztviselő az életkörülményeiben bekövetkezett, anyagi megterheléssel járó
rendkívüli esemény megoldása érdekében szociális támogatásban részesíthető.
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(2) A szociális támogatásra a képviselő-testület évente legalább a mindenkori illetményalap
hatszorosának megfelelő keretet biztosít.
7. Képzési, továbbképzési és nyelvtanulási támogatás
9. §
(1) A köztisztviselő szakmai fejlődésének elősegítésére és a Hivatal szakember
szükségletének biztosítása érdekében képzési, továbbképzési vagy nyelvtanulási
támogatásban részesíthető.
(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében biztosítani kell a folyamatban lévő
tanulmányokra vállalt munkáltatói kötelezettségek fedezetét.
8. Egészségügyi juttatás
10. §
A köztisztviselő a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges éleslátást biztosító szemüveg
vagy kontaktlencse készítés díjához egészségügyi juttatásként hozzájárulásra jogosult.
9. Kegyeleti támogatás
11. §
A köztisztviselőt elhalálozása esetén a temetési költségek részben vagy egészben történő
átvállalásával a Hivatal saját halottjává nyilváníthatja.
IV.
Fejezet
A kiemelkedő színvonalú munkát végző köztisztviselő elismerése
12. §
(1) Évente egy, a közigazgatás területén az átlagosnál magasabb színvonalon kimagasló
tevékenységet folytató, a Hivatal hírnevének öregbítéséhez hozzájáruló, kifogástalan
magatartást tanúsító köztisztviselő a közszolgálati szabályzatban meghatározott díjban
részesíthető.
(2) A díjjal járó elismerés a mindenkori illetményalap 300%-ának megfelelő pénzbeli
juttatás.
V.
Fejezet
A nyugállományú köztisztviselők juttatásai
13. §
A nyugállományú köztisztviselő az alábbi juttatások igénybevételére jogosult:
a) szociális támogatás,
b) kegyeleti támogatás.
VI.
Fejezet
A juttatások fedezete és felhasználása
14. §
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(1) A juttatásokra az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében fedezetet kell
biztosítani, a tárgyévben kifizethető keretösszeget a képviselő-testület a költségvetési
rendeletben juttatásonként állapítja meg az e rendeletben foglalt rendelkezésekre
tekintettel.
(2) A juttatások fedezetéül szolgáló keretet az igénylés beérkezésének sorrendjében kell
felhasználni. Ha év közben a keret kimerülése esetén a képviselő-testület a juttatások
fedezetéül pótelőirányzatot állapít meg, akkor a felhasználás során előnyben kell
részesíteni a már benyújtott igényeket.
VII. Fejezet
Záró rendelkezések
15. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati
jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 27/2012. (VII.6.) önkormányzati rendelet.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról szóló 8/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. §
(3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32.§ (1) b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §ában, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, 134/E. §-ában kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1.§
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló
8/2015.(II.20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (4) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250%-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy főre jutó havi
jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és háztartás tagjai számának a
hányadosával.”
2.§
A Rendelet 8. § (13) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló esetén 250 %-át, és sem
a kérelmező, sem a vele együtt élő személy nem rendelkezik az Szt. 4. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti vagyonnal, valamint”
3.§
A Rendelet
a) 1. § (2) bekezdésében a „„Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató
Központ” szövegrész helyébe a „Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény”
szöveg,
b) 4. § (7) bekezdésében a „„Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató
Központot” szövegrész helyébe a „Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató
Intézményt” szöveg,
c) 8. § (3) bekezdésében a „„Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató
Központ (7200 Dombóvár Kinizsi u. 37.)” szövegrész helyébe a „Dombóvári Egyesített
Humán Szolgáltató Intézmény” szöveg,
d) 8. § (4) bekezdésében a „„Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató
Központnál” szövegrész helyébe a „Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató
Intézménynél” szöveg,
lép.
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4. §
Hatályát veszti a Rendelet
a) 8. § (5) bekezdés „a lakás nagyságáról” szövegrésze,
b) 8. § (6) bekezdés f) pontja
c) 8. § (13) bekezdés c) pontja.

5. §
(1) Ez a Rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2015. december 1-jén lép hatályba.
(2) A 3. § 2016. január 1-jén lép hatályba.
(3) Ez a rendelet 2016. január 2-án hatályát veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző
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