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HATÁROZATOK
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. november 16-i
rendkívüli ülésén hozott határozatok:
445/2016. (XI. 16.) Kt. határozat
a Lucza hegyi utcánál található
dombóvári 291/20 hrsz.-ú, rekultivált
hulladéklerakó újrahasznosításával
kapcsolatos döntés módosításáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megerősíti
a
415/2016. (X. 13.) számú határozatát az
alábbi kiegészítésekkel:
-

-

Dombóvár
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete jóváhagyja, hogy az
önkormányzati tulajdonú Lucza
hegyi utcánál található, dombóvári
291/20
hrsz.
alatt
kivett
szemétlerakó
telepként
nyilvántartott ingatlanra tervezett
napelemes kiserőmű létesítéséhez
kapcsolódó
vagyonhasznosítási
pályázat és annak teljes körű
dokumentációja alapján pályázati
eljárást folytasson le a Turi
Ügyvédi Iroda.
Dombóvár
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
a
mellékelt
vagyonhasznosítási pályázatot és
felhívást jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert
a
mellékelt
vagyonhasznosítási
pályázat
és
felhívás, illetve az eljárás ideje alatt
szükséges dokumentumok aláírására.
Határidő: 2016. november 30. – Pályázati
felhívás közzétételére a honlapon
2017. január 31. – A pályázat
eredményének
Képviselő-testület
elé
terjesztésére
Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda
A határozat melléklete megegyezik a 2016.
november 16-i képviselő-testületi ülés 1.
számú előterjesztésében foglaltakkal.
446/2016. (XI. 16.) Kt. határozat
a Dombóvár és Környéke Víz- és
Csatornamű Kft. taggyűlésén a társasági
szerződés módosításának képviseletéről
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete, mint a Dombóvár és
Környéke Víz- és Csatornamű Kft.
többségi
tulajdonosa
az
alábbiak
képviseletére
hatalmazza
fel
az
Önkormányzat
képviseletében
eljáró
polgármestert
a
soron
következő
taggyűlésen:
Javasolja és fogadja el, hogy a Dombóvár
és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.
társasági szerződése kerüljön módosításra
a taggyűlésre vonatkozó rendelkezések
tekintetében a melléklet szerint.
Határidő: 2016. november 25.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Dombóvár és
Környéke Víz- és Csatornamű Kft.
Önkormányzati Iroda
A határozat melléklete megegyezik a 2016.
november 16-i képviselő-testületi ülés 2.
számú előterjesztésében foglaltakkal.
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447/2016. (XI. 16.) Kt. határozat
rendkívüli támogatási igény
benyújtásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Magyarország 2016.
évi központi költségvetéséről szóló 2016.
évi C. törvény 3. melléklet III. 1. pontja
alapján rendkívüli támogatási igény nyújt
be.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a pályázat benyújtásához
szükséges nyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2016. november 17.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2016. november 24-i
rendes ülésén hozott határozatok:
448/2016. (XI. 24.) Kt. határozat
a dombóvári általános iskolák felvételi
körzetének véleményezéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 50. § (8) bekezdésében foglalt
véleményezési jogkörében eljárva a
következők figyelembevételét kéri a
dombóvári általános iskolák felvételi
körzeteinek meghatározása során:
1. A Dombóvári Belvárosi Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola felvételi
körzetébe ne tartozzanak bele a
városkörnyéki
puszták:
Kiskonda
puszta, Nagykonda puszta, Mászlony
puszta (Fülemüle utca, Pacsirta utca,
Fecske utca, Cinege utca), Szarvasd
puszta, Szilfás puszta, valamint kéri a
Szlanka dűlő, a Buda dűlő, a Pulai dűlő
és a Slavati dűlő közterület elnevezést
pontosan feltüntetni.
2. A Tolna Megyei Kormányhivatal a
dombóvári
hátrányos
helyzetű
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gyermekek egyenletes arányára jobban
legyen figyelemmel a Dombóvári
Belvárosi Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola, illetve a Dombóvári
József
Attila
Általános
Iskola
Dombóvárra
vonatkozó
felvételi
körzetének meghatározása során.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert
a
Tolna
Megyei
Kormányhivatal tájékoztatására.
Határidő: 2016. november 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati
Iroda
449/2016. (XI. 24.) Kt. határozat
sportszervezetek részére a 2017. évi
sportkeret terhére támogatási előleg
biztosításáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja, hogy a
2017. évi költségvetési rendeletének
elfogadásáig a sportszervezetek részére
támogatási
előleg
kerüljön
meghatározásra a 2017. évi sportkeret
terhére, melynek összege a 2016. évi
sporttámogatási keret 2/12-ed része,
azaz 3.834.000 Ft.
2. A sportszervezetek a részükre 2016.
évben megítélt sporttámogatási összeg
2/12-ed részéig nyújthatnak be
előlegkérelmet 2016. december 5.
napjáig, melynek pozitív elbírálását
követően az összeg 1/12-ed része
januárban és 1/12-ed része februárban
kerül kifizetésre a 2017. évben részükre
megítélt támogatási összeg terhére. A
2/12-ed előleg biztosítása nem jelenti
azt, hogy 2017. évben annak 10/12-ed
része biztosított támogatási összegként
az egyesületek számára.
3. A Képviselő-testület előírja, hogy a
sportszervezetek által igényelt előleg
felhasználása az alábbi működési
költségek finanszírozására fordítható:

Dombóvári Közlöny
-

versenyeztetési, nevezési díj,
versenybírói díj,
sportolók utaztatása, szállásdíja,
edzői juttatások kifizetése,
terembérleti
költségek
(amennyiben releváns),
közüzemi
költségek
(amennyiben releváns).

4. A Képviselő-testület a sportszervezetek
részéről beérkezett sporttámogatási
előleg
iránti
kérelmeket
2016.
december hónapban bírálja el.
Határidő: 2016. december 5. – előleg
iránti kérelem benyújtására
2016. decemberi rendes ülés – kérelmek
elbírálására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet
450/2016. (XI. 24.) Kt. határozat
a betöltetlen I. számú házi
gyermekorvosi körzet ellátásában
közreműködők juttatásainak
felülvizsgálatáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
egészségügyi
feladatellátásért járó állami finanszírozás
felhasználása érdekében hozzájárul, hogy
2016. december 1-jétől a betöltetlen I.
számú házi gyermekorvosi körzetben a
házi
gyermekorvosi
feladatokat
helyettesítésben végző dr. Belt Éva egyéni
vállalkozó megbízási díjának alapdíjazása
75.000,-Ft-ra, az egy rendelési napra járó
díjazása pedig 16.500,-Ft-ra emelkedjen,
továbbá
a
házi
gyermekorvosi
tevékenységhez kapcsolódó asszisztensi
feladatokat végző, Dombóvár Város
Önkormányzatával jogviszonyban álló
közalkalmazott havi illetménye bruttó
230.000,-Ft-ban kerüljön megállapításra
illetménykiegészítéssel.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármester
a
szükséges
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kötelezettségvállalások és jognyilatkozatok
megtételére.
Határidő: 2016. november 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati
Iroda
451/2016. (XI. 24.) Kt. határozat
a Tolna Megyei Kormányhivatalnak az
egészségügyi alapellátás körzeteiről
szóló önkormányzati rendeletre tett
törvényességi felhívásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Tolna Megyei
Kormányhivatal
TOB/22/676-1/2016.
iktatószámú törvényességi felhívásában
foglaltakkal egyetért, és az egészségügyi
alapellátás körzeteiről szóló 15/2016. (III.
31.)
önkormányzati
rendeletet
a
felhívásban foglaltaknak megfelelően
módosítja.
A
Képviselő-testület
felkéri
a
polgármestert
a
Kormányhivatal
tájékoztatására.
Határidő: 2016. november 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati
Iroda
452/2016. (XI. 24.) Kt. határozat
birtokháborítás megszüntetésével
összefüggő egyezségi ajánlatról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Dombóvár Város
Önkormányzata, mint a dombóvári 66
hrsz.-ú közterület tulajdonosa, felperes,
valamint Dömötör László és Dömötör
Lászlóné, mint a dombóvári 67 hrsz.-ú
ingatlan tulajdonosai, alperesek között
a Dombóvári Járásbíróság előtt a
4.P.20.534/2015. számon folyamatban
lévő perben alperesek peren kívüli
egyezségi ajánlatát a következő
feltétellel fogadja el:
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a) Az
alperesek
elismerik
a
birtokháborítás
tényét
és
az
önkormányzat pernyertességét. A
felek maguk viselik a felmerült
költségeket és különösen a jogi
képviselők díjazását.
b) Dombóvár
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
az
önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.)
önkormányzati rendeletben foglaltak
szerint hozzájárul a tulajdonában
lévő
dombóvári
66
hrsz.-ú,
közterület megnevezésű, összesen
182 m2 területű ingatlanból 62 m2
nagyságú terület bérbeadásához a
dombóvári 67 hrsz.-ú ingatlan
tulajdonosainak havi 3.000 Ft bérleti
díj ellenében 2017. december 31-ig.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete - kötelezettséget
nem vállalva - támogatja a dombóvári
66 hrsz.-ú ingatlan telekegyesítéssel
történő,
versenyeztetés
nélküli
értékesítését a dombóvári 67 hrsz.-ú
ingatlan
tulajdonosainak.
Az
értékesítésre
az
önkormányzat
vagyonrendelete alapján – az ingatlan
forgalomképessé
tétele
után
telekalakítással kerülhet sor, amihez
szükséges a Helyi Építési Szabályzat
módosítása, amelynek költségei az
alpereseket terheli.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy
- tegye
meg
a
szükséges
jognyilatkozatokat,
a
bérleti
szerződés tartalmát hagyja jóvá és
azt kösse meg,
- az érintett ingatlantulajdonosokkal
ismertesse az ingatlanértékesítés
feltételeit, majd annak általuk
történő elfogadása esetén indítsa el
az értékesítési eljárást.
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Határidő:
1. pont: 2016. december 30. – bérleti
szerződés megkötésére
2. pont: 2017. december 31. – értékesítési
eljárás lefolytatására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda
453/2016. (XI. 24.) Kt. határozat
a 2016. évi vagyongazdálkodásról és a
2017. évi célokról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
2016.
évi
vagyongazdálkodásról szóló beszámolót
tudomásul veszi, és elfogadja a 2017. évre
szóló ingatlangazdálkodási koncepciót a
következő főbb szempontok szerint:
1. Az alábbi ingatlanok, illetve
ingatlanban lévő tulajdonrészek
értékesítésre való kijelölését kell
előkészíteni, illetve folytatni az
értékesítést:
a) a Dőry Hugó utcában és a
Juhász Gy. utcában található
építési telkek,
b) a
Konda-patak
völgyében
található, 29 építési telek
kialakítására alkalmas ingatlan
(4644/1-30 hrsz.),
c) dombóvári
1954
hrsz.-ú
beépítetlen terület
2. Az egyes ingatlanok értékesítése
kapcsán a hirdetésre legfeljebb az
ingatlan forgalmi értékének 0,5%-a
fordítható.
3. A
jelenleg
díj
ellenében
hasznosított ingatlanok továbbra is
így hasznosíthatók, kivéve, ha
közfoglalkoztatási
program
végrehajtása érdekében szükség
van az adott ingatlanra.
4. Meg kell vizsgálni, hogy mely
ingatlanok esetében merülhet még
fel
térítés
ellenében
való
hasznosítás
a
jelenleg
így
hasznosított ingatlanokon kívül.
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5. Közbeszerzésen kívüli ajánlattételi
eljárást kell lebonyolítani az
energetikai tanúsítványok és az
értékbecslések elkészíttetésére a
2017. évre vonatkozóan.
6. A
településrendezési
célból
elővásárlással érintett ingatlanok
esetében
a
költségvetési
rendeletben
meghatározott
ingatlanvásárlási keret erejéig lehet
gyakorolni az elővásárlási jogot,
ezen
kívül
2017-ben
ingatlanvásárlás
a
bérlakásállomány
bővítése
céljából
lehetséges.
7. Ingatlanok közül elsősorban a
kötelező
feladatok
ellátását
szolgáló, illetve az értékesítésre ki
nem jelölt bérlakások állagának,
értékének megőrzésére kell forrást
biztosítani.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda
A határozatban elfogadott dokumentum
megegyezik a 2016. november 24-i ülés 12.
számú előterjesztésében foglaltakkal.
454/2016. (XI. 24.) Kt. határozat
az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. 2016.
év I. negyedévre vonatkozó
eredményének elfogadásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadja az ÖKODOMBÓ Nonprofit Kft. 2016. év I.
negyedévre
vonatkozó
gazdasági
beszámolóját, az eredmény-kimutatását és
mellékleteit a könyvvizsgáló jelentésének
ismeretében 125.386.000,- Ft eszköz-forrás
oldal egyezőséggel és -1.367.000,- Ft
mérleg
szerinti
eredménnyel
(veszteséggel).
Határidő: azonnal – a döntés
továbbítására
Felelős: Polgármester
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Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda
455/2016. (XI. 24.) Kt. határozat
a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról, az átruházott
hatáskörben tett intézkedésekről, a két
ülés közötti fontosabb eseményekről
Dombóvár Város
Képviselő-testülete:

Önkormányzatának

1. a
polgármester
beszámolóját
a
110/2015. (III. 26.), 154/2016. (III.
31.), 211/2016. (V. 5.), 226/2016. (V.
26.), 298/2016. (VI. 30.) 1. pont,
396/2016. (IX. 29.), 397/2016. (IX.
29.) 1. pont, 401/2016. (IX. 29.),
403/2016. (IX. 29.), 415/2016. (X. 13.),
417/2016. (X. 13.), 421/2016. (X. 27.),
423/2016. (X. 27.), 427/2016. (X. 27.),
431/2016. (X. 27.), 434/2016. (X. 27.),
437/2016. (X. 27.), 438/2016. (X. 27.),
439/2016. (X. 27.) 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. november 30-ig: 298/2016. (VI.
30.) 2. pont, 352/2016. (IX. 1.),
411/2016. (X. 13.), 444/2016. (X. 27.),
2016. december 20-ig: 443/2016. (X.
27.),
2016. december 31-ig: 443/2015. (X.
26.), 379/2016. (IX. 29.), 397/2016.
(IX. 29.) 2. pont, 412/2016. (X. 13.),
442/2016. (X. 27.),
2017. június 30-ig: 80/2015. (II. 19.),
2017. december 31-ig: 300/2013. (IX.
26.).

Dombóvári Közlöny
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456/2016. (XI. 24.) Kt. határozat

458/2016. (XI. 24.) Kt. határozat

a közbeszerzési terv módosításáról

a Mélyép-Betontechnikai Kft.-vel
kötendő megállapodásról

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Önkormányzat
2016. évi módosított Közbeszerzési Tervét
a melléklet szerint elfogadja. A
nyilvánosság
folyamatos
biztosítása
érdekében elrendeli a Közbeszerzési
Hatóság által működtetett Közbeszerzési
Adatbázisban
(KBA),
illetve
a
www.dombovar.hu
honlapon
való
közzétételét.

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadja a 2014. évi
út- és járdaprogram keretében kibocsátott
számlák késedelmi kamatát rendező
összeget és fizetési ütemezést.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert
a
megállapodás
pontosítására és aláírására.

Határidő: 2016. november 30. – a
közzétételre
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda

Határidő: 2016. november 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda

A határozat melléklete megegyezik a 2016.
november
24-i
ülés
1.
számú
előterjesztésében foglaltakkal.

a 381/2016. (IX. 29.) Kt. határozat
módosításáról

457/2016. (XI. 24.) Kt. határozat
a 2016. évi karácsonyi díszkivilágításhoz
szükséges fedezet biztosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a város 2016. évi
karácsonyi
díszkivilágításának
biztosítására
(felszerelés,
leszerelés,
csatlakozó
dobozok
beszerzése,
felszerelése) bruttó 3.313.057,- Ft összeget
hagy jóvá.
A Képviselő-testület jóváhagyja továbbá a
fenti munkák elvégzésére vállalkozási
szerződés megkötését a VILL-KOR
HUNGÁRIA
Kft.-vel,
egyúttal
felhatalmazza a polgármestert a szerződés
tartalmának jóváhagyására és aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda

459/2016. (XI. 24.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 381/2016. (IX. 29.)
Kt. határozatát módosítja, miszerint a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017.
évi fordulójára benyújtott pályázatok
támogatására a 2017. évi költségvetésében
4 millió Ft-ot különít el.
460/2016. (XI. 24.) Kt. határozat
a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium
sportpályáinak tanítási időn kívüli
lakossági célú használatáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja, hogy a
1289/1 hrsz.-ú, természetben a
Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
szám alatti ingatlanon található
Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium
kültéri sportpályái – a KLIK
Dombóvári
Tankerületének
jóváhagyása mellett – 2017. április 1.
napjától határozatlan időtartamra a
lakosság számára térítésmentesen
használhatóvá váljanak a tanítási időn
kívül.

Dombóvári Közlöny
2. A
Képviselő-testület
az
alábbi
feladatok ellátását vállalja az. 1.
pontban
nevesített
ingatlan
térítésmentes használatáért:
- élőfüves futballpálya talajgondozása
(fogasolás, hengerelés),
- nyitvatartási időben a sportpályák
felügyelete
és
portaszolgálat
biztosítása a volt gimnáziumi
kollégium épületében,
- digitális
megfigyelőrendszer
kiépítése (bruttó 455.613 Ft),
- egy kültéri ping-pong asztal
beszerzése (bruttó 255.000 Ft).
3. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy
a sportpályák felügyeletével és
talajgondozásával
kapcsolatos
feladatok
ellátása
a
Szuhay
Sportcentrum
munkavállalóinak
igénybevételével történjen.
4. A Képviselő-testület a digitális
megfigyelőrendszer és a szabadtéri
pingpongasztal
beszerzésére
az
önkormányzat
2017.
évi
költségvetésében
800.000
Ft
keretösszeget különít el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert
a
szükséges
kötelezettségvállalások megtételére, és a
lakossági
használattal
kapcsolatos
együttműködési
megállapodás
megkötésére a Dombóvári Illyés Gyula
Gimnáziummal, illetve fenntartójával.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet
461/2016. (XI. 24.) Kt. határozat
a volt gimnáziumi kollégium
hasznosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
támogatja,
hogy
Bajcsy-Zsilinszky u. 2. szám alatti,
dombóvári 1890 hrsz.-ú, kollégium
ingatlan
hasznosítására
megnevezésű
vonatkozóan készüljön műszaki felmérés
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és költségterv a Dombóvári Gyermek- és
Ifjúsági
Önkormányzat
képviselőivel
egyeztetve egy ifjúsági közösségi tér
kialakítására vonatkozóan.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére és a felmérés eredményének
képviselő-testület elé terjesztésére.
Határidő: 2017. március 31. – ifjúsági
közösségi tér kialakítására vonatkozó
felmérés elkészítésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Polgármesteri Kabinet
Városüzemeltetési Iroda
462/2016. (XI. 24.) Kt. határozat
a Dombóvár és Környéke Víz- és
Csatornamű Kft. önkormányzati
tulajdonban álló üzletrészeinek
megvásárlásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hozzájárul,
hogy
Dombóvár
Város
Önkormányzata
legfeljebb az adott üzletrész névértéke
ellenérték
fejében
10%-át
kitevő
megszerezze a Dombóvár és Környéke
Víz- és Csatornamű Kft.-ben társtulajdonos
községi önkormányzatok üzletrészeinek
tulajdonjogát,
és
felhatalmazza
a
polgármestert az átruházásról szóló
szerződések megkötésére és a további
szükséges jognyilatkozatok megtételére. A
Képviselő-testület
az
üzletrészek
tulajdonjoga megszerzésének fedezetét az
önkormányzat 2017. évi költségvetésének
terhére biztosítja.
Határidő: 2017. január 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati
Iroda

Dombóvári Közlöny
463/2016. (XI. 24.) Kt. határozat
a Dombóvári Város-és
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.
feladatkörének felülvizsgálatával
kapcsolatos döntésekhez
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az eddig elvégzett
feladatokról a tájékoztatást elfogadja.
2. A
képviselő-testület
utasítja
a
Dombóvári
Városés
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.
ügyvezetőjét az önkormányzat és a
társaság
között
a
köztemetők
üzemeltetésére
létrejött
kegyeleti
közszolgáltatási
szerződés
közös
megegyezéssel
történő
megszüntetésének aláírására.
3. A
képviselő-testület
utasítja
a
Dombóvári
Városés
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.
ügyvezetőjét a dombóvári 4583
helyrajzi számú területre kötött
vagyonkezelési
szerződés
közös
megegyezéssel
történő
megszüntetésének
aláírására.
A
Képviselő-testület
megerősíti
a
399/2016. (IX. 29.) számú határozatát
és támogatja, hogy a Dombóvári
Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit
Kft. részére a START mintaprogram
önkormányzati közfeladat átadásához
kapcsolódva haszonkölcsönbe adja a
tulajdonában álló dombóvári 2980/1
hrsz.-ú, kivett sportpálya megnevezésű
ingatlant az alábbi feltételekkel:
- Az ingatlan területéből 2 ha
8670
m2
területet
az
önkormányzat
haszonbérleti
szerződés keretében hasznosít,
ezért ez a területrész nem kerül
átadásra.
- Az
ingatlanon
található
felépítmény
használatra
alkalmassá tétele az NKft.
feladata.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert
a
haszonkölcsönszerződés tartalmának jóváhagyására és
megkötésére.
4. A képviselő-testület a vendéglátáshoz
kapcsolódó szakmák – vendéglős,
pincér, szakács - esetében a szakmai
gyakorlati képzés megszüntetéséhez
hozzájárul. Elrendeli 2016. december
15-i hatállyal a tanulószerződések
felmondását. A cukrász szakképzés
tekintetében költség-haszon elemzésre
kéri fel az ügyvezetőt a tanév végét
követő időszakban, továbbá elrendeli,
hogy
a
cukrász
szakképzéssel
kapcsolatban
felmerült
közvetlen
kiadásokról és bevételekről havonta
számoljon be. A Képviselő-testület a
2017. júniusi testületi ülésén hoz
végleges döntést a következő tanévre
vonatkozóan a cukrász szakképzés
indításáról, illetve támogatásáról.
5. A
Képviselő-testület
a
lakásgazdálkodási feladatok ellátásáról
tájékoztatási kötelezettséget ír elő a
Dombóvári
Városés
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.
ügyvezetője részére a 2017. január 1. és
a 2017. június 30. közötti időszak
lakásgazdálkodási tevékenységéről. A
beszámoló leadási határideje 2017.
június 10.
A Képviselő-testület a beszámoló
leadását követő soron következő
testületi ülésén a lakásgazdálkodási
tevékenység átszervezéséről vagy át
nem szervezéséről, és hatékonyság
javításáról döntést kíván hozni, annak
érdekében, hogy a lakásállomány értéke
ne csökkenjen, illetve lehetőség szerint
növekedjen.
Határidő:
2016. november 30. - kegyeleti
közszolgáltatási szerződés felbontásának
aláírására

Dombóvári Közlöny
2016. november 30. - vagyonkezelési
szerződés felbontásának aláírására
2016. december 15. - tanulószerződések
felbontására, szakmai gyakorlati képzés
befejezésére
a
vendéglátás
szakma
csoportjaiban
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási
Nkft.
Pénzügyi Iroda, Városüzemeltetési Iroda
464/2016. (XI. 24.) Kt. határozat
a Dombóvári Város- és
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.
folyószámlahitel felvételéhez való
hozzájárulásról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Dombóvári Város- és
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. éven
belüli
8.000.000,Ft
összegű
folyószámlahitel felvételéhez hozzájárul.
A Képviselő-testület a Dombóvári Városés Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.
8.000.000,Ft
összegű
folyószámlahiteléhez
és
járulékaihoz
készfizető kezességet vállal, évi 1%-os
kezességvállalási díj kikötése mellett.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a készfizető kezességi
szerződés tartalmának jóváhagyására és
aláírására.
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465/2016. (XI. 24.) Kt. határozat
a Dombóvári Illyés Gyula
Gimnáziumnál ingyenesen igénybe
vehető nyilvános, vezeték nélküli
internet-hozzáférési pont kialakításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a
Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumnál
ingyenesen igénybe vehető nyilvános,
vezeték nélküli internet-hozzáférési pont
kerüljön kialakításra, és annak kiépítésére
bruttó
250.000,-Ft-ot
biztosít
az
önkormányzat 2017. évi költségvetése
terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert
a
szükséges
kötelezettségvállalások megtételére és az
internet-előfizetői szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati
Iroda
A Képviselő-testület a 466/2016. (XI.
24.), a 467/2016. (XI. 24.), a 468/2016.
(XI. 24.), a 469/2016. (XI. 24.) és a
470/2016. (XI. 16.) Kt. határozatot zárt
ülésen hozta meg.
466/2016. (XI. 24.) Kt. határozat
a Kapos Innovációs Transzfer Központ
Közhasznú Társaság „fa.”
felszámolásából eredő követelések
engedményezéssel történő
megszerzésének elutasításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Kapos Innovációs
Transzfer Központ Közhasznú Társaság
„fa.” felszámolásából eredő követelések
engedményezéssel történő megszerzésére
vonatkozó javaslatot nem fogadja el.

Dombóvári Közlöny
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467/2016. (XI. 24.) Kt. határozat
a hivatali mobiltelefon szolgáltatásra lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Közös Önkormányzati
Hivatal „Mobiltelefon szolgáltatás ellátása 21 hónap időtartamban” elnevezéssel 2016.
november 4-én indult közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárásában az alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényesnek nyilvánítja:
Telenor Magyarország Zrt.
2045 Törökbálint, Pannon út 1.
Indokolás: Az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban
foglaltaknak, a szerződés teljesítéséhez előírt alkalmassági követelményeknek megfelel,
esetében Dombóvár Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának VII.2. pontjában
foglalt ajánlatok érvénytelenségére vonatkozó esetek egyike sem áll fenn.
A Képviselő-testület az eljárás eredményét az érvényes ajánlat figyelembevételével – az
ajánlattételi felhívás 4. pontjában szereplő legjobb ár-érték arányt megjelenítő
szempontrendszer értékelési szempontja szerinti értékelés, az ott megjelölt részszempontok és
súlyszámok, illetve értékelési módszer alkalmazásával – az alábbiak szerint hirdeti ki:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Pontszám:
1. Beszélgetési egységdíjak vezetékes
hálózat felé
2.
Beszélgetési
egységdíjak
saját
mobilhálózat felé
3.
Beszélgetési
egységdíjak
más
mobilhálózat felé
4. Havi előfizetési díj

Telenor Magyarország Zrt.
2045 Törökbálint, Pannon út 1.
100,00
6,50
Ft/perc, nettó

5. Lebeszélhető rész a havi előfizetési díjból
6. Előfizetésenkénti ingyen sms mennyisége
7. Számlajóváírásra fordítható keret
8. Készülékvásárlásra fordítható keret

100
40
900.000
1.400.000

6,50

Ft/perc, nettó

6,50

Ft/perc, nettó

1.700

Ft/hó/előfizetés,
nettó
%/előfizetés
db/hó/előfizetés
Ft/év, nettó
Ft/év, nettó

A Képviselő-testület felhatalmazást ad az ennek megfelelő tartalmú szolgáltatási szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal - az eredményről való tájékoztatás tekintetében
Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
468/2016. (XI. 24.) Kt. határozat
…. Arany János Tehetséggondozó
Programban való részvételének
támogatásáról

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja, hogy …., a
Dombóvári József Attila Általános Iskola
nyolcadik évfolyamos tanulója (anyja
neve: ….) Dombóvár város képviseletében
részt
vegyen
az
Arany
János
Tehetséggondozó
Programban.
A

Dombóvári Közlöny
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Képviselő-testület elviekben támogatja a
tanulót, anyagi támogatást nem tud
nyújtani számára.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a tanuló Arany János
Tehetséggondozó
Programba
történő
jelentkezéshez készült pályázatát a tanuló
által az első helyen kiválasztott
középiskola részére küldje meg.
Határidő: 2016. december 13.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati
Iroda
469/2016. (XI. 24.) Kt. határozat
…. Arany János Tehetséggondozó
Programban való részvételének
támogatásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja, hogy ….., a
Dombóvári József Attila Általános Iskola
nyolcadik évfolyamos tanulója (anyja
neve: ….) Dombóvár város képviseletében
részt
vegyen
az
Arany
János
Tehetséggondozó
Programban.
A
Képviselő-testület elviekben támogatja a
tanulót, anyagi támogatást nem tud
nyújtani számára.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a tanuló Arany János
Tehetséggondozó
Programba
történő
jelentkezéshez készült pályázatát a tanuló
által az első helyen kiválasztott
középiskola részére küldje meg.
Határidő: 2016. december 13.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati
Iroda
470/2016. (XI. 24.) Kt. határozat
….. Arany János Tehetséggondozó
Programban való részvételének
támogatásáról
Dombóvár

Város

Önkormányzatának
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Képviselő-testülete támogatja, hogy ….., a
Dombóvári József Attila Általános Iskola
nyolcadik évfolyamos tanulója (anyja
neve: …..) Dombóvár város képviseletében
részt
vegyen
az
Arany
János
Tehetséggondozó
Programban.
A
Képviselő-testület elviekben támogatja a
tanulót, anyagi támogatást nem tud
nyújtani számára.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a tanuló Arany János
Tehetséggondozó
Programba
történő
jelentkezéshez készült pályázatát a tanuló
által az első helyen kiválasztott
középiskola részére küldje meg.
Határidő: 2016. december 13.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati
Iroda
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2016. november 28-i
rendkívüli zárt ülésén hozott határozat:
471/2016. (XI. 28.) Kt. határozat
a Kapos Innovációs Transzfer Központ
Közhasznú Társaság „fa.”
felszámolásából dr. Pap Norbertre szállt
követelések engedményezéssel történő
megszerzéséről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Szekszárdi
Törvényszék 13.Fpk.17-13-000071/18.
számú végzésében a Kapos Innovációs
Transzfer
Központ
Közhasznú
Társaság „fa.” adósnak Kaposszekcső
Község Önkormányzatával szemben
idegen ingatlanon végzett beruházás
értékének
megtérítése
címén
278.181.000,-Ft összegben fennálló, a
felszámolási
zárómérlegben
ezen
névértéken szerepeltetett, a kötelezett
által vitatott követelésből dr. Pap
Norbertre (7635 Pécs, Csóka dűlő 19.)
osztott követelésrészeket megvásárolja
követelés engedményezéssel (Ptk. 6:
193.§) adásvétel jogcímén (Ptk.

Dombóvári Közlöny
6:215.§ (3) bek.) – amennyiben a
követelések nem évültek el – az alábbi
vételár (ellenérték) ellenében.
a) a hitelezői igény kiegyenlítéseként
Dr.
Pap
Norbertre
osztott
2.078.697,-Ft tőke és járulékai
követelésrész ellenértéke: 895.000,Ft,
b) az üzletrész tulajdonosként Dr. Pap
Norbertre osztott 739.774,-Ft tőke
és
járulékai
követelésrész
ellenértéke: 319.000,-Ft.
Az
összes
vételár
(ellenérték)
1.214.000,-Ft, mely írásbeli szerződés
alapján,
hitelintézeti
átutalással
esedékes 2017. január 31-i teljesítési
határidő mellett. Az engedményezett
követelések a szerződés aláírásával
szállnak
át
az
engedményes
Önkormányzat javára, engedményes
ezen időponttal lép az engedményező
(Dr. Pap Norbert) helyébe.
2. A Képviselő-testület a követelésrészek
engedményezéssel, adásvétel jogcímén
történő megvásárlására vonatkozó
okirat elkészítésével megbízza dr.
Halmos Péter ügyvédet azzal, hogy az
adásvételi szerződés elkészítésére,
illetve a vételár kifizetésére akkor
kerülhet sor, ha meggyőződött arról,
hogy a követelés nem évült el.
3. A Képviselő-testület felkéri dr. Halmos
Péter ügyvédet, hogy Dombóvár Város
Önkormányzata
felperes
által
Kaposszekcső Község Önkormányzata
alperessel
szemben
elsődlegesen
jogalap
nélküli
gazdagodás,
másodlagosan kártérítés megfizetése
iránt
indított,
a
Dombóvári
Járásbíróságon a 3.P.20.022/2016.
számon folyó perben a megvásárolt
követelés tekintetében is – az
engedményezés tényének bejelentése
melletti egyidejű keresetváltoztatással
– érvényesítse az Önkormányzat
igényét.
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4. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert
a
követelés
engedményezésére vonatkozó okirat
tartalmának
jóváhagyására
és
aláírására, illetve az ügyvédi munkadíj
meghatározására és utalványozására.
Határidő: 2017. január 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
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RENDELETEK
(A rendeletek egységes szerkezetben megtalálhatóak a www.dombovar.hu honlapon!)
A Képviselő-testület 2016. november 24-i rendes ülésén elfogadott rendeletei:
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló
15/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában
foglalt feladatkörében eljárva az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. §
(2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési
Intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteiről
szóló 15/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a a következő
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A képviselő-testület az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi feladatok
rendelési időn kívüli ellátásáról az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes
szervezési kérdéseiről szóló jogszabály szerinti központi ügyelet útján gondoskodik, melynek
székhelye Dombóváron található. A központi ügyeleti ellátásban való részvételre a területi
ellátási kötelezettséggel működő háziorvosok nem kötelezettek, a képviselő-testület feladatátadási
szerződés keretében más egészségügyi szolgáltatóval köt szerződést a háziorvos által egyébként
ellátandó ügyeleti feladatok teljes körének átadására. A központi ügyeleti ellátás tekintetében
Dombóvár teljes közigazgatási területe egy körzetet képez, a központi ügyeleti feladatok
ellátásával megbízott egészségügyi szolgáltató az 1. melléklet szerinti valamennyi háziorvosi
körzet lakosságának alapellátási szintű sürgősségi ellátását végzi.”

2. §
A Rendelet 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A képviselő-testület nem hoz létre önálló házi gyermekorvosi ügyeletet, az egészségügyi
alapellátáshoz kapcsolódó házi gyermekorvosi feladatok rendelési időn kívüli ellátásáról a 2. §
(3) bekezdése szerinti központi ügyelet útján gondoskodik. A központi ügyeleti feladatok
ellátásával megbízott egészségügyi szolgáltató a 2. melléklet szerinti valamennyi házi
gyermekorvosi körzet lakosságának alapellátási szintű sürgősségi ellátását végzi.”
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3. §
A Rendelet 4. §-a a következő (9)-(10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó sürgősségi fogorvosi feladatok rendelési időn
kívüli ellátása tekintetében Dombóvár teljes közigazgatási területe egy körzetet képez,
ugyanakkor a képviselő-testület fogorvosi ügyeleti szolgálatot vagy készenlétet nem szervez.
(10) A területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosok részt vesznek az iskola-egészségügyi
ellátásról szóló jogszabály szerinti iskolafogászati feladatok ellátásában az erről szóló
megállapodás alapján.”

4. §
A Rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Dombóváron működő köznevelési intézmények az alábbiak szerint tartoznak az egyes
védőnői körzetek ellátási területéhez:
a) a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bezerédj Amália Óvodai Tagintézménye a
III. számú védőnői körzet,
b) a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde székhelyóvodája a VI. számú védőnői körzet,
c) a Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda a II. számú védőnői körzet,
d) a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda megosztva a IV. és az V. számú védőnői körzet,
e) a Margaréta Református Óvoda a III. számú védőnői körzet,
f) a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola megosztva a II., a III., a
VIII. és a IX. számú védőnői körzet,
g) a Dombóvári József Attila Általános Iskola megosztva a IV. és az V. számú védőnői
körzet,
h) a Szent Orsolya Iskolaközpont a VIII. számú védőnői körzet,
i) a Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra Ferenc
Általános Iskolája a VII. számú védőnői körzet,
j) a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium megosztva az I. és a X. számú védőnői körzet,
k) a Szekszárdi SZC Apáczai Csere János Szakgimnáziuma és Kollégiuma az I. számú
védőnői körzet,
l) a Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és Kollégiuma a IX. számú
védőnői körzet
ellátási területéhez tartozik.”

5. §
A Rendelet a következő alcímmel és 5/A §-sal egészül ki:
„5. Az iskola-egészségügyi ellátás
5/A §
(1) A képviselő-testület nem állapít meg területi alapon szerveződő külön iskola-egészségügyi
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ellátási körzeteket.
(2) A képviselő-testület az iskola-egészségügyi ellátáshoz tartozó iskolaorvosi feladatok
ellátásáról külön megállapodások útján gondoskodik, az egyes megállapodásokban rögzítve,
hogy a megbízott egészségügyi szolgáltató melyik Dombóváron működő köznevelési
intézményben köteles ellátni az iskolaorvosi feladatokat.
(3) A védőnők az 5. §-ban foglaltak szerint vesznek részt az iskola-egészségügyi ellátáshoz
tartozó védőnői feladatok ellátásában.”

6. §
(1) A Rendelet 1. mellékletének 1. pontjában a „Buda horhó” szövegrész helyébe a „Buda dűlő”
szöveg, a Pulai horhó szövegrész helyébe a „Pulai dűlő” szöveg, a „Slavati horhó”
szövegrész helyébe a „Slavati dűlő” szöveg lép.”
(2) A Rendelet 2. mellékletének 4. pontjában a „Buda horhó” szövegrész helyébe a „Buda dűlő”
szöveg, a Pulai horhó szövegrész helyébe a „Pulai dűlő” szöveg, a „Slavati horhó”
szövegrész helyébe a „Slavati dűlő” szöveg lép.”
(3) A Rendelet 3. mellékletének 1. pontjában a „Buda horhó” szövegrész helyébe a „Buda dűlő”
szöveg, a Pulai horhó szövegrész helyébe a „Pulai dűlő” szöveg, a „Slavati horhó”
szövegrész helyébe a „Slavati dűlő” szöveg lép.”
(4) A Rendelet 4. mellékletének 6. pontjában a „Buda horhó” szövegrész helyébe a „Buda dűlő”
szöveg, a Pulai horhó szövegrész helyébe a „Pulai dűlő” szöveg, a „Slavati horhó”
szövegrész helyébe a „Slavati dűlő” szöveg lép.”

7. §
Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
45/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
a mezei őrszolgálatról szóló 28/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a
természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19.§ (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés l) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Hatályát veszti Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a mezei őrszolgálatról
szóló 28/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-a és 5. §-a.
2. §
Ez a rendelet 2016. december 31-én lép hatályba.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
46/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
a települési adóról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdés h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Tolna Megyei Területi Agrárkamara, valamint
Dombóvár Város Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya Dombóvár város közigazgatási területére terjed ki.
2. §
Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a
továbbiakban: Htv.) 1/A. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezései, valamint az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadóak.
3. §
Dombóvár Város Önkormányzata települési adót vezet be.
2. Az adókötelezettség
4. §
Adóköteles az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik, és az ingatlannyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület
művelési ágban van nyilvántartva (a továbbiakban együtt: termőföld), kivéve, ha a földrészlet az
az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényben
meghatározott erdőnek minősül.
3. Az adó alanya
5. §
(1) A települési adó alanya az, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján a termőföld
tulajdonosa.
(2) Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.
(3) Amennyiben a termőföldet az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli,
az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog
jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).
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(4) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott
megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és
kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.
(5) Valamennyi tulajdonos és a termőföld használója által írásban megkötött és az adóhatósághoz
benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és
kötelezettségekkel a termőföld használóját is felruházhatják.
(6) E rendelet hatálya nem terjed ki az államra, önkormányzatra, szervezetre, továbbá - e
minőségére tekintettel – a Htv. 52. § 26. pontjában meghatározott vállalkozóra.
4. Az adómentesség
6. §
(1) Mentes a települési adó alól az adóalany, amennyiben a fizetendő települési adó mértéke nem
éri el az 1.000-Ft/év összeget.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adóalanyokat adóbevallás benyújtási kötelezettség nem
terheli.
(3) Az adóalanyt megillető mentesség igénybevételére az adóév első napján fennálló állapot az
irányadó.
5. Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése
7.§
(1) Az adókötelezettség a külterületen fekvő, termőföldnek nem minősülő telek esetében a
földterület művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő év első napján
kezdődik.
(2) Az adókötelezettség a külterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a
földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését
követő év első napján szűnik meg.
(3) Az adókötelezettségben bekövetkező - (1)-(2) bekezdésben nem említett - változást a
következő év első napjától kell figyelembe venni.
(4) Az adóalanynak nem kell újabb bevallást tennie mindaddig, ameddig adókötelezettséget
érintő változás nem következik be.
(5) Az adóalany adókötelezettségét érintő változásokat minden esetben bejelentési kötelezettség
terheli a változást követő 15 napon belül, melyet az e célra rendszeresített 1. melléklet
szerinti nyomtatványon kell bejelenteni.
6. Az adó alapja
8. §
Az adó alapja az 1. §-ban meghatározott termőföld ingatlan-nyilvántartásban aranykoronában
meghatározott értéke.
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7. Az adó mértéke
9. §
Az adó évi mértéke 250,-Ft/AK.
8. Az adó megfizetése
10.§
(1) Az adó összegét az adóalany bevallása alapján az önkormányzati adóhatóság állapítja meg, az
ingatlan-nyilvántartásban a tárgyév első napján nyilvántartott adatok alapján.
(2) A megállapított települési adó összegét az adóalany a (3) bekezdésben meghatározott
határidőig köteles megfizetni.
(3) Az adó megfizetése félévenként, két egyenlő részletben az adóév március 15-éig, illetve
szeptember 15-éig esedékes.
8. Záró rendelkezések
11. §
(1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
(2) A települési adó bevezetésének évében az adó alanya 2017. január 31. napjáig köteles
bevallani az adóköteles termőföldtulajdonát, az adóév január 1-jei állapotnak megfelelően.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző
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1. melléklet a 45/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
Hatósági Iroda - Adócsoport
7200 Dombóvár, Szabadság utca 18. Tel: 74/564-564,
e-mail: adocsoport@dombovar.hu
ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI!
A BEÉRKEZÉS DÁTUMA: ____________________________

B E VA L L Á S
Települési földadó megállapításához
(A bevallás kitöltése tollal, és nyomtatott nagybetűvel történjen!)
1. BEVALLÁSBENYÚJTÓ ADATAI (a termőföld tulajdonosa vagy haszonélvezője):
NÉV:_____________________________________________________________________
NŐK ESETÉN SZÜLETÉSI NÉV:______________________________________________
ANYJA NEVE:_____________________________________________________________
SZÜLETÉSI HELY, IDŐ:_____________________________________________________
ADÓAZONOSÍTÓ JEL:______________________________________________________
LAKCÍM:_________________________________________________________________
LEVELEZÉSI CÍM:_________________________________________________________
TELEFONSZÁM, E-MAIL:___________________________________________________
MUNKAHELY:_____________________________________________________________
BANKSZÁMLASZÁM:______________________________________________________
2. A BEVALLÁS BENYÚJTÁSÁNAK OKA:
ADÓKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE

ADÓKÖTELEZETTSÉG

MEGSZŰNÉSE
Adóbevezetés
Termőföld szerzése

Termőföld elidegenítése
Adóalany személyében történt

változás
Adóalany személyében történt változás

Művelési ág változás

VÁLTOZÁS BEJELENTÉSE
Változás jellege: _______________________________________________
ADÓKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK, VÁLTOZÁSÁNAK IDŐPONTJA:
______________év____________________________hó______________nap
BENYÚJTOTT BETÉTLAPOK SZÁMA: ___________________ DARAB
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Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Dombóvár, 20___.__________hónap _______nap
_____________________________________
adózó vagy képviselőjének aláírása
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BETÉTLAP SORSZÁMA: __________
3. ADATSZOLGÁLTATÁS A TERMŐFÖLD INGATLANNYILVÁNTARTÁSBAN SZEREPLŐ ADATOK ALAPJÁN:
Ingatlan teljes területe
Helyrajzi szám Művelési ág

ha

m2

Tulajdoni
hányadra jutó
Aranykorona értéke
Aranykorona
(Kat.t. jöv.
Tulajdoni hányad
érték
Kat. fill.)
(Kat.t. jöv.
Kat. fill.)

Fizetendő adó
összege
helyrajzi
számonként

Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Dombóvár, 20___.__________hónap _______nap
_____________________________________
adózó vagy képviselőjének aláírása
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4. TULAJDONOSVÁLTÁS ESETÉN:

Előző tulajdonos neve:______________________________________________
Címe: __________________________________________________________
Új tulajdonos neve:_________________________________________________
Címe: __________________________________________________________

Amennyiben az adózó helyett meghatalmazott képviselő jár el, kérjük a meghatalmazás
csatolását!
Amennyiben az adó megfizetését megállapodás alapján társtulajdonos vállalja, kérjük az erre
vonatkozó megállapodás csatolását!
Amennyiben az adó megfizetését megállapodás alapján a termőföld használója vállalja, kérjük
az erre vonatkozó megállapodás csatolását!
Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Dombóvár, 20___.__________hónap _______nap

_____________________________________
adózó vagy képviselőjének aláírása
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról, az idegenforgalmi adóról
és a helyi iparűzési adóról szóló
40/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint Dombóvár Város
Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:
1. §
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális
adójáról, az idegenforgalmi adóról és a helyi iparűzési adóról szóló 40/2015. (XII. 1.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. §
E rendelet alkalmazásában:
a) állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről
szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2.§ 1. pontja szerinti támogatás,
b) egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2)
bekezdése szerinti vállalkozás.”
2.§
(1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
„c) a garázs, gépjárműtároló közül az ingatlan-nyilvántartásban teremgarázsként
feltüntetett épületrész.”
(2) A Rendelet 5. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, aki a Rendelet 1. melléklete
szerinti I. vagy II. övezetben lakóingatlant vásárolt és ott állandó lakóhelyet
létesített.
a) A kedvezmény igénybe vételéhez az adóalanynak
aa) igazolnia kell, hogy
1. az I. vagy a II. adóövezetben legalább 50 %-os tulajdoni hányad megszerzésével
ingatlant vásárolt,
2. ezen ingatlanon állandó lakóhelyet létesített,
3. az ingatlan vásárlásának napjától számítva két éven belül nem rendelkezett
dombóvári állandó lakóhellyel,
ab) nyilatkoznia kell arról, hogy az ingatlan vásárlásának napjától számítva két éven
belül Dombóváron nem rendelkezett ingatlan-tulajdonnal.
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b) Az adókedvezmény mértéke 75 %, melyet kérelem alapján állapít meg az adóhatóság.
c) A kérelem benyújtásának határideje az ingatlanszerzést követő év március 15. napja.
d) Az adókedvezmény az ingatlantulajdon megszerzésének évét követő év első napjától
számított 3 adóévre adható meg. Az adóalanynak kérelmet csak az első évben kell
benyújtania.
e) Amennyiben több személy lesz a lakóingatlan tulajdonosa és közülük csak az egyik
tulajdonos esetében állnak fenn e bekezdésben foglalt feltételek, az adókedvezmény a
tulajdoni hányadára vonatkozóan illeti meg.”
(3) A Rendelet 5. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Amennyiben az adóalanyt a (2), (3), (6) és (8) bekezdésekben foglalt
adómentesség, illetve adókedvezmények közül több is megilleti, a számára
kedvezőbb adófizetési kötelezettséget eredményező egyetlen mentességet vagy
kedvezményt veszi figyelembe az adóhatóság.”
3. §
A Rendelet a következő 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. §
(1) A 13. §-ban meghatározott adómentesség formájában nyújtott támogatás csekély összegű
támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.
és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december
18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban
1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.
(2) A 13. §-ban foglalt adómentességben részesített kedvezményezett (a továbbiakban:
kedvezményezett) az adómentesség következtében megszerzett előnyt – az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – nem használhatja az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra,
továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti
kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító
jármű vásárlására.
(3) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése
figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas
módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két
pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozatot a
3. melléklet szerinti formanyomtatványon kell megtenni.
(4) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti,
egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két
pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű
támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000
eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások
esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós
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versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.
(5) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági
érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra
való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114.,
2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU
bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló
rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.
(6) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek
vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott
állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi
rendeletben vagy az Európai Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek
meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.
(7) Az önkormányzat írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási
egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül. Az igazolást
a 4. mellékletben foglalt formanyomtatvány szerint kiadni. .
(8) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig
meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles
azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai
Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.”
4. §
(1) A Rendelet az 1. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
(2) A Rendelet a 2. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
5. §
Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző
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1. melléklet a 47/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet a 40/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelethez
NYILATKOZAT
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági
rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás
esetén
1. Kedvezményezett adatai
Név:
Adószám:
Elérhetőség:
Aláírásra jogosult képviselő:
E-mail cím:
(jelölje X-szel )
Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
Egyesülés, szétválás ideje:

_________ ___________ _________
(év)
(hónap)
(nap)

Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a
kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az
1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon
vállalkozásnak minősül, Magyarországon a következő csekély összegű támogatás(ok)ban
részesültek.
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások,
amelyekkel a kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély
összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem
kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).
Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak
betartásához szükséges adatokat is tartalmazzák.1

1

Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az
egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően jogszerűen
odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad.
Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az
eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott
tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a szétválás
tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások
között.
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2. Csekély összegű támogatások2

Sorszá
m

Támogatás
jogalapja
(bizottsági
rendelet
száma)

Támogatást
nyújtó
szervezet

Támogatás
kedvezményezettje és célja

A támogatást
ellenszolgáltatá
s fejében
végzett közúti
kereske-delmi
árufuvarozáshoz vette
igénybe?

Támogatás
összege
Kérelem
benyújtásának
dátuma3

Odaítélé
s
dátuma

Forin
t

Eur
ó

Támogatás bruttó
támogatástartalm
a4

Forint

Euró

2

Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni.
Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
4
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján.
3
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3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról
Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében
a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak.
Vállalkozás neve
Adószáma

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható
azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással vagy olyan
kockázatfinanszírozási célú intézkedéssel, amelyhez a 1407/2013/EU bizottsági rendelet
szerinti csekély összegű támogatást nyújtják, amennyiben az így halmozott összeg
meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában
meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően
a kedvezményezett vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom.5
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal érintett
csekély összegű támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget
tartalmazó, vagy milyen kockázatfinanszírozási célú intézkedésre nyújtott be támogatási
kérelmet, amelyhez a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatást is kéri (az
elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban
van).

5

Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint
és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem.
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4. Adatok az azonos elszámolható költségek vagy a csekély összegű támogatással azonos célú kockázatfinanszírozási célú intézkedés
vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra
Azonos
elszámolható
költségek teljes
összege
jelentértéken

Sorszá
m

Támogatá
s
jogalapja
(uniós
állami
támogatás
i szabály)

Támogatást
nyújtó
szervezet

Támogatási
kategória
(pl. regionális
beruházási
támogatás)

Kérelem
benyújtásána
k dátuma6

Odaítélés
dátuma

Forint

Euró

Azonos
kockázatfinanszír
o-zási célú
intézkedés
vonatkozásában
nyújtott állami
támogatás bruttó
támogatástartalm
a / azonos
elszámolható
költségek
vonatkozásában
nyújtott állami
támogatás bruttó
támogatástartalm
a7
Forint
Eur
ó8

Maximális
támogatási
intezitás
(%) vagy
maximális
támogatási
összeg

6

Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján.
8
A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell kiszámítani:
Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban, euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját
megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.
7
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Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent
megadott adatok helyesek.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő
átadja.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése9 közötti
időszakban egyéb csekély összegű vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe
veendő más támogatást ítélnek oda a kedvezményezett számára, a kedvezményezett erről
haladéktalanul – még a jelen nyilatkozat szerinti támogatás odaítélése előtt – értesíteni köteles
a támogatást nyújtót, és köteles megfelelően módosított adattartalommal újból kiállítani a
jelen nyilatkozatot.
Kelt:
……………………………..
Kedvezményezett
(aláírás, pecsét)

9

A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer
értelmében a támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély
összegű támogatás folyósításának időpontjától. Csekély összegű támogatást tartalmazó szerződésnél például ez
az időpont általában a szerződés kelte.
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Útmutató
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet10 szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó
pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma
tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást
ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő
forintösszeget11, figyelemmel az egyesülésre valamint a szétválásra vonatkozó szabályokra12
is.
• Mi a bruttó támogatástartalom?
o A több részletben, éven átnyúlóan fizetendő támogatást az odaítélése
időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni az odaítélés idején érvényes
referencia ráta alkalmazásával.
• Milyen esetekben tekintendő a támogatást igénylő egy másik vállalkozással egy és
ugyanazon vállalkozásnak?
o Egyik a másikban a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségével
rendelkezik, vagy
o Egyik a másik igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak
többségét jogosult kinevezni vagy elmozdítani, vagy
o Egyik a másik felett szerződés, vagy alapító okiratban vagy társasági szerződés
alapján meghatározó befolyást gyakorolhat, vagy
o Egyik a másik részvényese vagy tagja, a többi részvényessel vagy taggal kötött
megállapodás alapján egyedül birtokolja a szavazati jogok többségét
o Amennyiben a támogatást igénylő a fenti kapcsolatok bármelyikével egy vagy
több másik vállalkozáson keresztül rendelkezik, úgy azok vonatkozásában is
egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni.
• Milyen esetben kell alkalmazni a támogatást igénylőre az egyesülés, illetve a szétválás
szabályait?
o Abban az esetben, ha az egyesülésre vagy szétválásra a folyó pénzügyi évben,
valamint az azt megelőző két pénzügyi év során került sor.
o

Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi
csekély összegű támogatást bele kell számítani az egyesülés révén létrejövő,

10

1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdés
Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.
12
1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdés
11
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vagy jogutód támogatást igénylő csekély összegű támogatási keretébe. Az
egyesülést megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később
is jogszerű marad.
o Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást
megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban
részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű
támogatással támogatott tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására
nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a szétválás
tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el
kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások között.
o Annak meghatározásához, hogy az újabb csekély összegű támogatás
meghaladja-e az alkalmazandó felső határt, figyelembe kell venni az azon
vállalkozások részére nyújtott csekély összegű támogatásokat is, amelyek a
kedvezményezettel egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülnek.
Halmozódás:
• Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély
összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű
támogatással [pl. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének
a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L
352., 2013.12.24., 9. o.) alapján nyújtott mezőgazdasági csekély összegű
támogatással] az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 200.000
eurónak, a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző
vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.
o Például:
Ha egy kizárólag mezőgazdasági és közúti árufuvarozási tevékenységet végző
vállalkozás mezőgazdasági de minimis támogatásnak minősülő 15.000 euró
támogatásban részesül, részére a közúti árufuvarozási tevékenységéhez az
alacsonyabb 100.000 eurós értékhatárra figyelemmel, 85.000 euró támogatás
nyújtható. Amennyiben ez a vállalkozás egyéb tevékenységet (pl.
könyvvizsgálat) is végez, úgy rá, már az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
200.000 eurós értékhatára vonatkozik, így részére 185.000 euró de minimis
támogatás nyújtható.
•

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági
érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra
való alkalmazásáról szóló 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L
114, 2012.4.26., 8-13. o.) (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet) megfelelően
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nyújtott közszolgáltatási csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági
rendeletben meghatározott 500.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.
•

Amennyiben a halászati és akvakultúra-ágazatban működő valamely vállalkozás az
1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban vagy egyéb
tevékenységi körökben is folytat tevékenységet, a halászati és akvakultúra-ágazatba
tartozó tevékenységek tekintetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és
108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági
rendeletnek (HL L 190., 2014.06.28., 45.o.) megfelelően nyújtott halászati csekély
összegű támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű
támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 200.000 eurónak, a
közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében
a 100.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.

Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az euróban meghatározott összegek
forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján
érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal
meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó13.
A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell
őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat
bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai
Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

13

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35.§ alapján.
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2. melléklet a 47/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet a 40/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelethez
Igazolás csekély összegű támogatásról
Alulírott … a … mint támogatást nyújtó képviseletében eljárva ezúton igazolom, hogy a …
mint kedvezményezett …. bizottsági rendelet (HL …, dátum, oldal) (a továbbiakban: …
bizottsági rendelet) alapján a következő csekély összegű támogatásban részesül:
Projekt megnevezése:
Támogatást nyújtó döntésének száma:
Támogatás odaítélésének időpontja:
A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken:
A jelen támogatással érintett célra a(z) … bizottsági rendelet alapján …. eurónak megfelelő
forintösszeg nyújtható.
Jelen igazolást a(z) … bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján állítottam ki.
Kelt, …
…………………………………………………………..
Támogatást nyújtó szervezet (aláírás, pecsét)
„
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
az építményadóról szóló 41/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint Dombóvár Város
Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:
1. §
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének az építményadóról szóló 41/2015.
(XII. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 8. §-ában a „kivéve a 9. §-ban
foglaltakat” szövegrész helyébe a „kivéve a 8/A. §-ban és a 9. §-ban foglaltakat” szöveg lép.
2. §
A Rendelet a következő 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § Az adó évi mértéke az ingatlan-nyilvántartásban teremgarázsként feltüntetett
épületrész esetében 100,-Ft/m2.”
3. §
A Rendelet 10. § b) pontjában a „garázs, gépjárműtároló” szövegrész helyébe a „garázs,
gépjárműtároló – kivéve az ingatlan-nyilvántartásban teremgarázsként feltüntetett
épületrészt” szöveg lép.
4. §
Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző
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