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HATÁROZATOK

Dombóvár Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 2013.  május 13-i  rendkívüli 
ülésén elfogadott határozatai:

174/2013. (V. 13.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  nemzeti 
köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC. 
törvény  75.  §  (1)  bekezdésében  foglalt 
véleményezési  jogkörében  eljárva  a 
következő véleményt adja: 

A  Képviselő-testület  a  Tolna  megyei 
feladatellátási,  intézményhálózat-
működtetési  és  köznevelés-fejlesztési 
tervet  megismerte,  a  köznevelési 
feladatellátás  2013/2014.  tanévi 
átszervezésének  javasolt  szempontjaival 
egyetért,  de  jelezni  kívánja,  hogy  a 
dombóvári  óvodai  feladatellátás  kapcsán 
május 31-ig az átszervezéssel  kapcsolatos 
döntések meghozatalára kerül majd sor. 

A  Képviselő-testület  a  mindennapos 
testnevelés  körében  a  dombóvári  Farkas 
Attila  Uszodában  kész  biztosítani  az 
úszásoktatás  lehetőségét,  az  uszoda 
működtetésben számít az állami segítségre. 

A  Képviselő-testület  felkéri  a 
polgármestert,  hogy  kezdeményezzen 
tárgyalásokat  a  Klebelsberg 
Intézményfenntartó  Központtal  az  uszoda 
működtetésére  vonatkozó  hozzájárulás 
biztosítása céljából. 

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert,  hogy  a  dombóvári 
köznevelési  intézmények  véleményezésre 
jogosult  szervei  véleményével  együtt  az 
önkormányzat  nevében  tegye  meg  a 
véleménynyilvánítást,  javaslattételt  a 
koncepciónak a tényleges feladatellátáshoz 
képest  pontatlanságokat  tartalmazó 
részeinek korrekciójára.

Határidő: 2013. május 15. – a vélemény 
beküldésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Önkormányzati 
Iroda

175/2013. (V. 13.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 155/2013. (IV. 25). számú határozat 
1-3.  pontjának  visszavonására 
vonatkozó javaslatot nem fogadja el.

2. A  képviselő-testület  a  2013.  évi 
költségvetésének 2. melléklete 109. sor 
III.  cím  Dologi  kiadások  10.3. 
Zöldterület-kezelés  keret  terhére  5,4 
millió  Ft-ot  a  sportkeretbe  csoportosít 
át. 

176/2013. (V. 13.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a Dombóvári  Boxklub 
és a Vincze Ju-Jutsu SE számára elengedi a 
tulajdonában lévő, 1971/1 helyrajzi számú, 
természetben  Dombóvár,  Kinizsi  u.  37. 
szám  alatti  ingatlan  használatával 
kapcsolatban  felmerülő  üzemeltetési 
költségek  megtérítését,  s  a  használatba 
adási  szerződések érvényességéig  -  2014. 
december  31-ig  –  mentességet  ad  a  két 
Egyesület  részére  az  üzemeltetési 
költségek alól.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a szóban forgó szerződések 
módosítására.

Határidő: 2013. május 24. – használatba 
adási szerződések módosítása
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Polgármesteri 
Titkárság

177/2013. (V. 13.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a 164/2013.  (IV.25.) 
számú  határozatát a  polgármesternek  a 
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Magyarország  helyi  önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § 
(1)  bekezdése  alapján  benyújtott 
kezdeményezésére  ismételten 
megtárgyalta, és annak alapján a következő 
döntést hozza:

A Képviselő-testület 164/2013. (IV. 25.) 
számú határozatának 1. pontját megerősíti, 
2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„2.  A Képviselő-testület  a  sürgős  javítási 
munkák  elvégzésére  260.700,-  Ft-ot 
biztosít  az  Önkormányzat  2013.  évi 
költségvetésének  III.  Dologi  kiadások  8. 
Ingatlanok  üzemeltetése  során  szereplő 
keretösszeg  terhére,   és  felhatalmazza  a 
Polgármestert  a  javításokra  vonatkozó 
vállalkozási szerződés aláírására.”

Határidő: 2013. június 30.  -  a javítások 
elvégzésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda

178/2013. (V. 13.) Kt. határozat

1 Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  bejelenti  az  alábbi 
ingatlanok  ingyenes  önkormányzati 
tulajdonba  kerülése  iránti  igényét  a 
Magyar  Államvasutak  Zrt.,  illetőleg  a 
Magyar Állam felé az állami vagyonról 
szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) 
bekezdés c) pontja értelmében:

a)
hrsz: dombóvári 1890
cím: Gyenis Antal utca 18.
megnevezés: sporttelep 
ingatlan területe:  3 ha 3630 m2

tulajdonos: MÁV Zrt.
felhasználási cél: szabadidő-  és 
sporttevékenység  gyakorlása 
feltételeinek  biztosítása,  városi 
sportszervezetek  részére  létesítmény 
rendelkezésre bocsátása, 
segítendő feladat: sporttal és ifjúsággal 
kapcsolatos  önkormányzati  feladatok 
ellátása, 

jogszabályi rendelkezés: Magyarország 
helyi  önkormányzatairól  szóló  2011. 
évi  CLXXXIX.  törvény  13.  §  (1) 
bekezdés  15.  pontja,  a  sportról  szóló 
2004. évi I. törvény 55. (1) bekezdése

b)
hrsz: dombóvári 1882/2
cím: Gyenis Antal utca
megnevezés: beépített terület
ingatlan területe: 4016 m2 
tulajdonos: MÁV Zrt.
felhasználási  cél:  általános 
településüzemeltetési  feladatok 
ellátása,  sportközpont  kiegészítő 
létesítménye,
segítendő feladat: 
településüzemeltetési feladatok, 
sporttal kapcsolatos önkormányzati 
feladatok ellátása,
jogszabályi  rendelkezés: 
Magyarország  helyi 
önkormányzatairól  szóló 2011. évi 
CLXXXIX.  törvény  13.  §  (1) 
bekezdés  2.  pontja, illetve  15. 
pontja

c)
hrsz: dombóvári 1838, 1856, 2927, 
2934
megnevezés: közterület
ingatlan területe: 162, 2120, 1151, 
4698 m2 
tulajdonos: MÁV Zrt.
felhasználási cél:  közterület- 
fenntartási feladatok
segítendő feladat: 
településüzemeltetési feladatok 
ellátása
jogszabályi  rendelkezés: 
Magyarország  helyi 
önkormányzatairól  szóló 2011. évi 
CLXXXIX.  törvény  13.  §  (1) 
bekezdés 2. pontja,

d)
hrsz: dombóvári 2960
megnevezés: saját használatú út
ingatlan területe: 3209 m2 
tulajdonos: MÁV Zrt.
felhasználási cél: közterület- 
fenntartási feladatok
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segítendő feladat: településüzemeltetési 
feladatok ellátása
jogszabályi rendelkezés: Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. 
pontja.

A  Képviselő-testület  az  ingatlanokat  az 
állami  vagyonról  szóló  2007.  évi  CVI. 
törvény  36.  §  (2)  bekezdés  c)  pontja 
alapján  a  fenti  jogszabályi 
rendelkezésekben  foglalt  kötelező 
önkormányzati  feladatok  ellátásának 
érdekében kívánja tulajdonba venni.

2 A Képviselő-testület  kijelenti,  hogy  a 
kérelemnek helyt adó döntés esetén az 
önkormányzat  vállalja  a  tulajdonba 
adás  érdekében  a  Magyar  Nemzeti 
Vagyonkezelő  Zrt. előtt  folyó 
eljárásban  felmerülő  költségek 
megtérítését.  Az  önkormányzat 
vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett 
ingatlanok  tulajdonjogát  az  ingatlanra 
vonatkozó terhekkel együtt veszi át.  

3 A  Képviselő-testület  felhatalmazza 
a polgármestert, hogy az ingatlanok 
ingyenes önkormányzati  tulajdonba 
kerülése iránti igénybejelentést és a 
költségek  viseléséről  szóló 
nyilatkozatot  aláírja,  a  tulajdonba 
adáshoz  szükséges 
jognyilatkozatokat, 
kötelezettségvállalásokat  megtegye, 
szerződéseket megkösse.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert,  hogy  tegye  meg  a 
szükséges intézkedéseket az ingatlanok 
tulajdonjogának  az  önkormányzat 
részére történő megszerzése érdekében 
a  Magyar  Államvasutak  Zrt.  és  a 
Magyar Állam irányában.

Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Önkormányzati 
Iroda

Dombóvár Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 2013.  május 16-i  rendkívüli 
ülésén elfogadott határozatai:

179/2013. (V. 16.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  megállapodást  köt  a 
Dombóvár  Térségi  Szennyvízkezelési 
Önkormányzati  Társulással  a  Társulás 
beruházásában  Dombóvár  város 
közigazgatási  területén  létrehozott  és  már 
üzemelő  víziközmű-vagyon  térítésmentes 
átvétele  tárgyában.  A  megállapodásban 
rögzíteni  kell,  hogy  a  víziközmű-
szolgáltatásról  szóló  2011.  évi  CCIX 
törvény (a továbbiakban Vksztv.) 8. §-ában 
foglaltaknak  megfelelően  a  térítésmentes 
vagyonátruházás az általános forgalmi adó 
szempontjából  közcélú  adománynak,  a 
társasági  adó  szempontjából  a  beruházó 
vállalkozási,  bevételszerző 
tevékenységével  összefüggő  költségnek, 
ráfordításnak minősül. 

A  képviselő-testület  a  tulajdonába  kerülő 
víziközmű  vagyont  a  korlátozottan 
forgalomképes  vagyonba  sorolja  be,  és 
felhatalmazza  a  polgármestert  a 
vagyonátadásról  szóló  megállapodás 
tartalmának jóváhagyására és megkötésére 
a  Dombóvár  Térségi  Szennyvízkezelési 
Önkormányzati Társulással.

Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda

180/2013. (V. 16.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  önkormányzati 
víziközművek üzemeltetéséért  a  2013. 
évben  legalább  nettó  110  millió  Ft 
bérleti-üzemeltetési  díjat  határoz  meg 
azzal,  hogy  ebből  legalább  nettó 
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30.229.751,-Ft a KIOP 1.1.1.  F-2004-
11-0001/2 azonosítószámú Dombóvári 
Ivóvízminőség-javító  program  projekt 
keretében  megvalósított  létesítmények 
és  technológiai  berendezések  bérleti 
díja. 

2. A  Képviselő-testület  fenntartja,  hogy 
mindaddig, amíg az ivóvíz-szolgáltatás 
tekintetében  a  2012.  december  31-én 
alkalmazott díjak, és azon belül a 2012. 
december 31-én érvényesített  fajlagos, 
egy  köbméterre  eső  nettó  bérleti  díj 
(97,95  Ft/m3)  alkalmazható,  az  ennek 
megfelelő  bérleti  díjat  kell  fizetni  az 
üzemeltetőnek,  az  ivóvíz-szolgáltatás 
díjának  csökkenése  esetén  sem  lehet 
kevesebb az egy köbméterre eső nettó 
fajlagos  bérleti  díj  a  DRV  Zrt.-vel 
kötött  üzemeltetési  szerződésben 
rögzített mértéknél.

3. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  dombóvári 
szennyvíz-elvezetést  biztosító 
önkormányzati  víziközművek 
üzemeltetéséért  a  2012.  december  31-
én  hatályos  üzemeltetési  szerződések 
bérleti  díjra  vonatkozó  rendelkezései 
alapján  számított  bérleti  díjat  kell 
fizetni  az  üzemeltetőnek,  az  egy 
köbméterre eső nettó fajlagos bérleti díj 
nem  lehet  kevesebb  a  DRV  Zrt.-vel 
kötött  üzemeltetési  szerződésben 
rögzített mértéknél.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert,  hogy az  önkormányzati 
víziközművek  üzemeltetésével 
kapcsolatos  szerződésmódosítások 
megkötése során a fentiek szerint járjon 
el  a  bérleti  díjara  vonatkozó 
rendelkezések tekintetében.

4. A  Képviselő-testület  a  Dombóvár  és 
Környéke  Víz-  és  Csatornamű  Kft. 
részéről  2013.  március  11.  napján  az 
Energia  Hivatalhoz  benyújtott 
díjcsökkentési kérelem visszavonásáról 
dönt.  A  képviselő-testület  felkéri  az 
ügyvezetőt,  hogy  haladéktalanul 
intézkedjen  a  visszavonásról,  továbbá 

felhatalmazza a  polgármestert,  hogy a 
taggyűlésen a kérelem visszavonásáról 
rendelkezzen. 

Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Dombóvári  és 
Környéke Víz- és Csatornamű Kft.
Önkormányzati Iroda

181/2013. (V. 16.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dunántúli 
Regionális  Vízmű Zrt.-vel (DRV Zrt.) 
(8600  Siófok,  Tanácsház  u.  7., 
Cégjegyzékszám:  14  10  300050) 
megkötésre  kerülő,  a  közműves 
ivóvízellátás,  valamint  a  közműves 
szennyvízelvezetés  és  –tisztítás 
víziközmű szolgáltatások végzésére és 
az  azokat  biztosító  víziközművek 
üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési 
szerződéseket  –  a  jelen  határozat  2. 
pontjában foglalt kitétellel - a melléklet 
szerint jóváhagyja.

2. A képviselő-testület  a  DRV Zrt.  által 
fizetendő  bérleti  díjat  az  alábbiak 
szerint állapítja meg:

- ivóvíz-ellátás: 60 Ft/m3

- szennyvíz-elvezetés-  és 
tisztítás: 30 Ft/m3.

3. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  az  üzemeltetési 
szerződések  aláírására  és  a  szennyíz-
közművagyon  üzemeltetési  szerződés 
vagyonértékeléssel  történő 
kiegészítésére. 

Határidő: 2013. május 30.
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda

182/2013. (V. 16.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dombóvári 
Művelődési  Ház Nonprofit  Kft.  2012. 
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évi  egyszerűsített  éves  beszámolóját 
elfogadja.  Az  eszközök  és  a  források 
végösszegét  egyezően  21.914  eFt 
végösszegben,  a  mérleg  szerinti 
eredményt  15.835  eFt  (nyereség) 
végösszegben fogadja el.

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dombóvári 
Művelődési  Ház Nonprofit  Kft.  2013. 
évi üzleti tervét elfogadja.

183/2013. (V. 16.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az ÖKO-DOMBÓ Kft. 
2013. évi üzleti tervére vonatkozó döntését 
a 2013. május 30-i ülésére elnapolja.

184/2013. (V. 16.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  hozzájárul  a 
Dombóvári  Város-  és  Lakásgazdálkodási 
Nonprofit  Kft.  10  millió  forint  összegű 
rulírozó hitelkeret felvételéhez kizárólag a 
közfoglalkoztatás  kiadásaira  nyújtott 
támogatás  előfinanszírozása  céljára, 
egyéves  időtartamra.  A  képviselő-testület 
felhatalmazza  az  ügyvezetőt  a  szerződés 
megkötésére.

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási  Nonprofit  Kft.  10 
millió forint összegű rulírozó hiteléhez és 
járulékaihoz  készfizető  kezességet  vállal, 
évi 0,5%-os kezességvállalási  díj kikötése 
mellett.

A  Képviselő-testület  a  kezességvállalás 
biztosítékaként előírja, hogy a Dombóvári 
Város-  és  Lakásgazdálkodási  Nonprofit 
Kft. a Dombóvár Város Önkormányzatával 
városüzemeltetési feladatokra 2005. január 
28-án  megkötött  szerződéséből  származó 
bevételt  engedményezze  az 
önkormányzatra.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  készfizető  kezességi 
szerződés és az engedményezési szerződés 
tartalmának jóváhagyására és aláírására.

Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Dombóvári Város- 
és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.
Pénzügyi  Iroda  –  készfizető  kezességi 
szerződés

185/2013. (V. 16.) Kt. határozat

1 Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  önkormányzati 
tulajdonban  álló  Teleki  utca  14.  és 
Tanácsköztársaság  tér  1-3-5.  sz.  alatti 
lakóépületek  felújításának 
szükségességét  belátva  el  kívánja 
végeztetni  a  lakások  kezelője  által 
javasolt  felújítási  munkákat.  A 
Képviselő-testület  a  munkák  fedezetét 
egyrészt  az  adott  lakóépület 
hasznosításából  származó,  elkülönített 
bevételekből,  másrészt  pedig  a 
kaposszekcsői  Liget  lakótelepen  lévő 
önkormányzati lakások hasznosításából 
származó,  elkülönített  bevételekből 
biztosítja, azokból átcsoportosítva.

2 A  Képviselő-testület  megbízza  a 
Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási  Nkft.-t  a 
munkálatok  elvégzésével  annak 
figyelembevételével,  hogy  a  munkák 
megkezdése előtt meg kell vizsgálni a 
szükséges  versenyeztetés  módját, 
beleértve  az  esetleges  "in-house" 
tényállás  alkalmazhatóságát, 
figyelemmel a közbeszerzési törvény, a 
vonatkozó  önkormányzati  rendelet  és 
szabályzat rendelkezéseire.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  szükséges 
kötelezettség-vállalásokra,  illetve 
közbeszerzési  eljárás  szükségessége 
esetén  a  közbeszerzési  szabályzat 
szerinti  döntésekre  vonatkozó 
javaslattételre.

Határidő:  2013.  június  15.  –  a 
versenyeztetés módjának meghatározására.
 2013.  december  31.  –  a  munkák 
elvégzésére.
Felelős: Polgármester
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Végrehajtásért felelős: Dombóvári Város- 
és Lakásgazdálkodási NKft. 
Városüzemeltetési Iroda

186/2013. (V. 16.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete,  mint  a  Dombóvár  és 
Környéke  Víz-  és  Csatornamű  Kft. 
többségi tulajdonosa az alábbi tulajdonosi 
döntéseket  hozza  és  az  alábbiak 
képviseletére  hatalmazza  fel  a  tulajdonos 
képviseletében  eljáró  polgármestert  a 
társaság taggyűlésén:

1. a 2012. évre vonatkozó, számviteli 
törvény  szerinti  beszámolót  965.640 
eFt  eszköz  és  forrásoldali 
egyezőséggel,  23.785  eFt  adózott 
eredménnyel,  23.785  eFt  osztalék 
kifizetése mellett 0 eFt mérleg szerinti 
eredménnyel fogadja el.

2. a törzstőke leszállítására vonatkozó 
javaslatot  ne  fogadja  el,  a  júniusi 
taggyűlésre  történő  ismételt 
előterjesztését képviselje,

3. a  közművagyon  értékelésére 
vonatkozó javaslatot fogadja el,

4. a  működtető  vagyon  értékelésére 
vonatkozó javaslatot fogadja el,

5. a  munkaügyi  perről  szóló 
tájékoztatást fogadja el,

6. a  kintlevőség  behajtásával 
kapcsolatos  döntésnél  a  legkedvezőbb 
ajánlatot fogadja el, 

7. az egyebek napirendi pont kapcsán 
javasolja  és  fogadja  el,  hogy  a 
taggyűlés  vegye  tudomásul  az 
ügyvezető  lemondását  a  2013.  évi 
prémiumára vonatkozóan.

Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Dombóvár  és 
Környéke Víz- és Csatornamű Kft.
Önkormányzati Iroda

187/2013. (V. 16.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
képviselő-testülete  a  2013.  évi 
költségvetése  céltartalékának  feloldását  a 
közalkalmazottak  cafeteria  juttatása 
érdekében nem fogadja el. 
A  képviselő-testület  felkéri  a 
polgármestert,  hogy  a  fenti  tárgyú 
előterjesztést a 2013. júniusi rendes ülésre 
ismételten terjessze elő. 

188/2013. (V. 16.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
képviselő-testülete  a  2013.  évi 
költségvetése  céltartalékának  feloldását  a 
Dombóvári  Városvédő  és  Városszépítő 
Egyesület  támogatása  érdekében  nem 
fogadja el. 
A  képviselő-testület  felkéri  a 
polgármestert,  hogy  a  fenti  tárgyú 
előterjesztést a 2013. júniusi rendes ülésre 
ismételten terjessze elő. 

189/2013. (V. 16.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
képviselő-testülete az ÖKO-DOMBÓ Kft. 
ügyvezetőjének  prémiumfeltételeiként  az 
alábbiakat  javasolja  elfogadásra  a 
gazdasági társaság taggyűlésén:

Prémiumfeltétel

- 2013. évi üzleti terv 
szerinti  mérleg 
szerinti  eredmény 
elérése
- 2013. december 31-i 
követelések 
állománya  5%-kal 
alacsonyabb  legyen  a 
2012.  december  31-i 
követelések 
állományánál
-  Nyilvántartott 
értékvesztés  összege 
ne érje el az előző év 
végén  nyilvántartott 

Részarány az 
értékelésen belül

50%

20%

10%
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értékvesztést
-Az  ipari 
közszolgáltatás  esetén 
legalább  4  millió  Ft 
nyereség elérése
-  Lakossági 
hulladékudvar 
rentábilis  üzemeltetési 

10%

10%

feltételeinek 
megteremtése

Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: ÖKO-DOMBÓ Kft.
Pénzügyi Iroda

Zárt ülésen hozott döntések: 190-191. (V. 16.) Kt. határozat

190/2013. (V. 16.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete,  mint  a  Dombóvár  és 
Környéke  Víz-  és  Csatornamű  Kft. 
többségi tulajdonosa az alábbi tulajdonosi 
döntést  hozza,  amelynek  képviseletére 
felhatalmazza  a  polgármestert  a  társaság 
taggyűlésén:

− A  gazdasági  igazgatóhelyettes 
munkaviszonyának  átstrukturálására 
vonatkozó javaslatot ne fogadja el. 

191/2013. (V. 16.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  kezdeményezi  az 
ügyvezető visszahívása és új ügyvezető 
választása  tárgyalásának  napirendre 
vételét a Dombóvár és Környéke Víz-
és Csatornamű Kft. 2013. május 23-ra 
összehívott  taggyűlésén,  ennek 
sikertelensége  esetén  kezdeményezi  a 
gazdasági  társaság  taggyűlésének 
összehívását a Társasági Szerződés 14. 
b)  pontjára  hivatkozással  –  az  ügy 
sürgősségére  tekintettel  –  8  napos 
időköz  figyelembevételével,  és 
indítványozza  az  ügyben  való  alábbi 
döntést:

a) A  taggyűlés  Szücs  István 
ügyvezetőt  indokolás  nélkül 
visszahívja,  és  új  ügyvezetőt 

választ,  azzal,  hogy  Szücs  István 
munkaszerződésének  lényeges 
elemei  csak  az  alábbiak  szerint 
változnak,  amennyiben  lemond 
arról, hogy él a visszahívása miatt a 
munkaszerződésében  rögzített 
igénnyel:

Cégjegyzési  jog nélkül  ügyvezető-
helyettesként, az eddigi munkabére 
és  juttatásai  változatlanul  hagyása 
mellett  látja  el  munkáját, 
munkaköre annyiban változik, hogy 
elsődleges  feladata  az  ügyvezető 
munkájának támogatása és szükség 
esetén helyettesítése.  

b) A  taggyűlés  a  cég  új 
ügyvezetőjének  Varga-Stadler 
Gábort  válassza  meg  bruttó 
340.000,-Ft/hó  összegű 
munkabérrel 2013. december 31-ig.

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete,  mint  a  Dombóvár 
és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. 
többségi  tulajdonosa a  fentiek 
képviseletére  felhatalmazza  a 
tulajdonos  képviseletében  eljáró 
polgármestert a társaság taggyűlésén.

Határidő: 2013. június 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Dombóvár  és 
Környéke Víz- és Csatornamű Kft.
Önkormányzati Iroda
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Dombóvár  Város,  Szakcs,  Várong,  Lápafő  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testületének 2013. május 16-i rendkívüli együttes ülésén elfogadott határozatai:

192/2013. (V. 16.) Kt. határozat

Dombóvár Város/Szakcs/Lápafő/Várong Községek Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2013.  március  1-jétől  létrehozott  Dombóvári  Közös  Önkormányzati  Hivatal  szervezeti  és 
működési  szabályzat  jóváhagyását  megerősíti  a  Hivatalt  létrehozó  többi  önkormányzat 
képviselő-testületének jóváhagyó döntésére tekintettel.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-i rendes ülésén 
elfogadott határozatai:

193/2013. (V. 30.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
képviselő-testülete  az  óvodai  étkeztetés 
struktúráján nem kíván változtatni. 

194/2013. (V. 30.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Herceg Esterházy Miklós Szakképző 
Iskola,  Speciális  Szakiskola  és 
Kollégium  által  végzett  étkeztetési 
feladatok  ellátását  szolgáló 
vagyontárgyakat  az  Integrált 
Önkormányzati  Szolgáltató  Szervezet 
részére  adja  át  a  feladatellátás 
érdekében,  a  I.  u.  65.  szám  alatti 
ingatlanban  (tanétterem) lévő 
eszközöket közvetlenül önkormányzati 
vagyonban tartja.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert és az intézményvezetőt a 
szükséges  intézkedések  és 
kötelezettségvállalások  megtételére  az 
egyes  vagyonelemekre  vonatkozó 
korlátozások figyelembevételével.

2. Dombóvár  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a dombóvári 945/1. hrsz.-ú, az I. u. 65. 
szám  alatti  ingatlanban  (tanétterem) 
lévő 5/17-ed arányú tulajdonrészének – 
a  társtulajdonossal  kötött  használati 
megállapodás szerint az önkormányzat 

által  használható  ingatlanrész  –  és  a 
tankonyhai  eszközök  térítésmentes 
használatát haszonkölcsön szerződéssel 
a  Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási  Nonprofit  Kft. 
számára biztosítja határozatlan időre a 
gyakorlati  oktatási,  szakképzési 
feladatai ellátásához. A Nonprofit Kft. 
jogosult  az  ingatlan  bérbeadására,  a 
térítésmentes használat fejében köteles 
viselni  az  összes  üzemeltetési 
költséget.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  haszonkölcsön 
szerződés  tartalmának  jóváhagyására 
és megkötésére.

Határidő: 2013. augusztus 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Önkormányzati 
Iroda
Dombóvári  Város-  és  Lakásgazdálkodási 
NKft.
Integrált  Önkormányzati  Szolgáltató 
Szervezet

195/2013. (V. 30.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul,  hogy  a köznevelési 
feladatokat ellátó egyes önkormányzati 
fenntartású  intézmények  állami 
fenntartásba  vételéről  szóló  2012.  évi 
CLXXXVIII.  törvény  alapján  a 
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Klebelsberg  Intézményfenntartó 
Központ  vagyonkezelésébe  az  alábbi 
ingatlanok  kerüljenek  a  feladatellátást 
szolgáló ingó vagyonnal együtt:

− Arany János  tér  21.  szám alatti, 
229 helyrajzi számú ingatlan,

− Hunyadi  tér  23.  szám  alatti, 
1294/9 helyrajzi számú ingatlan,

− Szabadság  u.  27.  szám alatti  88 
helyrajzi számú ingatlan,

− Dombóvár,  Fő  u.  42-44.  szám 
alatti,  3206  helyrajzi  számú 
ingatlan,

− Bajcsy-Zsilinszky  u.  2.  szám 
alatti,  1289  helyrajzi  számú 
ingatlan,

− Népköztársaság  útja  21.  szám 
alatti,  967/2  helyrajzi  számú 
ingatlan  a  Bezerédj  u.  53.  szám 
alatti  974  helyrajzi  számú 
beépítetlen  terület  megnevezésű 
parkolóval együtt,

− Bezerédj u. 2/b. szám alatti, 1296 
helyrajzi számú ingatlan.

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy 
a  fenti  ingatlanokra  vagyonkezelői 
jog kerüljön bejegyzésre az ingatlan-
nyilvántartásba  a  Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ javára.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  fenti  vagyonelemekre 
vonatkozó vagyonkezelési szerződések 
megkötésére.

2. Dombóvár  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy  a Dombóvár,  Kinizsi 
utca 37. szám alatti, dombóvári 1971/1 
hrsz.-ú  ingatlan  főépületében  a 
Reménység  Napközi  Otthon  és 
Fejlesztő  Iskola által  használt 
helyiségeket  a  PRESIDIUM 
Közhasznú  Egyesület  használja 
térítésmentesen  az  önkormányzattal 
kötött  feladatellátási  megállapodásban 
rögzített  feladataihoz,  valamint  a 
helyiségekben  ingyenes  használatot 
biztosít  az  intézmény  által  ellátott 

köznevelési feladatokhoz kapcsolódóan 
a  Klebelsberg  Intézményfenntartó 
Központ  számára,  és  hozzájárul  a 
használati joga ingatlan-nyilvántartásba 
történő  bejegyzéséhez  a  használt 
helyiségekre vonatkozóan. 

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  használati 
megállapodások megkötésére.

Határidő: 2013. augusztus 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Önkormányzati 
Iroda

196/2013. (V. 30.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város 
Önkormányzatának  Képviselőtestülete 
a Szociális Lakásalap Alapítvány 2012. 
évi  tevékenységéről  szóló  beszámolót 
elfogadja. 

2. Dombóvár  Város 
Önkormányzatának  Képviselőtestülete 
a  Dombóvári  Kisgimnazistákért 
Közalapítvány  2012.  évi 
tevékenységéről  szóló  beszámolót 
elfogadja.

197/2013. (V. 30.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  közterületek 
használatáról  szóló  26/2012.  (VII.  6.) 
önkormányzati  rendelet  módosítására 
vonatkozó javaslatot nem fogadja el. 

198/2013. (V. 30.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  reklámok, 
reklámberendezések  és  cégérek 
elhelyezésének,  alkalmazásának 
követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról 
szóló önkormányzati  rendelet  tervezetét  a 
melléklet  szerinti  tartalommal  első 
olvasatban  elfogadja  és  felkéri  a 
polgármestert, hogy a tervezetet az érintett 
gazdálkodó  szervezetekkel 
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véleményeztesse  és  azt  követően 
ismételten  terjessze  a  képviselő-testület 
elé.

Határidő: 2013. június 28.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda

199/2013. (V. 30.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  2013.  évben  a 
Kaposvár-TISZK  Kiemelkedően 
Közhasznú Nkft. működéséhez nem kíván 
hozzájárulást  fizetni,  valamint  a  2007-
2012.  időszakban  felhalmozott  tartozását 
sem  kívánja  megfizetni,  a  polgármester 
részére  a  40/2013.  (II.  14.)  számú 
határozatban  a  2013.  évi  önkormányzati 
hozzájárulás  biztosítására  vonatkozó 
felhatalmazást visszavonja.

A Képviselő-testület az Nkft. működésére 
a  2013.  évi  költségvetésben  elkülönített 
előirányzat  más  célra  történő 
felhasználásáról később hoz döntést.

Határidő: 2013. június 10. – az Nkft. és a 
társtulajdonosok értesítésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Önkormányzati 
Iroda

200/2013. (V. 30.) Kt. határozat

1 Dombóvár  Város  Önkormányzata  a 
Viessmann  Technika  Dombóvár  Kft. 
közérdekű  célra  történő  10.000  euro 
összegű  kötelezettségvállalását 
(adományát) elfogadja.

A  Képviselő-testület  elfogadja  a 
határozat  mellékletét  képező 
Dombóvár Város Önkormányzata és a 
Viessmann  Technika  Dombóvár  Kft. 
között  megkötendő,  a  732/4 – 732/5- 
732/6  hrsz.  szám  alatti  ingatlanokkal 
határolt  játszótér  felújításához 
kapcsolódó,  közérdekű 
kötelezettségvállalás keretében történő, 

közcélú  adomány  juttatásáról  szóló 
megállapodást,  és  felhatalmazza  a 
Polgármestert  a  megállapodás 
aláírására.

2 Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvár Város 
Önkormányzata  2013.  évi 
költségvetéséről  szóló  16/2013. 
(III.27.)  önkormányzati  rendelet  2. 
mellékletének  (kiadások)  109.  cím 
(Önkormányzat)  VII.  alcím 
(Működésre átadott pénzeszközök) 2.6. 
pontjában  (Kaposvári  TISZK 
Működésére) szereplő 1.025 ezer forint 
keretösszeget  a  732/4  – 732/5-  732/6 
hrsz. szám alatti ingatlanokkal határolt 
területen  játszótér  kialakítására 
átcsoportosítja.

3 A Képviselő-testület a megvalósítással 
a  Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási  NKft-t  bízza  meg 
azzal  a  kikötéssel,  hogy  a 
rendelkezésre  álló  keretből  a  lehető 
legszínvonalasabb  játszótér  készüljön 
el.
A  képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  játszótér  eszközeinek 
kiválasztására  és  a  megállapodás 
aláírására.

Határidő: 2013.  június  15.  –  a 
megállapodás aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Polgármesteri 
Titkárság

201/2013. (V. 30.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az ÖKO-DOMBÓ Kft. 
2013. évi üzleti  tervét  a melléklet  szerint 
elfogadja.

202/2013. (V. 30.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  felhatalmazza  a 
polgármestert, hogy a Magyarország 2013. 
évi  központi  költségvetéséről  szóló  2012. 
évi  CCIV.  törvény  72-75.  §-ában 



Dombóvári Közlöny                                          -   12   -                                IX. évfolyam 10. szám  

szabályozott részleges adósságátvállalással 
kapcsolatban  a  szükséges  nyilatkozatokat 
és  intézkedéseket  megtegye,  a 
tartozásátvállalási szerződéseket elfogadja, 
a  folyószámlahitel  átalakítása  után  a 
hitelszerződést  elfogadja  és  aláírja,  a 
finanszírozó  pénzügyi  intézményekkel  az 
államot  képviselő  Államadóssági  Kezelő 
Központ  Zrt.-vel  a  háromoldalú  tartozás 
átvállalási szerződést aláírja.

Határidő: 2013. június 28.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda

203/2013. (V. 30.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jóváhagyja a 149/2013. 
(IV. 25.) Kt. határozat Dombóvári Székely 
Kör  támogatására  vonatkozó  módosítását 
az alábbiak szerint:

Megvalósítandó 
program

Támogatás

Dombóvári 
Székelyek 
Kulturális Hete

35.000,-Ft

Trianoni 
emléknap városi 
ünnepélyének 
megszervezése,
 részvétel  a 
székely  csángó 
világtalálkozón 

150.000,Ft

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Polgármesteri 
Titkárság

204/2013. (V. 30.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete:
1 a  polgármester  beszámolóját  a 

132/2011.  (IV.  7.),  7/2013.  (I.  31.), 
9/2013.  (I.  31.),  23/2013.  (I.  31.), 
36/2013.  (I.  31.),  40/2013.  (II.  14.), 

55/2013. (II. 21.) 2-3. pontja, 59/2013. 
(II.  28.),  67/2013.  (II.  28.),  70/2013. 
(II.  28.),  75/2013.  (II.  28.),  77/2013. 
(II.  28.),  78/2013.  (II.  28.),  82/2013. 
(III.  7.),  94/2013.  (III.  26.),  95/2013. 
(III.  28.),  96/2013. (III. 28.), 97/2013. 
(III. 28.), 98/2013. (III. 28.), 101/2013. 
(III.  28.),  103/2013.  (III.  28.), 
104/2013.  (III.  28.),  105/2013.  (III. 
28.),  108/2013.  (III.  28.),  110/2013. 
(III.  28.),  111/2013.  (III.  28.), 
115/2013.  (III.  28.),  117/2013.  (III. 
28.),  118/2013.  (III.  28.),  121/2013. 
(III.  28.),  122/2013.  (III.  28.), 
123/2013.  (III.  28.),  127/2013.  (III. 
28.),  128/2013.  (III.  28.),  130/2013. 
(III.  28.),  134/2013.  (III.  28.), 
135/2013.  (III.  28.),  136/2013.  (III. 
28.),  137/2013.  (III.  28.),  145/2013. 
(IV.  25.),  146/2013.  (IV.  25.), 
147/2013.  (IV.  25.),  151/2013.  (IV. 
25.),  152/2013.  (IV.  25.),  155/2013. 
(IV.  25.),  157/2013.  (IV.  25.), 
167/2013.  (IV.  25.),  169/2013.  (IV. 
25.),  170/2013.  (IV.  25.),  173/2013. 
(IV.  25.),  174/2013.  (V.  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:
2013.  június  30-ig:  93/2012.  (III. 
29.), 346/2012. (XI. 29.), 360/2012. 
(XII.  14.),  127/2013.  (III.  28.), 
154/2013. (IV. 25.). 
2013.  augusztus  31-ig:  331/2012. 
(XI. 5.), 46/2013. (II. 14.)
2013.  október  30-ig:  393/2012. 
(XII. 14.)

3 az  55/2013.  (II.  21.)  határozat  3. 
pontját,  6.  pontjának  második 
mondatát,  a  109/2013.  (III.  28.) 
határozatát,  a  186/2013.  (V.  16.) 
számú  határozat  4.  és  6.  pontját 
visszavonja. 
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4 hozzájárul,  hogy  a 
közfoglalkoztatás  keretében  a 
Nemzetiségi  Közösségi  Ház 
gondnoki  feladataival  megbízott 
személy (egy fő) foglalkoztatásához 
szükséges  önrészt  (munkabér  és 
járulékai,  cafetéria  és  járulékai)  az 
önkormányzat átvegye a Dombóvári 
Német  Nemzetiségi 
Önkormányzattól.  A  Képviselő-
testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  megállapodás 
megkötésére.

5 hozzájárul  a  civil  keret  terhére  a 
támogatási  szerződések 
megkötéséhez  és  a  támogatások 
teljes  összegének  folyósításához  a 
pályázati  célnak  megfelelő 
tartalommal és ütemezéssel.
A  Képviselőtestület  felkéri  a 
Polgármestert,  hogy  a  következő 
rendes  ülésre  terjessze  be  a  város 
2013.  évi  költségvetéséről  szóló 
16/2013.  (III.  27.)  önkormányzati 
rendelet  9.§  (6)  bekezdésének 
módosítását  azzal,  hogy  abból  a 
civil  támogatások  kifizetésére 
vonatkozó korlát kerüljön ki. 

6 az  önkormányzat  vagyonáról  és  a 
vagyongazdálkodás  szabályairól 
szóló  10/2011.  (III.  4.) 
önkormányzati  rendelet  13.  §  (13) 
bekezdése  alapján  hozzájárul  a 
Dombóvár,  Kórház  u.  4/a.  alatti 
ingatlant. (2947/6 hrsz.) vásárlására 
vonatkozó  döntésnek  a  rendelet 
szerint  hatáskörrel  rendelkező 
önkormányzati  szerv  elé  történő 
terjesztéséhez,  és  a  vásárlásra 
vonatkozó döntés előkészítése során 
értékbecslés megrendeléséhez. 

7 a  146/2013.  (IV.  25.)  számú 
határozatának 2. pontját az alábbiak 
szerint módosítja:
„2.  A Képviselő-testület hozzájárul 
ahhoz,  hogy  az  Egyesület  az 
önkormányzat tulajdonát képező, a 
dombóvári  046. és 076. hrsz.  alatt 
felvett  ingatlanon  vizesblokkot 

létesítsen.”

205/2013. (V. 30.) Kt. határozat

I. 
1
a) Dombóvár  Város  Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  a  Magyarország 
helyi  önkormányzatairól  szóló  2011. 
évi CLXXXIX. törvény 91. § b) pontja 
alapján  kezdeményezi  és  a  tagok 
egyetértő  döntése  esetén  elhatározza, 
hogy a  Dombóvári  Szivárvány Óvoda 
és  Bölcsőde  fenntartására  létrehozott, 
Dombóvár Város, Attala, Csikóstőttős, 
Döbrököz,  Jágónak,  Kapospula, 
Kaposszekcső  és  Nak  Községek 
Közoktatási  Intézményfenntartó 
Társulás társulási megállapodása 2013. 
június  30.  napjával  megszüntetésre 
kerüljön, arra tekintettel, hogy Társulás 
fenntartására  már  nincs  szükség,  az  a 
közfeladat,  amelynek  ellátására 
társulási  megállapodást  kötöttek,  más 
módon,  illetőleg  más  szervezetben 
ellátható.  A  Képviselő-testület 
felhatalmazza  a  polgármestert  a 
társulási  megállapodást  megszüntető 
okirat  tartalmának  jóváhagyására  és 
annak aláírására.

b) Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 
Dombóvári  Szivárvány  Óvoda  és 
Bölcsőde  költségvetési  szervet  2013. 
július 1-től önállóan működteti és tartja 
fenn,  az intézményből  2013.  július  1-
jével kiválik  a Dombóvári  Szivárvány 
Óvoda és Bölcsőde Döbröközi Óvodai 
Tagintézménye  (7228  Döbrököz, 
Ifjúság  utca  6.)  és  a  Dombóvári 
Szivárvány  Óvoda  és  Bölcsőde 
Kaposszekcsői Óvodai  Tagintézménye 
(7361  Kaposszekcső,  Kossuth  utca 
11.),  a  Dombóvári  Szivárvány  Óvoda 
és  Bölcsőde  Kaposszekcsői  Óvodai 
Tagintézményének  Csikóstőttősi 
Telephelye  (7362  Csikóstőttős, 
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Hunyadi tér 20.) feladatellátási hely és 
a  Csikóstőttős  község  tekintetében 
ellátott  közfeladat,  valamint  a 
Kapospula község tekintetében ellátott 
közfeladat 2013. július 1-jével átadásra 
kerül  a  Dombóvári  Gyermekvilág 
Óvodához.

2 Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dombóvári 
Szivárvány  Óvoda  és  Bölcsőde 
intézményt  2013.  július  1-től  –  az 
intézmény  fenntartására  létrehozott 
társulás  megszüntetésére  tekintettel  – 
az alábbiak szerint szervezi át:
− Az  intézményfenntartó 

társulás  megszüntetése  miatt  az 
intézmény  fenntartója  önállóan 
Dombóvár Város Önkormányzata.

− A  Dombóvári  Szivárvány 
Óvoda  és  Bölcsőde  Döbröközi 
Óvodai  Tagintézménye  (7228 
Döbrököz,  Ifjúság  utca  6.)  2013. 
július  1-től  kiválik  a  Dombóvári 
Szivárvány  Óvoda  és  Bölcsőde 
költségvetési  szervből,  a 
tagintézményből Döbrököz Község 
Önkormányzata  alapításában  új 
költségvetési  szerv jön létre,  mely 
költségvetési  szerv  a  Dombóvári 
Szivárvány  Óvoda  és  Bölcsőde 
Döbröközi  Óvodai  Tagintézménye 
által  ellátott feladathoz kapcsolódó 
jogviszonyokban  –  beleértve  a 
foglalkoztatási  jogviszonyokat is – 
a Dombóvári Szivárvány Óvoda és 
Bölcsőde jogutódja. 

− A  Dombóvári  Szivárvány 
Óvoda és Bölcsőde Kaposszekcsői 
Óvodai  Tagintézménye  (7361 
Kaposszekcső,  Kossuth  utca  11.) 
2013.  július  1-től  kiválik  a 
Dombóvári  Szivárvány  Óvoda  és 
Bölcsőde  költségvetési  szervből,  a 
tagintézményből  Kaposszekcső 
Község  Önkormányzata 
alapításában  új  költségvetési  szerv 
jön létre, mely költségvetési szerv a 
Dombóvári  Szivárvány  Óvoda  és 
Bölcsőde  Kaposszekcsői  Óvodai 

Tagintézménye  által  ellátott 
feladathoz  kapcsolódó 
jogviszonyokban  –  beleértve  a 
foglalkoztatási  jogviszonyokat is – 
a Dombóvári Szivárvány Óvoda és 
Bölcsőde jogutódja. 

− A  Dombóvári  Szivárvány 
Óvoda és Bölcsőde Kaposszekcsői 
Óvodai  Tagintézményének 
Csikóstőttősi  Telephelye  (7362 
Csikóstőttős,  Hunyadi  tér  20.) 
feladatellátási  hely  és  a 
Csikóstőttős  község  tekintetében 
ellátott  közfeladat  2013.  július  1-
jével  átadásra  kerül  a  Dombóvári 
Gyermekvilág  Általános 
Művelődési  Központhoz  (amely 
2013.  július  1-től  a  Dombóvári 
Gyermekvilág  Óvoda  elnevezést 
viseli),  mely  költségvetési  szerv  a 
Dombóvári  Szivárvány  Óvoda  és 
Bölcsőde  Kaposszekcsői  Óvodai 
Tagintézményének  Csikóstőttősi 
Telephelye  által  ellátott  feladathoz 
kapcsolódó  jogviszonyokban  – 
beleértve  a  foglalkoztatási 
jogviszonyokat  is  –  a  Dombóvári 
Szivárvány  Óvoda  és  Bölcsőde 
jogutódja.

− A  Dombóvári  Szivárvány 
Óvoda  és  Bölcsőde  által  a 
Kapospula  község  tekintetében 
ellátott  közfeladat  2013.  július  1-
jével  átadásra  kerül  a  Dombóvári 
Gyermekvilág  Általános 
Művelődési  Központhoz  (amely 
2013.  július  1-től  a  Dombóvári 
Gyermekvilág  Óvoda  elnevezést 
viseli),

− A  kiválással,  illetve  a 
közfeladat  átadással  érintett 
tagintézményekre,  feladatellátási 
helyekre  vonatkozó  rendelkezések 
az  alapító  okiratból  törlésre 
kerülnek.

A  Képviselő-testület  a  Dombóvári 
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde az  alapító 
okiratának módosítását a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
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A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert,  hogy  a  módosított  és  a 
módosításokkal  egybeszerkesztett  alapító 
okiratot  aláírja  és  az  illetékes  hatóságok 
részére megküldje.

II. 

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Magyarország 
helyi  önkormányzatairól  szóló  2011. 
évi CLXXXIX. törvény 91. § b) pontja 
alapján  kezdeményezi  és  a  tagok 
egyetértő  döntése  esetén  elhatározza, 
hogy  a  Dombóvári  Gyermekvilág 
Általános  Művelődési  Központ 
fenntartására  létrehozott,  Dombóvár, 
Attala,  Dalmand  Közoktatási 
Intézményfenntartó  Társulás  társulási 
megállapodása  2013.  június  30. 
napjával megszüntetésre kerüljön. 

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert a társulási megállapodást 
megszüntető  okirat  tartalmának 
jóváhagyására és annak aláírására.

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 
Dombóvári  Gyermekvilág  Általános 
Művelődési  Központ  költségvetési 
szervet 2013. július 1-től Csikóstőttős, 
Dalmand  és  Kapospula  községek 
önkormányzataival  közösen,  a  velük 
együtt  létrehozott  társulásban 
működteti  és  tartja  fenn,  az 
intézményből  2013.  július  1-jével 
kiválik  a  Dombóvári  Gyermekvilág 
Általános Művelődési Központ Attalai 
Napköziotthonos  Tagóvodája  (7252 
Attala,  Ady  E.  u.  2.),  valamint  az 
intézmény  átveszi  a  Dombóvári 
Szivárvány  Óvoda  és  Bölcsőde 
Kaposszekcsői  Óvodai 
Tagintézményének  Csikóstőttősi 
Telephelye  (7362  Csikóstőttős, 
Hunyadi  tér  20.)  feladatellátási  helyet 
és  a Csikóstőttős  község tekintetében, 
valamint  a  Kapospula  község 

tekintetében  ellátott  közfeladatot.  A 
Képviselő-testület  a  Dombóvári 
Gyermekvilág  Általános  Művelődési 
Központ  közművelődési  feladatát 
2013.  július  1-től  megszünteti,  erre 
tekintettel  az  intézmény  elnevezése 
2013.  július  1-től  Dombóvári 
Gyermekvilág Óvodára változik.

3. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dombóvári 
Gyermekvilág  Általános  Művelődési 
Központ intézményt  2013. július 1-től 
az alábbiak szerint szervezi át:

− Az  intézmény  fenntartója 
Dombóvár  Város,  Csikóstőttős, 
Dalmand  és  Kapospula  Községek 
Önkormányzata  által  létrehozott, 
jogi  személyiséggel  rendelkező 
intézményfenntartó társulás.

− Az  intézmény 
közművelődési feladata megszűnik, 
erre  tekintettel  az  intézmény 
elnevezése  2013.  július  1-től 
Dombóvári Gyermekvilág Óvodára 
változik.

− A  Dombóvári 
Gyermekvilág  Általános 
Művelődési  Központ  Attalai 
Napköziotthonos Tagóvodája (7252 
Attala,  Ady  E.  u.  2.)  kiválik 
Dombóvári  Gyermekvilág 
Általános  Művelődési  Központ 
költségvetési  szervből,  a 
tagintézményből  Attala  Község 
Önkormányzata  alapításában  új 
költségvetési  szerv jön létre,  mely 
költségvetési  szerv  a  Dombóvári 
Gyermekvilág  Általános 
Művelődési  Központ  Attalai 
Napköziotthonos  Tagóvodája  által 
ellátott  feladathoz  kapcsolódó 
jogviszonyokban  –  beleértve  a 
foglalkoztatási  jogviszonyokat is – 
a  Dombóvári  Gyermekvilág 
Általános  Művelődési  Központ 
jogutódja. 

− Az  intézmény  átveszi  a 
Dombóvári  Szivárvány  Óvoda  és 
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Bölcsőde  Kaposszekcsői  Óvodai 
Tagintézményének  Csikóstőttősi 
Telephelye  (7362  Csikóstőttős, 
Hunyadi  tér  20.)  feladatellátási 
helyet  és  a  Csikóstőttős  község 
tekintetében  ellátott  közfeladatot, 
az  intézmény  a  Dombóvári 
Szivárvány  Óvoda  és  Bölcsőde 
Kaposszekcsői  Óvodai 
Tagintézményének  Csikóstőttősi 
Telephelye  által  ellátott  feladathoz 
kapcsolódó  jogviszonyokban  – 
beleértve  a  foglalkoztatási 
jogviszonyokat  is  –  a  Dombóvári 
Szivárvány  Óvoda  és  Bölcsőde 
jogutódja.

− Az  intézmény  átveszi  a 
Dombóvári  Szivárvány  Óvoda  és 
Bölcsőde által a Kapospula község 
tekintetében ellátott óvodai ellátási 
közfeladatot.

− A  kiválással  érintett 
tagintézményre  vonatkozó 
rendelkezések  az  alapító  okiratból 
törlésre  kerülnek,  az alapító  okirat 
kiegészül  az  átvett  feladatellátási 
helyre  és  közfeladatra  vonatkozó 
rendelkezésekkel. 

− Az  intézmény  felvételi 
körzete  Kapospula,  Dalmand  és 
Csikóstőttős  községek területére  is 
kiterjed,  az  óvodai  ellátás 
Dalmandon  és  Csikóstőttősön  az 
adott  településen  található 
feladatellátási helyen történik.

A  Képviselő-testület  a  Dombóvári 
Gyermekvilág  Általános  Művelődési 
Központ, 2013. július 1-től Dombóvári 
Gyermekvilág  Óvoda  alapító 
okiratának  módosítását  a  melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert,  hogy a módosított  és a 
módosításokkal  egybeszerkesztett 
alapító  okiratot  aláírja  és  az  illetékes 
hatóságok részére megküldje.

4. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  felkéri  a  jegyzőt, 

hogy  készítesse  el  a  Dombóvári 
Gyermekvilág  Óvoda  fenntartását 
biztosító,  jogi  személyiséggel 
rendelkező intézményfenntartó társulás 
társulási  megállapodásának  tervezetét 
az  önkormányzati  törvény 
rendelkezéseinek  figyelembevételével, 
és azt terjessze elő a soron következő 
képviselő-testületi ülésre.

Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Önkormányzati 
Iroda

206/2013. (V. 30.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  2013/2014.  nevelési 
évben indítható óvodai csoportok számáról 
szóló döntést elnapolja.

207/2013. (V. 30.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  gyermekvédelmi  és 
gyermekjóléti  feladatellátás  2012.  évi 
átfogó  értékeléséről  szóló  beszámolót 
elfogadja. 

Határidő: 2013. június 10. – a beszámoló 
továbbítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda

208/2013. (V. 30.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  Integrált 
Önkormányzati  Szolgáltató  Szervezetet 
2013.  szeptember  1-jétől  a  Dombóvár, 
Bezerédj  u.  14.  alatti  ingatlanba  történő 
elhelyezésére  vonatkozó  javaslatot  nem 
fogadja el.

209/2013. (V. 30.) Kt. határozat

1 Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dombóvári 
Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit 
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Kft.  2012.  évi  egyszerűsített  éves 
beszámolóját  elfogadja.  Az  eszközök 
és  a  források  végösszegét  egyezően 
105.369  eFt  végösszegben,  a  mérleg 
szerinti  eredményt  10.002  eFt 
(nyereség) végösszegben fogadja el.

2 Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dombóvári 
Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit 
Kft. 2013. évi üzleti tervét elfogadja.

3 Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  elfogadja  a 
Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási  Nonprofit  Kft. 
2012. évi közhasznúsági jelentését.

4 A  képviselő-testület  felkéri  a 
polgármestert,  hogy  az  NKft. 
ügyvezetője munkabérének – lehetőség 
szerint  30%-os – emelésére  terjesszen 
be javaslatot a soron következő rendes 
ülésre.

210/2013. (V. 30.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  vendéglátó  üzletek 
éjszakai  nyitvatartási  rendjéről  szóló 
önkormányzati  rendelettervezetet  nem 
fogadja el.

211/2013. (V. 30.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár Város Önkormányzata 
2013. évi költségvetéséről szóló 16/2013. (III.27.) önkormányzati  rendelet 2. mellékletének 
(kiadások) 109. cím (Önkormányzat) X. alcím (Céltartalék) 7. pontjában (Közalkalmazottak 
cafetéria  juttatása)  szereplő  12.000  eFt  keretösszeget  az  alábbi  táblázatban  részletezett 
összegek szerint  osztja  fel  az intézmények  között.  A Képviselő-testület  az önkormányzati 
fenntartású intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére bruttó 41.095 Ft/fő/év béren 
kívül  juttatást  biztosít.  Azon intézményben  dolgozók részére,  akik  munkahelyi  étkeztetést 
nem  tudnak  igénybe  venni  (védőnőket  is  beleértve)  Erzsébet-utalvány  formájában,  azon 
intézményben dolgozók részére,  ahol  biztosított  a munkahelyi  étkeztetés  ott  természetbeni 
étkezés formájában biztosít béren kívüli juttatást.

Sors
z.

Intézmény neve Érinte
tt 

közal
kalma
zottak 
száma

57.400,- 
Ft/év

38.000,- 
Ft/év

Béren kívüli juttatás 
EHO és Szja 

összegével növelt ért. 
(bruttó 41.905,-

Ft/fő/év)

Kerekítés

1 Dombóvári 
Szivárvány Óvoda és 
Bölcsőde

63 munkahelyi 
étkeztetés

2 588 985 2 589 
000

2 Dombóvári 
Gyermekvilág ÁMK

19 munkahelyi 
étkeztetés

780 805 781 000

3 Egyesített  Szociális 
Intézmény 
Dombóvár

88 munkahelyi 
étkeztetés

3 616 360 3 616 
000

4 Kapaszkodó 
Alapszolgáltató 
Központ

42 Erzsébet 
utalvány

1 725 990 1 726 
000

5 Dombóvár  Város 
Könyvtára

7 Erzsébet 
utalvány

287 665 288 000

6 Integrált 
Önkormányzati 

73 munkahelyi 
étkeztetés/vé

2 999 935 3 000 
000
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Szolgáltató 
Szervezet

dőnőknek 
Erzsébet 
utalvány

Össz
esen
:

 292  11 999 740 12 000 
000

Határidő:  2013.  június  30.  –  a  céltartalék  felosztásának  átvezetése  a  költségvetési 
rendeletben
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda

212/2013. (V. 30.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  Dombóvár  Város 
Önkormányzatának  4  éves 
munkaprogramjának  felülvizsgálatát  a 
melléklet szerint tudomásul veszi.

213/2013. (V. 30.) Kt. határozat

1 Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  döntést  hoz  az 
önkormányzati  televíziós 
műsorszolgáltatás  jövőbeni 
teljesítésére,  a  közbeszerzésen  kívüli 
beszerzési eljárás megindításáról 2014. 
október  30-ig  tartó  szerződés 
megkötése  érdekében.  A  képviselő-
testület  jóváhagyja  a  mellékelt 
ajánlattételi  felhívást  azzal,  hogy 
havonta  legalább  15  perces  műsor 
készüljön  az  önkormányzati  döntések, 
legfőképpen helyi rendeletek lakosságot 
érintő hatásairól, valamint a műsorokat 
készítő televíziós társaság az archiválás 
érdekében a leadott  műsorokat  köteles 
legyen átadni DVD-n az önkormányzat 
részére.

2 A  Képviselő-testület  jóváhagyja  az 
alábbi  személyi  összetételű  szakmai 
bizottságot  az  eljárásban  való 
közreműködésre:
Dr. Letenyei Róbert jegyző
Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője

Reichert Gyula közbeszerzési, műszaki 
ügyintéző

3 A  Képviselő-testület  a  beszerzés 
fedezetét  2013-ban  a  2013.  évi 
költségvetéséről  szóló  16/2013.  (III. 
27.)  önkormányzati  rendelet  2.  számú 
mellékletében rögzített X. céltartalék 9. 
kiadási előirányzatból biztosítja.

4 A  műsorelosztó  részére  a 
műsorterjesztésért  fizetendő  díj 
Dombóvár  Város  Önkormányzatát 
terheli,  melynek  fedezete  a  2013.  évi 
költségvetéséről  szóló  16/2013.  (III. 
27.)  önkormányzati  rendelet  2.  számú 
mellékletében rögzített X. céltartalék 9. 
pontja.

Határidő: 2013. június 7. – az ajánlattételi 
felhívás feladására/kiküldésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Polgármesteri 
Titkárság

214/2013. (V. 30.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete:

1.  a  Humán  Bizottság  javaslatát  a 
155/2013.  (IV.  25.)  számú   határozat  3. 
pontjának  visszavonására,  1.  és  2. 
pontjának  megerősítésére,  valamint  a 
175/2013.  (V.  13.)  számú  határozat  2. 
pontjának  megerősítésére  vonatkozóan 
nem fogadja el.
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2.  a  sportszervezetekkel  kötendő 
támogatási  szerződésekben  a  Támogatott 
sporttevékenységével  kapcsolatos 
támogatás  felhasználása  során  a 
költségcsoportokra,  valamint  a  DFC 
esetében  a  támogatási  összegből  az 
alkalmazottak bér- és járulékai kifizetésére 
fordítható  összeg  maximalizálására 
vonatkozó javaslatot nem fogadja el.  

215/2013. (V. 30.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  támogatja  az 
Államreform  Operatív  Program 
„Szervezetfejlesztés  konvergencia 
régiókban lévő önkormányzatok számára”, 
ÁROP-1.A.5-2013  kódszámú  pályázat 
benyújtását,  melynek  támogatási 
intenzitása 100%. 

A Képviselő-testület  felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a pályázat 
előkészítését haladéktalanul kezdje meg, 
továbbá  felhatalmazza  a pályázati 
dokumentáció aláírására.

Határidő:  a pályázati kitöltő  program 
megjelenését követően azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda

216/2013. (V. 30.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  155/2013.  (IV.  25). 
számú  határozatának  1.,  2.,  3.  pontjának, 
valamint a 175/2013. (V.13.) Kt. határozat 
2. pontjának visszavonására, illetve a 2013. 
évi  sportkeret  felosztására  vonatkozó 
javaslatot nem fogadja el.

Zárt ülésen hozott döntés: 217/2013. (V. 
30.) Kt. határozat

217/2013. (V. 30.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  döntést  hoz  a 
„Dombóvár  város  területén  található 
közvilágítási  berendezések  aktív 
elemeinek  üzemeltetése,  karbantartása 
szolgáltatási  szerződés  keretében” 
elnevezésű  Kbt.  Harmadik  Része 
szerinti  nemzeti  eljárásrendben a Kbt. 
121.§  (1)  bekezdés  b)  pontja  alapján, 
azon belül a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) 
pontja  alkalmazásával  lefolytatandó 
hirdetmény  nélküli  tárgyalásos  eljárás 
megindításáról.

2. A  Képviselő-testület  jóváhagyja  a 
mellékelt  ajánlattételi  felhívást  és 
elrendeli,  hogy  legalább  az  alábbi 
vállalkozások  felé  kerüljön  –  a 
dokumentációval  együtt  történő  – 
közvetlen kiküldése:

a. KÖZ-MEG-VILL Kft.
7400 Szekszárd, Keselyűsi u. 2.

b. Simó Villamossági Kft.
7720 Pécsvárad, Ipartelep 1814/3 
hrsz.

c. WATT-ETA Kft.
7627 Pécs, Pósa Lajos u. 15.

d. VILL-KORR Hungária 
Villamosipari Kft.
9027 Győr, Berkenyefa sor 9.

e. WEBS Kft.
7621 Pécs, Rákóczi u. 61.

f. ELMIB Zrt. 
8800 Nagykanizsa, Csengery u. 
9.

3. Jóváhagyja  az  alábbi  személyi 
összetételű  bírálóbizottságot  az 
eljárásban való közreműködésre:

dr.  Szabó  Péter  jogász  (jogi 
szakértelem)
Varga  Péter  (közbeszerzés  tárgya 
szerinti  szakértelem)
Kovács  Gyula,  a  Pénzügyi  Iroda 
vezetője  (pénzügyi  szakértelem)
Reichert Gyula közbeszerzési, műszaki 
ügyintéző (közbeszerzési szakértelem)
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Határidő: 2013.  június  06.  –  az 
ajánlattételi  felhívás 
kiküldésére

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyző – a 

közbeszerzési eljárásért
Városüzemeltetési Iroda – a szerződés 
teljesítése során

IMPRESSZUM
Kiadó: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal

7200 Dombóvár, Szent István tér 1.
Kiadásért felelős: dr. Letenyei Róbert jegyző
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Szerkesztésért felelős: dr. Farkas-Szabó András
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