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HATÁROZATOK
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 4-i rendkívüli zárt
ülésén elfogadott határozata:
263/2013. (VII. 4.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Munkás tér 1. alatti,
dombóvári 2980/1 hrsz.-ú „sportpálya” megnevezésű ingatlannak a 2980/2 hrsz.-ú
ingatlannal határos 3 ha 6486 m2 területű része értékesítésére vonatkozó javaslatot nem
fogadja el.
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-jei
rendkívüli ülésén elfogadott határozata:
264/2013. (VIII. 1.) 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 következő taggyűlésén:
1. a működtető vagyon értékelésére vonatkozó javaslatot, a FERRINO Kft. által becsült
értékeket és a működtető vagyon részét képező azon gépek, berendezések, melyekre a
DRV nem tart igényt, nyilvános pályázat útján történő értékesítését fogadja el, azzal, hogy
a felhívást az ügyvezető a polgármester és a felügyelőbizottság egyetértése esetén
hagyhatja jóvá.

2. a társasági szerződés módosítására vonatkozó javaslatot fogadja el.
Határidő: 2013. augusztus 9.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.
Önkormányzati Iroda
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
rendkívüli ülésén elfogadott határozatai:

2013. augusztus

26-i

Zárt ülésen hozott döntések: 265-267/2013.(VIII.26.) Kt. határozat:
265/2013. (VIII. 26.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda
és Bölcsőde vezetésével 2013. szeptember 1-től 2018. július 31-ig terjedő időszakra Tarr
Ágnest, az intézmény közalkalmazottját bízza meg.
A Képviselő-testület az intézményvezető illetményét a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 61-62. § és 66. § figyelembevételével I fizetési
osztály 13. fizetési fokozatnak megfelelően 252.405.-. Ft-ban határozza meg, további
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szakképesítésért járó kereset kiegészítését 25.241.-Ft-ban állapítja meg. (Összesen
kerekítve 277.600.-Ft.)
A Képviselő-testület az intézményvezető magasabb vezetői pótlékát a Kjt., valamint a
közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási
intézményekben című 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. § (1) bekezdésének a)
pontja alapján a mindenkori pótlékalap 200%-ában határozza meg.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert Tarr Ágnes intézményvezetői (igazgatói)
megbízásának elkészítésével.
Határidő: 2013. augusztus 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
266/2013. (VIII. 26.) Kt. határozat

1.

Dombóvár
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Dombóvári Gyermekvilág
Óvoda
igazgatói
állásának
betöltésére lefolytatott pályázati
eljárást
eredménytelennek
nyilvánítja. A Képviselő-testület
felkéri a Humán Bizottságot, hogy
az intézmény igazgatói állásának
betöltésére
a
jogszabályban
meghatározottak szerint pályázatot
hirdessen meg.
2.
Dombóvár
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
a
közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény
végrehajtásáról
a
közoktatási intézményekben című
138/1998. (X. 8.) Korm. rendelet 5.
§ (16) és (18) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az intézmény
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatában foglalt helyettesítési
rend
szerint
a
Dombóvári
Gyermekvilág
Óvoda
vezetői
feladatainak
ellátásával
2013.
szeptember 1-jétől 2014. augusztus
15. napjáig, de legfeljebb az
eredményes igazgatói pályázati
eljárás lezárásáig terjedő időszakra
Szijártó Jenőné munkaközösségvezetőt bízza meg.

A Képviselő-testület Szijártó Jenőné
illetményét a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (Kjt.) 61-62. § és 66. §
figyelembevételével
F
fizetési
osztály 14. fizetési fokozatnak
megfelelően
196.100.-Ft-ban
határozza
meg
a
kerekítés
figyelembevételével.
A Képviselő-testület Szijártó Jenőné
magasabb vezetői pótlékát a Kjt.,
valamint a közalkalmazottakról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról
a
közoktatási
intézményekben 138/1992. (X. 8.)
Korm.rendelet
14/C.
§
(1)
bekezdésének a) pontja alapján a
mindenkori pótlékalap 200%-ában
határozza meg.
A Képviselő-testület megbízza a
polgármestert
Szijártó
Jenőné
vezetői
megbízásának
elkészítésével,
kinevezésének
módosításával.
Határidő: 2013. augusztus 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért
felelős:
Önkormányzati Iroda
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267/2013. (VIII. 26.) Kt. határozat

1. Dombóvár

Város
Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Dombóvár Város
közigazgatási területén helyi
menetrend szerinti autóbuszos
személyszállítási tevékenység
végzése kizárólagos joggal,
valamint a személyszállítási
tevékenységgel
összefüggő
előkészítési,
irányítási
és
ellenőrzési
feladatok
végrehajtása” tárgyában a
2012. évi XLI. törvény alapján
lefolytatott pályázati eljárásban
a következő döntést hozza:

A
Képviselő-testület
ajánlattevő
ajánlatát
nyilvánítja:

az
alábbi
érvényessé
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-

Gemenc Volán
Autóbuszközlekedési Zrt.
7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos
u. 4.

Indokolás: Az ajánlattevő esetében kizáró
okok nem állnak fenn, a szerződés
teljesítéséhez előírt pénzügyi-gazdasági,
illetőleg
műszaki-szakmai
követelményeknek
megfelel,
ajánlata
minden tekintetben megfelel a pályázati
felhívásban és a részletes pályázati
kiírásban meghatározott feltételeknek, a
pályázati kiírás 19.) pontja 6. francia
bekezdésében
foglalt
érvénytelenségi
esetek egyike sem áll fenn.
A Képviselő-testület az alábbi ajánlattevő
ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja:

Ajánlatt
evő neve,
címe

Érvényte
lenség
jogcíme

Indokolás

Régió
2007 Kft.
8142
Úrhida,
Dózsa
Gy. u.
48.

Pályázati
kiírás 19.
pont 6.
francia
bekezdés
c) pont

Az ajánlattevő ajánlatába csatolt nyilatkozata és
dokumentumai
alapján
megállapítható,
hogy
valamennyi jármű életkora 10 év feletti, amivel nem
felelt meg a pályázati kiírás 6.) M2.) pontjában, illetve
az abban hivatkozott 4. sz. mellékletben meghatározott
műszaki,
illetőleg
szakmai
alkalmassági
követelménynek. A kiíró rögzíti, hogy e hiányosság
hiánypótlással nem lett volna orvosolható.

A Képviselő-testület az eljárást a pályázati
kiírás 19.) pont 8. francia bekezdésének c)
pontja
alapján
eredménytelenné
nyilvánítja, mivel az összességében
legelőnyösebb ajánlatot tevő nem tett a
rendelkezésre
álló
anyagi
fedezet
mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot.
Az ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet
mértéke
2013.
IV.
negyedévére
vonatkozóan 10.615.000,- Ft, a Gemenc
Volán Autóbuszközlekedési Zrt. által
ajánlott 420,- Ft-os nettó utas szállítás
jármű-km árából ugyanezen időszakra a

pályázati feltételek szerint adódó várható
költség 12.545.000,- Ft.

2. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megvizsgáltatja az
autóbusszal végzett helyi menetrend
szerinti
személyszállítási
közszolgáltatás
önkormányzati
tulajdonú gazdasági társasággal való
ellátásának lehetőségét, a vizsgálatnak
gazdasági számításokon kell alapulnia.
A képviselő-testület a vizsgálat
eredményének ismeretében dönt a
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közszolgáltatásra vonatkozó
pályázat kiírásáról.
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Határidő: A döntést követő öt
munkanapon belül az eredményről
való
tájékoztatás
tekintetében
tás tekintetében
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyző
268/2013. (VIII. 26.) Kt. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a város területén az általa fenntartott közterületfelügyelet
által
üzemeltetett
térfigyelő-rendszer
kiépítésének
megkezdéséről dönt.
2. A képviselő-testület a Dombóvári
Rendőrkapitányság és a közterületfelügyelet javaslatának megfelelően
első lépésben az alábbi közterületek
térfigyelő
kamerákkal
történő
megfigyeléséről dönt:
a)
a dombóvári 1 hrsz. alatti
ingatlan (Napsugár Áruház) előtti
közterület, illetve annak irányából a
Hunyadi tér nyugati oldalán a
Víztorony irányába, valamint a
Jókai u. irányába;
b)
a Hunyadi tér keleti
oldalán található egyirányú út (51/7
hrsz,), a Művelődési Ház vonalától
a Hotel (1335 hrsz.) irányába;
c)
a Radnóti utca és az
Udvari
Vince
utca
kereszteződésében
található
szelektív hulladékgyűjtő szigetnek
helyet adó, 4598 hrsz.-ú közterület;
d)
Szőlőhegy településrészen
a 0370 hrsz.-ú közút melletti
hulladékgyűjtő sziget (nyergesi
buszforduló);
e)
az
újdombóvári
településrészen a 3519. hrsz.-ú
közterület
(az
újdombóvári
templom körülötti közterületen
fekvő szelektív hulladékgyűjtő
sziget)
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a
szőlőhegyi
településrészen a 6310-es hrsz.-on
található hulladékgyűjtő sziget
azzal, hogy a fenti c)-f) pontok
tekintetében a képviselő-testület zárt, a
kamerák elhelyezésére szolgáló doboz
kihelyezéséről dönt és felhatalmazza a
polgármestert arra, hogy a kamera
elhelyezéséről
és
annak
megváltoztatásáról döntsön.
3. A képviselő-testület a térfigyelő
rendszer kiépítésének megkezdéséhez
1,5 M forintot biztosít a 2013. évi
költségvetésének terhére. Felkéri a
polgármestert, hogy a rendszer
kiépítéséhez
szükséges
forrás
biztosítása
érdekében
folytasson
tárgyalásokat
az
érintett
vállalkozásokkal, és felhatalmazza a
felajánlások
(közérdekű
kötelezettségvállalás) elfogadására.
4. A képviselő-testület megbízza a
Dombóvári
Városés
Lakásgazdálkodási NKft.-t a rendszer
szakmai,
műszaki
programjának
kidolgozására és képviselő-testület elé
terjesztésére.
f)

Határidő:
a
műszaki
jellemzők
meghatározására – 2013. szeptember 15.
a beszerzés megkezdésére – a műszaki
jellemzők
meghatározását
követően
haladéktalanul
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda,
Dombóvári
Városés
Lakásgazdálkodási NKft.
269/2013. (VIII. 26.) Kt. határozat

1.

Dombóvár
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Hamulyák Közalapítvány részére
nyújtott,
lejárt
kölcsönök
visszafizetését és a késedelmi kamatok
kiegyenlítését
a
Közalapítvány
tulajdonában álló alábbi vagyontárgyak
tulajdonjogának átruházásával elismeri:

Dombóvári Közlöny
α)

Kandeláber
(a
Közalapítvány által nyilvántartott
érték: 1.095.605,-Ft),
β)
Padok (a Közalapítvány
által nyilvántartott érték: 510.000,Ft),
χ)
II. világháborús emlékmű (a
Közalapítvány által nyilvántartott
érték: 6.487.236,-Ft).
2.
A Képviselő-testület 50.000,-Ft
vissza nem térítendő támogatást nyújt a
Hamulyák Közalapítvány részére a
2014.
március
31-ig
felmerülő
működési költségeire a 2013. évi
költségvetésben
a
Közalapítvány
működésére
elkülönített
kölcsönt
magában
foglaló
előirányzatot
átcsoportosítva.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert
a
kölcsönszerződések
megszüntetéséről és a vagyontárgyak
átvételéről szóló, a melléklet szerinti
megállapodás aláírására, valamint a
támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati
Iroda
A határozatban elfogadott dokumentum
megegyezik a 2013. augusztus 26-i
képviselő-testületi
ülés
3.
számú
előterjesztésében foglaltakkal.
270/2013. (VIII. 26.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a szennyvízátemelők
biztonságos üzeme és a szennyvízelvezető
rendszer megbízható működése érdekében
hozzájárul ahhoz, hogy a Dombóvár és
Környéke Víz- és Csatornamű Kft. a
szennyvízrendszer után fizetett bérleti díj
terhére két új FLYGT szivattyút (NP
3085.160 MT 460 2 kW, valamint NP
3102.160 SH 255 4,2 kW típusút)
szerezzen be a kedvezőbb ajánlatot tevő
XILEM Kft.-től, és szereljen fel a
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Búzavirág utcai és a Teleki utcai szennyvíz
átemelőknél.
A Képviselő-testület a fejlesztés érdekében
felhatalmazza a Polgármestert a céltartalék
egy
részének
felhasználására,
az
előirányzat
átcsoportosítására
és
a
Dombóvár és Környéke Víz- és
Csatornamű Kft. felé a megrendelés
aláírására.
Határidő: 2013. szeptember 30. - az
előirányzat átcsoportosítására,
2013. október 31. - a szivattyúk
beszerzésére.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda,
Városüzemeltetési Iroda
271/2013. (VIII. 26.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete, mint a Víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény szerinti ellátásra kötelezett, és mint
a Dombóvár és Környéke Víz-és
Csatornamű Kft. (a továbbiakban kft.)
többségi tulajdonosa kinyilvánítja, hogy a
kft. munkavállalóinak DRV Zrt. általi
átvétele tekintetében kizárólag a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény 36. § (1) bekezdése szerinti
jogcímet (gazdasági egység jogügyleten
alapuló átvétele) tartja törvényesnek.
272/2013. (VIII. 26.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Dombóvári
Művelődési Ház Nkft. finanszírozásával
kapcsolatos
problémák
megoldására
vonatkozó javaslatot nem fogadja el.
273/2013. (VIII. 26.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
közterületek
használatáról szóló 26/2012. (VII. 6.)
önkormányzati rendelet módosítására
vonatkozó javaslat céljával egyetért, a
rendelettervezet tárgyalását a 2013.

Dombóvári Közlöny
szeptember 27-i rendes ülésére napolja el a
közterületi árusításnak a településkép
érdekében
való
korlátozása
feltételrendszerének kidolgozása miatt.
274/2013. (VIII. 26.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy
a Dombóvári Közös Önkormányzati
Hivatal a Dombóvár és Környéke
Többcélú Kistérségi Társulással belső
ellenőrzés ellátására a mellékelt szerződés
szerint feladatellátási szerződést kössön.
Dombóvár
Város
önkormányzatának
Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt
a mellékelt feladatellátási szerződés
aláírására.
Határidő: 2013. augusztus 31. - a
megbízási szerződés aláírása
Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felelős: Jegyző
A határozatban elfogadott dokumentum
megegyezik a 2013. augusztus 26-i
képviselő-testületi
ülés
10.
számú
előterjesztésében foglaltakkal.
275/2013. (VIII. 26.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
létrehozza
a
Dombóvári Értéktár Bizottságot, melynek
feladata a településen fellelhető nemzeti
értékek
azonosítása,
azok
adatait
tartalmazó gyűjtemény létrehozása és
annak a megyei értéktárba történő
továbbítása.
Határidő: 2013. szeptember 27. – Értéktár
Bizottság tagjainak megválasztására, a
Bizottság
működési
szabályzatának
elfogadására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Titkárság
276/2013. (VIII. 26.) Kt. határozat
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1.

Dombóvár
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Dombóvári Sportiskola Egyesület
Úszószakosztálya
uszodahasználati
költségei finanszírozására a 2013. évi
sportkeret terhére elkülönített 10 millió
forintból a II. félévre fennmaradó 4
millió forintos összeget az Egyesület
részére biztosítja.
2.
A Képviselő-testület az Egyesület
II.
féléves
uszodahasználati
költségeinek további támogatására
vonatkozó döntést a 2013. októberi
rendes ülésére napolja el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a támogatási szerződés
tartalmának jóváhagyására és megkötésére.
Határidő: 2013. szeptember 30. –
támogatási szerződés megkötésére
2013. októberi rendes képviselő-testületi
ülés – az Egyesület további támogatására
vonatkozó javaslatra
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Titkárság
277/2013. (VIII. 26.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 178/2013. (V. 13.)
számú határozatára és a sportról szóló
2004. évi I. törvény 64. § (4) bekezdésében
foglaltakra tekintettel vállalja, hogy a
jelenleg a Magyar Államvasutak Zrt.
kizárólagos tulajdonában álló – a
vagyonrendezési eljárást követően a
Magyar Állam tulajdonába kerülő –
Dombóvár, Gyenis A. u. 18. alatti,
dombóvári 1890 hrsz.-ú ingatlant –
ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülés
esetén – Dombóvár Város Önkormányzata
a tulajdonszerzéstől számított 15 évig
elsődlegesen sportcélokra használja, és ezt
az ingatlan esetleges másodlagos jellegű
hasznosítása sem veszélyezteti, tovább az
ingatlant a tulajdonszerzést követő 15 éven
belül csak a sportigazgatási szerv

Dombóvári Közlöny
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vezetőjének hozzájárulásával idegeníti el,
illetve terheli meg.
Határidő: 2013. szeptember 5. – a
határozat továbbítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati
Iroda

törvényben az ingyenes tulajdonba
adással kapcsolatban előírt feltételeket
és kötelezettségeket.
3.

A Képviselő-testület felhatalmazza
a polgármestert, hogy Dombóvár
Város Önkormányzata nevében az
ingatlanok ingyenes önkormányzati
tulajdonba
kerülése
iránti
igénybejelentést és a további szükséges
jognyilatkozatokat megtegye, valamint
a tulajdonba adásról szóló szerződést
megkösse.

278/2013. (VIII. 26.) Kt. határozat

1.

Dombóvár
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete az egyes
állami és
önkormányzati ingatlanok ingyenes
tulajdonba adásáról, valamint a
hitelszerződésből
eredő
kötelezettségeinek eleget tenni nem
tudó
természetes
személyek
lakhatásának biztosításáról szóló 2011.
évi CLXX. törvény módosításáról
szóló 2013. évi CXVIII. törvény
alapján ingyenesen tulajdonba kívánja
venni a törvény 1. mellékletében
szereplő
alábbi
dombóvári
ingatlanokat a Magyar Államtól a
településüzemeltetési
közfeladata
ellátásához:

a)

hrsz:
dombóvári 4871/1
megnevezés:
közterület
ingatlan területe:
3900 m2
tulajdonos:
Magyar Állam
b) hrsz: dombóvári 6013, 6026,
6044, 6053, 6060, 6069, 6086, 6088,
6109
megnevezés:
saját használatú út
ingatlanok területe:
2396, 2888,
755, 2831, 2853, 875, 1115, 10.614,
9583 m2
tulajdonos:
Magyar Állam
2.

A Képviselő-testület kijelenti, hogy
az önkormányzat vállalja a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvényben és a 2013. évi CXVIII.

Határidő: 2013. augusztus 27. –
igénybejelentés elküldése az MNV Zrt.
részére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati
Iroda
279/2013. (VIII. 26.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a biztonságos gyalogos
közlekedés érdekében meg kívánja oldani
az Apáczai Csere János Szakközépiskola
előtti járda javítását, a járdaszakasz
térkövezésével.
A Képviselő-testület a munkák elvégzésére
a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási
NKft.-t jelöli ki, és felhatalmazza a
Polgármestert a szerződés aláírására.
A Képviselő-testület a munkák fedezetére
a város 2013. évi költségvetésének kiadási
oldalán a 109. cím, VI. alcímének 8.
sorában szereplő Rét u. – Szigeterdő
közötti járda felújítás 2 millió forintos
összegét jelöli meg, ugyanakkor kifejezi
szándékát, hogy a 2014. évi költségvetés
tervezésénél figyelembe veszi a Rét utca –
Szigeterdő közötti járda-felújítás immár
teljes hosszban történő kivitelezésének
szükségességét.
Határidő: 2013. október 15. - a
járdajavítás elvégzésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda

Dombóvári Közlöny

280/2013. (VIII. 26.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Dombóvári Közös
Önkormányzati Hivatal székhelyét 7200
Dombóvár, Szabadság u. 18-ra változtatja,
és az alapító okiratának módosítását a
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a módosított és a
módosításokkal egybeszerkesztetett alapító
okiratot aláírja, és az illetékes hatóságok
részére megküldje.
Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati
Iroda
A határozatban elfogadott dokumentum
megegyezik a 2013. augusztus 26-i
képviselő-testületi
ülés
15.
számú
előterjesztésében foglaltakkal.
281/2013. (VIII. 26.) Kt. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 117 millió Ft
összegű,
5
éves
lejáratú
adósságmegújító hitel felvételét rendeli
el. A Képviselő-testület kötelezettséget
vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt
a hitel és járulékainak fizetését az éves
költségvetésébe a fejlesztési kiadások
előtt
betervezi,
jóváhagyja.
A
Képviselő-testület biztosítékként a
helyi adóbevételeket a finanszírozó
bankra engedményezi, valamint a
Kórház utcai dombóvári 2878/10 hrsz.ú ingatlant fedezetül felajánlja.

2. A Képviselő-testület a Magyarország

gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi
CXCIV. törvény előírásai alapján
kérelmet nyújt be a Magyar
Államkincstáron keresztül az 1. pont
szerinti 117 millió Ft összegű
adósságmegújító célhitel felvételének
kormányzati engedélyezéséhez. A
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hitelfelvétel a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvény 10. § (4a) bekezdése szerinti
2012. december 31-e előtt kötött
működési célú ügylet naptári éven túli
futamidejű hitellel történő kiváltására
irányul.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szükséges jognyilatkozatok
megtételére, megállapodások megkötésére.
Határidő:
2013. szeptember 15. – a
kérelem benyújtására
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
282/2013. (VIII. 26.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
önkormányzat
fizetési számlájára a víziközművek
bérletére befolyt díjból 10.000 eFt
átvezetésére vonatkozó javaslatot nem
fogadja el.
283/2013. (VIII. 26.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Magyarország 2013.
évi központi költségvetéséről szóló 2012.
évi CCIV. törvény 4. melléklet 1. pontja
alapján támogatási igényt nyújt be a helyi
önkormányzatok
működőképessége
megőrzését
szolgáló
kiegészítő
támogatására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a pályázat benyújtásához
szükséges nyilatkozatok megtételére.
Határidő:
2013. szeptember 30. – a
pályázat benyújtására
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
284/2013. (VIII. 26.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Gunaras, Fürdő utcai

Dombóvári Közlöny
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fasor állapotával kapcsolatos tájékoztatót
elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda

A
képviselő-testület
felkéri
a
polgármestert, hogy az önkormányzat
2014.
évi
költségvetési
rendelettervezetének összeállításakor a
Kernen tértől északi irányban található
mindkét fasor kivágásához (40 db)
szükséges fedezet biztosítására tegyen
javaslatot.

285/2013. (VIII. 26.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az ágaprító gép
beszerzéséhez
a
költségvetés
környezetvédelmi
alapjából
a
megvásárlásához
szükséges
további
875.660 Ft-ot biztosítja.

Határidő: a 2014. évi költségevetési
rendelettervezet előterjesztése
Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda

RENDELETEK
(A rendeletek egységes szerkezetben megtalálhatóak a www.dombovar.hu honlapon!)
A Képviselő-testület 2013. augusztus 26-i rendkívüli ülésén elfogadott rendeletei:

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
32/2013. (VIII. 28.) rendelete
a reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának
követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról
Dombóvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5)
bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1 A rendelet célja és hatálya
1.§
E rendelet célja Dombóvár Város építészeti, városképi, idegenforgalmi és természeti
értékeinek védelme érdekében a reklám-, információs- és hirdető-, valamint reklámhordozásra alkalmas egyéb berendezések egységes elvek szerinti rendezett és
esztétikus kialakítása, valamint ezek igényes fenntartása.
2.§
(1) E rendelet hatálya Dombóvár Város Önkormányzata
Önkormányzat) közigazgatási területére terjed ki.

(a

továbbiakban:

(2) E rendelet hatálya kiterjed továbbá minden természetes személyre, jogi személyre
és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki (amely) az Önkormányzat
közigazgatási területén reklám-berendezést helyez el, tart fenn vagy kíván
elhelyezni, valamint ilyen céllal felületet alakít ki.
(3) E rendelet hatálya nem terjed ki a választási plakátokra és a választási kampány
során alkalmazott hirdető-berendezésekre.
(4) E rendelet hatálya nem terjed ki a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám
célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól
kormányrendelet hatálya alá tartozó reklám célú berendezésekre.

2 Értelmező rendelkezések
3.§
E rendelet alkalmazásában
1 cégtábla: kereskedelmi-, szolgáltató-, vagy vendéglátó létesítmény (helyiség,
helyiség-együttes) nevét és az ott folytatott tevékenységet a bejáratnál feltüntető
tábla, illetve felirat;
2 cégér: valamely mesterség vagy tevékenység jelvényeként használt, rendszerint
üzlet, műhely, illetve vendéglátó létesítmény bejáratához kifüggesztett tárgy vagy
címerszerű ábra; Cégérnek minősül az a – nem az épület falsíkjára, valamint a
kerítésre, kerítés-kapura kihelyezett – tábla is, mely csak a cégtáblán szereplő
információkat tartalmazza. Nem minősül cégérnek az olyan hirdető-berendezés,
amely nem közvetlenül a kereskedelmi-, szolgáltató-, illetve vendéglátó
létesítmény jellegével, hanem az ott árusított vagy felhasznált termékkel
kapcsolatos.]
3 címtábla: az intézmény vagy vállalkozás nevét, esetleg egyéb adatait feltüntető
tábla, névtábla;
4 egyedi tájékoztató tábla: olyan – rögzített, egyedi méretű, állandó tartalmú –
hirdető-berendezés, mely gazdasági-, kereskedelmi-, szolgáltató-, illetve
vendéglátó tevékenységet végzők megnevezéséről, tevékenységéről, telephelyéről,
illetve megközelítéséről ad információt;
5 fényreklám: rendszerint az építmény homlokzatán vagy tetőfelépítményén
elhelyezett, saját fényforrással rendelkező, világító felületű, vagy külső
fényforrással megvilágított, reklám célokat szolgáló felirat, illetve ábra;
6 hirdetés: minden olyan figyelemfelhívásra alkalmas közlés, információ, amely
valamely áru kelendőségének növelésére vagy szolgáltatás igénybevételére irányul,
illetve valamely kereskedelmi vagy fogyasztói tevékenységet népszerűsít;
7 hirdető-berendezés: minden – az e rendelet hatálya alá tartozó – reklám-,
információs- és hirdető-, valamint reklám-hordozásra alkalmas egyéb berendezés;
8 hirdetőoszlop: plakátok, illetve hirdetmények elhelyezésére szolgáló építmény,
tartószerkezet;
9 kirakat: kereskedelmi vagy szolgáltató létesítmény, műhely helyiségével közvetlen
kapcsolatban lévő, elsősorban árubemutatásra szolgáló, közterületre vagy
közhasználatra átadott területre nyíló, üvegezett felület;
10 reklámtábla:
10.1. a hirdetőtábla: változó tartalmú hirdetések, hirdetmények, közlemények
elhelyezésére szolgáló, közterületről látható építmény, szerkezet vagy
hirdetővitrin,
10.2. a citylight: változó tartalmú hirdetések elhelyezésére szolgáló, egy- vagy
kétoldalú, általában világító hirdető-berendezés,
10.3. az óriás reklámtábla: változó tartalmú, általában kereskedelmi célú
hirdetések elhelyezésére alkalmas, 2m2, vagy annál nagyobb felületű
reklámberendezés,

10.4. a megállító tábla: valamely üzlet, vállalkozás tevékenységéhez
kapcsolódó, közvetlenül az üzlet, vállalkozás környezetében elhelyezett
ideiglenes hirdetőeszköz,
10.5. a totemoszlop: általában főútvonalak mentén lévő, az átmenő forgalom,
illetve jelentősebb vonzásterület kiszolgálását biztosító kereskedelmi és
ellátó létesítmények nagyobb távolságból is látható, 3 méteres
magasságot meghaladó hirdető-berendezése,
11 reklámvitrin: egyedi megjelenésű, egy vagy több oldalon üveglappal borított
szerkezetű, jellemzően termék elhelyezésével valamely üzlet, vállalkozás
áruválasztékának bemutatását szolgáló, kirakatnak nem minősülő hirdetőberendezés;
12 reklámzászló: olyan – rögzített, egyedi méretű tartószerkezetre (zászlórúdra)
szerelt, állandó tartalmú – textil vagy textil-jellegű egyéb anyagból készült hirdetőfelület, mely gazdasági-, kereskedelmi-, szolgáltató-, illetve vendéglátó
tevékenységet végzők megnevezéséről, tevékenységéről, telephelyéről, illetve
megközelítéséről ad információt.
II. FEJEZET
1 A hirdető-berendezések elhelyezésének általános szabályai
4.§
(1) Hirdető-berendezés építése, elhelyezése, áthelyezése, átalakítása és bővítése a
jogszabályok keretei között – az e rendelet, valamint a helyi építési szabályzatok
előírásainak, továbbá a közterület-alakítási tervek tartalmának megfelelően – az
építésügyi hatósági eljárásra, illetve a településképi bejelentési eljárásra vonatkozó
szabályok alapján végezhető.
(2) A településképi bejelentési eljárásra vonatkozó részletes szabályokat külön
önkormányzati rendelet állapítja meg.
(3) Hirdető-berendezés általában csak építményre, kerítésre, támfalra, illetve egyéb
tartószerkezetre szerelve (rögzítve vagy feszítve) helyezhető el, és mozgó felületet
tartalmazó önálló hirdető-berendezés is csak ott és oly módon telepíthető, hogy az a
közlekedés biztonságát nem veszélyeztetheti.
(4) A hirdető-berendezésnek a meglévő épített és természetes környezetbe, a
településképbe illőnek kell lennie.
(5) Hirdetés és hirdetmény – a kézből osztott szórólap kivételével – közterületen csak
hirdető-berendezésen helyezhető el.
(6) Hirdető-berendezésen nem alkalmazható
a) a KRESZ-ben szereplő táblaforma és színösszeállítás, valamint az azokra
szabványosított tipográfia és jelrendszer,
a) villogó fény, futófény, fényvisszaverő felület és olyan világítótest, amely a
közlekedés biztonságát veszélyezteti.

(7) A 2 m2-nél nagyobb felületű hirdető berendezéseken tartós kivitelben fel kell
tüntetni a tulajdonos adatait, név, cím, telefonszám megjelölésével.
(8) Közparkokban, továbbá régészeti és természetvédelmi területeken hirdetőberendezés nem helyezhető el
(9) Reklámzászlók kifeszítése csak időszakosan, rendezvények, ünnepségek,
alkalmával engedélyezhetők, maximálisan 15 napi időtartamra. Közút területe
feletti átfeszítések nem helyezhetők el.
(10) Megállító tábla szolgáltató egységenként legfeljebb 1 db és legfeljebb 1 m 2
nagyságban helyezhető el és csak abban az esetben, ha nem gátolja a gyalogos
közlekedést.
(11) Megállító tábla az egység bejáratától legfeljebb 10 m-es körzetben és a nyitva
tartás ideje alatt helyezhető el.
(12)
α)
β)
χ)
δ)

Hirdető-berendezés nem helyezhető el
többszintes épületek párkányán, erkélyek, loggiák, függőfolyosók mellvédjén;
közterületi szilárd burkolatra;
közterületeken álló fákon, padokon;
szobrokon, emlékműveken.

(13) A hirdető-berendezés elhelyezője köteles gondoskodni annak rendszeres
karbantartásáról, valamint arról, hogy a berendezés ne okozzon kárt az általa
érintett létesítményben és annak rendeltetésszerű használatát ne korlátozza.
(14)

A város belterületén óriás reklámtábla nem helyezhető el.
2 Hirdető-berendezések elhelyezése
építmények közterületről látható felületén
5.§

(1) Építmény homlokzatán, építési telek kerítésén, kerítéskapuján és támfalán
kizárólag az ingatlan rendeltetési egységeiben folytatott kereskedelmi-, szolgáltatóilletve vendéglátó tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó hirdető-berendezés
(cég- és címtábla, cégér és ilyen célú fényreklám) létesíthető, illetve az építési
telken csak hasonló tartalmú önálló hirdető-berendezés helyezhető el.
(2) Az (1) bekezdés szerint tervezett hirdető-berendezések tartó-, illetve hordozó
szerkezeteit, felületeit úgy kell kialakítani, hogy azok méretei, arányai és
alkalmazott anyagai illeszkedjenek az érintett épület (építmény), valamint egyéb
felület építészeti megoldásaihoz. Az engedélyezett, illetve – településképi
bejelentési eljárás során – tudomásul vett tervnek megfelelően a tervezett hirdető-

berendezések tetszőleges sorrendben szerelhetők fel és a szerkezeten belüli
tényleges reklám-, illetve információs felületek külön terv nélkül alakíthatók ki
úgy, hogy az alkalmazott tipográfia és grafika, valamint a kiválasztott színek
lehetőleg illeszkedjenek az érintett épület karakteréhez.
3 Az építésügyi hatósági engedélyezési és
a településképi bejelentési eljárás egyes szabályai
6.§
(1) A hirdető-berendezés (ide értve a cég- és címtáblát is) építése, elhelyezése,
áthelyezése, átalakítása és bővítése (a továbbiakban együtt: létesítése) – a (2)
bekezdésben foglalt kivétellel – külön rendeletben meghatározott körben
településképi bejelentés alapján végezhető.
(2) Jogszabály szerint építésügyi hatósági engedély alapján létesíthető hirdetőberendezés építésügyi hatósági engedély iránti kérelméhez csatolni kell az
Önkormányzat előzetes településképi véleményét, továbbá – ha a berendezés
közterületen létesül, vagy a közterület fölé 10 cm-t meghaladó mértékben benyúlik
– a közterület tulajdonosának előzetes engedélyét.
III. FEJEZET
A közterületi hirdető-berendezések
1 A hirdető-berendezések közterületeken való létesítésének
általános szabályai
7.§
(1) Közterületen elhelyezettnek minősülnek a közterületen lévő építmények (beleértve
a közmű-műtárgyak) felületein elhelyezett hirdető-berendezések, valamint a
közterület be nem épített területe fölött átfeszített reklám-felület is.
(2) Közterületen elhelyezettnek minősül továbbá minden olyan hirdető-berendezés,
amelynek tartóeleme (fal, kerítés vagy egyéb tartószerkezet) magánterületen van,
de a berendezés függőleges vetülete 10 cm-t meghaladó mértékben a közterületre
esik.
(3) A közterületi építményeken (pavilon, telefonfülke, kapcsolószekrény és egyéb
gépészeti berendezés felületén) elhelyezett hirdető-felületeket úgy kell tekinteni,
mintha az elhelyezésre szolgáló építmény a hirdető-berendezés tartószerkezete
lenne. Az ilyen típusú reklámokra és hirdetésekre a tartószerkezet létesítésére,
elhelyezésére vonatkozó engedélytől függetlenül közterület-használati engedélyt
kell kérni és a hirdető-berendezés után az e rendelet szerinti díjat kell fizetni.
(4) Közterület fölé átfeszített reklám-felület csak közterület-használati engedéllyel
létesíthető.

2 A közterület használatára vonatkozó szabályok
8.§
(1) A hirdető-berendezés közterületen való elhelyezéséhez (a továbbiakban:
közterület használat) közterület-használati engedély szükséges.
(2) A hirdető-berendezés közterületen való elhelyezésére vonatkozó engedélyezési
eljárás során megfelelően alkalmazni kell Dombóvár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII. 6.)
önkormányzati rendelete szabályai alkalmazandók.
(3) Amennyiben a hirdető-berendezés elhelyezése építésügyi hatósági engedélyvagy településképi bejelentés-köteles, úgy ezen eljárások lefolytatása érdekében
előzetes közterület-használati engedely is kiadható, amely alapján csak az építési
engedély (új épület építése esetében a használatbavételi engedély) jogerőre
emelkedése, illetve a településképi bejelentés tudomásul vétele esetében adható ki a
végleges engedély.
3 A közterület-használati díj
9.§
(1) A hirdető-berendezés (ide értve a közterület fölé 10 cm-t meghaladó mértékben
benyúló hirdető-berendezést is) közterületen történő elhelyezéséért közterülethasználati díjat kell fizetni.
(2) A közterület-használati díj megállapításánál
a) a hirdető-berendezés teljes hirdetőfelülete, több hirdetőfelület esetén azok
egybeszámított felülete, illetve
b) a hirdető-berendezéssel elfoglalt terület (ide értve a hozzá tartozó – az
alapterületen túlnyúló – szerkezet is) négyzetméterekben számított területe
közül a nagyobbat kell figyelembe venni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti számítás során minden megkezdett négyzetméter egész
négyzetméternek számít. A közterület-használati díj megállapítása szempontjából a
figyelembe vehető legkisebb elfoglalt terület 2 m2.
(4) A közterület-használati díjak mértékét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
IV. FEJEZET
A jogellenesen elhelyezett hirdető-berendezések

10.§
(1) Aki a hirdető-berendezést
a) a szükséges engedélyek hiányában, vagy
b) a közterületen közterület-használati engedély nélkül, vagy attól eltérő módon
(különösen az engedélyben meghatározott mértéket meghaladó alapterületben),
vagy
c) az e rendelet egyéb előírásainak megsértésével
helyezi el, létesíti vagy tartja fenn, köteles az Önkormányzat vagy megbízottja
felhívására a jogellenes állapotot haladéktalanul megszüntetni, továbbá –
közterület esetében – kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti állapotának
helyreállítására. Amennyiben a kötelezett ezen kötelezettségeinek az előírt
határidőre nem tesz eleget, a polgármester a munkák elvégzését településképi
kötelezés formájában elrendelheti, illetve az Étv. 29. § (7) bekezdésében foglalt
szankciót alkalmazhatja.
(2) Aki a hirdető-berendezést a közterületen közterület-használati engedély nélkül,
vagy az engedélytől eltérő módon helyezi el, létesíti vagy tartja fenn, azzal
szemben – a ténylegesen használt időtartamra és területi mértékre – az egyébként
meghatározott (meghatározható) közterület-használati díj kétszeresének megfelelő
összegű díjfizetési kötelezettséget kell megállapítani.
(3) Amennyiben a jogellenes közterület-használat az engedélyezés feltételeinek
egyébként megfelel – kérelemre – a közterület-használati engedély a jövőre
vonatkozóan kiadható. Ezzel azonban a használó nem mentesül az (2) bekezdésben
említett díjfizetési kötelezettség alól.
(4) Az e rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelők, illetve a
Polgármesteri Hivatal megbízott ügyintézői a helyszínen vagy más alkalmas
módon ellenőrizik.
V. FEJEZET
Záró rendelkezések
11.§
(1) Ez a rendelet 2013. szeptember 15-én lép hatályba.
(2) Az e rendelet hatályba lépésekor már meglévő (felszerelt) hirdető-berendezések
továbbra is változatlanul fennmaradhatnak mindaddig, amíg azokat az elhelyező
nem kívánja áthelyezni, átalakítani vagy bővíteni. Ez utóbbi esetekben már az e
rendelet előírásai szerint kell eljárni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti rendelkezés nem akadálya az Étv. szerinti településképi
kötelezés alkalmazásának.

Szabó Loránd
polgármester

dr.

Letenyei
jegyző

Róbert

1. számú melléklet a 32/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
A hirdető-berendezések utáni közterület-használati díjak
A hirdető-berendezés típusa

Díjtételek

a közterület fölé a homlokzati falsíktól 10 1.200,- Ft/ m2/hó
cm-en túl nyúló üzlethomlokzat, portál,
kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető)
Cég- és címtábla
1.200,- Ft/m2/hó
Cégér
1.200,- Ft/m2/hó
Egyedi tájékoztató tábla
1.200,- Ft/m2/hó
Hirdetőtábla
1.200,- Ft/m2/hó
Hirdetővitrin
1.200,- Ft/m2/hó
Citylight berendezés
1.200,- Ft/m2/hó
Megállító tábla
1.500 Ft/m2/hó 175
Ft/db/nap
Óriás reklámtábla
1.000,- Ft/m2/hó
Totemoszlop
1.000,- Ft/m2/hó
Reklámzászló
1.000,- Ft/m2/hó
A közterület-használat legkisebb díja
3.000,- Ft

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete
a településképi bejelentési és a településképi kötelezési eljárásról
Dombóvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5)
bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja Dombóvár város építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek
védelme és igényes alakítása érdekében - a helyi adottságok figyelembevételével - a
városképi illeszkedéssel kapcsolatos követelmények érvényesítése, valamint beépítésre
szánt területek rendeltetésszerű használatának biztosítása, összességében az épített
környezet rendezett és esztétikus kialakítása.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya Dombóvár város közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki/amely Dombóvár város
közigazgatási területén
1. reklám-berendezést helyez el, tart fenn vagy kíván elhelyezni, valamint ilyen
céllal felületet alakít ki,
2. a rendelet 3.§-ában foglalt, építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési
tevékenységet
végez,
vagy
azzal
összefüggő
építészeti-műszaki
tervdokumentációt készít vagy
3. a rendelet 4.§-ában foglalt, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési
tevékenységet
végez,
vagy
azzal
összefüggő
építészeti-műszaki
tervdokumentációt készít.
II. FEJEZET
A TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS
3. §
(1) A jelen rendelet előírásai szerint településképi bejelentési eljárást kell
lefolytatni

a) Olyan önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása,
átalakítása, bővítése esetében, amelynek mérete az építési tevékenység után sem
haladja meg
1. beépítésre nem szánt területen a 9,0 m magasságot,
2. beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot;
b) hirdetés épület tetőfelületén illetve véghomlokzatán történő elhelyezése
esetében illetve
c) hirdetés a helyi építészeti értékek védelméről szóló rendelet hatálya alá tartozó
ingatlanon vagy területen történő elhelyezése esetében;
d) szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával
együtt mért magassága 3,0 m-nél nagyobb, de nem haladja meg a 6,0 m-t;
e) zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, melynek terepszinttől mért magassága
3,0 m-nél nagyobb, de a 6,0 métert nem haladja meg.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt reklám-, illetve hirdető-berendezések
kialakításával és elhelyezésével kapcsolatos szabályokat és követelményeket a
képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg.
(3) Amennyiben az (1) bekezdésben felsorolt építmények illetve berendezések
elhelyezésére közterületen kerül sor, a közterület-használati engedély kiadására
csak a településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően, a bejelentés
tudomásulvételét tartalmazó igazolás alapján, és az abban meghatározott kikötések
figyelembevételével kerülhet sor.
A településképi bejelentési eljárás lefolytatása
4. §
(1) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott –
papíralapú – bejelentésre indul. A bejelentéshez papíralapú dokumentációt vagy a
dokumentációt tartalmazó digitális adathordozót kell mellékelni.
(2) A dokumentációnak – a bejelentés tárgyának megfelelően – tartalmaznia kell a –
megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által készített –
aa) műszaki leírást (a telepítésről és az építészeti kialakításról),
ab) látványtervet vagy fotómontázst,
ac) helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok
feltüntetésével.
(3) A polgármesternek a településképi bejelentéssel kapcsolatos döntését a főépítész
készíti elő.

III. FEJEZET
A TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉSI ELJÁRÁS
5. §
(1) A polgármester településképi kötelezés formájában elrendelheti a reklámok,

reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről,
feltételeiről és tilalmáról szóló önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó, annak
rendelkezéseivel ellentétes és a településképet rontó hirdetések megszüntetését.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti településképi kötelezettségek

megszegése és végre nem hajtása esetén e magatartás elkövetőjével szemben 50
000 forintig terjedhető bírság kiszabását rendeli el.
IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
6. §
Ez a rendelet 2013. szeptember 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően
indult eljárásokban kell alkalmazni.

Szabó Loránd
polgármester

dr.

Letenyei
jegyző

Róbert

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete
Dombóvár város helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről
szóló 10/2004 (IV. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében és a természetvédelemről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) b)
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13.§ (1) bekezdés 5. pontja alapján meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Dombóvár város helyi
jelentőségű természeti értékeinek védelméről szóló 10/2004. (IV. 19.) önkormányzati
rendelet 1. számú melléklet (4) bekezdésének „0173” szövegrésze helyébe a „0173/1,
0173/3” szövegrész lép.
2.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011.
(III.4.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül
helyezéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában,
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés c) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában,
és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.
§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 10/2011. (III.4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 1.1. pontjában foglalt
táblázat 40. sora.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.
Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2013 (VIII. 28.) önkormányzati rendelete
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 11/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. ♣
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 11/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az önkormányzat és a képviselő-testület székhelye és címe: 7200 Dombóvár,
Szabadság u. 18.”
2. ♣
Ez a rendelet 2013. szeptember 16-án lép hatályba és 2013. szeptember 17-én hatályát
veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző
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