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HATÁROZATOK
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-i rendkívüli
ülésén elfogadott határozatai:
A Képviselő-testület az 1/2016. (I. 14.) Kt. határozatot zárt ülésen hozta meg.
1/2016. (I. 14.)Kt. határozat
A parkfenntartási szolgáltatásra lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Parkfenntartási szolgáltatás,
valamint gyalogos és kerékpáros közlekedőfelületek tisztítási, hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkái Dombóvár egyes közterületein” elnevezésű HL 2015/S 212-385921 (KÉ22304/2015) hirdetménnyel indított Kbt. Második Része szerinti uniós nyílt eljárásban – a
477/2015. (X.26.) képviselő-testületi határozattal jóváhagyott bírálóbizottság javaslata alapján
– az alábbi végső döntést hozza:
A Képviselő-testület az alábbi közös ajánlattevők ajánlatát érvényessé nyilvánítja:
TAGE-VLN közös ajánlattevők
(vezető: TAGE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
tag: Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.)
7200 Dombóvár, Gárdonyi u. 5.
Indokolás: A közös ajánlattevők esetében kizáró okok nem állnak fenn, a szerződés
teljesítéséhez előírt pénzügyi-gazdasági, illetőleg műszaki-szakmai követelményeknek
megfelelnek, ajánlatuk minden tekintetben megfelel az eljárást megindító felhívás és a
dokumentáció, valamint a jogszabályok által meghatározott feltételeknek, a közös
ajánlattevők esetében a Kbt. 74.§. (1)-(3) bekezdésében felsorolt, az ajánlat érvénytelenségére
vonatkozó esetek egyike sem áll fenn.
A Képviselő-testület jóváhagyja a bírálóbizottság 2/2016.01.04. számú határozatát, mely
szerint a ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft. (1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.)
ajánlattevőt az eljárásból a Kbt. 75. §. (1) bekezdés a) pontja alapján kizárta.
A Képviselő-testület az alábbi ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja:
Ajánlattevő
neve, címe

Érvénytele
nség
jogcíme

Indokolás

ZÖFE
Zöldterületfenntartó és
Fejlesztő
Kft.
1119
Budapest,
Thán
Károly u. 3-

Kbt. 74.§
(1) bek. c)
pont

Az ajánlattevő az eljárásból kizárásra került, mivel az eljárás
ajánlati felhívása III.2.1. pontjában előírt kizáró okok körében
a Kbt. 57. §. (1) bekezdés d) pontja szerinti – lásd KDB
526/21/2013 döntőbizottsági határozat – MKIK közhiteles
nyilvántartásban az ajánlattevő nincs benne. A közhiteles
nyilvántartás adatával szemben az ajánlattevő a kizáró ok fent
nem álltát – az arra való részletes felhívás ellenére - nem
igazolta. Ajánlattevővel szemben tehát a nevezett kizáró ok
fennáll. Aki pedig a kizáró ok hatálya alá tartozik, mint a jelen
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esetben az ajánlattevő, azzal szemben a Kbt. 75. §. (1)
bekezdése a) pontja alapján Ajánlatkérő köteles eljárni, és az
eljárásból az ajánlatkérőt ki kell zárnia. Ajánlatkérő ezen
törvényi kötelezettségének eleget téve a hivatkozott
jogszabályi hely és okok alapján az ajánlattevőt az eljárásból
kizárja.
Az ajánlatkérő ezzel kapcsolatban felvilágosítás kéréssel
fordult az ajánlattevő felé, melyre az ajánlattevő
felvilágosítást nem adott, az elbírálás eredeti ajánlata alapján
történt.
Kbt. 74.§
(1) bek. d)
pont

Az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez
szükséges alkalmassági követelményeknek, mert az ajánlati
felhívás III.2.3. pontja M2. alkalmassági követelmények
körében előírt „3 db min. 13 LE-s fűnyíró traktor, adapterrel
(min.96 cm munkaszélességgel)” esetében ajánlattevő csak 2
darab traktor rendelkezésre állását igazolta 3 darab helyett,
azaz az alkalmassági követelmény nem teljesül. Ajánlattevő
mindhárom traktor rendelkezésre állását lenyilatkozta,
azonban a nyilatkozata részét képező táblázatban megjelölt
TORO Groundmaster 325D típusú traktor rendelkezésre
állását semmivel sem igazolta. Az igazolásként becsatolt
eszköz állománylista adataiból az előírt, illetve lenyilatkozott
berendezés rendelkezésre állása nem volt megállapítható, így
az alkalmassági követelménynek való megfelelőség sem volt
igazolt.
Az ajánlatkérő ezzel kapcsolatban hiánypótlási lehetőséget
biztosított, az ajánlattevő a hiánypótlást nem teljesítette, az
elbírálás eredeti ajánlata alapján történt.

Kbt. 74.§
(1) bek. e)
pont

Az ajánlattevő ajánlata nem felel meg az ajánlati felhívásban
előírt feltételeknek, mivel nem tartalmazza annak VI.3.3.
pontjában előírt nyilatkozatot. Az ajánlati felhívás VI.3.3.
pontja a következőt írta elő: „az ajánlathoz csatolni kell az
ajánlattevő vonatkozásában a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges tartalmú
változásbejegyzési nyilatkozatot becsatolását is kérjük.” Az
ajánlathoz sem változásbejegyzési kérelem sem nemleges
tartalmú nyilatkozat nem került csatolásra.
Az ajánlatkérő ezzel kapcsolatban hiánypótlási lehetőséget
biztosított, az ajánlattevő a hiánypótlást nem teljesítette, az
elbírálás eredeti ajánlata alapján történt.
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Az
ajánlattevő
ajánlata
aránytalanul
alacsony
ellenszolgáltatást tartalmaz. Az ajánlat 1., 3. és 8. értékelési
szempontjára megadott ajánlati elem aránytalanul alacsony,
irreális, gazdaságilag megalapozatlan. Ezen ajánlati elemek az
Ajánlatkérő által számított becsült értékektől több mint 20%kal eltérnek, alacsonyabbak. Ennek megfelelően, mivel a Kbt.
69. §. (2) bekezdése ezen eltéréssel érintett értékek esetében
törvényi vélelmet állít fel azok gazdasági megalapozatlansága
tekintetében,
Ajánlatkérő
a
jogszabályi
előírásnak
megfelelően ajánlatevőtől indokolást kért. Ajánlattevő
indokolást nem nyújtott be. Ajánlatkérő a rendelkezésére álló
adatok alapján az 1, 3 és 8. értékelési szempontra megajánlott
ajánlati elemet gazdaságilag megalapozatlannak, aránytalanul
alacsonynak tartja, melynek megfelelően a teljes ajánlatra
kiterjedően annak gazdasági ésszerűséggel össze nem
egyeztethetőségét állapítja meg.
Az ajánlatkérő ezzel kapcsolatban indokoláskéréssel fordult
az ajánlattevő felé, melyre az ajánlattevő indokolást nem
adott, az elbírálás eredeti ajánlata alapján történt.

A Képviselő-testület az eljárás eredményét az érvényes ajánlatok figyelembevételével – az
ajánlati felhívás IV.2.1) pontjában szereplő, a Kbt. 71.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti, a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás értékelési szempontja szerinti értékeléssel – az
alábbiak szerint hirdeti ki:
1. helyezett
Ajánlattevő

TAGE-VLN közös ajánlattevők
(vezető: TAGE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
tag: Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.)
7200 Dombóvár, Gárdonyi u. 5.

Pontszám

3.000

1. Sövénygondozás ellenértéke (HUF/m2): 77
2. Sövény növényvédelmi munkák ellenértéke (HUF/m2): 6,3
3. Kavicsos felület gondozás ellenértéke (HUF/m2): 28
4. Kavicsos felület pótlás, felújítás ellenértéke (HUF/m2): 22
5. Burkolt felületek általános takarítása ellenértéke (HUF/m2): 3,9
6. Buszmegállók takarítása ellenértéke (HUF/db/alkalom): 165
7. Szeméttárolók ürítése ellenértéke (HUF/db/alkalom): 175
8. Gyepfelület kaszálás ellenértéke (HUF/m2): 7
9. Gyepfelület növényvédelmi munkák ellenértéke (HUF/m2): 3,5
10. Lombgyűjtés ellenértéke (HUF/m2): 5,5
11. Kertek, cserjés felületek gondozása ellenértéke (HUF/m2): 155
12. Síkosság mentesítés ellenértéke (HUF/m2): 7
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13. Kertek, cserjés felületek növényvédelmi munkák ellenértéke (HUF/m2): 27
14. Hóeltakarítás ellenértéke (HUF/m2): 8,5
15. Hó és síkosság mentesítési készenlét díja (HUF/nap): 26.336
16. Buszmegálló síkosság mentesítés ellenértéke (HUF/darab/alkalom): 156
17. Buszmegálló hóeltakarítás ellenértéke (HUF/darab/alkalom): 195
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes közös ajánlattevőkkel, a fentiek
szerinti tartalommal való szerződéskötésre, a szerződéskötési moratórium lejártát követően.
Határidő: a döntést követő három munkanapon belül az eredményről való tájékoztatás
tekintetében
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
2/2016. (I. 14.)Kt. határozat

4/2016. (I. 14.)Kt. határozat

Az FKB-340 forgalmi rendszámú
autóbusz káreseményéről

Szerződéskötésről a Dombó-Média Kftvel

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az FKB-340 forgalmi
rendszámú Ikarus típusú autóbuszban
okozott kárnak megfelelő összegszerűen
2.189.200,- Forint megtérítésére tart igényt
a
Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központtól.

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Dombó-Média Kft.-t
városmarketing
és
kommunikációs
feladatokkal bízza meg, melynek keretében
a Kft. feladata:
- Helyi televízió működtetése (híradó,
különböző magazinműsor, egyházi,
sport, civil és egyéb rendezvények
rögzítése és sugárzása, képújság
működtetése)
- A Város honlapjának működtetése
(www.dombovar.hu
önkormányzati
felület kivételével)
- 7200 címmel kéthetente városi újság
megjelentetése
- Kapcsolattartás megyei-országos média
szolgáltatókkal, helyi hírek értékesítése
- Arculati
tevékenység
(Városi
rendezvények tájékoztató anyagainak
elkészítése, megrendelésre tájékoztató
anyagok készítése)
- Városi plakátozó helyek működtetése,
felügyelete
- Szezonális Tourinform felügyelete
- A Városkártyához kapcsolódóan:
· közreműködés
a
Városkártya
rendszer bevezetésében,
· kedvezményadók
rendszerbe
történő bevonása,

A Képviselő-testület a dr. Turi Ügyvédi
Irodával megkötött átalánydíjas szerződés
terhére megbízza dr. Turi Attila ügyvédet,
hogy az Önkormányzat követelésének
peres úton tegyen eleget.
Határidő: 2016. január 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati
iroda
3/2016. (I. 14.)Kt. határozat
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást
érintő változásokkal kapcsolatos
tájékoztatóról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást érintő változásokról szóló
tájékoztatást elfogadja.
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·
-

a
kártyarendszer
informatikai
hátterének működtetése
A Dombópédia internetes oldal
felügyelete és karbantartása

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda
6/2016. (I. 14.)Kt. határozat

Fenti feladatok ellátásáért a Kft. 2.000.000
forint havi díjazásra jogosult, melynek
fedezetét
Dombóvár
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2016. évi költségvetésében biztosítja azzal,
hogy a megbízási díj a Dombó-Média Kft.
2016. I. félévi működési kiadásainak és
bevételeink ismeretében felülvizsgálatra
kerül.
Határidő: 2016. január 20. – a szerződés
megkötésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet
5/2016. (I. 14.)Kt. határozat
A Művelődési Ház homlokzat
értékcsökkenéséről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete felkéri dr. Halmos
Péter ügyvéd urat (7621 Pécs, Mária u.
29.), hogy a dombóvári Művelődés Ház
homlokzat kivitelezésével kapcsolatos
értékcsökkenés elérése érdekében
nevében járjon el a kivitelezőkkel, mint
egyetemleges kötelezettekkel szemben,
amennyiben
a
kivitelező
igényérvényesítési bejelentésünket nem
fogadja el. A Képviselő-testület
felhatalmazza a Polgármestert dr.
Halmos Péter ügyvéddel megkötendő
megbízási szerződés tartalmának,
különösen az ügyvéd munkadíjának a
meghatározására és a szerződés
aláírására.
2. A Képviselő-testület elfogadja dr.
Halmos Péter ügyvéd 80.000,- Ft +
ÁFA összegű - jogi szakértői vélemény
elkészítéséért - díjazását.
Határidő: 2016. január 31.
Felelős: Polgármester

Közszolgálatban állók számára
teljesítményértékelésen alapuló eltérítés
keretösszegéről
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Dombóvári Közös
Önkormányzati Hivatal és Dombóvár
Város Önkormányzata számára a személyi
juttatásai és járuléka előirányzatában 2016.
évben a köztisztviselők, ügykezelők és
egyéb munkavállalók 2016. január 1-jei
illetményének 10%-át biztosítja havonta a
teljesítményértékelésen, illetve minősítésen
alapuló eltérítés forrásául a munkahelyi
vezető számára, a 2016. december 31-ig
terjedő időszakra.
Határidő: 2016. február 28. – döntés
eltérítés mértékéről
Felelős: Polgármester, Jegyző
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Dombóvár
Város
Önkormányzata
Képviselő-testületének
a
Szakcs,
Várong,
Lápfő
községek
önkormányzatainak
képviselőtestületeivel együtt 2016. január 14-én
tartott ülésén elfogadott határozata:
7/2016. (I. 14.) Kt. határozat
Dombóvár és Környéke Többcélú
Kistérségi Társulás társulási
megállapodásának módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Társulásból való
kiválásokra
tekintettel
egyetért
a
Dombóvár
és
Környéke
Többcélú
Kistérségi
Társulás
társulási
megállapodásának teljes felülvizsgálatával,
és a Dombóvár és Környéke Többcélú
Kistérségi
Társulás
társulási
megállapodásának a Társulás Tanácsa által
a 2016. január 8-i ülésén tárgyalt
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módosítását a melléklet szerint egységes
szerkezetű
megállapodás
formájában
elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt társulási
megállapodást a Képviselő-testület, mint a
Társulás tagja nevében aláírásával lássa el.
Határidő: 2016. január 20.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felel: Önkormányzati
Iroda
A határozatban elfogadott dokumentum
megegyezik a 2016. január 14-i együttes
képviselő-testületi
ülés
1.
számú
előterjesztésében foglaltakkal.
Dombóvár
Város
Önkormányzata
Képviselő-testületének a 2016. január
28-i
rendes
ülésén
elfogadott
határozatai:
A Képviselő-testület a 8/2016. (I. 28.) Kt.
határozatot zárt ülésen hozta meg.
8/2016. (I. 28.) Kt. határozat
A valószínűsíthető hűtlen kezelés
elkövetése miatt feljelentés
elrendeléséről
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy a
Dombóvári Művelődési Ház NKft. volt
ügyvezetője,
Farkas
János
valószínűsíthetően elkövethette a Btk. 376.
§ (1) bekezdésébe ütköző és a (3) bekezdés
a./ pontja szerint minősülő nagyobb
vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés
bűntettét, feljelentést kíván tenni az
illetékes nyomozó hatóságnál.
A Képviselő-testület a feljelentés, mint
okirat elkészítésére felkéri dr. Halmos
Péter ügyvédet (7621 Pécs, Mária u. 29.).
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert
a
feljelentési
okirat
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elkészítésére vonatkozó ügyvédi megbízási
szerződés tartalmának a jóváhagyására és
aláírására, különös tekintettel az ügyvédi
munkadíj meghatározására.
Határidő: 2016. február 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet
9/2016. (I. 28.) Kt. határozat
A Tinódi Ház karbantartásának
versenyeztetéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete szándékát fejezi ki arra
vonatkozóan, hogy a Tinódi Ház
rendszeres elektromos - épületgépészeti HFR
karbantartási
munkáinak
elvégzéséhez szükséges többletköltségeket
az
Önkormányzat
2016.
évi
költségvetésébe beépíti a Dombóvári
Művelődési Ház Nonprofit Kft., illetve
Dombóvár
Város
Könyvtára
támogatásánál.
A Képviselő-testület felhatalmazza Somlai
Adrienn ügyvezetőt és Virágné Bán Emma
intézményvezetőt, hogy a karbantartási
szolgáltatást
végző
vállalkozás
kiválasztására közös ajánlatkérőként – a
gesztorról
való
egymás
közti
megállapodással
–
feltételes
közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárást
folytassanak le 12 hónapra szóló szerződés
megkötése érdekében.
Határidő: 2016. február 29. – a beszerzési
eljárás megindítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Somlai
Adrienn
ügyvezető
Virágné Bán Emma intézményvezető
Városüzemeltetési Iroda

Dombóvári Közlöny
10/2016. (I. 28.) Kt. határozat
A 2016. évi civil keretre pályázat
kiírásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2016. évi civil
keretből
történő
támogatásigénylés
feltételeit tartalmazó pályázati felhívást és
pályázati adatlapot a melléklet szerint
elfogadja, azzal, hogy a támogatás mértéke
a város 2016. évi költségvetésében kerül
meghatározásra.
A felhívásban a támogatás mértékének
meghatározása
„A
szétosztható
keretösszeg mértéke Dombóvár Város
Önkormányzatának
2016.
évi
költségvetésében meghatározásra kerülő
civil keret.” szöveggel történik.
Határidő: 2016. január 30. – pályázati
felhívás közzétételére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet
A határozatban elfogadott dokumentum
megegyezik a 2016. január 28-i képviselőtestületi ülés 9. számú előterjesztésében
foglaltakkal.
11/2016. (I. 28.) Kt. határozat
Sporttámogatási igény benyújtására
pályázati felhívás kiírásáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2016. évi
költségvetési
keretből
történő
sportszervezetek
támogatásigénylés
feltételeit tartalmazó, melléklet szerinti
pályázati felhívást
és pályázati
adatlapot elfogadja. A sportszervezetek
támogatására a 2016. évi költségvetési
rendeletében
elkülönített
forrást
biztosít.
2. A pályázati felhívásban a szétosztható
keretösszeg
mértékének
meghatározása: „A rendelkezésre álló
keretösszeg mértéke Dombóvár Város
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Önkormányzatának
2016.
évi
költségvetési
rendeletében
meghatározásra kerülő sporttámogatási
keret összege.” szöveggel történik.
Határidő: 2016. január 30. - pályázati
felhívás közzétételére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet
A határozatban elfogadott dokumentum
megegyezik a 2016. január 28-i képviselőtestületi ülés 10. számú előterjesztésében
foglaltakkal.
12/2016. (I. 28.) Kt. határozat
Az egészségügyi alapellátások
körzeteiről szóló új önkormányzati
rendelet tervezetéről
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
egészségügyi
alapellátások
körzeteiről
szóló
új
önkormányzati rendelet tervezetét a
melléklet szerint elfogadja, és felkéri a
polgármestert,
hogy
az
elfogadott
tervezetet véleményeztetésre küldje meg a
dombóvári egészségügyi alapellátásban
közreműködő szolgáltatók, valamint az
Országos Alapellátási Intézet és a Nemzeti
Egészségfejlesztési Intézet részére, és a
rendelettervezetet
a
vélemények
figyelembevételével terjessze elő a
képviselő-testület márciusi rendes ülésére.
Határidő: 2016. márciusi rendes ülés – a
rendelettervezet előterjesztésére
Felelős: Kiss Béla alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati
Iroda
A határozatban elfogadott dokumentum
megegyezik a 2016. január 28-i képviselőtestületi ülés 18. számú előterjesztésében
foglaltakkal.

Dombóvári Közlöny
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13/2016. (I. 28.) Kt. határozat

15/2016. (I. 28.) Kt. határozat

Saguly Károly emléktáblájának
elhelyezéséről

A Polgármester és a Dombóvári Közös
Önkormányzati Hivatal munkatársai
cafetéria-juttatásáról

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja, hogy a
Saguly Károly emléktáblája a róla
elnevezett téren egy, a városrész
utcaszerkezetét
vasúti
sínekből
szimbolizáló szerkezetből kiemelkedő
kőoszlopon kerüljön elhelyezésre. A
képviselő-testület
felhatalmazza
a
polgármestert a szükséges munkák
megrendelésére.
Határidő: 2016. március 31. – a munkák
befejezésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda
14/2016. (I. 28.) Kt. határozat
Rendezvénysátorhoz ponyvavásárlásról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja a 300 m2-es
kistérségi rendezvénysátorhoz ponyva
vásárlását,
azzal,
hogy
annak
használatához csak az Önkormányzat által
támogatott rendezvényeken járul hozzá. A
képviselő-testület
felhatalmazza
a
Polgármestert, hogy a sátorponyva
gyártására - melynek becsült értéke 1,8
millió forint - indítsa a meg a beszerzési
eljárást.
A Képviselő-testület a sátorponyva
beszerzésére a 2016. évi költségvetésében
biztosít forrást.
Határidő: 2016. február 10. – a beszerzési
eljárás megindítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda

1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
főállású
polgármester cafetéria juttatásának
2016.
évi
bruttó
keretösszegét
200.000,-Ft-ban határozza meg.
A főállású polgármester cafetéria
juttatásának részletes eljárási rendje
megegyezik a köztisztviselők részére a
„Közszolgálati
Szabályzat”-ban
megállapított rendelkezésekkel.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Dombóvári
Közös
Önkormányzati
Hivatal
munkavállalói cafetéria juttatására
2016. évben bruttó 200.000,-Ft/fő
keretet biztosít. A cafetéria-juttatás
részletes szabályait a „Közszolgálati
Szabályzat” tartalmazza.
Határidő:
2016. február 15. - keret megállapítására
2016. március 1. - munkavállalók
nyilatkozatára
Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
16/2016. (I. 28.) Kt. határozat
Önkormányzati tulajdonban lévő
zártkerti ingatlanokról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
támogatja
a
dombóvári 6738 hrsz.-ú fásított terület,
gyep megnevezésű, a 6745 hrsz.-ú,
fásított terület, kert megnevezésű és a
7345
hrsz.-ú
gyep
(legelő)
megnevezésű ingatlanok művelési
ágának művelés alól kivett területként
történő átvezetését.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Dombóvári Közlöny
szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.)
önkormányzati rendeletben foglaltak
szerint árveréssel egybekötött nyilvános
pályáztatás útján értékesíti az 1.
pontban nevesített ingatlanokat az
értékbecslés szerinti induló licitáron.
Az értékesítés feltétele az ingatlanok
művelési ágának művelés alól kivett
területként történő átvezetése. A nyertes
pályázónak meg kell téríteni az
önkormányzat részére az eljárásnak az
ügyvédi díjon kívüli egyéb költségeit is.
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készítési feladatok rögzítésére irányuló
módosítását.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert
a
megállapodások
módosításának aláírására.
Határidő: 2016. február 29.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati
Iroda
18/2016. (I. 28.) Kt. határozat

A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a földhivatali eljárás
lebonyolítására, a pályázati felhívás
jóváhagyására és a legmagasabb összegű
vételárat megajánló ajánlattevővel az
adásvételi
szerződés
tartalmának
jóváhagyására és megkötésére.
Határidő:
1. 2016. március 31. – földhivatali eljárás
lefolytatására
2. 2016. április 30. – pályázati felhívások
közzétételére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda
17/2016. (I. 28.) Kt. határozat
A dombóvári települési nemzetiségi
önkormányzatokkal kötött
együttműködési megállapodások
felülvizsgálatáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
80. §-a végrehajtására a Dombóvári Horvát
Nemzetiségi
Önkormányzattal,
a
Dombóvári
Német
Nemzetiségi
Önkormányzattal és a Dombóvári Roma
Nemzetiségi
Önkormányzattal
kötött
megállapodásokat
felülvizsgálta,
és
elfogadja
azoknak
a
zárszámadás
előterjesztésére vonatkozó rendelkezések
pontosítására
és
a
nemzetiségi
önkormányzatok állami támogatásainak
felhasználásával kapcsolatos beszámoló

A polgármester 2016. évi szabadságütemezésének jóváhagyásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a polgármester 2016.
évi szabadságolási tervét a melléklet
szerinti szabadságolási ütemezés szerint
jóváhagyja.
A határozatban elfogadott dokumentum
megegyezik a 2016. január 28-i képviselőtestületi ülés 31. számú előterjesztésében
foglaltakkal.
19/2016. (I. 28.) 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(z)
354/2013. (X. 31.), 414/2014. (XI. 13.),
482/2014. (XII. 18.), 20/2015. (I. 29.),
51/2015. (I. 29), 85/2015. (II. 19.),
209/2015. (IV. 30.), 302/2015. (VI.
26.), 323/2015. (VI. 26.), 348/2015.
(VII. 23.), 354/2015. (VII. 23.),
367/2015. (VIII. 27.), 377/2015. (VIII.
27.), 386/2015. (IX. 29.), 388/2015.
(IX. 29.), 392/2015. (IX. 29.),
402/2015. (IX. 29.), 405/2015. (IX.
29.), 406/2015. (IX. 29.), 416/2015.
(IX. 29.), 426/2015. (X. 26.), 427/2015.
(X. 26.), 428/2015. (X. 26.), 462/2015.

Dombóvári Közlöny
(X. 26.), 467/2015. (X. 26.), 480/2015.
(X. 26.), 486/2015. (XI. 16.), 490/2015.
(XI. 16.), 492/2015. (XI. 26.),
495/2015. (XI. 26.), 496/2015. (XI.
26.), 499/2015. (XI. 26.), 500/2015.
(XI. 26.), 503/2015. (XI. 26.),
506/2015. (XI. 26.), 515/2015. (XI.
26.), 517/2015. (XI. 26.), 519/2015.
(XI. 26.), 520/2015. (XI. 26.),
522/2015. (XI. 26.), 523/2015. (XI.
26.), 528/2015. (XI. 26.), 530/2015.
(XI. 30.), 531/2015. (XI. 30.),
532/2015. (XI. 30.), 534/2015. (XI.
30.), 536/2015. (XII. 17.), 537/2015.
(XII. 17.), 538/2015. (XII. 17.),
539/2015. (XII. 17.), 541/2015. (XII.
17.), 542/2015. (XII. 17.), 544/2015.
(XII. 17.), 545/2015. (XII. 17.),
547/2015. (XII. 17.), 550/2015. (XII.
17.), 551/2015. (XII. 17.), 552/2015.
(XII. 17.), 558/2015. (XII. 17.),
560/2015. (XII. 17.), 561/2015. (XII.
17.), 562/2015. (XII. 17.), 563/2015.
(XII. 17.), 567/2015. (XII. 17.),
568/2015. (XII. 17.), 572/2015. (XII.
17.), 573/2015. (XII. 17.), 575/2015.
(XII. 17.), 576/2015. (XII. 17.) 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:
2016. január 31-ig: 518/2015. (XI. 26.),
2016. február 15-ig: 498/2015. (XI.
26.), 566/2015. (XII. 17.),
2016. február 29-ig: 167/2015. (IV. 9.),
381/2015. (IX. 29.), 408/2015. (IX.
29.), 465/2015. (X. 26.), 468/2015. (X.
26.), 494/2015. (XI. 26.), 546/2015.
(XII. 17.), 574/2015. (XII. 17.),
2016. március 31-ig: 99/2012. (III. 29.),
238/2015. (V. 28.), 344/2015. (VII.
23.), 411/2015. (IX. 29.), 521/2015.
(XI. 26.), 533/2015. (XI. 30.),
2016. április 30-ig: 80/2015. (II. 19.),
2016. május 31-ig: 476/2015. (X. 26.),
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2016. június 30-ig: 409/2014. (XI. 13.),
110/2015. (III. 26.), 180/2015. (IV.
30.), 372/2015. (VIII. 27.), 418/2015.
(IX. 29.), 473/2015. (X. 26.),
2016. december 31-ig: 300/2013. (IX.
26.).
3. a 365/2013. (XI. 28.), 321/2015. (VI.
26.), Kt. határozatát visszavonja.
20/2016. (I. 28.) Kt. határozat
A 2015. évi adóellenőrzési program
végrehajtásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az 51/2015. (I. 29.) Kt.
határozat és a 2015. évi adóellenőrzési
program végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.
21/2016. (I. 28.) Kt. határozat
A városkártya rendszer kiépítésére és
üzemeltetésére szóló szerződésről
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete – a városkártya 1.
ütemének bevezetéséről szóló 466/2015.
(X. 26.) Kt. határozat alapján lefolytatott
beszerzési eljárás alapján – egyetért a
városkártya rendszer kiépítésére és 5 éves
üzemeltetésére
szóló
szerződés
megkötésével
az
egy
éven
túli
felhasználásra vonatkozó nettó 500.000,Ft/év
összegű
jogdíjfizetési
kötelezettséggel. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
Határidő: 2016. február 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda

Dombóvári Közlöny
22/2016. (I. 28.) Kt. határozat
A 249/2011.(VI.30.) Kt. határozat
visszavonásáról
Dombóvár
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete a 249/2011. (VI. 30.)
Kt. határozatát visszavonja.
A képviselő-testület az önkormányzatnak a
Dombóváriak
a
Dombóvári
Munkanélküliekért
Jóléti
Szolgálat
Alapítvánnyal szembeni követelésének
leírásához hozzájárul.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert
a
feladat-ellátási
szerződés megkötésére.
3. A döntés hatálybalépésének feltétele az
önkormányzat
vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló
10/2011. (III. 4.) önkormányzati
rendelet
–
az
egészségügyi
alapellátásokhoz
kapcsolódó
szolgáltatások megrendelése során
ajánlatkérési
eljárás
mellőzését
lehetővé tevő – módosításának
elfogadása és hatályba lépése.

23/2016. (I. 28.) Kt. határozat
Az EMERGENCY Service Kft.
megbízásáról a központi ügyeleti
feladatok ellátásával 2016. május 1-jétől
két évre szólóan
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az egészségügyi
alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi
és házi gyermekorvosi feladatok
rendelési időn kívüli ellátásáról
továbbra is központi ügyeleti formában
kíván gondoskodni, és a központi
ügyeleti feladatok ellátásával az
EMERGENCY SERVICE Kft.-t bízza
meg (cégjegyzékszám: 01 09 873304,
székhely: 1131 Budapest, Topolya utca
4-8.) 2016. május 1-jétől 2018. április
30-ig terjedő időtartamra. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a Humán Bizottság elnökével a
megbízási díj konkrét összegéről –
mely a hétvégi, illetve az ünnepnapon
történő házi gyermekorvosi ügyeletet is
magában foglalja – folytasson le
egyeztetést a szolgáltatóval, és az
alapján hozzon döntést a díj
mértékéről, ami nem lehet több
237.000 Ft-nál.
2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy
az
egészségügyi
szolgáltató
a
finanszírozási szerződést közvetlenül
kösse
meg
az
Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral.

Határidő: 2016. március 16.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati
Iroda
24/2016. (I. 28.) Kt. határozat
A Dombóvári Városszépítő és
Városvédő Egyesület 2015. évről szóló
beszámolójáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Dombóvári
Városszépítő és Városvédő Egyesület
2015. évi szakmai tevékenységéről és
gazdálkodásáról
készült
beszámolót
elfogadja. Az Egyesület részére az idei
évben biztosított támogatásról és annak
mértékéről a 2016. évi költségvetési
rendeletének elfogadásakor, az Egyesület
2016. évi munkatervének elfogadását
követően dönt.
A képviselő-testület a múzeumvezető
foglalkoztatásának forrását Dombóvár
Város Könyvtárának költségvetésében
biztosítja.
Határidő:
2016.
február
29.
– Dombóvári
Városszépítő és Városvédő Egyesület
2016. évi munkatervének képviselőtestület elé terjesztése
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet

Dombóvári Közlöny
25/2016. (I. 28.) Kt. határozat
A Dombóvári Polgárőr Egyesület
beszámolójáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Dombóvári Polgárőr
Egyesület 2015. évi beszámolóját és
pénzügyi elszámolását elfogadja. A 2015.
évi támogatásból fel nem használt 441.259
Ft összegű maradvány felhasználásának
határidejét a Képviselő-testület 2016.
június 30-ig meghosszabbítja.

- 13 -
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illetve
a
pótlólagos
befizetéssel
kapcsolatos további jognyilatkozatokat,
intézkedéseket megtegye.
Határidő: 2016. február 29.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati
Iroda
A határozatban elfogadott dokumentum
megegyezik a 2016. január 28-i képviselőtestületi ülés 5. számú előterjesztésében
foglaltakkal.

26/2016. (I. 28.) Kt. határozat

27/2016. (I. 28.) Kt. határozat

A Dombóvári Szociális Lakásalap
Alapítvány alapító okiratának
módosításáról

A Hamulyák Közalapítvány emlékmű
állítási kezdeményezéséről

1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Dombóvári
Szociális Lakásalap Alapítvány alapító
okiratának módosítását és az egységes
szerkezetű alapító okiratot a melléklet
szerint elfogadja.

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja, hogy a
Hamulyák Közalapítvány Raffay Béla
Kuporgó című szobrát a II. világháború
újdombóvári áldozatainak emlékére – a
szükséges engedélyek és hozzájárulások
birtokában
az
újdombóvári
templomkertben felállítsa.

2. A Képviselő-testület a Dombóvári
Szociális Lakásalap Alapítvány részére
– amennyiben az alapító okirat
módosítását a bíróság jóváhagyja – 500
ezer Ft pótlólagos befizetést tesz,
amelyet
az
Alapítvány
köteles
elkülönítetten kezelni, és azt csak olyan
szociálisan
rászoruló
dombóvári
lakástulajdonosok
megsegítésére
használhatja fel – a lakhatás átmeneti
megoldására, a helyreállításra, a
károkozóval
szembeni
igényérvényesítésre vagy rendkívüli
helyzet kialakulásának megelőzésére –
kamatmentes kölcsön formájában,
akiknek lakástulajdona önhibáján kívül
vált lakhatatlanná vagy ilyen helyzet
bekövetkezése fenyeget.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a módosító okiratot és
az egységes szerkezetű alapító okiratot
aláírja, és az alapító okirat módosításával,

28/2016. (I. 28.) Kt. határozat
A Dombóvár, Pannónia út 5. szám alatti
lakóépület szerkezet-megerősítéséről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadja, illetve
dönt a Dombóvár, Pannónia út 5. szám
alatti lakóépület szerkezet-megerősítési
munkáinak elvégzéséről.
2. Az
1.
pontban
meghatározott
munkálatok elvégzésének a fedezetét a
támogatott
beruházásból
épült
bérlakások bérleti díjainak kezelésére
szolgáló elkülönített számlán lévő és
kezelt összeg biztosítja.
3. A beérkezett ajánlatok beruházás
igényéről és a fentebb említett
elkülönített számlán kezelt forrás
különbözetéről,
az
esetleges
többletigényről a Képviselő-testület
külön határozatban fog rendelkezni.

Dombóvári Közlöny
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4. A Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert
a
lefolytatandó
közbeszerzési eljárás előkészítésére,
amely jelenti egyrészt a tervezői
költségvetés aktualizálását, másrészt a
becsült érték meghatározása céljából a
beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív
ajánlatok bekérését.
5. A Képviselő-testület döntést hoz a
„Dombóvár, Pannónia út 5. szám alatti
lakóépület
szerkezet-megerősítési
munkáinak elvégzése” elnevezésű
közbeszerzési eljárás megindításáról, a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII.
törvény
alapján.
A
Képviselőtestület az eljárást megindító
felhívás jóváhagyását a Polgármesterre
bízza.
A Képviselő-testület jóváhagyja az alábbi
személyi összetételű bírálóbizottságot az
eljárásban való közreműködésre:
Bírálóbizottsági
tag neve

dr. Szabó Péter
Varga Péter

Kovács Gyula
Reichert Gyula

Kbt. 27. § (3)
bekezdése
szerinti
szakértelem
jogi
közbeszerzés
tárgya szerinti
szakmai
pénzügyi
közbeszerzési

Határidő: 2016. március 31. – a
közbeszerzési eljárás megindítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda
29/2016. (I. 28.) Kt. határozat
Jam-csarnok U-alakú épületében
található ökölvívó terem közüzemi
költségeinek átvállalásáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a sportról szóló
önkormányzati rendelet 2. § f) pontja
és 4. § (3) bekezdése értelmében 2016.

XII. évfolyam 1. szám
február 1. napjától határozatlan
időtartamig átvállalja a tulajdonában
lévő, 7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.
szám alatt található, Jam-csarnok
elnevezésű ingatlan U-alakú épületének
északi
szárnyában
található,
a
Dombóvári Boxklub használatában
lévő
ökölvívó
terem közüzemi
költségeinek
finanszírozását
határozatlan időre.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert a használatba adási
szerződés módosítására.
Határidő: 2016. február 15. – használatba
adási szerződés módosítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet
30/2016. (I. 28.) Kt. határozat
Jam-csarnokban található ökölvívó
terem felújításáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja a Jamcsarnok
U-alakú
épület
északi
szárnyában
található
ökölvívó
termekben az alábbi munkálatok
végrehajtását:
- a két edzőteremben a mennyezeti
világító
ablakok
esetében
tetőszigetelés 400.000 Ft
- beázás miatti vakolatjavítás és
meszelés 100.000 Ft
- világító ablakok szimpla üvegének
cseréje
polikarbonát
vázszerkezetre,
lenyitható
formában 800.000 Ft
- 11 db nyílászáró cseréje 250.000 Ft
- külső homlokzat szigetelés 800.000
Ft
- a fedett kosárlabda csarnok felőli
edzőterem
hátsó,
kiépítetlen
helyiségének
hasznosítása
–
kiegyenlítő betonozás 150.000 Ft
Összesen: 2.500.000 Ft

Dombóvári Közlöny

2. A munkálatok megrendelését, műszaki
felügyeletét és a beruházás teljes
költségét
Dombóvár
Város
Önkormányzata vállalja, melyre a
2016. évi költségvetésében 2,5 millió
forint elkülönített keretet biztosít.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert
a
beruházással
kapcsolatos kivitelező kiválasztására és
a vállalkozói szerződés aláírására.
Határidő: 2016. február 29. – árajánlatok
bekérésére és a kivitelező kiválasztására
2016. március 31. – beruházás elvégzésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet
31/2016. (I. 28.) Kt. határozat
Mándl Imre névadó ünnepség és
emléktorna szervezésének
támogatásáról
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32/2016. (I. 28.) Kt. határozat
Vazul vére rockopera szervezésének
támogatásáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja a 2016.
június 25-én megrendezésre kerülő
„Hat vár hat rád” elnevezésű
rendezvény esti programjaként a Vazul
vére
rockopera
produkció
leszerződtetését.
2. A Képviselő-testület az 1. pontban
megnevezett koncert finanszírozására a
város 2016. évi költségvetése Városi
rendezvények kerete terhére 1,5 millió
Ft forrást különít el.
Határidő: 2016. február 29. – társulattal
való szolgáltatási szerződés megkötésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet

1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja, hogy a
Jam-csarnok U-alakú épület északi
szárnyában található ökölvívóterem
Mándl Imre olimpikonról kerüljön
elnevezésre.

A Varga Gábor kisplasztikáiból álló
betlehemi kompozíció bővítéséről,
valamint a víztoronynál történő
elhelyezéséről

2. A Képviselő-testület a Város hete
programsorozat
keretében
megrendezésre kerülő Mándl Imre
névadó ünnepség és emléktorna
támogatására 200.000 Ft-ot biztosít a
város 2016. évi költségvetése Városi
rendezvények kerete terhére.

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testület
felhatalmazza
a
polgármestert
a
Varga
Gábor
kisplasztikáiból álló betlehemi kompozíció
bővítésével és a víztoronynál történő
elhelyezésével kapcsolatos egyeztetések
lefolytatására.

A Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert a támogatási szerződés
tartalmának jóváhagyására és a szerződés
aláírására.

Határidő: 2016. március 31. - a
látványtervek, valamint a megvalósítás
költségeinek
képviselő-testület
elé
terjesztésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet

Határidő: 2016. február 29. – támogatási
szerződés aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet

33/2016. (I. 28.) Kt. határozat

Dombóvári Közlöny

- 16 -

XII. évfolyam 1. szám
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda

34/2016. (I. 28.) Kt. határozat
A Belváros forgalmi rendjének
átalakításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete egyetért a belváros
forgalmi rendjének megváltoztatásával és a
Közlekedéstudományi Egyesület (KTE)
által készített terv szerinti új forgalmi rend
kialakításával azzal, hogy a teljes
megvalósítás forrása a TOP 3.1.1-15.
pályázat.
A képviselő-testület a meglévő parkolókat
érintő változásokról a 2016. február 11-i
rendes ülésén hozza meg döntését.
Amennyiben
a
pályázaton
az
Önkormányzat nem kap támogatást, úgy a
terv egy csökkentett változatát (ún. 1
lépcső) költségvetéssel együtt ismételten a
Képviselő-testület elé kell terjeszteni.
Határidő: 2018. október 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda
35/2016. (I. 28.) Kt. határozat
Közalkalmazottak béren kívüli
juttatásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Dombóvári Szociális
és Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás részére 187.475 Ft összegű
hozzájárulást biztosít a Dombóvári
Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény
dombóvári
tagintézménye
azon
dolgozóinak 5.000 Ft/fő összegű béren
kívüli juttatásának kifizetéséhez, akik
2015-ben a Kapaszkodó Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központnál
közalkalmazotti jogviszonyban álltak és ott
nem részesültek ebben a juttatásban.
Határidő: 2016. február 29. – támogatás
beépítése a költségvetési rendeletbe
Felelős: Polgármester

36/2016. (I. 28.) Kt. határozat
A Dombóvári Közös Önkormányzati
Hivatal gépjármű cseréjéről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Dombóvári
Közös Önkormányzati Hivatal 2016.
évi költségvetésében 7 millió forintot
biztosít 1 db használt gépjármű
beszerzésére és hozzájárul, hogy a
Dombóvári Közös Önkormányzati
Hivatal a használt Ford S-Max típusú
gépjárművet a költségvetési rendelet
elfogadását megelőzően megvásárolja.
2. A Képviselő-testület a Dombóvári
Közös
Önkormányzati
Hivatal
tulajdonában lévő, 2008. évben
beszerzett
Ford
Mondeo
Ghia
személygépkocsi értékesítését rendeli
el, az ebből származó bevételt az 1.
pontban
jóváhagyott
gépjármű
beszerzéséhez kell felhasználni.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a
jegyzőt a végrehajtáshoz szükséges
intézkedések és kötelezettségvállalások
megtételére, szerződések tartalmának
jóváhagyására és aláírására.
Határidő:
2016.
február
29.
–
beszerzéshez
szükséges
előirányzat
biztosítása a költségvetési rendeletben
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda

Dombóvári Közlöny
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RENDELETEK
(A rendeletek egységes szerkezetben megtalálhatóak a www.dombovar.hu honlapon!)
A Képviselő-testület 2016. január 28-i rendes ülésén elfogadott rendeletei:
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed minden 14. életévét betöltött természetes személyre, jogi
személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki Dombóvár város
közigazgatási területén e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait
sértő magatartást követ el.
2. Értelmező rendelkezések
2. §
(1) E rendelet alkalmazásában közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás az a
tevékenység vagy mulasztás, illetve jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló
magatartás, amely szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi
együttélés szabályaival ellentétes, azt sérti, vagy veszélyezteti, és amelyet Dombóvár
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) e
rendeletében közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősít.
(2) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható
a) amelyeket magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít,
vagy
b) a tevékenység, mulasztás, vagy jogellenes állapot fenntartása esetére magasabb szintű
jogszabály közigazgatási bírság alkalmazását írja elő.
(3) E rendelet alkalmazásában közterület a tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától
függetlenül minden olyan közhasználatra szolgáló terület, amely mindenki számára
korlátozás nélkül vagy azonos feltételek mellett igénybe vehető, ideértve a közterületnek
közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt részét is

Dombóvári Közlöny
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II. Fejezet
Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások
3. A város nevének és jelképeinek használatával összefüggő magatartások
3. §
Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki a „Dombóvár” nevet
vagy annak bármely toldalékos formáját
a) Dombóvár város nevének használatáról szóló önkormányzati rendeletben előírt engedély
nélkül használja,
b) annak használatára vonatkozó engedélyben előírt feltételeket megszegve használja,
c) a város közösségét sértő módon használja.
4. §
Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki a város címerét vagy
zászlóját
a) a város jelképeiről szóló önkormányzati rendeletben előírt engedély nélkül előállítja,
forgalomba hozza, vagy engedély nélkül felhasználja,
b) annak használatára vonatkozó engedélyben előírt feltételeket megszegi,
c) a város közösségét sértő módon használja.
4. Köztemetők rendjének megszegése
5. §
Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki
a) a köztemető csendjét megzavarja, nem a kegyeletnek megfelelő magaviseletet tanúsít,
b) a köztemetőbe az üzemeltető engedélye nélkül gépjárművel behajt,
c) a köztemetőben az üzemeltetőnek történő bejelentés nélkül munkát végez - kivéve a sírok
gondozását,
d) a köztemető területén árusít, reklámoz, reklámot és hirdetőtáblát helyez el,
e) a köztemetőben a sírokat, az azokon lévő tárgyakat, a síremlékeket, a növényzetet, a
tájékoztató táblákat, az épületeket és egyéb tárgyakat beszennyez,
f) a köztemető területén hulladékot nem az arra kijelölt helyen helyez el,
g) a köztemető területén olyan tárgyakat helyez el, vagy növényzetet ültet, melyek
meghaladják, vagy várhatóan meg fogják haladni a sírhely méreteit,
h) a köztemető területén padokat, ülőhelyeket engedély nélkül helyez el,
i) a köztemető területén a kegyeleti gyertya és mécses gyújtás kivételével égetési
tevékenységet végez, tüzet rak, vagy
j) a köztemetőbe – vakvezető és a mozgáskorlátozott személyt segítő kutya kivételével –
állatot visz be.

Dombóvári Közlöny
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5. A helyi környezet védelmére vonatkozó szabályok megszegése
6. §
Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki a környezet
védelméről szóló önkormányzati rendeletben foglalt szabályoktól eltérően avart, kerti
hulladékot éget.
7.§
Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki a közterületen
ültetett
a) lágy szárú növényt vagy annak virágát vagy levelét vagy termését engedély nélkül letépi,
b) fák, bokrok ágait, gallyait vagy azok virágát vagy levelét vagy termését engedély nélkül
letöri, megcsonkítja,
c) fás szárú növényt engedély nélkül kivág.
8. §
Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki a
közműlégvezetékek biztonsági övezetének környezetében lévő fák, bokrok ágait úgy vágja le,
hogy
a) attól annak eszmei értéke jelentősen csökken, vagy a fajtára jellemző alakját elveszíti,
b) a levágott gallyak és ágak közterületről való elszállításáról 72 órán belül nem gondoskodik.
9. §
Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki belterületi
közterületen gyomirtásra olyan anyagot használ, amely a közterületen lévő kultúrnövények
egészségét veszélyezteti.
10. §
Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki nem védett
természeti területre vagy közhasználatú zöldterületre engedély nélkül gépjárművel behajt,
közlekedik, parkol.
11. §
Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki a háztartási igényeit
kielégítő tevékenysége során a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét zavarja
azzal, hogy
a) belterületen motoros vagy elektromos gépet használ, vagy egyéb eszközzel, berendezéssel
zajt kelt hétköznap és szombaton 20 óra és 7 óra között, vasárnap és ünnepnapon 20 óra
és 9 óra között,
b) Gunaras üdülőterületen motoros vagy elektromos gépet használ, vagy egyéb eszközzel,
berendezéssel zajt kelt szombaton, vasárnap és ünnepnapon 20 óra és 8 óra között,
továbbá 12 és 16 óra között.
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12. §
Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki belterületen és
Gunaras üdülőterületen szombaton 14 órától és vasárnap járművön – különösen mozgóbolton
– elhelyezett, reklámozó vagy figyelemfelhívó hangsugárzó berendezést működtet.
6. Közterületek és ingatlanok rendjének megszegése
13. §
Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki
a) közterület rendeltetéstől eltérő használatához elmulasztja a tulajdonos hozzájárulásának
beszerzését,
b) a közterületet oly módon veszi igénybe, amelyre nem adható közterület használati
hozzájárulás,
c) közterületet engedély nélkül felbont,
d) közterületen utcabútort, berendezést rendeltetés ellenesen használ, engedély nélkül helyéről
elmozdít. Utcabútornak minősül: pad, virágtartó, kerékpártároló, hulladéktároló, korlát,
irányjelző-, információs tábla.
14. §
Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki közterületen
található játszótéren nem megengedett módon, vagy nem játék céljára használja
a) a 14 éven aluli gyermekek számára elhelyezett játszószereket, vagy
b) a 16 éven aluli gyermekek számára elhelyezett tornaszereket vagy
c) az elhelyezett street-workout eszközöket.
15. §
Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki
a) az általa használt vagy a tulajdonában lévő ingatlan tisztántartásáról, rendszeres
takarításáról, betegségeket terjesztő vagy egészségügyi szempontból káros rovar- és
rágcsálómentesítéséről való gondoskodást elmulasztja, kivéve a magasabb szintű
jogszabályban meghatározott rovar- és rágcsálóirtást, vagy
b) az általa használt vagy a tulajdonában lévő ingatlan megműveléséről, illetve gyomtól,
gaztól, szeméttől, vadon élő bokortól való megtisztításáról való gondoskodást elmulasztja,
kivéve a magasabb szintű jogszabályban foglalt gyommentesítést.
7. Állatok tartásával kapcsolatos szabályok
16. §
(1) A kedvtelésből tartott állatok tartására vonatkozó részletes szabályokra a 41/2010.(II.26.)
Kormányrendelet előírásai az irányadóak.
(2) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki – az (1)
bekezdésben foglaltak figyelembe vételével -
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a) többlakásos lakóépületben, társasházban egynél több kutyát vagy kettőnél több macskát
engedély nélkül tart,
b) többlakásos lakóépületben vagy társasház közös használatú helyiségeiben, lépcsőházban,
erkélyen és loggián kutyát vagy macskát tart,
c) belterületen lévő egyedi beépítésű lakótelken három kutyánál vagy három macskánál többet
engedély nélkül tart,
d) többlakásos lakóépületben, társasházban kutyát vagy macskát tenyészt,
e) kutyát nem zárva tartott, bekerített udvarban tart, vagy
f) többlakásos lakóépület közös udvarán vagy a több lakó által használt közös udvarban kutyát
úgy tart szabadon, hogy ahhoz a tulajdonosok, bérlőtársak írásban előzetesen nem járultak
hozzá,
g) kutyát közterületen, illetve közforgalom számára nyitva álló hely, épület, intézmény
bejáratánál őrizetlenül hagy.
h) a kedvtelésből tartott állatot úgy tartja, hogy a környező lakóközösség kialakult élet- és
szokásrendjét tartósan és szükségtelenül zavarja.
(3) Az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt szabályok alól kivételt képez az anyaállat együtt
tartása a kölykeivel, azok kilenchetes koráig.
III. Fejezet
Eljárási szabályok és jogkövetkezmények
8. Eljárási szabályok
17. §
(1) Az e rendeletben foglaltak érvényesítése során a közigazgatási hatósági eljárás általános
szabályairól szóló törvény rendelkezései szerint kell eljárni.
(2) Az e rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben
a közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásokban átruházott hatáskörben a
jegyző jár el.
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt közigazgatási hatósági
eljárást hivatalból, a hatóság észlelése alapján vagy bármely szervezet vagy személy
írásbeli vagy szóbeli bejelentése alapján kell lefolytatni. a szóbeli bejelentésről
jegyzőkönyvet kell felvenni.
(4) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben közigazgatási
hatósági eljárás nem indítható a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző
magatartásnak az eljáró hatóság tudomására jutásától számított 30 napon túl.
(5) A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben közterület-felügyelő szabhat
ki helyszíni bírságot.
9. Jogkövetkezmények
18. §
(1) A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben
százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

tízezer

forinttól

(2) A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben ötezer forinttól ötvenezer
forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki.
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(3) Fiatalkorú természetes személlyel szemben nem lehet helyszíni bírságot kiszabni,
közigazgatási bírságot pedig kizárólag akkor, ha önálló keresete (jövedelme), vagy
vagyon van.
(4) A közigazgatási bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell
megfizetni az önkormányzat költségvetési számlájára átutalással vagy a döntéshez
mellékelt postai befizetési nyomtatványon.
(5) Különös méltánylást érdemlő esetben a tiltott, közösségellenes magatartás csekély súlyára
tekintettel megrovás alkalmazható.
(6) Különös méltánylás alkalmazható, ha a szabályszegő:
a)

igazolja, hogy a vele közös háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 80%-át, és a szabályszegést
megelőző egy évben nem volt tiltott, közösségellenes magatartás miatt elmarasztalva,
vagy

b)

rajta kívülálló ok miatt mulasztotta el a helyi rendeletben előírt kötelezettség
teljesítését.

(7) A megrovás alkalmazása során a hatáskör gyakorlója felhívja a közösségi együttélés
alapvető szabályát megsértő elkövető figyelmét, hogy a jövőben tartózkodjon a közösségi
együttélés alapvető szabályainak megsértésétől.
IV. Fejezet
Záró rendelkezések
10. Hatálybalépés
19. §
(1) Ez a rendelet 2016. január 30-án lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit a hatályba lépést követően elkövetett, a közösségi együttélés alapvető
szabályait sértő magatartások esetén kell alkalmazni.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete
a növények telepítési távolságáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésében a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal,
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, és a környezetvédelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdésének c.) pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Tolna Megyei Önkormányzat véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:
1. A rendelet hatálya és célja
1. §
E rendelet célja, hogy a növényültetési és növénytelepítési (a továbbiakban együtt:
növénytelepítés) szabályok alkotásával elősegítse a növénytelepítési gyakorlat jogszabályi
keretek közötti megtartását, csökkentve ezáltal a szomszédjogi vitás ügyek kialakulását.
2. §
(1)
A rendelet területi hatálya Dombóvár város közigazgatási területére terjed ki.
(2)
A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és
jogi személyiség nélküli társaságra.
2. Értelmező rendelkezések
3.§
A rendelet alkalmazásában:
a)
díszfű: a legalább 1,5 méteres magasságot elérő évelő díszfű, dísznád, bambusz.
b)
építmény: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvényben ekként meghatározott műszaki alkotás.
c)
sövény: egymás közelébe ültetett, bokrokból álló természetes térelválasztó.
d)
telek határától mért telepítési távolság: a telekhatárhoz legközelebb eső
da) fa esetén a növény-törzsének,
db) bokor esetén a növény – gyöktörzsének,
dc) díszfű esetén - gyökérrendszerének
középpontja és a szomszédos ingatlan telekhatára legközelebbi pontja között mért
távolság.
e)
telepítés: a növény végleges helyére való ültetése, ide értve a növény vegetációs
időszakot meghaladó iskolázását is.
3. A legkisebb telepítés távolságok
4. §
(1) A legkisebb telepítési távolság az ingatlan határától:
1. belterületen és külterületnek a zártkerten belül eső részén
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a) szőlő, valamint 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokor,
élősövény esetében 0,50 méter,
b) 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb fa esetében 1,00 méter,
c) 3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs- és egyéb
bokor, élősövény esetében 2,00 méter,
2. külterületnek a zártkerten kívül eső részén
a) gyümölcsfaiskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő, köszméte, ribiszke- és
málnabokor esetében 0,80 méter,
b) minden egyéb gyümölcsbokor esetében 2,00 méter,
c) birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetében 2,50 méter,
d) törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy-, szilva- és mandulafa esetében 3,50
méter,
e) vadalanyra oltott alma- és körtefa-, továbbá kajszi- és őszibarackfa esetében 4,00
méter,
f) cseresznyefa esetében 5,00 méter,
g) dió- és gesztenyefa, továbbá minden fel nem sorolt gyümölcsfa esetében 8,00 méter,
3. külterületnek a zártkerten kívül eső részén, amennyiben a szomszédos földterület szőlő,
gyümölcsös vagy zártkert, szőlőt és gyümölcsfát a 2. pontban foglalt ültetési távolságok
megtartásával, egyéb bokrot vagy fát az alábbi ültetési távolságok megtartásával lehet
ültetni:
a) 1 méternél magasabbra nem növő bokor, élősövény esetében 0,80 méter,
b) 2 méternél magasabbra nem növő bokor, élősövény esetében 1,20 méter,
c) 2 méternél magasabbra növő bokor, élősövény esetében 2,00 méter,
d) fa esetében 8,00 méter.
(2) Közút és vasút területén - szőlőtől, gyümölcsöstől és zártkerttől - minden gyümölcs és
egyéb fát, valamint bokrot, legalább 1,5 méter, 3 méternél magasabbra növő gyümölcsfát
legalább 2,5 méter távolságra szabad ültetni.
(3)
Az (1) bekezdés 1-3. pontja szerinti telepítési távolság irányadó azon bokor, sövény,
díszfű esetében is, amelyik természetes növekedésében az (1) bekezdés 1-3. pont szerinti
magasságot egyébként meghaladja, de a növény magasságát az ingatlan tulajdonosa,
használója az előírt méterre korlátozza, és azon megtartja.
(4)

Legkisebb telepítési távolság közművektől:
1. gázvezetéktől 2,0 méter,
2. gázvezeték védőcsőbe való elhelyezésekor 1,0 méter,
3. egyéb vezetéktől 2,0 méter.

4. Egyéb előírások
5. §
(1)
A kerítés mellé telepített növények gondozását úgy kell elvégezni, a lombozatot úgy
kell metszéssel alakítani, hogy azok a kerítéshez és az épülethez ne érjenek hozzá.
(2)

Kúszó- kapaszkodó cserje csak saját tulajdonú építményre futtatható fel.
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5. Eljárási szabályok
6. §
(1)
A jegyző a növény tulajdonosát kérelemre, vagy hivatalból e rendeletben
meghatározott kötelezettségének teljesítésére felszólíthatja.
(2)
A jegyző e rendelet szabályaitól eltérő növényültetés, illetve telepítés esetén
elrendelheti a növény áttelepítését, kivágását, gondozását és az eredeti állapot helyreállítását.
(3)
Amennyiben a szomszéd ingatlan tulajdonosa panaszt jelez, a növény tulajdonosa
köteles a szomszéd ingatlanra átnyúló ágak levágására.
(4)
Az átnyúló ágakat, igazolt felszólítás, mint ajánlott levél, jegyzőnél előterjesztett
kifogás után az érintett panaszos kíméletes módon eltávolíthatja - amennyiben annak
tulajdonosa nem tette meg az értesítéstől számított 30 napon belül-, de gondoskodnia kell a
növényen keletkezett sebfelület kezeléséről.
(5)
A kifogásolt növények elhelyezkedése miatt az eljárás első fokon a jegyző hatáskörébe
tartozik. A jegyző birtokvédelmi eljárást folytat le.
(6)
A rendelet hatálybalépést megelőzően telepített fás szárú növények esetében,
amennyiben az eltér e rendeletben meghatározottaktól, annak tulajdonosa köteles úgy
gondozni, illetve nyírni a növényt, hogy az a szomszédokat, érintetteket ne zavarja, más
tulajdonában kárt ne okozzon.
6. Záró rendelkezések
7. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését
követően történt növénytelepítések esetén kell alkalmazni.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete
a Dombóvár város egyes településfejlesztési közfeladatairól szóló 4/2009. (II.12.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés e) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

1. §
Hatályát veszti Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testületének a Dombóvár
város egyes településfejlesztési közfeladatairól szóló 4/2009. (II.12.) önkormányzati
rendelete, és az azt módosító 16/2009.(IV.8.) önkormányzati rendelet.

2. §
Ez a rendelet 2016. február 1-jén lép hatályba.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés e) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. §
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelete 31. § (9)
bekezdése a következő 31. ponttal egészül ki:
[Nem kell alkalmazni az (1) bekezdés szerinti ajánlatkérési eljárást a következő esetekben:]
„31. az egészségügyi alapellátásokhoz kapcsolódó szolgáltatások beszerzése esetén.”
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

Dombóvári Közlöny

- 28 -

XII. évfolyam 1. szám

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete
a sportról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény
55. §. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed:
a) Dombóvár Város Önkormányzatával (továbbiakban: Önkormányzat) együttműködő vagy
önkormányzati támogatásban részesülő sporttal, rekreációval foglalkozó valamennyi
sportszervezetre,
b) az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítményekre, azok üzemeltetőire és
használóira,
c) az Önkormányzat által ellátott kötelező és önként vállalt sporttal kapcsolatos feladatokra,
az ehhez szükséges pénzeszközök felhasználására, a felhasználás ellenőrzésére
d) a helyi sporttevékenység, illetve a helyi sportcélok és feladatok megvalósításában
résztvevő magánszemélyekre, egyéb szervezetekre.
2. Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai
2. §
A helyi sporttevékenység támogatása keretében az Önkormányzat sporttal kapcsolatos
feladata különösen:
a) Dombóvár város sportkoncepciójának meghatározása és annak végrehajtása,
b) a sportkoncepció alapján az általa támogatott sporttevékenységek körének, azok
ellátási módjának, feltételeinek, szakmai és finanszírozási alapelveinek egységes
meghatározása figyelembe véve a helyi társadalom sport iránti igényeit, a helyi
hagyományokat, lehetőségeket és sajátosságokat,
c) a sporttal foglalkozó szervezetekkel, intézményekkel, létesítményekkel való
együttműködés,
d) a helyi sporttevékenységek támogatása;
e) a sporttevékenység ellátásához szükséges intézményi háttér és infrastruktúra
megteremtésének elősegítése,
f) a tulajdonában lévő sportlétesítmények, közterületi sportpályák fenntartása és
működtetése;
g) a város adottságainak megfelelően részt vesz a testvérvárosok által szervezett
sportrendezvényeken;
h) közreműködik a szabadidős, a gyermek- és az ifjúsági, illetve a tömeges részvétellel
zajló sportrendezvények lebonyolításában;
i) elősegíti és kiemelten támogatja az utánpótlás-nevelést;
j) kiemelt figyelmet fordít az idősek fizikai aktivitásának ösztönzésére;
k) az éves rendezvénynaptár elkészítésével és szervező tevékenységével segíti a
szabadidősport kialakítását, különös tekintettel a diáksportra és a lakosságot érintő
rekreációra;
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l) közreműködik a sport népszerűsítésében, az egészséges életmóddal kapcsolatos
felvilágosító tevékenység szervezésében;
m) elismeri a város sportjáért kiemelkedő eredménnyel tevékenykedő sportolók és
sportvezetők tevékenységét;
n) az éves költségvetési rendeletben meghatározza a sportfeladatokra fordítható anyagi
kereteket;
o) a helyi médiában a sport és a rekreáció egészségmegőrző szerepét népszerűsíti.
3. A sporttal kapcsolatos feladatok ellátása, hatásköri szabályok
3. §
(1) A sporttal kapcsolatos feladat- és jogköröket az Önkormányzat Képviselő-testülete, annak
sportügyekkel foglalkozó bizottsága, illetve a polgármester gyakorolja.
(2) Az sporttal kapcsolatos feladatok ellátása során a Képviselő-testület dönt
a)
b)
c)
d)
e)
f)

a város sportkoncepciójáról,
az éves önkormányzati sporttámogatási összegek meghatározásáról és azok
felosztásáról,
önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények és a közterületi sportpályák
fenntartásáról, működtetéséről, felújításáról, új létesítmények építéséről,
a sport területén végzett kiemelkedő munka elismeréséről,
sportlétesítmények elnevezéséről,
önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények, gyermek- és ifjúsági
táborok bérleti és teremhasználati díjainak megállapításáról, valamint a
térítésmentes használatba adásról sportegyesületek, oktatási intézmények és
rendezvényszervezés esetében egyaránt.

(3) Az Önkormányzat sportügyekkel foglalkozó bizottsága
a)
b)

c)

véleményezi a sportrendeletet és annak módosításait,
javaslatot tesz a Képviselőtestületnek a sporttámogatási keret felosztására úgy,
hogy a pályázatot benyújtó szervezetekkel egyeztet azok igényeiről,
működésükhöz szükséges feltételekről,
javaslatot tesz a sport területén végzett kiemelkedő munkáért járó elismerés
odaítélésére.

(4) A Polgármester átruházott hatáskörben jogosult dönteni
a) a (2) bekezdés f) pontja alapján teremhasználati szerződéssel rendelkező
sportegyesületek által szervezett alkalmi programok esetében a térítésmentes
létesítményhasználatról,
b) az önkormányzati támogatásként nyújtható médiamegjelenés biztosításáról és annak
térítésmentes vagy kedvezményes térítési díjáról.
(5) Az Önkormányzat a tulajdonában lévő sportlétesítmények, közterületi sportpályák
fenntartásáról, üzemeltetéséről saját szervezeti keretben, valamint megállapodás alapján
sportszervezet, illetve egyéb szervezet útján gondoskodik.
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4. A sportfeladatok finanszírozása
4. §
(1) Az Önkormányzat a sporttal kapcsolatos kötelező és önként vállalt feladatait az éves
költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása az önkormányzat saját bevétele, valamint a
különböző pályázati úton elnyerhető támogatás.
(2) Az Önkormányzat a sportcélra fordítható kiadások összegéről az éves költségvetési
rendeletében dönt.
(3) Az Önkormányzat sportfeladatai ellátása érdekében biztosítja a tulajdonában és az
intézmények használatában lévő sportlétesítmények fenntartásának és működésének
pénzügyi fedezetét. A használatra átadott önkormányzati sportlétesítmények működtetési
költségeit az önkormányzat szerződésben a használóra átruházhatja.
(4) Az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében az alábbi sporttal kapcsolatos kereteket
állapítja meg:
a) sportkeret (felhasználása az élősport támogatására irányul),
b) Szuhay Sportcentrum üzemeltetése,
c) Dombóvári Ifjúsági Sporttelep üzemeltetése,
d) Jam-csarnok U épülete északi szárnyában található ökölvívó terem
üzemeltetése,
e) úszóegyesületek uszodahasználata,
f) önrész alap a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye
sporttelep felújítási program keretében igényelt pályázatokhoz.
5. A sporttámogatásban részesíthető szervezetek
5. §
(1) Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai ellátásában közreműködő, Dombóvár
területére bejegyzett
a) sportszervezeteket,
b) diák- és szabadidősport egyesületeket,
c) sportszövetségeket,
d) sportcélú alapítványokat,
e) gazdasági társaságokat, melyek sporttal kapcsolatos szolgáltatást biztosítanak
Dombóvár területén, és
f) egyéb szervezeteket
támogatásban részesítheti.
(2) Támogatásban részesíthető nem dombóvári székhelyű, de Dombóváron működő, vagy
Dombóvárhoz kapcsolódó sporteseményt rendező szervezet is.
6. A sporttámogatás formái
6. §
A 5. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt szervezetek (a továbbiakban: támogatásban
részesíthető szervezetek) az alábbi önkormányzati támogatásban részesíthetőek:
a) a költségvetésben meghatározott sportkeretből adható támogatások formái:
aa) tevékenységhez nyújtott pénzbeli támogatás;
ab) létesítmény használatával járó költségek viselésének támogatása.
b) helyiséghasználat kedvezményes vagy térítésmentes biztosítása;
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c) helyszín biztosítása sport- és edzőtáborok szervezéséhez;
d) média megjelenés biztosítása.
7. A sportkeret felosztása
7. §
(1) A sportkeret felosztásával önkormányzati támogatás a támogatásban részesíthető
szervezetek számára a sporttevékenységhez kapcsolódó vagy a működésük helyszínéül
szolgáló létesítmény használatával járó költségek viselésére nyújtható.
(2) A sportkeret felosztása során biztosítható önkormányzati támogatásra a támogatásban
részesíthető szervezeteknek minden év február 28.. napjáig pályázatot kell benyújtani az
Önkormányzati Hivatalba.
(3) A pályázatok elbírálásánál elsőbbséget élvez
a) az utánpótlás-nevelés,
b) a versenysport és
c) az eredményesség.
8. §
(1) A sportkeret felosztásáról a képviselő-testület dönt az éves költségvetési rendelet
elfogadását követően.
(2) A sportkeret felosztásának alapja a tárgyév február 28-ig a támogatásban részesíthető
szervezetek által pályázatban feltüntetett, tárgyévre tervezett működési költségek,
melyek magukban foglalhatják az edzői, létesítményhasználati, versenyeztetési,
sportesemények rendezési, utazási és egyéb költségeket.
(3) A sportkeret felosztásáról a pályázatok alapján a Képviselőtestület legkésőbb a tárgyév
március 31-ig dönt.
(4) A sportkeretből a felosztást követően is lehet támogatást nyújtani egyedi támogatási
kérelem alapján, amennyiben a sportkeret nem kerül teljesen felosztásra, vagy a
képviselő-testület a sportkeretet év közben megnöveli.
(5) A sportkeret felosztásánál a sportkoncepcióban megfogalmazott azon elveket kell
figyelembe venni, hogy a támogatásban részesíthető szervezet
a) térítésmentesen veszi-e igénybe az önkormányzat tulajdonában lévő, sportolás
helyszínéül szolgáló létesítményeket,
b) tagjai között hány vidéki gyermek sportol,
c) a sporttevékenység, edzés során hány csoporttal dolgozik,
d) legalább 2 éve működik, melyet erre vonatkozó dokumentummal kell igazolni.
(6) Az úszóegyesületek esetében a támogatás odaítélésének arányát az Aranyjelvényes
programban résztvevő úszók száma alapján határozza meg a Képviselőtestület.
(7) A támogatásban részesíthető sportszervezetek közül csak az a sportszervezet részesülhet
támogatásban, mely a tárgyévet megelőző évben biztosított támogatási összeggel az erre
a célra készített nyomtatványon és megfelelő módon elszámolt.
(8) A támogatással történő elszámolás szabályait és követelményeit az Önkormányzat
Pénzügyi Szabályzatban rögzíti.
(9) A támogatásban részesíthető sportszervezettel az Önkormányzat támogatási szerződést
köt, a szerződésben kell rendelkezni a támogatási összeg folyósításának részleteiről, a
támogatás formájáról, és az elszámolás szabályairól.
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(10) A támogatásban részesülő a támogatást célirányosan, rendeltetése szerint köteles
felhasználni.
8. Helyiséghasználat támogatása
9. §
(1) Az Önkormányzat az általa fenntartott sportlétesítmény használatát térítésmentesen vagy
kedvezményesen biztosíthatja a támogatásban részesíthető szervezetek részére.
(2) Az Önkormányzat a támogatásban részesíthető szervezetek részére támogatást nyújthat
az általa fenntartott gyermek- és ifjúsági táborokban való sport- és edzőtáborok
szervezéséhez.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben nyújtott támogatás keretein belül az Önkormányzat
sportlétesítmény vagy tábor igénybevétele során felmerülő használati, bérleti, közüzemi
vagy egyéb díjakat részben vagy egészben átvállalja, kiegyenlíti.
(4) A sportlétesítmény vagy a tábor tartós és rendszeres használatának feltételeit
megállapodásban kell rögzíteni.
9. Médiamegjelenés támogatása
10. §
Az Önkormányzat a támogatásban részesíthető szervezetek részére térítésmentesen vagy
kedvezményesen lehetőséget biztosíthat a szervezet tevékenységének, programjának
népszerűsítésére a város honlapján, a Dombó Tv képújságában, valamint a 7200 közéleti
lapban.
10. Sportszerveztek együttműködési kötelezettsége
11. §
(1) Az önkormányzati támogatásban részesülő szervezetek kötelesek a sporttörvény előírásai
és az önkormányzattal kötött megállapodások szerint tevékenykedni.
(2) Az önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítményekben vagy a közterületeken
szervezett sporteseményeket, rendezvényeket a támogatásban részesülőknek vagy az
egyéb szervezőknek a rendezvény előtt 8 nappal, amennyiben bejelentéshez vagy
engedélyhez kötött a rendezvény megtartása a bejelentési vagy engedélyeztetési eljárás
megkezdése előtt az Önkormányzatnak be kell jelenteni.
(3) A törvényi előírások vagy a vállalt kötelezettségek megszegése a támogatások
megvonásával, illetve az Önkormányzattal kötött szerződések felmondásával járhat.
11. Az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények
12. §
(1) Az Önkormányzat a jelen rendelet 1. mellékeltében felsorolt sportlétesítményeket,
közterületi sportpályákat, illetve sportolásra is alkalmas egyéb kiemelt területeket tartja
fenn és működteti.
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(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények, eszközök használója köteles a
sportlétesítményeket, eszközöket rendeltetésszerű állapotban tartani, figyelemmel az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletében.
13. §
(1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő sportingatlanok esetében a névadás kezdeményezője
civil szervezet vagy az Önkormányzat lehet.
(2) A névadási eljárás pályázati felhívás keretében történhet.
12. Elismerési rendszer
(1)
Az Önkormányzat minden
sporteredményeket elért versenyzőket.
(2)

14.§
évben elismerésben

részesítheti

a

kiemelt

Az Önkormányzati elismerés formái:
a) „Jó tanulók, jó sportolók köszöntése”
b) megjelenítés a Dicsőségfalon

c) Buzánszky Jenő díj
(3) A Dicsőségfal felállításának helyszínére és a megjelenés formájára ötletpályázat keretében
kerül sor, melynek elfogadásáról a Képviselő-testület dönt.
(4) A Dicsőségfalon történő megjelenítésre a Képviselőtestületnek minden évben 3 tagú
Kuratórium tesz javaslatot.
(5) A Kuratórium tagjait a Képviselőtestület választja meg.
(6) A sportolónak a Dicsőségfalon történő megjelenítésére a Kuratóriumnak írásban
benyújtott javaslatot tehetnek a sportszervezetek vezetői, edzői minden év február 15-ig.
(7) A Kuratórium a benyújtott javaslatok alapján minden év február 28-ig meghozza javaslatát
és a Képviselőtestület soron következő ülése elé terjeszti.
(8) A (2) bekezdés c. pontja esetében az elismerés odaítélésének részletes indoklását „A helyi
elismerésekről szóló önkormányzati rendelet” 11§.-a tartalmazza.
13. Kiemelt szabadidős programok
15.§
(1) Az Önkormányzat az éves rendezvény naptárában dönt az általa megvalósítani kívánt
rendezvényekről.
(2) A sporttal és rekreációval kapcsolatos, az Önkormányzat által kiemelten támogatott városi
rendezvény
a) a Téltemető túra
b) a Kihívás napja
c) a Hat vár Hat rád program
d) a Sportágválasztó
e) az Autómentes Nap
f) a „Negyedik láng” verseny-és élményfutás és gyaloglás.
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14. Záró rendelkezések
16. §
(1) A rendelet 2016. január 30. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Dombóvár Város Önkormányzata
Képviselőtestületének 17/2009. (IV.29.) önkormányzati rendelete a sportról és az azt
módosító 6/2010.(II.26.) önkormányzati rendelet.
Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző
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1. melléklet az 5/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
Dombóvár Város Önkormányzata által működtetett sportlétesítmények, közterületi
sportpályák, sportolásra is alkalmas egyéb kiemelt területek

I. Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények
1. Szuhay Sportcentrum (7200 Dombóvár, Földvár u. 18.)
2. Dombóvári Ifjúsági Sporttelep (7200 Dombóvár, Katona József u. 37.)
3. Mándl Imre Ökölvívó Terem (7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.)
4. Jam-csarnok (fedett kosárlabda csarnok, röplabda pálya, salakos futball
pálya, skate pálya)
II. Közterületi sportpályák
II.1. Belváros:
1. Teleki utcai labdarúgó pálya
2. Városháza udvarán található kosárlabda és lábtenisz pálya
3. Adler Söröző – röplabda és labdarúgó pálya
4. Víztorony - falmászás
II.2. Kertváros
1. Gyöngyvirág krt. – Labdarúgó pálya, kosárlabda pálya, aszfaltos futókör
II.3. Kis-Konda patak völgye:
1. Nordic Walking pálya
II.4. Gunaras:
1. Madársisak Ösvény
2. Camping étterem melletti kosárlabda pálya
3. Kneipp-ösvény
4. Kerékpárút
5. Idősek „játszótere”
II.5. Újdombóvár:
1. III. utcai labdarúgó pálya
2. VI. utcai labdarúgó pálya
3. Kórház utcai teniszpályák
II.6. Szőlőhegy:
1. Füves labdarúgópálya
2. BMX pálya
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete
a helyi elismerésekről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. §
(9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének i)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. §
(1) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az alábbi helyi elismeréseket alapítja:
a) Pro Oppido Dombóvár díszpolgári cím,
b) Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye kitüntetés,
c) Ivanich Antal-díj,
d) Buzánszky Jenő-díj,
e) Ambrus Sándor-díj,
f) dr. Péter Gyula-díj,
(a d)-f) pont a továbbiakban együtt: Dombóvár ifjúsági díjai)
g) Dombóvár Elismert Közössége díj,
h) Dombóvárért oklevél,
i) Hamulyák-díj.
(az a)-i) pont a továbbiakban együtt: helyi elismerés).
(2) A képviselő-testület az első Dombóváron született, dombóvári szármási hellyel
anyakönyvezett újszülöttet miden évben köszöntő oklevélben (a továbbiakban: köszöntő
oklevél) részesíti, melyet a polgármester ad át az újszülött törvényes képviselőjének.
2. §
(1) Azonos helyi elismerés az adott elismerésben részesült számára csak egyszer
adományozható.
(2) A képviselő-testület tagja részére helyi elismerés nem adományozható.
(3) A helyi elismerésekkel és a köszöntő oklevéllel összefüggő kiadások fedezetét az
önkormányzat költségvetésében kell biztosítani. A köszöntő oklevél és a helyi
elismeréssekkel járó oklevelek, illetve tárgyak elkészíttetéséről a polgármesternek kell
gondoskodni.
(4) A helyi elismerés adományozását, illetve visszavonását az erre alkalmas módon a város
polgárainak tudomására kell hozni.
(5) A helyi elismerésben részesítettekről a képviselő-testület hivatala nyilvántartást vezet.
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1. Értelmező rendelkezések
3. §
E rendelet alkalmazásában:
a) fiatal: a 30. életévét be nem töltött, dombóvári születésű vagy Dombóváron elő, dolgozó,
illetve tanulmányokat folytató személy;
b) hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott hozzátartozó
fogalom;
c) közösség: a civil szervezet, továbbá valamely tartós közös cél folyamatos megvalósítása
érdekében szervezetten együttműködő, a cél elérésével kapcsolatban egymással
összetartozást valló emberek jogi személyiséggel nem rendelkező dombóvári csoportja;
d) tárgyjutalom: Dombóváron folytatott ásatások során előkerült római-kori díszes hajtű
bronz másolata.

II. Fejezet
A helyi elismerések, az adományozás és visszavonás rendje
2. Pro Oppido Dombóvár díszpolgári cím
4. §
(1)

A Pro Oppido Dombóvár díszpolgári cím (a továbbiakban: díszpolgári cím) a legfőbb
helyi elismerés.

(2)

A díszpolgári cím annak adományozható, aki:
a) Dombóvár város érdekében huzamosabb időn át kiemelkedő tevékenységet
folytatott,
b) a tudományok,
c) a műszaki alkotások,
d) a művészetek,
e) a gyógyítás,
f) az oktatás-nevelés,
g) a sport vagy
h) egyéb területen
kivételesen magas színvonalú, példaértékű eredményt ért el.

(3)

A díszpolgári cím külföldi állampolgároknak is adományozható.

(4)

A díszpolgári cím adományozásával meghalt személy emléke is megtisztelhető.

(5)

Évente 1 díszpolgári cím adományozható. A képviselő-testület az adományozható cím
számát a tárgyévben kivételesen eggyel megemelheti.

(6)

A díszpolgári cím adományozására felterjesztés formájában bárki javaslatot tehet. A
díszpolgári cím adományozására önjelölés nem fogadható el.
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(7)

A díszpolgári címre vonatkozó felterjesztést a polgármesterhez kell eljuttatni minden
év január 31-ig a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon. A tárgyév január 31-ét
követően érkezett javaslatokat az adományozási eljárásban nem lehet figyelembe venni.

(8)

A díszpolgári cím adományozásáról a képviselő-testület - bizottsági állásfoglalás nélkül
- minden év februári rendes ülésén dönt.

(9)

A díszpolgári címet minden évben a helyi ünnepnap alkalmából rendezett ünnepi
gálaműsoron, méltó keretek között a polgármester vagy az általa megbízott személy
adja át.

(10) A díszpolgári címmel díszoklevél és gyűrű jár.
(11) A díszpolgári címmel járó díszoklevél a város címerén kívül tartalmazza az
adományozó megnevezését, az adományozás alapjául szolgáló képviselő-testületi
határozat számát, a kitüntetett nevét, a kimagasló érdem rövid megjelölését, a
polgármester aláírását, valamint a képviselő-testület pecsétjének lenyomatát. A
díszoklevél átadása a város címerével díszített bordó bársony bevonatú díszhengerben
történik. A díszoklevél dátumaként a helyi ünnepnapot, minden év április 1. napját kell
feltüntetni.
(12) A díszpolgári címmel járó gyűrű 14 karátos aranyból készül, fejét a város címere
díszíti, a belső köríven a „díszpolgár” felirat és az adományozás éve található. A gyűrű
átadása bordó bársony díszdobozban történik.
(13) Elhunyt személy díszpolgári címmel történő elismerése esetén a hozzátartozónak csak a
díszoklevél adható át.
3. A díszpolgári cím viselésével járó jogok
5. §
(1)

A díszpolgári címmel kitüntetett a díszpolgár, akit
megkülönböztetett tiszteletben és megbecsülésben részesíti.
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(2)

A díszpolgárt:
a) megilleti a díszpolgári cím viselésének joga, a díszpolgári címet neve mellett
feltüntetheti,
b) az önkormányzat az általa rendezett jelentősebb ünnepségekre meghívja,
c) az önkormányzat a művészeti és egyéb belépődíjas rendezvényein tiszteletjegyben
részesíti,
d) a várost képviselő delegáció résztvevőjének fel lehet kérni,
e) az elhalálozásakor díszsírhely illeti meg a Hetényi utcai vagy a Fő utcai
köztemetőben kijelölt parcellában,
f) halottak napja alkalmából – amennyiben Dombóváron nyugszik – a sírján elhelyezett
vörös-arany színű szalaggal díszített koszorúval tiszteli meg az önkormányzat.

(3)

A díszpolgár az őt megillető díszsírhelyet hozzátartozója elhalálozása esetén is kérheti,
amennyiben kijelenti, hogy ez a sírhely fog szolgálni végső nyughelyükként.
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4. A díszpolgári cím visszavonásának rendje
6. §
(1)

A díszpolgári címet vissza lehet vonni, ha a díszpolgár arra érdemtelenné vált.
Érdemtelen különösen az a díszpolgár, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától
jogerősen eltiltott.

(2)

A díszpolgári cím visszavonást írásbeli indokolással bárki kezdeményezheti.

(3)

A díszpolgári cím visszavonására irányuló javaslatot a polgármester terjeszti a
képviselő-testület elé.
5. Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye kitüntetés
7. §

(1)

Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye kitüntetés (a továbbiakban: elismerő
díszjelvény) adományozható annak a személynek aki:
a) Dombóvár város érdekében folyamatosan, több éven keresztül kifejtett munkájával
kiemelkedő érdemeket szerzett a város fejlődésében, vagy
b) munkaköréből, választott tisztségéből vagy tevékenységéből fakadó feladatait az
átlagosnál magasabb színvonalon és eredményességgel látta el.

(2)

Az elismerő díszjelvény külföldi állampolgároknak is adományozható.

(3)

Az elismerő díszjelvény elhunyt személynek nem adományozható.

(4)

Évente legfeljebb három elismerő díszjelvény adományozható.

(5)

Az elismerő díszjelvény adományozására felterjesztés formájában bárki javaslatot
tehet. Az elismerő díszjelvény adományozására önjelölés nem fogadható el.

(6)

Az elismerő díszjelvényre vonatkozó felterjesztést a polgármesterhez kell eljuttatni
minden év január 31-ig a rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatványon. A tárgyév
január 31-ét követően érkezett javaslatokat az adományozási eljárásban nem lehet
figyelembe venni.

(7)

Az elismerő díszjelvény adományozásának és az átadásának rendjére a 4. § (8)-(9)
bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(8)

Az elismerő díszjelvénnyel oklevél, díszjelvény és annak lekicsinyített, kitűző változata
jár.

(9)

Az elismerő díszjelvénnyel járó oklevél a város címerén kívül tartalmazza az
adományozó megnevezését, az adományozás alapjául szolgáló képviselő-testületi
határozat számát, a kitüntetett nevét, a polgármester aláírását, valamint a város 1715ből származó pecsétlenyomatát. Az oklevél átadása az 1715-ös pecsétlenyomattal
díszített, bordó bársony bevonatú díszmappában történik. Az oklevél dátumaként a
helyi ünnepnapot, minden év április 1. napját kell feltüntetni.
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(10) Az elismerő díszjelvénnyel járó művészi kivitelű díszjelvény kör alakú, aranyszínű, 35
mm átmérőjű, szélén koszorúba hajló, felül összeérő két arany babérág, középen a
város első ismert pecsétjének lenyomata helyezkedik el, amelyet körgyűrűben körülfog
a „SIGILL OPPIDO DOMBOVARIENSIS” felirat. A díszjelvény a város vörös-arany
színeiből álló, kétszeresen befűzött szalaghoz van rögzítve.
(11) Az elismerő díszjelvény visszavonásának rendjére a 6. §-ban foglaltakat kell
alkalmazni.
6. Ivanich Antal-díj
8. §
(1)

Az Ivanich Antal-díj célja annak a dombóvári székhellyel rendelkező gazdálkodó
szervezetnek (a továbbiakban: vállalkozás) az elismerése, aki vagy amely:
a) Dombóvár gazdasági fejlődésének elősegítésében, gazdasági érdekeinek
előmozdításában kiemelkedő jelentőségű tevékenységet folytat,
b) a lakosság életszínvonalának javításában, szociális jólétének növelésében
példaértékű teljesítményt nyújt,
c) részt vállal a helyi civil szervezetek, közcélú alapítványok támogatásában,
segíti azok céljainak megvalósítását,
d) sport- és szórakoztató rendezvényeket szervez, vagy azokat támogat,
e) kiemelt figyelmet fordít a természet- és környezetvédelemre, vagy
f) egyediségével, egyedülállóságával, újításával, nagy jelentőségű díjjal, PR
munkával, vagy egész életművével hozzájárul a város országos vagy
nemzetközi hírnevének elmélyítéséhez, öregbítéséhez.

(2)

Évente legfeljebb egy Ivanich Antal-díj adományozható.

(3)

Az Ivanich Antal-díj adományozására felterjesztés formájában javaslatot tehet:
a) a képviselő-testület tagja,
b) civil szervezet,
c) legalább három vállalkozás, vagy
d) a díj első adományozását követően a díjjal elismert vállalkozás.

(4)

Az Ivanich Antal-díjra vonatkozó felterjesztést a polgármesterhez kell eljuttatni minden
év január 31-ig a rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatványon. A tárgyév január 31-ét
követően érkezett javaslatokat az adományozási eljárásban nem lehet figyelembe venni.

(5)

Az Ivanich Antal-díj adományozásáról a képviselő-testület – a helyi
gazdaságszervezési feladatokat felügyelő bizottság állásfoglalását követően – minden
év februári rendes ülésén dönt.

(6)

Az Ivanich Antal-díj átadásának rendjére a továbbiakban a 4. § (9) bekezdésében
foglaltakat kell alkalmazni.

(7)

Az Ivanich Antal-díjjal oklevél és tárgyjutalom jár.

(8)

Az Ivanich Antal-díjjal járó oklevél a város címerén kívül tartalmazza az adományozó
megnevezését, az adományozás alapjául szolgáló képviselő-testületi határozat számát, a
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díjjal elismert vállalkozás nevét, a polgármester aláírását, valamint a képviselő-testület
pecsétjének lenyomatát. Az oklevél dátumaként a helyi ünnepnapot, minden év április
1. napját kell feltüntetni.
(9)

Az Ivanich Antal-díjjal elismert vállalkozás jogosult a díj címként való viselésére, azt
felhasználhatja marketing célokra.
7. Az Ivanich Antal-díj visszavonásának rendje
9. §

(1)

Az Ivanich Antal-díjat vissza lehet vonni, ha a díjjal elismert vállalkozás
a) arra érdemtelenné vált,
b) köztartozással rendelkezik az állammal vagy az önkormányzattal szemben, vagy
c) nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok jogszabályi követelményeinek.

(2)

Az Ivanich Antal-díj visszavonására azok tehetnek írásbeli indokolással javaslatot, akik
a díj adományozására javaslattételre jogosultak. A visszavonásra vonatkozó javaslatot a
polgármesterhez kell eljuttatni, aki – a helyi gazdaságszervezési feladatokat felügyelő
bizottság állásfoglalását követően – a javaslatot a képviselő-testület elé terjeszti.
8. Dombóvár ifjúsági díjai
10. §

A képviselő-testület az alábbi területeken kimagasló eredményt elért fiatalok elismerésére a
következő díjakat adományozhatja:
a) Buzánszky Jenő-díj: sport,
b) Ambrus Sándor-díj: művészetek,
c) dr. Péter Gyula-díj: tanulmányok.
9. Buzánszky Jenő-díj
11. §
(1) A Buzánszky Jenő-díj adományozható kiemelkedő sporteredményt elérő fiatalnak vagy
Dombóvár színeiben versenyző, többségében fiatalokból álló csapatnak.
(2) A Buzánszky Jenő-díj adományozására felterjesztés formájában javaslatot tehet:
a) a képviselő-testület tagja,
b) sportegyesület, vagy
c) Dombóváron működő köznevelési intézmény nevelőtestülete.
(3) Évente egy Buzánszky Jenő-díj adományozható.
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10. Ambrus Sándor-díj
12. §
(1) Ambrus Sándor-díj adományozható Dombóvár kulturális életében értéket teremtő, vagy
jelentős elismerést kiváltó eredményt felmutató fiatalnak, fiatalokból álló művészeti
együttesnek, csoportnak.
(2) Az Ambrus Sándor-díj adományozására felterjesztés formájában javaslatot tehet:
a) a képviselő-testület tagja,
b) Dombóváron működő köznevelési intézmény nevelőtestülete, vagy
c) kulturális tevékenységet folytató civil szervezet.
(3) Évente egy Ambrus Sándor-díj adományozható.
11. Dr. Péter Gyula-díj
13. §
(1) Dr. Péter Gyula-díj adományozható a tanulmányokban kimagasló eredményt elérő - 4,5es tanulmányi átlagot meghaladó -, vagy egyéni, illetve csoportos tanulmányi versenyen
előkelő helyezést elérő fiatalnak vagy fiatalokból álló csoportnak.
(2) A dr. Péter Gyula-díj adományozására felterjesztés formájában javaslatot tehet:
a) a képviselő-testület tagja, vagy
b) Dombóváron működő köznevelési intézmény nevelőtestülete.
(3) Évente egy dr. Péter Gyula-díj adományozható.
12. A Dombóvár ifjúsági díjai adományozásának módja
14. §
(1) A Dombóvár ifjúsági díjaira vonatkozó felterjesztést a polgármesterhez kell eljuttatni
minden év január 31-ig a rendelet 4. melléklete szerinti nyomtatványon. A tárgyév január
31-ét követően érkezett javaslatokat az adományozási eljárásban nem lehet figyelembe
venni.
(2) A Dombóvár ifjúsági díjainak adományozásáról a képviselő-testület – az ifjúsági
feladatokat felügyelő bizottság állásfoglalását követően – minden év februári rendes
ülésén dönt.
(3) A Dombóvár ifjúsági díjai átadásának rendjére a továbbiakban a 4. § (9) bekezdésében
foglaltakat kell alkalmazni.
(4) A Dombóvár ifjúsági díjaival oklevél és tárgyjutalom jár.
(5) A Dombóvár ifjúsági díjaival járó oklevél a város címerén kívül tartalmazza az
adományozó megnevezését, az adományozás alapjául szolgáló képviselő-testületi
határozat számát, a díjjal elismert nevét, a polgármester aláírását, valamint a képviselőtestület pecsétjének lenyomatát. Az oklevél dátumaként a helyi ünnepnapot, minden év
április 1. napját kell feltüntetni.
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13. Dombóvár Elismert Közössége díj
15. §
(1) A Dombóvár Elismert Közössége díj (a továbbiakban: közösségi díj) adományozható
annak a Dombóvár közéletében megbecsülést, tiszteletet kiváltó közösségnek, amely
legalább 5 éve folytatja a város életében meghatározó tevékenységet.
(2) Évente egy közösségi díj adományozható.
(3) A közösségi díj adományozására felterjesztés formájában bárki javaslatot tehet.
(4) A közösségi díjra vonatkozó felterjesztést a polgármesterhez kell eljuttatni minden év
január 31-ig a rendelet 5. melléklete szerinti nyomtatványon. A tárgyév január 31-ét
követően érkezett javaslatokat az adományozási eljárásban nem lehet figyelembe venni.
(5) A közösségi díj adományozásáról a képviselő-testület – a civil szférát érintő ügyeket
felügyelő bizottság állásfoglalását követően – minden év februári rendes ülésén dönt.
(6) A közösségi díj átadásának rendjére a továbbiakban a 4. § (9) bekezdésében foglaltakat
kell alkalmazni.
(7) A közösségi díjjal oklevél és tárgyjutalom jár.
(8) A közösségi díjjal járó oklevél a város címerén kívül tartalmazza az adományozó
megnevezését, az adományozás alapjául szolgáló képviselő-testületi határozat számát, a
díjjal elismert közösség nevét, a polgármester aláírását, valamint a képviselő-testület
pecsétjének lenyomatát. Az oklevél dátumaként a helyi ünnepnapot, minden év április 1.
napját kell feltüntetni.
14. Dombóvárért oklevél
16. §
(1) A Dombóvárért oklevél adományozható:
a) a várost látogatásával megtisztelő közéleti személynek,
b) a város hírnevét öregbítő Dombóvárról elszármazottaknak,
c) a nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatok elmélyítését segítő személynek, vagy
c) a város fejlődését segítő tetteket vagy vállalásokat teljesítő személynek.
(2) A Dombóvárért oklevél adományozásáról a polgármester dönt. Az egyedi tervezésű,
díszes kivitelű oklevelet a polgármester írja alá.
(3) A Dombóvárért oklevél elismerés időbeli korlát nélkül, bármikor adható.
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15. Hamulyák-díj
17. §
(1) A Hamulyák-díj célja azoknak az elismerése, akik a lakókörnyezetük magas
színvonalú, példaértékű fenntartásával, gondozásával hozzájárulnak Dombóvár
városképének javításához, a környezeti állapot fejlesztéséhez.
(2) A Hamulyák-díj adományozható
a) annak az ingatlantulajdonosnak vagy ingatlanhasználónak, akinek a
tulajdonában vagy használatában álló, Dombóvár közigazgatási területén
található ingatlan ápolt és gondozott, a rajta elhelyezkedő épület, kert vagy
udvar harmonikusan illeszkedik a környezetébe, összehangolt az épített
környezettel, kiemelkedő esztétikával, illetve egyedi vagy kreatív kertészeti,
parkosítási megoldásokkal, színvonalas zöldfelületi kialakítással rendelkezik,
b) annak az előkerttel rendelkező dombóvári lakóközösségnek, amelynek a
lakóközösség által használt ingatlanhoz tartozó előkertje a legszebb látványt
nyújtja a beültetett virágok, növények, továbbá a közterületi összkép
vonatkozásában, vagy
c) olyan többlakásos épületben lévő dombóvári lakás tulajdonosának, vagy
használójának, amelynek a közterületről látható erkélye vagy ablaka esztétikus
és látványos virágosítással rendelkezik.
(3) Évente legfeljebb három Hamulyák-díj adományozható.
(4) A Hamulyák-díjra a polgármester által jóváhagyott felhívás alapján minden év június
30-ig lehet jelentkezni az erre a célra szolgáló nevezési lapon. A jelentkezések alapján
a polgármester által felkért, független szakmai munkacsoport megtekinti az
ingatlanokat, és azokat a Hamulyák Közalapítvány által elfogadott szempontrendszer
szerint értékeli és véleményezi. Értékelési szempontként kell figyelembe venni a
következőket is:
a) a köztisztasági és környezetvédelmi előírások betartása,
b) az ingatlan körüli közterület rendben tartásával kapcsolatos szabályok
megtartása,
c) a környezettudatosság megjelenése,
d) a díszítettség, a parkosítás és a virágosítás mértéke, minősége és
különlegessége,
e) az épületek külleme, az ingatlan összképe,
f) a gondozásra, fenntartásra fordított idő.
(5) A Hamulyák-díj adományozásáról a településfejlesztési feladatokat felügyelő bizottság
és a Hamulyák Közalapítvány kuratóriumának véleménye alapján minden év
szeptember 15. napjáig a polgármester dönt. A díj átadása ünnepélyes keretek között, a
Takarítási Világnap alkalmából tartott városi rendezvényen történik a díjjal elismertek
részére.
(6) A Hamulyák-díjjal díszoklevél, valamint díszcserje, díszfa, gyümölcsfa, virágmag,
vagy kerti ápolási és gondozási eszközök vásárlására jogosító – legfeljebb 30 ezer
forint értékű – utalvány, valamint egy „Hamulyák-díjas ingatlan” feliratú, fémből
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készült, zománc felületű, kisméretű és falra szerelhető elismerő tábla jár, melyen az
adományozás évét is fel kell tüntetni.
(7) A polgármester visszavonhatja a Hamulyák-díjat, amennyiben az ingatlan arra
érdemtelenné válik, különösen, ha rendezetlen, elhanyagolt, vagy gyommal
szennyezett. A díj visszavonása esetén a díjjal elismertnek az elismerő táblát vissza
kell adnia.

III. Fejezet
Záró rendelkezések
16. Hatályba léptető rendelkezés
18. §
Ez a rendelet 2016. február 1-jén lép hatályba.
17. Átmeneti rendelkezés
19. §
A rendelet hatályba lépésének évében a
a) díszpolgári címre,
b) az elismerő díszjelvényre,
c) az Ivanich Antal-díjra,
d) a Dombóvár ifjúsági díjaira, és a
e) közösségi díjra
vonatkozó felterjesztést február 15-ig lehet benyújtani.
18. Hatályon kívül helyező rendelkezés
20. §
Hatályát veszti Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi kitüntetések
és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 47/2007. (XII.19.) önkormányzati
rendelete.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző
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1. melléklet a 6/2016. (I.29.) önkormányzati rendelethez
FELTERJESZTÉS
A Pro Oppido Dombóvár díszpolgári címre

1. A felterjesztett neve: ……………………………………………………..
1.1. Címe:

……………………………………………………………….

1.2. Születési helye, ideje: ………………………………………………
2. Működési területe, rangja, beosztása: ………………………………………
3. A javaslattevő(k) neve, címe: ......…………………………………………..

3. Az elismerésre való érdemesség okának tömör megfogalmazása:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4. Az érdemességet alátámasztó életrajz, jellemzés (minimum fél oldal terjedelemben):
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
(A következő oldalon folytatható.)
Dátum:…………………………..
Aláírás
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2. melléklet a 6/2016. (I.29.) önkormányzati rendelethez
FELTERJESZTÉS
A Dombóvár Elismerő Díszjelvénye kitüntetésre

1. A felterjesztett neve: ……………………………………………………..
1.1. Címe:

……………………………………………………………….

1.2. Születési helye, ideje: ………………………………………………
2. Működési területe, rangja, beosztása: ………………………………………
3. A javaslattevő(k) neve, címe: ......…………………………………………..

3. Az elismerésre való érdemesség okának tömör megfogalmazása:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4. Az érdemességet alátámasztó életrajz, jellemzés (minimum fél oldal terjedelemben):
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
(A következő oldalon folytatható.)
Dátum……………………..
Aláírás
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3. melléklet a 6/2016. (I.29.) önkormányzati rendelethez

FELTERJESZTÉS
Ivanich Antal-díjra
(Dombóvári székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek részére adományozható)
1. A felterjesztett gazdálkodó szervezet neve: …………………….………
……………………………………………………………………………
1.1. Címe:
……………………………………………………………….
1.2. Alapítás ideje: ………………………………………………………
2. Tevékenységi kör: ……………………………….…………………………
3. A javaslattevő(k) neve, címe: ......…………………………………………..

3. Az elismerésre való érdemesség okának megfogalmazása (minimum fél
terjedelemben): :
….………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
(A következő oldalon folytatható.)

Dátum……………………..
Aláírás

oldal
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4. melléklet a 6/2016. (I.29.) önkormányzati rendelethez

FELTERJESZTÉS
Dombóvári ifjúsági díjaira
a) Buzánszky Jenő-díj
b) Ambrus Sándor-díj
c) Dr. Péter Gyula-díj
(Az adományozni javasolt díjat kérem aláhúzni.)
1. A felterjesztett neve (személy, csapat, közösség): …..…………………..
…………………………………………………………………………...
1.1. Címe:

……………………………………………………………….

1.2. Születési helye, ideje: ………………………………………………

2. A javaslattevő(k) neve, címe: ......…………………………………………..

3. Az elismerésre való érdemesség okának megfogalmazása (minimum fél
terjedelemben): :
….………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
(A következő oldalon folytatható.)
Dátum……………………..
Aláírás

oldal
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5. melléklet a 6/2016. (I.29.) önkormányzati rendelethez

FELTERJESZTÉS
Dombóvár Elismert Közössége díjara

1. A felterjesztett közösség neve: …..…………………………………………
…………………………………………………………………………...
1.1. Címe:

……………………………………………………………….

1.2. A közösség megalakulásának időpontja: …………………………
2. A javaslattevő(k) neve, címe: ......…………………………………………..

3. Az elismerésre való érdemesség okának megfogalmazása (minimum fél
terjedelemben): :
….………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
(A következő oldalon folytatható.)
Dátum……………………..
Aláírás
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