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HATÁROZATOK 
  

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. január 13-i rendkívüli 
ülésén elfogadott határozatai: 
 

1/2017. (I. 13.) Kt. határozat 

a Tinódi Ház Nonprofit Kft. 
közművelődési megállapodásának, 
valamint ingatlan-hasznosítási és 

üzemeltetési szerződésének 
meghosszabbításáról és módosításáról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Tinódi Ház 
Nonprofit Kft.-vel kötött 
közművelődési megállapodást, 
valamint ingatlan-hasznosítási és 
üzemeltetési szerződést 2017. január 1. 
napjától 2017. december 31-ig napjáig 
meghosszabbítja. 

2. A Képviselő-testület a közművelődési 
megállapodást, valamint ingatlan-
hasznosítási és üzemeltetési szerződést 
a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja, és felhatalmazza a 
polgármestert a szerződések aláírására. 

3. A Képviselő-testület a közművelődési 
megállapodásban, valamint az ingatlan-
hasznosítási és üzemeltetési 
szerződésben rögzített kötelezettségek 
és feladatok ellátásához az 
önkormányzat 2017. évi 
költségvetésében biztosít fedezetet, 
melynek mértékét a költségvetési 
rendelet elfogadásával egyidejűleg 
állapítja meg. 

 
Határidő: azonnal – szerződések 
aláírására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 

 

A határozat melléklete megegyezik a 2017. 
január 13-i képviselő-testületi ülés 1. 
számú előterjesztésében foglalt 
dokumentummal. 

 

2/2017. (I. 13.) Kt. határozat 

a Dombó-Média Kft. feladatellátási 
szerződése tartalmának jóváhagyásáról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Dombó-Média 
Kft. 2015. január 1. napjától 2019. 
december 31. napjáig létrejött 
feladatellátási szerződése tartalmának 
módosítását a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja és felhatalmazza 
a polgármestert a szerződés aláírására. 
 

2. A Képviselő-testület támogatja, hogy 
Dombóvár Város Önkormányzata a 
Dombó-Média Kft. részére évente egy 
összegű juttatást biztosítson az 
eszközállomány pótlására reális igény 
alapján, a cég működőképességének 
megőrzése és tevékenységének 
fenntarthatósága érdekében, melynek 
összege a költségvetés tervezésekor 
kerül meghatározásra. 

 
Határidő: azonnal – szerződések 
aláírására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 
 

A határozat melléklete megegyezik a 2017. 
január 13-i képviselő-testületi ülés 1. 
számú előterjesztésében foglalt 
dokumentummal. 
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3/2017. (I. 13.) Kt. határozat 

Szabó Loránd polgármester 
illetményének, nyelvpótlékának és 

költségtérítésének 2017. január 1-jétől 
történő megállapításáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megállapítja, hogy 
Szabó Loránd főállású polgármester 2017. 
január 1. napjától 698.000,-Ft/hó 
illetményre, 50.200,-Ft/hó idegennyelv-
tudási pótléka, valamint 104.700,-Ft/hó 
költségtérítésre jogosult.   

 
Határidő: Azonnal – a Magyar 
Államkincstár tájékoztatására 
Felelős: Jegyző 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
 

4/2017. (I. 13.) Kt. határozat 

a 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 2017. 
évben a köztisztviselők, ügykezelők és 
egyéb munkavállalók 
teljesítményértékelésen, illetve minősítésen 
alapuló eltérítés forrásául havonta a bruttó 
bérre és a munkaadót terhelő járulékokra 
1.300 eFt-ot biztosít a munkahelyi vezető 
számára, a 2017. december 31-ig terjedő 
időszakra. 

 
Határidő: 2017. február 28. – döntés az 
eltérítés mértékéről 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
 

 

 

 

 

 

5/2017. (I. 13.) Kt. határozat 

a dombóvári szennyvíztisztító telep 
homokfogója szakértői anyagának 

elkészítéséhez hozzájárulás 
biztosításáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvár Térségi 
Szennyvízkezelési Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsa 2017. január 9-
i ülésén előterjesztett, a szennyvíztisztító 
telep homokfogójára vonatkozó teljes körű 
szakértői vizsgálatot célzó eljárás 
lefolytatásával egyetért, és annak 
költségeihez 686.576,- Ft + áfa összeggel 
hozzájárul. 

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

 
Határidő: 2017. február 28. – a szakértői 
vizsgálat megrendelésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 

6/2017. (I. 13.) Kt. határozat 

a településrendezési eszköz 
módosításáról szóló tájékoztató 

elfogadásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadja a városi 
főépítész beszámolóját a településrendezési 
eszköz módosítását érintő, folyamatban 
lévő eljárásokról.  
 
A Képviselő-testület a 7-9/2017. (I. 13.) 
Kt. határozatokat zárt ülésen hozta meg. 
 

7/2017. (I. 13.) Kt. határozat 

településképi tiltó határozat elleni 
fellebbezésről 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete … (lakcím: …) a 
Dombóvár Város Polgármesterének 
III.983-1/2016. számú határozatával 
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szemben benyújtott fellebbezését elutasítja, 
és Dombóvár Város Polgármesterének 

III.983-1/2016. számú határozatát helyben 
hagyja. 

 

8/2017. (I. 13.) Kt. határozat 

a közvilágítás korszerűsítésre lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közvilágítás korszerűsítés – 

Dombóvár, 2016” elnevezéssel 2016. november 08-án indított, a Kbt. Második Része 
szerinti uniós gyorsított nyílt eljárásban – a 417/2016. (X.13.) képviselő-testületi 
határozattal jóváhagyott bírálóbizottság javaslata alapján – az alábbi végső döntést hozza: 

A Képviselő-testület az alábbi ajánlattevő ajánlatát érvényessé nyilvánítja: 

U Light ESCO Kft. 
1119 Budapest, Vahot u. 6. 

Indokolás: Az ajánlattevő esetében kizáró okok nem állnak fenn, a szerződés teljesítéséhez 
előírt alkalmassági követelményeknek megfelel, ajánlata minden tekintetben megfelel az 
ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a jogszabályok által 
meghatározott feltételeknek, esetében a Kbt. 73. §. (1)-(2) bekezdésében felsorolt, az 
ajánlat érvénytelenségére vonatkozó esetek egyike sem áll fenn. 

A Képviselő-testület az eljárás eredményét az érvényes ajánlatok figyelembevételével – az 
ajánlati felhívás II.2.5) pontjában szereplő, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
szempontrendszer értékelési szempontja szerinti értékeléssel, az abban foglalt 
részszempontok és súlyszámok, illetve II.2.14) pontjában hivatkozott közbeszerzési 
dokumentumok I. fejezet 14. pontjában található értékelési módszer alkalmazásával – az 
alábbiak szerint hirdeti ki: 

 1. helyezett 

Ajánlattevő U Light ESCO Kft. 
1119 Budapest, Vahot u. 6. 

Pontszám 1.000,00 

1 év alatt kifizetendő nettó 
bérleti és üzemeltetési díj 

18.981.144,4,- HUF/év 
(havi nettó bérleti díj: 1.313.820,37 HUF/hó 

havi nettó üzemeltetési díj: 267.941,667 HUF/hó) 

Korszerűsítés kivitelezési 
határideje 

4,9 hónap 

*** 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a teljesítés során a Megrendelő 
érdekeinek képviseletére szakmailag kompetens, megfelelő jogosultsággal rendelkező 
műszaki ellenőr megbízására, illetőleg a vele való szerződés megkötésére. A Képviselő-
testület ennek fedezetét az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosítja. 

Határidő: a döntést követő három munkanapon belül az eredményről való tájékoztatás 
tekintetében 
Felelős: Szabó Loránd polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
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9/2017. (I. 13.) Kt. határozat 

a napelemes kiserőművek létesítésére lefolytatott pályázat eredményéről 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A KEOP-2.3.0/02F-2006-0003 
azonosítószámú „Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program – Rekultiváció” program 
keretében Dombóvár Város Önkormányzata részére dombóvári hulladéklerakó használatára 
vonatkozó szerződés megkötése napelemes kiserőmű(vek) létesítése céljából” tárgyú 
pályázati eljárásban az alábbi döntést hozza: 

A Képviselő-testület az alábbi ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja: 

Paliskó Kft. 7631 Pécs, Harangszó u. 17. 

Indokolás: Az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a pályázati felhívásban foglaltaknak, 
az ajánlat érvénytelenségére vonatkozó esetek egyike sem áll fenn. 

A Képviselő-testület az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja: 

Ajánlattevő 
neve, címe 

Érvénytelenség 
jogcíme 

Indoklás 

Renewable 
Energy Kft. 
2740 Abony, 
Tamási áron u. 
4-6. 

Pályázati 
dokumentáció 
formai és tartalmi 
hiányossága. 

Pályázó nem nyújtott be igazolást 
a Pályázati kiírás 8/C pontja 
szerint. Az ajánlat nem 
tartalmazott a vagyonhasznosításra 
vonatkozó szerződéstervezetet. 

Green Solar 
Energy Kft. 
2740 Abony, 
Tamási áron u. 
4-6. 

Pályázati 
dokumentáció 
formai és tartalmi 
hiányossága. 

Pályázó nem nyújtott be igazolást 
a Pályázati kiírás 8/C pontja 
szerint. Az ajánlat nem 
tartalmazott a vagyonhasznosításra 
vonatkozó szerződéstervezetet. 

A Képviselő-testület a pályázat eredményét az érvényes ajánlatok figyelembevételével – a 
pályázati felhívás 5.5. pontjában szereplő értékelési szempontok alapján történő értékeléssel – 
az alábbiak szerint hirdeti ki: 

 1. helyezett 

Ajánlattevő neve. 
címe 

Paliskó Kft.  

7631 Pécs, Harangszó u. 17. 

Pontszám 100 

A beruházás nettó 
értéke 
(HUF) 

615.000.304,- Ft 

Határidő: 2017. január 18. - az eredményről való tájékoztatás tekintetében 
Felelős: Szabó Loránd polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
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RENDELET 

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

A Képviselő-testület 2017. január 13-i rendkívüli ülésén elfogadott rendelete: 
 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2017. (I. 13.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § 
(3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32.§ (1) b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-
ában, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, 134/E. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 
8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete 7. §-a a következő  (9) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(9) Krízishelyzet esetén, különös méltánylást érdemlő esetben a polgármester egyedi 
döntéssel meghatározott mennyiségű tűzifasegélyt állapíthat meg az arra rászorulónak úgy, 
hogy azt az érintett kérésére vagy az ügyben eljáró hatóságok jelzése alapján a rászoruló 
személy lakóhelyére kell szállítani az önkormányzat költségén. Krízishelyzetnek minősül 
különösen az, ha az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a hidegre való tekintettel 
meteorológiai riasztást ad ki.” 
 

2. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

          Szabó Loránd                         dr. Letenyei Róbert  
  polgármester                               jegyző  
 
 
 
 
 
   

IMPRESSZUM 
Kiadó: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 

7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. 
Kiadásért felelős: dr. Letenyei Róbert jegyző 

Szerkeszti: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 
Önkormányzati Iroda 

Szerkesztésért felelős: dr. Farkas-Szabó András 
Dombóvár, 2017. január 13. 
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