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HATÁROZATOK
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. január 26-i rendes
ülésén elfogadott határozatai:
10/2017. (I. 26.) Kt. határozat
a Dombóvári Értéktár Bizottság 2016.
II. féléves munkájáról szóló
beszámolóról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Dombóvári Értéktár
Bizottság 2016. II. féléves munkájáról
szóló beszámolót elfogadja.
11/2017. (I. 26.) Kt. határozat
a dombóvári Farkas Attila Uszoda
belépőjegyárairól
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a
Dombóvár és Környéke Víz- és
Csatornamű Kft. üzemeltetésében álló
dombóvári Farkas Attila Uszoda
belépődíja bruttó 599 Ft/fő/óra díjról
bruttó 750 Ft/fő/óra díjra emelkedjen.
Mindemellett a Képviselő-testület az
alábbi
kedvezményes
belépőjegyrendszer
bevezetését
kezdeményezi:
Dombóvár Kártyával:
Dombóvári nevelési
intézmények részére:
10 év alatti gyermek
Ft/fő/óra.

650 Ft/fő/óra,
és oktatási
650 Ft/fő/óra,
részére: 500

2. A Képviselő-testület kezdeményezi,
hogy a nem dombóvári személyek és
szervezetek – beleértve az oktatási
intézményeket is – esetében a bruttó
750 Ft/fő/óra belépőjegyár kerüljön
bevezetésre.
3. A Képviselő-testület kezdeményezi,
hogy az új belépőjegyárak hatályba
lépésére 2017. február 1. napjától

kerüljön sor, valamint felhatalmazza a
polgármestert a Dombóvár és Környéke
Víz- és Csatornamű Kft. taggyűlésen a
döntés képviseletére.
Határidő: 2017. január 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Polgármesteri Kabinet
Dombóvár és Környéke
Csatornamű Kft.

Víz-

és

12/2017. (I. 26.) Kt. határozat
a dombóvári 1414 hrsz.-ú ingatlanon
létrejövő lakóterület közművesítésének
tervezéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy a tervező kiválasztására folytasson le
ajánlatkérési eljárást a dombóvári 1414
hrsz.-ú ingatlan Katona József utca,
Pázmány Péter utca és Báthori István utca
által
határolt
telekrészén
létrejövő
lakóterület közművesítése érdekében.
Határidő: 2017. március 31. – az
ajánlatkérés lefolytatására és a tervezési
szerződés megkötésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda
13/2017. (I. 26.) Kt. határozat
az Önkormányzat Beszerzési
Szabályzatának módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
közbeszerzési
értékhatár alatti beszerzésekre vonatkozóan
elfogadja
Dombóvár
Város
Önkormányzatának módosított, 2017.

Dombóvári Közlöny
február 1-jétől
Szabályzatát.
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Beszerzési

A Képviselő-testület elrendeli a Beszerzési
Szabályzat Dombóvár város hivatalos
honlapján történő közzétételét, továbbá az
alanyi hatálya alá tartozók körében annak
alkalmazását.
Határidő: 2017. január 31. – a módosított
szabályzat közzétételére, az önkormányzati
intézmények tájékoztatására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda
A határozat melléklete megegyezik a 2017.
január 26-i képviselő-testületi ülés 12.
számú
előterjesztésében
foglalt
dokumentummal.
14/2017. (I. 26.) Kt. határozat
a Dombóvár és Környéke Kistérségi
Ivóvízminőség-javító Társulás társulási
megállapodásának módosításáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Tolna Megyei
Kormányhivatal TOB/22/778-1/2016.
iktatószámú törvényességi felhívásában
foglaltakkal egyetért, és a Dombóvár és
Környéke Kistérségi Ivóvízminőségjavító
Társulás
társulási
megállapodását a melléklet szerint
módosítja, illetve a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt társulási
megállapodást elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a társulási
megállapodás módosítását, valamint a
módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt társulási megállapodást a
Képviselő-testület, mint a Társulás
tagja nevében aláírja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a törvényességi
felhívásban foglaltak végrehajtására
előírt határidő 2017. február 28.
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napjáig történő meghosszabbítását
kezdeményezze a Tolna Megyei
Kormányhivatalnál.
3. A Képviselő-testület a Dombóvár és
Környéke Kistérségi Ivóvízminőségjavító Társulás társulási megállapodása
1. pont szerinti módosításának hatályba
lépése esetén a 399/2014. (X. 29.) Kt.
határozatot módosítja, és Talapka
Rudolf,
valamint
Berta
János
delegálását visszavonja.
Határidő: 2017. február 28.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati
Iroda
A határozat melléklete megegyezik a 2017.
január 26-i képviselő-testületi ülés 18.
számú
előterjesztésében
foglalt
dokumentummal.
15/2017. (I. 26.) Kt. határozat
az önkormányzati fenntartású ifjúsági
táborok 2016. évi kihasználtságáról és
üzemeltetési tapasztalatairól szóló
beszámolóról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Balatonfenyvesi és a
Gunarasi Ifjúsági Tábor 2016. évi
üzemeltetéséről
szóló
beszámolót
elfogadja.
16/2017. (I. 26.) Kt. határozat
a városban található emléktáblákról
szóló tájékoztatóról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a város közterületein és
intézményeiben található emléktáblákról
szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
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17/2017. (I. 26.) Kt. határozat
Dombóvár város 2015. évi környezeti
állapotáról szóló tájékoztatóról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete Dombóvár város 2015.
évi környezeti állapotának értékeléséről
szóló tájékoztatót a melléklet szerint
elfogadja és felkéri a polgármestert, hogy
azt a város hivatalos honlapján és a Hivatal
hirdetőtábláján tegye közzé.
Határidő: 2017. január 31. - közzétételre
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda
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A határozat melléklete megegyezik a 2017.
január 26-i képviselő-testületi ülés 21.
számú
előterjesztésében
foglalt
dokumentummal.
18/2017. (I. 26.) Kt. határozat
a Szuhay Sportcentrum 2016. évi
üzemeltetési kiadásairól és bevételeiről
szóló tájékoztatóról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadja a 7200
Dombóvár, Földvár utca 18. szám alatt
található Szuhay Sportcentrum 2016. évi
üzemeltetési kiadásairól és bevételeiről
szóló tájékoztatót.

19/2017. (I. 26.) Kt. határozat
a Szuhay Sportcentrum terembérleti díjainak emeléséről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Szuhay Sportcentrum
teremhasználati díjainak 15%-os emelését 2017. február 1. napjától kezdődően valamennyi
igénybe vevő részére – az oktatási intézményekre is vonatkozóan – az alábbiak szerint:
Helyiségek megnevezése
Nagyterem (kosárlabda csarnok)
Kisterem
Ökölvívó terem
Társalgó
Atlétika- és futballpályák
VIP terem (büfé)
Egész létesítmény

Helyiségek megnevezése
Nagyterem (kosárlabda csarnok)
Kisterem

Teremhasználati díjak
2017. február 1-jétől
4600 Ft/óra
2.875 Ft/óra
3.450 Ft/óra
Rendezvénytől függően előzetes
megbeszélés alapján
Teremhasználati díjak
2017. február 1-jétől
115.000 Ft/alkalom/nap
34.500 Ft/alkalom/nap

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a teremhasználati szerződések
módosítására és aláírására.
Határidő: 2017. február 28. – teremhasználati szerződések módosítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

Dombóvári Közlöny
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20/2017. (I. 26.) Kt. határozat
a Szuhay Sportcentrum 2017. évi
tervezett beruházásairól
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja a 2017.
évben a 7200 Dombóvár, Földvár utca
18.
szám
alatt
lévő
Szuhay
Sportcentrumban az alábbi beruházások
megvalósulását:
- 2m x 0,7 méteres állványzat
beszerzése: bruttó 412.000 Ft,
- újabb 20 db lelátói szék vásárlása:
bruttó 457.000 Ft,
- kosárlabda
csarnok
lángmentes
függönyözése: bruttó 570.000 Ft,
- kerítéselem
vásárlása
és
az
elhelyezéshez
szükséges
egyéb
anyagok beszerzése: bruttó 671.000
Ft.
2. A Képviselő-testület az 1. pontban
nevesített
beruházások
pénzügyi
fedezetére
a
város
2017.
évi
költségvetésében előirányzatot különít
el.
Határidő: 2017. június 30. – fejlesztési
beruházások megvalósítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet
21/2017. (I. 26.) Kt. határozat
az önkormányzati ASP rendszerhez
történő csatlakozáshoz kapcsolódó
pályázat benyújtásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja pályázat
benyújtását a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16
kódszámú, Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez
című
felhívásra
a
Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. §
(2) bekezdése szerinti csatlakozási
kötelezettség teljesítésével összefüggésben.

A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a támogatási kérelem
benyújtására, a pályázat benyújtásához
szükséges dokumentumok aláírására és
nyertes pályázat esetén a megvalósításhoz
kapcsolódó
intézkedések
és
kötelezettségvállalások megtételére.
Határidő: 2017. február 28. – támogatási
igény benyújtására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Önkormányzati Iroda
Polgármesteri Kabinet
22/2017. (I. 26.) Kt. határozat
Dombóvár város polgármestere és a
Dombóvári Közös Önkormányzati
Hivatal munkavállalói 2017. évi
cafetéria-juttatásáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
főállású
polgármester
cafetéria-juttatásának
2017.
évi
bruttó
keretösszegét
200.000,-Ft-ban határozza meg, mely
fedezetet
biztosít
az
egyes
juttatásokhoz kapcsolódó közterhek
megfizetésére
is.
A
főállású
polgármester
cafetéria-juttatásának
részletes eljárási rendje megegyezik a
Dombóvári Közös Önkormányzati
Hivatal Közszolgálati Szabályzatában
megállapított rendelkezésekkel.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Dombóvári
Közös
Önkormányzati
Hivatal
munkavállalói
cafetéria-juttatására
2017. évben bruttó 200.000,-Ft/fő
keretösszeget biztosít, mely fedezetet
nyújt
az
egyes
juttatásokhoz
kapcsolódó közterhek megfizetésére is.
A cafetéria-juttatás részletes szabályait
a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza.
Határidő:
2017. február 15. – keret megállapítására

Dombóvári Közlöny
2017. március 1. – munkavállalók
nyilatkoztatására
Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
23/2017. (I. 26.) Kt. határozat
a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról, az átruházott
hatáskörben tett intézkedésekről, a két
ülés közötti fontosabb eseményekről
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete:
1. a polgármester beszámolóját a
443/2015. (X. 26.), 447/2015. (X. 26.),
504/2015. (XI. 26.), 564/2015. (XII.
17.), 133/2016. (III. 31.), 198/2016. (V.
5.), 229/2016. (V. 26.), 263/2016. (V.
26.), 293/2016. (VI. 30.), 320/2016.
(VI. 30.), 342/2016. (VII. 25.),
345/2016. (VII. 25.), 361/2016. (IX.
1.), 376/2016. (IX. 29.), 379/2016. (IX.
29.), 385/2016. (IX. 29.), 388/2016.
(IX. 29.), 400/2016. (IX. 29.),
418/2016. (X. 27.), 419/2016. (X. 27.),
426/2016. (X. 27.), 442/2016. (X. 27.),
443/2016. (X. 27.), 445/2016. (XI. 16.),
452/2016. (XI. 24.), 463/2016. (XI.
24.), 465/2016. (XI. 24.), 468470/2016. (XI. 24.), 473/2016. (XII.
15.), 474/2016. (XII. 15.), 475/2016.
(XII. 15.), 476/2016. (XII. 15.),
477/2016. (XII. 15.), 480/2016. (XII.
15.), 482/2016. (XII. 15.), 483/2016.
(XII. 15.), 487/2016. (XII. 15.),
490/2016. (XII. 15.), 491/2016. (XII.
15.), 494/2016. (XII. 15.), 497/2016.
(XII. 15.), 499/2016. (XII. 15.),
500/2016. (XII. 15.), 503/2016. (XII.
15.), 506/2016. (XII. 15.), 507/2016.
(XII. 15.), 508/2016. (XII. 15.),
509/2016. (XII. 15.), 512/2016. (XII.
15.), 514/2016. (XII. 15.), 518/2016.
(XII. 15.), 519/2016. (XII. 15.),
521/2016. (XII. 15.), 522/2016. (XII.
15.), 523/2016. (XII. 15.), 524/2016.
(XII. 15.), 525/2016. (XII. 15.),
526/2016. (XII. 15.), 1/2017. (I. 13.),
2/2017. (I. 13.), 3/2017. (I. 13.),
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7/2017. (I. 13.), 8/2017. (I. 13.),
9/2017. (I. 13.) 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:
2017. január 31-ig: 420/2016. (X. 27.),
2017. február 28-ig: 496/2016. (XII.
15.), 502/2016. (XII. 15.), 511/2016.
(XII. 15.), 520/2016. (XII. 15.),
2017. március 15-ig: 571/2015. (XII.
17.),
2017. március 31-ig: 333/2016. (VI.
30.), 375/2016. (IX. 29.), 429/2016. (X.
27.),
2017. május 31-ig: 399/2016. (IX. 29.)
2017. június 30-ig: 372/2015. (VIII.
27.), 43/2016. (II. 11.),
2017. július 31-ig: 212/2016. (V. 5.),
430/2016. (X. 27.),
2017. augusztus 31-ig: 143/2015. (III.
26.),
2017. december 31-ig: 99/2012. (III.
29.), 430/2015. (X. 26.).
3. a 409/2014. (XI. 13.), 555/2015. (XII.
17.), 148/2016. (III. 31.), 214/2016. (V.
9.) számú határozatát visszavonja.
24/2017. (I. 26.) Kt. határozat
a Dombóvári Városi Horgász
Egyesületnek a 2017. évi haszonbérleti
díj elengedésére irányuló kérelméről
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Dombóvári Városi
Horgász Egyesület haszonbérleti díj
elengedésre irányuló kérelmét nem
támogatja.
Határidő: 2017. január 31. – a
haszonbérlő értesítésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda
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25/2017. (I. 26.) Kt. határozat
a Junior Étterem épületének
hasznosításáról szóló 497/2016. (XII. 15.)
Kt. határozat módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 497/2016. (XII. 15.)
Kt. határozatának 2. pontjából a bérleti
szerződéssel kapcsolatos rendelkezést
visszavonja.
26/2017. (I. 26.) Kt. határozat
a 2.M.202/2016. ügyszámú közigazgatási
perben a keresettől való elállás
jóváhagyásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
jóváhagyja
az
Önkormányzat, mint felperes és a Tolna
Megyei Kormányhivatal Családtámogatási
és
Társadalombiztosítási
Főosztály
Egészségbiztosítási Osztály, mint alperes
között a Szekszárdi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon 2.M.202/2016.
szám alatt folyamatban lévő perben – az
alperesi követelés kiegyenlítése miatt – az
Önkormányzat keresettől való elállását.
27/2017. (I. 26.) Kt. határozat
munkavédelmi tárgyú közigazgatási
perben a jogi képviselet ellátásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul a Tolna
Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási
Főosztály
TON/01/000890-3/2016.
iktatószámú határozata elleni kereset
benyújtásához a Szekszárdi Közigazgatási
és Munkaügyi Bírósághoz.
A Képviselő-testület dr. Erdélyi Ildikó
ügyvédet bízza meg a jogi képviselet
ellátásával, az esetleges jogorvoslati
eljárásokra kiterjedően is.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert az ügyvédi megbízási
szerződés tartalmának jóváhagyására –
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beleértve az ügyvédi megbízási
meghatározását is – és aláírására.

díj

Határidő: 2017. január 31. – megbízási
szerződés aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda
28/2017. (I. 26.) Kt. határozat
a Dombóvári Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodás
meghosszabbításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 271/2015. (V. 28.)
Kt. határozat alapján a Dombóvári Roma
Nemzetiségi
Önkormányzattal
2015.
október 13-án kötött együttműködési
megállapodást 2017. december 31. napjáig
meghosszabbítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert
az
együttműködési
megállapodás módosításának aláírására.
Határidő: 2017. február 16. – a
megállapodás módosítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda
29/2017. (I. 26.) Kt. határozat
a közcélú vízelvezető árkok
karbantartására kötött üzemeltetési
szerződés módosításáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadja a KaposKoppányvölgyi Vízi Társulat javaslatát
az üzemeltetésébe átadott csatornákkal
kapcsolatos 2017. évi munkálatok
elvégzésére, amely szerint a 134/2015.
(III. 26.) Kt. határozattal elfogadott
ütemtervhez képest a 2017. évre
vonatkozó III. ütem keretében az alábbi
árkok karbantartására kerül sor:

Dombóvári Közlöny
- a Strandi árok 0+000 km szelvény
(Kiskonda patak) és a 0+420 km
szelvény (Bajcsy-Zsilinszky u.)
közötti szakaszán az irtási és
kaszálási munkák elvégzése;
- a Szuhay-dombi árkon az irtási és
kaszálási munkák elvégzése.
2. A Képviselő-testület az elvégzendő
munkák fedezetéül az üzemeltetési
szerződés
szerint
a
közcélú
vízgazdálkodási feladatok ellátására
vonatkozó bruttó 858.637 Ft összegű
támogatást határozza meg, amelyet a
2017. évi költségvetésében biztosít.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert az üzemeltetési szerződés
módosításának aláírására.
Határidő: 2017. február 28.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda
30/2017. (I. 26.) Kt. határozat
a közvilágítás korszerűsítésének
műszaki ellenőrzésére fordítható
keretösszegről
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
közvilágítás
korszerűsítés műszaki ellenőrzésének
fedezetét az Önkormányzat 2017. évi
költségvetésében 2.794.000,- Ft maximált
összeggel biztosítja.
Határidő: 2017. február 15. – az
előirányzat beépítési a költségvetés
tervezetébe
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
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31/2017. (I. 26.) Kt. határozat
a Szuhay Sportcentrum térítésmentes
használatának biztosításáról szóló
489/2016. (XII. 15.) Kt. határozat
módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 489/2016. (XII. 15.)
Kt. határozatát módosítja, miszerint a
Dombóvári Kosárlabda Suli Khe. és a
Dombóvári Focisuli Egyesület a látványcsapatsport támogatás keretében elnyert
támogatás
Szuhay
Sportcentrumban
történő felhasználásával összefüggésben 5
éves időtartamra - 2017. január 1. napjától
2021. december 31. napjáig - kap
térítésmentes létesítmény használatot, és a
Képviselő-testület a polgármestert az 5
évre szóló használatba adási szerződések
megkötésére hatalmazza fel a két érintett
egyesülettel.
32/2017. (I. 26.) Kt. határozat
a Dombó-Land Kft. alapító okiratának
módosításáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
egyedüli
tulajdonos nevében a Dombó-Land
Térségfejlesztő Kft. (7200 Dombóvár,
Szabadság u. 18., cg.: 17 09 010681)
alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
- az
alapító
kizárólagos
joga
pótbefizetés elrendelése,
- a pótbefizetés maximális mértéke
15 millió Ft/év,
- a pótbefizetés gyakorisága 2
alkalom/év.
2. A
Képviselő-testület
felkéri
a
polgármestert az alapító okirat
módosítás és egységes szerkezetbe
foglalt, módosított alapító okirat
aláírására, valamint megbízza az
ügyvezetőt, hogy gondoskodjon a
cégbíróság felé történő benyújtás
iránt.

Dombóvári Közlöny

Határidő: 2017. február 26.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Dombó-Land Kft.
Polgármesteri Kabinet
33/2017. (I. 26.) Kt. határozat
a Dombóvári Ifjúsági Sporttelepen és a
Farkas Attila Uszoda területén
zúzottköves parkolók kialakításáról
szóló 432/2015. (X. 26.) Kt. határozat
módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 432/2015. (X. 26.)
Kt. határozatának a Dombóvári Ifjúsági
Sporttelepen (DFC sporttelep) zúzottköves
parkoló
létesítésére
vonatkozó
rendelkezéseit visszavonja.
A Képviselő-testület továbbra is támogatja
a Farkas Attila Uszoda területén
zúzottköves parkoló kialakítását, azért a
432/2015. (X. 26.) Kt. határozat újabb
végrehajtási határidejét a Farkas Attila
Uszoda parkolójának megépítésére 2017.
június 30-ban állapítja meg.
34/2017. (I. 26.) Kt. határozat
a közkifolyók megszüntetéséről szóló
342/2016. (VII. 25.) Kt. határozat
módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 342/2016. (VII. 25.)
Kt. határozatának 2. pontját módosítja,
miszerint a 8. sorszám alatt szereplő,
Erdősor-Berzsenyi u. sarkán található
közkifolyót nem szünteti meg.
35/2017. (I. 26.) Kt. határozat
az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft.-vel
részletfizetési megállapodás
megkötéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadja az ÖKODOMBÓ Nonprofit Kft. felé fennálló
tartozás rendezésére kötendő részletfizetési
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megállapodást az abban foglalt fizetési
ütemezéssel.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert
a
részletfizetési
megállapodás aláírására.
Határidő: 2017. január 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
A határozat melléklete megegyezik a 2017.
január 26-i képviselő-testületi ülés 1.
számú
előterjesztésében
foglalt
dokumentummal.
36/2017. (I. 26.) Kt. határozat
a Dombóvár és Környéke Víz- és
Csatornamű Kft.-től felvett kölcsön
összegének jóváhagyásáról és a
443/2016. (X. 27.) Kt. határozat
módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a
443/2016. (X. 27.) Kt. határozat alapján a
Dombóvár és Környéke Víz- és
Csatornamű Kft.-től 14 millió Ft összegű
kölcsön került felvételre és a 443/2016. (X.
27.) Kt. határozatát ennek megfelelően
módosítja.
37/2017. (I. 26.) Kt. határozat
a 494/2015. (XI. 26.) Kt. határozat
visszavonásáról és a kaposszekcsői
hulladékudvar működtetésével
összefüggő költségekről
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 494/2015. (XI. 26.)
Kt. határozatát visszavonja, és felhívja az
ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft.-t, hogy a
kaposszekcsői
hulladékudvar
működtetésével kapcsolatban felmerült
költségeket a BIOKOM Nonprofit Kft.-vel,
mint
a
Mecsek-Dráva
Hulladékgazdálkodási Projekt eszköz- és
létesítményállományának
kijelölt
üzemeltetőjével szemben érvényesítse.

Dombóvári Közlöny
Határidő: 2017. február 15. – értesítésre
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda
38/2017. (I. 26.) 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
a
megállapodásoknak
nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások
feltételrendszeréről
és
elszámolásáról szóló 428/2012. (XII. 29.)
Korm.rendelettel összefüggő rendelkezései
pontosítására irányuló módosítását a
jogszabály hatályon kívül helyezése miatt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert
a
megállapodások
módosításának aláírására.
Határidő: 2017. február 28.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati
Iroda
39/2017. (I. 26.) Kt. határozat
a Dombóvári Polgárőr Egyesület 2016.
évi beszámolójáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Dombóvári Polgárőr
Egyesület 2016. évi beszámolóját és
pénzügyi elszámolását elfogadja. A 2016.
évi támogatásból fel nem használt 600.000
Ft
összegű
maradványösszeg
felhasználásának határidejét a Képviselő-
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testület
2017.
meghosszabbítja.

június

30-ig

40/2017. (I. 26.) Kt. határozat
a 2017. évi civil keretre pályázat
kiírásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2017. évi civil
keretből
történő
támogatásigénylés
feltételeit tartalmazó pályázati felhívást és
pályázati adatlapot a melléklet szerint
elfogadja, azzal, hogy a támogatás mértéke
a város 2017. évi költségvetésében kerül
meghatározásra.
A felhívásban a támogatás mértékének
meghatározása „A szétosztható keretösszeg
mértéke
Dombóvár
Város
Önkormányzatának
2017.
évi
költségvetésében meghatározásra kerülő
civil támogatási keret” szöveggel történik.
Határidő: 2017. január 30. – pályázati
felhívás közzétételére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet
A határozat melléklete megegyezik a 2017.
január 26-i képviselő-testületi ülés 6.
számú
előterjesztésében
foglalt
dokumentummal.
41/2017. (I. 26.) Kt. határozat
a Tinódi Ház Nonprofit Kft. 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámolóról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Tinódi Ház Nonprofit
Kft. 2016. évi tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja.

Dombóvári Közlöny
42/2017. (I. 26.) Kt. határozat
a Tolna megyei területfejlesztési
koncepció és területrendezési terv
módosításának kezdeményezéséről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 229/2016 (V. 26.)
Kt. határozatát visszavonja.
2. A Képviselő-testülete kezdeményezi a
Tolna Megyei Önkormányzatnál a
Tolna Megyei Területrendezési Tervnek
és a Tolna Megyei Területfejlesztési
Koncepciónak
(2014-2020)
a
módosítását, azzal a céllal, hogy a
nevezett dokumentumokban a Kormány
1012/2017. (I. 11.) Korm. határozatában
foglalt, a megyét érintő kerékpáros
fejlesztési útvonalak megnevezése és
azok
fejlesztésének
ütemezése
rögzítésre kerüljön.
Határidő: 2017. január 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet
43/2017. (I. 26.) Kt. határozat
beszerzési eljárás indításáról a TOP5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási
együttműködések tárgyú projekttel
kapcsolatban Dombóvár Város
Önkormányzatát érintő feladatok
vonatkozásában
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a TOP-5.1.2-15
Helyi foglalkoztatási együttműködések
tárgyú projekt esetében támogatja,
hogy a pályázatban az önkormányzat
által ellátandó feladatok tekintetében
Dombóvár Város Önkormányzatának
beszerzési szabályzata alapján az alábbi
feladatok tekintetében megtörténjen a
beszerzési eljárás elindítása:
-

foglalkoztatási stratégia, akcióterv,
ágazati trendeket figyelő elemző,
előrejelző rendszer (gyorsjelentések
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készítése),
munkaprogram,
projekttervek kidolgozása,
- honlap kialakítása,
- marketing tevékenység,
- projektmenedzsment
feladatok
ellátása.
2. A Képviselő-testület támogatja, hogy a
projektmenedzsment
szervezet
kiválasztása in-house beszerzéssel
történjen.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a beszerzési eljárás
megindítására, illetve az eljárásban
közreműködő bírálóbizottság személyi
összetételének meghatározására.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert
a
projekt
megvalósításához szükséges további
intézkedések, jognyilatkozatok és
kötelezettségvállalások
megtételére,
szerződések megkötésére.
Határidő: 2017. január 30. – beszerzési
eljárás megindítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Polgármesteri Kabinet
Városüzemeltetési Iroda
44/2017. (I. 26.) Kt. határozat
a közétkeztetés ellátására irányuló
közbeszerzési eljárás megindításáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete döntést hoz a
„Közétkeztetés ellátása Dombóvár
városában
vállalkozási
szerződés
keretén
belül
infrastrukturális
beruházások elvégzésével” elnevezésű
közbeszerzési eljárás megindításáról a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII.
törvény
alapján
és
felhatalmazza a polgármestert az eljárás
előkészítésére.
2. A
Képviselő-testület
az
eljárás
lefolytatásával a Turi Ügyvédi Irodát
(7621 Pécs, Teréz u. 11-13.) bízza meg
az átalánydíjas szerződés keretében, az
eljárást megindító felhívás és a

Dombóvári Közlöny
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dokumentáció
jóváhagyását
polgármesterre bízza.

a

3. A Képviselő-testület jóváhagyja az
alábbi
személyi
összetételű
bírálóbizottságot az eljárásban való
közreműködésre:
Bírálóbizottsági
tag neve

Kbt. 27. §
(3) bekezdés
szerinti
szakértelem

Vincellérné dr.
Illés Krisztina
Gulyásné
Kovács Zita

jogi

Kovács Gyula
dr. Turi Ákos

közbeszerzés
tárgya
szerinti
szakmai
pénzügyi
közbeszerzési

Határidő: 2017. február 28. – az eljárás
megindítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda
45/2017. (I. 26.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
csatlakozásáról az újonnan alakuló
Dombóvári Labdarúgó Klub
egyesülethez
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja, hogy a
Dombóvári
Labdarúgó
Klub
létrehozásában, mint alapító tag részt
vegyen és csatlakozzon.
2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a
bejegyzés
előtt álló Dombóvári
Labdarúgó
Klub
székhelyéül
a
Dombóvár Város Önkormányzatának
tulajdonában álló Szuhay Sportcentrum
(7200 Dombóvár, Földvár u. 18.)
kerüljön megjelölésre.
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46/2017. (I. 26.) Kt. határozat
a sporttámogatási igény benyújtására
irányuló pályázati felhívásról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2017. évi
költségvetésből a sportcélú támogatás
igénylésének feltételeit tartalmazó,
melléklet szerinti pályázati felhívást és
pályázati adatlapot elfogadja. A
sportszervezetek támogatására a 2017.
évi
költségvetési
rendeletében
elkülönített forrást biztosít.
A pályázati felhívásban a szétosztható
keretösszeg mértékének meghatározása:
„A rendelkezésre álló keretösszeg
mértéke
Dombóvár
Város
Önkormányzatának
2017.
évi
költségvetési
rendeletében
meghatározásra kerülő sporttámogatási
keret összege.”
2. A Képviselő-testület támogatja, hogy
az egészséges életmódra való ösztönzés
jegyében valamennyi sportszervezet a
számára megítélt támogatás 5%-át
évente
két
alkalommal
olyan
sportprogramok szervezésére fordítsa,
mely nemcsak az egyesületi tagokat
célozza meg és tagjai részvételével
zajlik, hanem Dombóvár egész
lakossága számára mozgáslehetőséget
kínál. A rendezvények nem köthetők
össze más városi rendezvénnyel,
valamint az évi végi pénzügyi
beszámoló leadásával egyidejűleg egy
oldalas összefoglaló leadása is kötelező
a szervezett programok tapasztalatairól
2 db fotómelléklettel.
Határidő: 2017. január 30. - pályázati
felhívás közzétételére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet
A határozat melléklete megegyezik a 2017.
január 26-i képviselő-testületi ülés 28.

Dombóvári Közlöny
számú
előterjesztésében
dokumentummal.
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A Képviselő-testület pernyertesség
vagy egyezség esetén járul ahhoz
hozzá, hogy az önkormányzat
költségvetéséből
megtérítésre
kerüljenek a polgármestert érintő
jogi eljárások költségei.



A
Képviselő-testület
úgy
rendelkezik, hogy perveszteség
esetén
a
jogi
eljárásokkal
kapcsolatos
költségeket
a
polgármester viseli, illetve a
költségeket köteles megtéríteni
Dombóvár Város Önkormányzata
részére.

47/2017. (I. 26.) Kt. határozat
Szabó Loránd polgármester 2017. évi
szabadság-ütemezéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Szabó
Loránd
polgármester 2017. évi szabadságolási
tervét a mellékelt szabadságolási ütemezés
szerint jóváhagyja.
A határozat melléklete megegyezik a 2017.
január 26-i képviselő-testületi ülés 30.
számú
előterjesztésében
foglalt
dokumentummal.
48/2017. (I. 26.) Kt. határozat
a képviselő-testület tagjait érintő jogi
eljárásokban az ügyvédi képviselet
költségeinek átvállalásáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Szabó
Loránd
polgármester részére a polgármesteri
tisztségével
összefüggő,
az
önkormányzat működésével kapcsolatos
jogi eljárások esetén az ügyvédi
költségek megtérítését rendeli el.
A megrendelések és az eljárásokhoz
kapcsolódó számlák eljárási szabályait
az alábbiak szerint határozza meg a
Képviselő-testület:



Dombóvár
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
az
eljárásokhoz
kapcsolódó
számlákat
kéri
Dombóvár Város Önkormányzata
részére kiállítani.



A
Képviselő-testület
a
megrendelés, a teljesítés-igazolás
és az utalványozás és a tárgyi
ügyekben a szerződéskötés jogát
Kiss Béla alpolgármesterre ruházza
át.

2. A Képviselő-testület az önkormányzati
képviselő erre irányuló igénye esetén
dönt arról, hogy hozzájárul a képviselőt
érintő és a képviselői tisztségével
összefüggő jogi eljáráshoz kapcsolódó
költségek megtérítéséhez, amennyiben a
képviselő a jogi eljárásban pernyertes
lett, illetve nem került elmarasztalásra.
Határidő: 2017. január 31. (az érintettek
értesítése)
Felelős: Kiss Béla alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
49/2017. (I. 26.) Kt. határozat
Tóth Zoltán képviselő személyes
érintettségre vonatkozó bejelentési
kötelezettsége elmulasztásáról és a
tiszteletdíjának csökkentéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete Tóth Zoltán képviselő
személyes
érintettségre
vonatkozó
bejelentési kötelezettsége elmulasztásával
összefüggő, Szabó Loránd polgármester
által tett kezdeményezés és a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottságnak a 17/2015. (IV.
30.) önkormányzati rendelet 36. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint lefolytatott
vizsgálata és javaslata alapján a melléklet
szerinti döntést hozza.
Határidő: Azonnal – a döntés közlésére
Felelős: Jegyző

Dombóvári Közlöny
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati
Iroda
A határozat melléklete megegyezik a 2017.
január 26-i képviselő-testületi ülés 32.
számú
előterjesztésében
foglalt
dokumentummal.
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jóváhagyását. A Képviselő-testület
felhatalmazza a Dombóvári Szociális
és Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás Társulási Tanácsában delegált
képviselőt, hogy kezdeményezze és
támogassa a Dombóvári Egyesített
Humán
Szolgáltató
Intézmény
tekintetében a létszámcsökkentéssel
összefüggő döntés meghozatalát.

50/2017. (I. 26.) Kt. határozat
egyes önkormányzati költségvetési
szerveknél létszámcsökkentés
elrendeléséről

4. A meghatározott létszám adatokba a
közfoglalkoztatottak létszáma nem
számítandó be.

1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elrendeli
az
Integrált Önkormányzati Szolgáltató
Szervezetnél
a
foglalkoztatottak
létszámának
csökkentését,
a
gyermekétkeztetési
tevékenység
esetében az álláshelyek számát 37 fő
helyett 33 főben állapítja meg 2017.
február
1-től.
Az
álláshelyek
megszüntetése 3 fő konyhai kisegítő és
1 fő élelmezésvezető munkakörre
vonatkozik.

5. A Képviselő-testület elrendeli, hogy az
önkormányzat költségvetési szerveinél
és az önkormányzat hivatalánál a
meglévő üres álláshelyeken, az
előreláthatólag
megüresedő
álláshelyeken vagy a tervezett új
álláshelyeken a létszámcsökkentéssel
érintett álláshelyeken foglalkoztatottak
további
foglalkoztatására
nincs
lehetőség. A Képviselő-testület a
feladatok változása esetén egyedi
döntést hoz a létszám biztosításáról,
emeléséről, illetőleg csökkentéséről.

2. A
Képviselő-testület
elrendeli
Dombóvár Város Könyvtáránál a
foglalkoztatottak
létszámának
csökkentését, a technikai dolgozók
esetében
0,75
fő
álláshely
megszüntetését írja elő.
3. A Képviselő-testület a Dombóvári
Szociális
és
Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás Társulási
Tanácsának javasolja a Dombóvári
Egyesített
Humán
Szolgáltató
Intézménynél
a
foglalkoztatottak
létszámának csökkentését, az Éjjeli
Menedékhely esetében 1 fő ápoló
munkakör álláshely, a Platán Otthon
esetében 2 fő szociális gondozó-ápoló
munkakör álláshely, valamint a
szociális étkeztetésnél 1 fő konyhai
kisegítő álláshely megszüntetésével,
illetve
a
dombóvári
intézményegységben az eddigi 124
álláshely
helyett
120
álláshely

6. A Képviselő-testület utasítja az
intézményvezetőket
a
szükséges
intézkedések megtételére. A Képviselőtestület hozzájárul ahhoz, miszerint ha
az
azonos
munkakört
betöltő
közalkalmazottak együttesen írásban
kérik kinevezésükben a munkaidő
mértékének módosítását, akkor a
munkáltató
a
közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 30/B. §-a alapján járjon el.
7. A Képviselő-testület kötelezi az
intézményvezetőket,
hogy
a
közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992.
évi
XXXIII.
törvény
végrehajtásáról
szóló
ágazati
végrehajtási
rendeletek
alapján
tekintsék át a közalkalmazottak fizetési
osztályba
sorolását,
és
a
közalkalmazott fizetési osztályát az
ellátandó munkakör betöltésére előírt

Dombóvári Közlöny
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iskolai
végzettségének,
illetve
szakképesítésének, szakképzettségének
megfelelően határozza meg és sorolja
át
illetményének
változatlanul
hagyásával.
8. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt,
hogy a minimálbér-emeléshez és a
kapcsolódó
közalkalmazotti
jogviszonyhoz fűződő besorolások
jogosságát,
jogszerűségét
és
indokoltságát,
illetve
gazdasági

XIII. évfolyam 2. szám
ésszerűségét vizsgáltassa meg a belső
ellenőrzés szabályai szerint.
Határidő: 2017. február 15. – a
létszámcsökkentéssel
kapcsolatos
intézkedések megtételére
2017. február 20. – 8. pont szerinti
vizsgálat lefolytatására
Felelős: Polgármester, jegyző
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda,
Intézményvezetők

A Képviselő-testület az 51/2017. (I. 26.) Kt. határozatát zárt ülésen hozta meg:
51/2017. (I. 26.) Kt. határozat
a Katona József utcai szennyvízátemelő rekonstrukciójára lefolytatott beszerzési eljárás
eredményéről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Dombóvár, Katona József utcai
szennyvízátemelő megközelíthetőségének és gépészetének rekonstrukciója” elnevezéssel
2016. december 21-én indult közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárásban az alábbi döntést
hozza:
A Képviselő-testület az alábbi ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja:
Topa és Társa Építési Kft.
7090 Tamási, Dózsa Gy. u. 100.
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 ajánlatok figyelembevételével – az
ajánlattételi felhívás 4. pontjában szereplő legalacsonyabb ár értékelési szempontja szerinti
értékeléssel – az alábbiak szerint hirdeti ki:
1. helyezett
Ajánlattevő

Pontszám
Ajánlati ár (Ft,
nettó)

2. helyezett

Topa és Társa Építési Kft.
7090 Tamási, Dózsa Gy. u.
100.
7.744.148

Határidő: azonnal - az eredményről való tájékoztatás tekintetében
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

-

Dombóvári Közlöny
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RENDELETEK
(A rendeletek egységes szerkezetben megtalálhatóak a www.dombovar.hu honlapon!)
A Képviselő-testület 2017. január 26-i rendes ülésén elfogadott rendeletei:
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017. (I. 30.) 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. §
(1) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III.4.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: Rendelet) 23. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
[A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörében dönt:]
…
„h) a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárások eredményéről 12.000.000,- Ft-ot
elérő vagy meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő becsült értékű beszerzésekre
vonatkozóan.”
(2) A Rendelet 23. § (2) bekezdésének k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörben dönt:]
…
k) „a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárások eredményéről 6.000.000,- Ft-ot
elérő vagy meghaladó, de 11.999.999,- Ft-ot meg nem haladó becsült értékű beszerzésekre
vonatkozóan,”
(3) A Rendelet 23. § (3) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A polgármester átruházott hatáskörben dönt:]
…
„f) a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárások eredményéről a 31. § (1) bekezdés
szerinti értékhatárt elérő vagy meghaladó, de 5.999.999,- Ft-ot meg nem haladó becsült
értékű beszerzésekre vonatkozóan,”
2. §
(1) A Rendelet 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Dombóvári Közlöny
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„(1) A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések esetén, a beszerzésekről szóló döntés
megalapozottsága érdekében ajánlatkérési eljárást kell lefolytatni:
a) építési beruházás esetén nettó 2.000.000,- Ft becsült értéket,
b) árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetén nettó 1.500.000,- Ft becsült
értéket
elérő vagy meghaladó, de a mindenkori közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre
vonatkozóan.”
(2) A Rendelet 31. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az ajánlatkérési eljárás indításának módja a következő:
a) az ajánlatkérési eljárás lefolytatásának értékhatára és a mindenkori közbeszerzési
értékhatár által határolt értéksáv közepét el nem érő becsült értékű beszerzések esetén az
ajánlattételi felhívás legalább három – az ajánlatkérő megítélése szerint a szerződés
teljesítésére képes – gazdasági szereplőnek elektronikus úton való közvetlen megküldése,
kivéve, ha az adott eljárás sajátosságai alapján ez nem lehetséges, az eljárásban ajánlatot
kizárólag ajánlattételre felkért gazdasági szereplő tehet,
b) az ajánlatkérési eljárás lefolytatásának értékhatára és a mindenkori közbeszerzési
értékhatár által határolt értéksáv közepét elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzések
esetén az ajánlattételi felhívás legalább öt – az ajánlatkérő megítélése szerint a szerződés
teljesítésére képes – gazdasági szereplőnek elektronikus úton való közvetlen megküldése,
kivéve, ha az adott eljárás sajátosságai alapján ez nem lehetséges, az eljárásban ajánlatot
kizárólag ajánlattételre felkért gazdasági szereplő tehet.
Lehetőség szerint biztosítani kell, hogy ezek közül legalább egy dombóvári székhelyű vagy
telephelyű vállalkozás legyen.”
(3) A Rendelet 31. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Amennyiben előre nem látható okból sürgős beszerzésre van szükség, vagy rendkívüli
körülmények miatt önkormányzati érdekből feltétlenül szükséges, az ajánlattételi felhívást nem
kötelező legalább három gazdasági szereplőnek megküldeni.”
(4) A Rendelet 31. § (9) bekezdésének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Nem kell alkalmazni az (1) bekezdés szerinti ajánlatkérési eljárást a következő esetekben:]
…
„2. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 111. § a)-x) pontjában
meghatározott uniós értékhatárokat el nem érő (nemzeti) kivételi kör fennállása esetén;”

Dombóvári Közlöny
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3. §
(1) A Rendelet 33. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A költségvetési szerv vezetője a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatán belül a
31. § (1) bekezdésben meghatározott becsült értéket el nem érő beszerzésekről dönthet a
szervezeti és működési szabályzatban szabályozott, kötelezettségvállalások célszerűségét
megalapozó eljárás lefolytatása után. A becsült érték tekintetében a 31. § (1a) bekezdésében
foglalt rendelkezés az irányadó.”
(2) A Rendelet 33. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A közbeszerzési értékhatár alatti, de a 31. § (1) bekezdésben meghatározott becsült
értéket elérő vagy meghaladó beszerzések esetén, a beszerzésekről szóló döntés
megalapozottsága érdekében a költségvetési szerv vezetőjének ajánlatkérési eljárást kell
lefolytatnia, kivéve, ha a beszerzés megrendelésére az önkormányzat legalább többségi
tulajdonában álló gazdasági társaságtól vagy államháztartási körbe tartozó szervezettől kerül
sor, vagy ha jogszabályi rendelkezés folytán a beszerzés csak meghatározott szervezettől
lehetséges”
(3) A Rendelet 33. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Az ajánlatkérési eljárás megindításáról a költségvetési szerv vezetője dönt, beleértve az
ajánlattételi felhívás jóváhagyását, továbbá az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők
körének meghatározását.”
(4) A Rendelet 33. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Az ajánlatkérési eljárás lefolytatásának értékhatára és a mindenkori közbeszerzési
értékhatár által határolt értéksáv közepét el nem érő becsült értékű beszerzések esetén az
ajánlatkérési eljárás az ajánlattételi felhívást legalább három – az ajánlatkérő megítélése
szerint a szerződés teljesítésére képes – gazdasági szereplőnek elektronikus úton való
közvetlen megküldésével indul, az eljárásban ajánlatot kizárólag ajánlattételre felkért
gazdasági szereplő tehet. Ez alól kivételt képez, ha az eljárás sajátosságai alapján a három
ajánlattevőnek való kiküldés nem lehetséges. Az ajánlatkérési eljárás lefolytatásának
értékhatára és a mindenkori közbeszerzési értékhatár által határolt értéksáv közepét elérő
vagy meghaladó becsült értékű beszerzések esetén az ajánlattételi felhívást legalább öt – az
ajánlatkérő megítélése szerint a szerződés teljesítésére képes – gazdasági szereplőnek
elektronikus úton való közvetlen megküldésével indul, az eljárásban ajánlatot kizárólag
ajánlattételre felkért gazdasági szereplő tehet. Ez alól kivételt képez, ha az eljárás
sajátosságai alapján az öt ajánlattevőnek való kiküldés nem lehetséges. Az ajánlattételi
felhívást a költségvetési szerv vezetője írja alá.”
(5) A Rendelet 33. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) Amennyiben előre nem látható okból sürgős beszerzésre van szükség, vagy rendkívüli
körülmények miatt intézményi érdekből feltétlenül szükséges, az ajánlattételi felhívást nem
kötelező legalább három gazdasági szereplőnek megküldeni.”

(6) A Rendelet 33. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(15) Az ajánlatkérési eljárás eredményéről, szakmai javaslat alapján a
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a) nettó 1.500.000,- Ft-ot elérő vagy meghaladó, de 5.999.999,- Ft-ot meg nem
haladó becsült értékű beszerzésekre vonatkozóan a Polgármester,
b) nettó 6.000.000,- Ft-ot elérő vagy meghaladó, de 11.999.999,- Ft-ot meg nem
haladó becsült értékű beszerzésekre vonatkozóan a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság,
c) nettó 12.000.000,- Ft-ot elérő vagy meghaladó, de a mindenkori közbeszerzési
értékhatárt el nem érő becsült értékű beszerzésekre vonatkozóan a Képviselőtestület
hozza meg a végső döntést.”
4. §
A Rendelet 4. melléklete helyébe a melléklet lép.
5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

Dombóvári Közlöny
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Melléklet a 2/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás
szabályairól
szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSON KÍVÜLI AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
MINIMÁLIS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI
1. Ajánlatot kérő, neve, címe, kapcsolattartó személy és elérhetőségei (tel, fax, email):
2. A beszerzés tárgya (meghatározása) és mennyisége:
3. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama:
4. Az értékelés szempontja [a) legalacsonyabb ár vagy b) legalacsonyabb költség vagy
legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer], a b) alkalmazása esetén az értékelés
részszempontjainak megadása, súlyszámokkal, illetve az értékelési módszer részletezése:
5. Alkalmassági követelmények [adott esetben – nem kötelező előírni] (alkalmazása esetén a
követelmény pontos megadása, illetve annak hozzárendelése, hogy azok milyen mértékű
fogyatékossága zárja ki a szerződés teljesítésére való alkalmasságot):
6. Az ajánlattételi határidő (éééé/hh/nn – óra/perc):
7. Az ajánlatok benyújtásának címe:
8. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja (az ajánlattételi határidő lejártának
időpontjában haladéktalanul):
9. Az eredmény közlésének tervezett határideje és módja:
10. Formai követelmények [példányszám, zárt boríték (csomagolás) tartalomra utaló
felirattal, „Az ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani tilos! Iktatóban nem bontható fel,
azonnal a címzetthez továbbítandó!”]:
11. Egyéb információk
Dátum, aláírás
„
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelete
a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a Humán Bizottság és Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:

1. §
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.
melléklete a következő 2.3.25. ponttal egészül ki:
[2.3.A képviselő-testület a következő hatásköreit a Humán Bizottságra ruházza át:]
…
„2.3.25. Jóváhagyja a Tinódi Ház Nonprofit Kft. számára a közművelődési megállapodásban
rögzített általános nyitvatartási rendtől való eltérést és az ideiglenes zárva tartást.”

2. §
A Rendelet 1. melléklete a következő 38-40. pontokkal egészül ki:
„38. Az önkormányzati építési telkek értékesítésének támogatása.
39. A szennyvízelvezető hálózatra való csatornabekötés támogatása.
40. A Gólyavár területén a régészeti feltárás és a várrom állagmegóvása.”

3. §
Hatályát veszti a Rendelet
a) 24. § (4) bekezdése,
b) 72. § (9) bekezdése,
c) 2. melléklet 3.3.4. alpontja.

4. §
Ez a rendelet 2017. február 1-jén lép hatályba.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

Dombóvári Közlöny
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelete
a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI. 28.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdés e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezés
rendjéről szóló 25/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1.
melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
2. §
Ez a rendelet 2017. február 1-jén lép hatályba.
Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző
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1. melléklet a 4/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 25/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
Sírhely megváltási díjak

Sírhelyek
megnevezése
Felnőtt egyes
hantos
hant nélküli
Felnőtt kettes
hantos
hant nélküli
Gyermek sírhely (10
éves korig)
Urna sírhely hant
nélküli
egyes
kettes
Urnafülke díja
Családi urnafal
4 főig
6 főig
Sírbolt hely
2 fős
4 fős
5-10 fős
Sírbolt hely
2 fős
4 fős
5-10 fős
Sírkápolna hely
Rétbe temetkezés
hant nélküli egyes
hant nélküli kettes
Hamvak szétszórása

Használati idő
év

Első megváltás
Használati díj
(Ft +Áfa)

Újra megváltás
Használati díj
(Ft +Áfa)

9.775
9.340

14.775
11.800

18.540
15.845
ingyenes

29.495
25.600
13.800

9.800
15.870
19.720

19.720
31.695
23.610

11.950
15.845

15.845
19.720

43.300
59.110
98.470

59.110
65.145
117.990

86.675
117.990
197.075
98.555

117.990
137.965
236.705
138.380

9.775
22.195
19.720”

19.720
49.160

25

25

25
10

10
60

60

100

60
25

---
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2. melléklet a 4/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 25/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
Temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak
1. Ravatalozó és kellékeinek díja:
1.1. Hagyományos földbe temetés esetén:
1.2. Hamvasztásos elhelyezések esetén:

13.995,- Ft + áfa.
10.365,- Ft + áfa.

2. Halotthűtők igénybevételi díja:
1.035,- Ft/nap+áfa.
(elhelyezéstől elszállításig, ill. eltemetésig személyenként)”
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
5/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelete
a Dombóvár Kártyáról szóló 42/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdése, valamint 13. §
(1) bekezdés 7. és 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye
32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Dombóvár Kártyáról szóló
42/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Dombóvár Kártya 18 éven felül, a Dombóvár Kártya Junior 10 éven felül 18 éves
korig biztosítja regisztrált kedvezmény igénybevételét (a továbbiakban együtt: Dombóvár
Kártya) a városkártya birtokos részére.”
(2) A rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Dombóvár Kártya egy felirattal ellátott egyedi azonosító számmal, QR kóddal
rendelkező plasztik kártya vagy elektronikus alkalmazás, amelyet a kártyabirtokos igénylése
alapján az Önkormányzat térítésmentesen állít ki.”
2. §
A Rendelet 4. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A 18 év alatti személyek Dombóvár Kártya Junior igénylése csak személyesen
nyújtható be, melyhez a törvényes képviselő ellenőrizhető hozzájárulása szükséges. A
törvényes képviselő a kártyaigényléshez történő hozzájárulás megadásával hozzájárul
ahhoz is, hogy a gyermek a részére kiállított Dombóvár Kártya Juniort
rendeltetésszerűen használja.
(3b) A törvényes képviselőnek joga van megtekinteni a gyermek által adott információkat, a
gyermekről nyilvántartott adatokat és információkat. A törvényes képviselő írásbeli
kérésére a gyermek Dombóvár Kártya Juniorra való jogosultságát meg kell szüntetni
és törölni kell a nyilvántartásból a gyermekről nyilvántartott adatok és
információkat.”
3. §
A Rendelet 1. § a) pontjában a „18” szövegrész helyébe a „10” szöveg lép.
4. §
E rendelet 2017. április 1-jén lép hatályba.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

Dombóvári Közlöny

- 26 -

XIII. évfolyam 2. szám

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelete
a közalkalmazottak lakáscélú támogatásáról szóló 26/2004. (VI. 4.) 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 a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Hatályát veszti Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közalkalmazottak
lakáscélú támogatásáról szóló 26/2004. (VI. 4.) önkormányzati rendelete, és az azt módosító
1/2005. (I. 28.), 27/2008. (V. 22.) és 25/2010. (IX. 30.) önkormányzati rendelet.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelete
a játéktermek létesítésének és működésének egyes kérdéseiről szóló 25/2004. (V. 7.)
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 a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Hatályát veszti Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a játéktermek
létesítésének és működésének egyes kérdéseiről szóló 25/2004. (V. 7.) önkormányzati
rendelete.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelete
a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 30/2009. (IX. 10.) 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 a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva –
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi
Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével –
következőket rendeli el:

1. §
Hatályát veszti Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
hulladékgazdálkodási tervről szóló 30/2009. (IX. 10.) önkormányzati rendelete.

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

a

helyi
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelete
egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Hatályát veszti
a) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati kincstár
működéséről szóló 19/2001. (V. 2.) önkormányzati rendelete és az azt módosító
39/2004. (VII. 5.) önkormányzati rendelet,
b) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati biztos
kirendeléséről és működéséről szóló 25/1997. (IX.23.) önkormányzati rendelete,
c) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a költségvetési és
zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról szóló 43/2009. (XII.18.)
önkormányzati rendelete.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelete
a szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. §
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról szóló
22/2003. (VIII.26.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 1.1. pontja helyébe a következő pont
lép:
1.1. Idősek otthona – idősek, demens betegek tartós bentlakásos intézményi ellátása (Arany
Sziget Idősek Otthona, Platán Otthon)

1.

A
Átlagos

2.

Demens

B
napi
havi
napi
havi

C
3250 Ft/fő
97.500 Ft/fő
3250 Ft/fő
97.500 Ft/fő

2. §
Ez a rendelet 2017. február 1-jén lép hatályba.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. §
(3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32.§ (1) b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §ában, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, 134/E. §-ában kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló
8/2015.(II.20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdése a
következő h) ponttal egészül ki:
„h) a bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása.
(2) A Rendelet 4. § (3) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
„k) a bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatásához 12. számú függelék szerinti kérelem.”

2. §
A Rendelet a következő 9/B. alcímmel és 9/B. §-sal egészül ki:

„9/B. A bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása
9/B. §
„(1) A képviselő-testület települési támogatást nyújt a szociálisan rászoruló bentlakásos
idősotthoni ellátott személy (a továbbiakban: ellátott) részére. A támogatás célja az ellátott
jövedelmének kiegészítésével az idősotthoni ellátásra való jogosultság biztosítása.
(2) Az (1) bekezdésében foglalt támogatás pénzbeli ellátás formájában a kérelem
benyújtását követő hónaptól kezdődően legfeljebb 1 év határozott időre kerül
megállapításra.
(3) A bentlakásos időotthoni ellátott települési támogatásra jogosult abban az esetben, ha
a) a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 370 %-át,
b) nincs az ellátott tartására köteles és képes személy (Szt. 114. §),
c) az ellátott vagy a térítési díj fizetésére köteles személy nem rendelkezik jelzálogjoggal
terhelhető ingatlanvagyonnal,
d) igazolja, hogy Dombóvár Város Önkormányzata fenntartásában működő bentlakásos
idősotthonban vesz igénybe intézményi ellátást.
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(4) A bentlakásos idősotthoni ellátott települési támogatásra benyújtott kérelméhez mellékelni
kell az intézményvezető igazolását arról, hogy a (3) b) és c) pontja tekintetében a szükséges
jövedelemvizsgálatot elvégezte.
(5) A támogatás megszüntetésre kerül, ha az ellátott jogosultsági feltételi már nem állnak
fenn.
(6) A megállapított támogatás az ellátást nyújtó intézmény részére havonta kerül átutalásra.
(7) Az ellátást nyújtó intézmény vezetője az ellátott intézményi jogviszonyának a megszűnését
követő 5 napon belül köteles azt a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfélszolgálatán bejelenteni.
(8) A támogatás mértéke az ellátott havi jövedelme és az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 370 %-a közötti különbségnek megfelelő összeg.
3. §
A Rendelet az 1. melléklet szerinti 12. függelékkel egészül ki.

4. §
Ez a rendelet 2017. február 1-jén lép hatályba.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző
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1. melléklet a 11/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
12. függelék a 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfélszolgálata
7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.
Kérelem települési támogatás bentlakásos idősotthoni ellátottak
támogatásához
Benyújtható: folyamatosan
KÉRELEM

1. Személyi adatok
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
1.1.1. Neve: …………………………………………………………………………….
1.1.2. Születési neve: …………………………………………………………………..
1.1.3. Anyja neve: ……………………………………………………………………..
1.1.4. Születés helye, ideje: ……………………………………………………………
1.1.5. Lakóhely: ………………………………………………………………………..
1.1.6. Tartózkodási hely: ………………………………………………………………
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ………………………….
1.1.8. Állampolgársága: …………………………..

2. Jövedelmi adatok
A kérelmező, havi jövedelme forintban:
Nyugellátás és egyéb rendszeres ellátások:
Nyugellátásból származó jövedelem: ……………………,- Ft
Fogyatékossági támogatás:………………………………..,- Ft
Családi Pótlék:………………………………………….. ....,- Ft
Az egy főre jutó havi jövedelem:……………………………..Ft.
Jogosult az, a személy akinek a
e) a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 370 %-át,
f) nincs az ellátott tartására köteles és képes személy (Szt. 114. §),
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g) az ellátott vagy a térítési díj fizetésére köteles személy nem rendelkezik jelzálogjoggal
terhelhető ingatlanvagyonnal,
h) igazolja, hogy Dombóvár Város Önkormányzata fenntartásában működő bentlakásos
idősotthonban vesz igénybe intézményi ellátást.




Kérelmemhez mellékletként csatolom a saját jövedelemigazolásomat,
Kérelemhez mellékletként csatolom az intézményvezető igazolását arról, hogy nem
rendelkezem tartásra köteles és képes hozzátartozóval, valamint nem rendelkezem
jelzáloggal terhelhető ingatlanvagyonnal



Kérelmemhez mellékletként csatolom az intézményi jogviszonyt igazoló
megállapodásomat.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális
hatáskört gyakorló szerv az állami adóhatóság útján ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben közölt adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő
felhasználásához, kezeléséhez.

Dátum: ……………………., …………év ………..hó …….nap

………………………………..
kérelmező aláírása

A kérelemhez kötelező csatolni:

Ügyintéző tölti ki:
csatolta
igen
nem

1. jövedelem-igazolást
2. Intézményvezető igazolását
3. Intézményi jovviszony igazolást
Csatolt iratok száma összesen:

db
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