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HATÁROZATOK
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. október 31-i rendes
ülésén elfogadott határozatai:
331/2013. (X. 31.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Dombóvári
Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
Dombóvári
Hivatásos
Tűzoltóparancsnokságának beszámolóját
Dombóvár tűzvédelmi helyzetéről, a
tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről
és az azzal kapcsolatos feladatokról
elfogadja.
A határozatban elfogadott dokumentum
megegyezik a 2013. október 31-i képviselőtestületi ülés 2. számú előterjesztésében
foglaltakkal.
332/2013. (X. 31.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
együttműködési
megállapodás megkötését kezdeményezi a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Dombóvári Járási, illetve Szekszárdi
Tankerületével.
A
Képviselő-testület
felkéri
a
polgármestert, hogy a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Dombóvári
Járási, illetve Szekszárdi Tankerületével
egyeztetetett megállapodást terjessze a
2013. decemberi rendes testületi ülés elé.
Határidő: 2013. decemberi rendes
képviselő-testületi ülés
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati
Iroda
333/2013. (X. 31.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elrendeli a Dombóvári
Járási Hivatal kialakításáról a Tolna

Megyei Kormányhivatallal kötött, a
Dombóvár, Szent István tér 1. alatti
ingatlan használatba adásáról szóló
megállapodás módosításának, valamint a
Szent István tér 1. alatti ingatlan
üzemeltetéséről
szóló
végleges
megállapodásnak az előkészítését és a
novemberi
rendes
ülésre
történő
előterjesztését.
Határidő: 2013. november 30.
Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati
Iroda
334/2013. (X. 31.) Kt. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
387/2012.
(XII.14.) számú határozatának 1. és 2.
pontja alapján a dombóvári települési
nemzetiségi
önkormányzatokkal,
illetve
a
Dombóvári
Német
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
megállapodások 2013. november 30-ig
történő
meghosszabbítását
kezdeményezi, és felhatalmazza a
polgármestert azok megkötésére.
2. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy
387/2012. (XII.14.) Kt. határozatának
1. pontja alapján kötött megállapodás
módosítás 2013. december 1-gyel
kerüljön
megszüntetésre,
és
a
Dombóvár, Bezerédj utca 14. alatt
található következő helyiségek ismét a
dombóvári
települési
nemzetiségi
önkormányzatok
használatába
kerüljenek:
−
iroda (bemutató terem)
2
18,90 m (1306/A/3. külön helyrajzi
szám egyik irodahelyisége)
−
iroda
18,40
m2
(1306/A/3. külön helyrajzi szám
egyik irodahelyisége).
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A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert
a
megállapodás
megszüntetéséről szóló jognyilatkozat
megtételére.
Határidő: 2013. november 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati
Iroda

-3-

IX. évfolyam 16. szám
használatáért befolyt bérleti díjat jelöli
meg.
5. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a megbízási szerződés
tartalmának
meghatározására
és
aláírására.
Határidő: azonnal – a szerződés aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda

335/2013. (X. 31.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza
a
jegyzőt, hogy 2014. január 1. napjától az
anyakönyvi események (házasságkötések)
önkormányzat által biztosított helyszínéül
szolgáló, a Művelődési Házban (7200
Dombóvár, Hunyadi tér 25.) található
Majoros terem bérletére vonatkozóan – a
kapott árajánlat szerint – együttműködési
megállapodást kössön a Dombóvári
Művelődési Ház Nonprofit Kft.-vel.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda
336/2013. (X. 31.) Kt. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megbízza
a
Dombóvár és Környéke Víz-és
Csatornamű Kft.-t az önkormányzatot
terhelő
víziközmű-fejlesztésekkel
kapcsolatos
műszaki
tanácsadói
feladatok ellátásával. A képviselőtestület hozzájárul ahhoz, hogy a Kft. a
szerződés teljesítéséhez harmadik
személyt (teljesítési segéd) vegyen
igénybe.
2. A megbízás 2013. november 1-jétől
egyéves határozott időtartamra jön
létre.
3. A képviselő-testület a megbízási díjat
havi nettó 300.000,- forintos összegben
állapítja meg.
4. A képviselő-testület a megbízási díj
fedezeteként a víziközmű vagyon

337/2013. (X. 31.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az
önkormányzati
tulajdonú
Dombóvár,
Kinizsi u. 37. alatti, 1971/1 hrsz.-ú ingatlan
főépületben
a
Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ
által
fenntartott Tolna Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Dombóvári Tagintézménye
helyiségeket használhasson a 2013.
szeptember
30-ig a „Kapaszkodó”
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató
Központ által használt emeleti helyiségek
közül.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert
a
Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal kötött
használati szerződés módosítására.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati
Iroda
338/2013. (X. 31.) Kt. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az államháztartási
törvény
végrehajtásáról
szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet
(Ávr.) 10. § (5) bekezdése alapján
a) az irányítása alá tartozó Integrált
Önkormányzati Szolgáltató Szervezet, mint kijelölt gazdasági szervezet és a Dombóvári Szivárvány
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Óvoda és Bölcsőde költségvetési
szerv között, az Ávr. 10. § (4) bekezdése szerinti munkamegosztási
megállapodást jóváhagyja.
b) az irányítása alá tartozó Integrált
Önkormányzati Szolgáltató Szervezet, mint kijelölt gazdasági szervezet és a Dombóvári Gyermekvilág
Óvoda költségvetési szerv között,
az Ávr. 10. § (4) bekezdése szerinti
munkamegosztási
megállapodást
jóváhagyja,
c) az irányítása alá tartozó Integrált
Önkormányzati Szolgáltató Szervezet, mint kijelölt gazdasági szervezet és a Dombóvár Város Könyvtára költségvetési szerv között, az
Ávr. 10. § (4) bekezdése szerinti
munkamegosztási
megállapodást
jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a megállapodások aláírására.
Határidő: 2013. november 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati
Iroda
2. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Ávr. 10. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti megállapodást a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ
Társulással a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a
polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. november 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati
Iroda
3. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Ávr. 10. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti megállapodást a Dombóvár Város, Gyulaj és
Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulásával a melléklet sze-
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rinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. november 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati
Iroda
4. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az államháztartási
törvény
végrehajtásáról
szóló
368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet
(Ávr.) 10. § (5) bekezdése alapján
a) az irányítása alá tartozó Integrált
Önkormányzati Szolgáltató Szervezet , mint gazdasági szervezet és a
„Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ
Társulás irányítása alá tartozó „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ között
az Ávr 10. § (4) bekezdése szerinti
munkamegosztási
megállapodást
jóváhagyja.
b) az irányítása alá tartozó Integrált
Önkormányzati Szolgáltató Szervezet, mint gazdasági szervezet és a
Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs
Községek Szociális Intézményfenntartó Társulása irányítása alá tartozó Egyesített Szociális Intézmény
között az Ávr 10. § (4) bekezdése
szerinti munkamegosztási megállapodást jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a megállapodások aláírására.
Határidő: 2013. november 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati
Iroda
A határozatban elfogadott dokumentumok
megegyeznek a 2013. október 31-i
képviselő-testületi
ülés
11.
számú
előterjesztésében foglaltakkal.
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339/2013. (X. 31.) Kt. határozat

A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert
a
megszüntetéssel
kapcsolatos
további
szükséges
intézkedések
és
jognyilatkozatok
megtételére.

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Kapaszkodó”
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató
Központ Társulás, valamint a Dombóvár
Város, Gyulaj és Szakcs Községek
Szociális Intézményfenntartó Társulása
tekintetében
a
Dombóvári
Közös
Önkormányzati Hivatal által végzett
munkaszervezeti feladatok ellátásának éves
költségét a hivatali feladatellátásra jutó
mindenkori
költségvetési
támogatás
fajlagos összegének kétszeresében állapítja
meg.

2. A

Képviselő-testület
alapítói
jogkörben eljárva kezdeményezi,
hogy a megszűnő Közalapítvány
vagyona a végelszámolási eljárás
után
Dombóvár
Város
Önkormányzatához, mint alapítóhoz
kerüljön vissza. A Képviselő-testület
kötelezettséget vállal arra, hogy az
Önkormányzat a megszerzett vagyont
a megszűnt Közalapítvány céljára, a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat
önkormányzati
forrásának
kiegészítésére és ezen keresztül a
felsőfokú tanulmányokat folytató
dombóvári fiatalok támogatására
használja fel.

A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert
a
társulások
munkaszervezeti
feladatainak,
gazdálkodásának és a belső ellenőrzésének
részletes
feltételeit
tartalmazó
megállapodások
tartalmának
jóváhagyására
és
megkötésére
az
intézményfenntartó társulásokkal.

A Képviselő-testület felkéri a
polgármestert, hogy a Közalapítvány
megszűnését követően - a hitelezők
kielégítése után - a megszűnt
Közalapítvány
vagyonának
átvételéről a jogszabályi előírásoknak
megfelelően gondoskodjon.

Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati
Iroda
340/2013. (X. 31.) Kt. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
államháztartásról
szóló1992.
évi
XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2006.
évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése
alapján alapítói jogkörben eljárva úgy
határoz,
hogy
kezdeményezi
a
Dombóvári
Fiatal
Értelmiségért
Közalapítvány
(székhely:
7200
Dombóvár, Szent István tér 1.,
országos nyilvántartásbeli azonosító:
74802 / 1997 ) megszüntetését, mivel a
Közalapítvány által végzett közfeladat
ellátása más módon, más szervezeti
keretben, az önkormányzat által
végezett közvetlen feladatellátással
hatékonyabban megvalósítható.

3. A Képviselő-testület köszönetét fejezi
ki a Közalapítvány mindenkori
kuratóriumi tagjainak munkájukért.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati
Iroda

341/2013. (X. 31.) Kt. határozat
1.

Dombóvár
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Hamulyák Közalapítvány alapító
okiratát a melléklet szerint módosítja.

Dombóvári Közlöny
2.
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Dombóvár
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Dombóvári Szociális Lakásalap
Alapítvány alapító okiratát a melléklet
szerint módosítja

A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert
az
alapító
okirat
módosításával
kapcsolatos
teendők
ellátására.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati
Iroda
A határozatban elfogadott dokumentumok
megegyeznek a 2013. október 31-i
képviselő-testületi
ülés
12.
számú
előterjesztésében foglaltakkal.
342/2013. (X. 31.) Kt. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
támogatja
a
Dombóvári
Városés
Lakásgazdálkodási Nkft. megbízását a
parkfenntartási, gyalogos és kerékpáros
közlekedőfelületek tisztítási, valamint
hóeltakarítási és síkosságmentesítési
feladatok 2014. február 1-jétől március
31-ig történő ellátásával.

IX. évfolyam 16. szám
felmérés
elkészíttetésére
irányuló
beszerzési eljárás megindítására.
Határidő:
1. 2013. november 15. – a beszerzési
eljárás megindítására
2. 2013. december 31. – a megbízás
részletes feltételeinek előterjesztésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
1. Jegyző, Városüzemeltetési Iroda
2. Városüzemeltetési Iroda
343/2013. (X. 31.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
képviselő-testülete a 321/2012. (X. 18.)
határozattal elfogadott 2013. évi belső
ellenőrzési terv módosítását a melléklet
szerint elfogadja.
A határozatban elfogadott dokumentum
megegyezik a 2013. október 31-i képviselőtestületi ülés 23. számú előterjesztésében
foglaltakkal.
344/2013. (X. 31.) Kt. határozat
1.

2. A

képviselő-testület
felkéri
a
polgármestert, hogy a megbízás
részletes feltételeit 2013. december 31ig terjessze a képviselő-testület elé
jóváhagyásra.

3. A képviselő-testület támogatja a
parkfenntartási, gyalogos és kerékpáros
közlekedőfelületek tisztítási, valamint
hóeltakarítási és síkosságmentesítési
feladatok hosszú távú ellátásának
alapját szolgáló műszaki felmérés
elkészíttetését, amelynek fedezetét a
2014. évi költségvetésében biztosítja.

4. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert

a

3.

pont

szerinti

Dombóvár
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
biztosítja 17 fő 2014. évre áthúzódó
hosszabb
időtartamú
közfoglalkoztatását 2013. december 1.
és 2014. február 28. közötti időszakra a
következő szervezetek számára:

Sorsz.
1.
2.

3.
4.

Intézmény
megnevezése
Dombóvári
Szivárvány Óvoda
és Bölcsőde
Dombóvári
Gyermekvilág
Általános
Művelődési
Központ
Százszorszép
Óvoda
Városi Könyvtár
Kapaszkodó

Létszám
igény /fő
2
2

4
1

Dombóvári Közlöny

5.

6.

Szociális
és
Gyermekjóléti
Alapszolgáltató
Központ
Integrált
Önkormányzati
Szolgáltató
Szervezet
Dombóvári Közös
Önkormányzati
Hivatal
Összesen
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2

6
17

A
Képviselő-testület
a
közfoglalkoztatáshoz 491.661,- Ft
önrészt
biztosít
a
2014.
évi
költségvetés terhére.
2.

IX. évfolyam 16. szám

Dombóvár
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs
Községek Szociális Intézményfenntartó
Társulása számára 6 fő 2014. évre
áthúzódó
hosszabb
időtartamú
közfoglalkoztatásához járul hozzá
2013. december 1-től 2014. február 28ig.

A
Képviselő-testület
a
közfoglalkoztatáshoz 173.527,- Ft önrészt
biztosít a 2014. évi költségvetés terhére.
Határidő: 2013. november 15. - kérelmek
benyújtására
Felelős: Intézményvezetők, Társulási
Tanács elnöke
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda
345/2013. (X. 31.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Dombóvár és
Környéke Többcélú Kistérségi Társulás
2013. I. félévi szakmai munkájáról szóló
beszámolót elfogadja.
A határozatban elfogadott dokumentum
megegyezik a 2013. október 31-i képviselőtestületi ülés 28. számú előterjesztésében
foglaltakkal.

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Mecsek-Dráva
Önkormányzati Társulás 2012. évi
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a
társulási cél megvalósulásáról szóló
beszámolóját elfogadja, valamint a
Mecsek-Dráva
Hulladékgazdálkodási
Program
rekultivációs
folyamatainak
Dombóvárt érintő fejleményeiről szóló
tájékoztatóját tudomásul veszi.
A határozatban elfogadott dokumentum
megegyezik a 2013. október 31-i képviselőtestületi ülés 29. számú előterjesztésében
foglaltakkal.
347/2013. (X. 31.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hozzájárul,
hogy
Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs
Községek Szociális Intézményfenntartó
Társulása vállalja a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás ellátását a társulás által
fenntartott Egyesített Szociális Intézmény
működési engedélyében meghatározott
településeken
és
feladatellátási
megállapodást kössön a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatósággal 2014.
január 1-jétől.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
társulási tanácsba delegált képviselőt, hogy
a feladatellátás vállalása és a szerződés
megkötése mellett szavazzon.
Határidő: 2013. november 30.
Felelős: Dr. Janek Attila, társulási tanácsba
delegált képviselő
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati
Iroda
348/2013. (X. 31.) Kt. határozat
Dombóvár Város
Képviselő-testülete:

Önkormányzatának

Dombóvári Közlöny
1. a polgármester beszámolóját a lejárt
határidejű határozat végrehajtásáról,
beszámolóját az átruházott hatáskörben
tett intézkedésekről, tájékoztatóját a két
ülés közötti fontosabb eseményekről
nem fogadja el.
2. az alábbi határozatok végrehajtási
határidejének a következők szerinti
meghosszabbítását nem fogadja el.
2013. november 30-ig: 393/2012. (XII.
14.), 163/2013. (IV. 25.), 281/2013.
(VIII. 26.), 295/2013. (IX. 26.)
2013. december 31-ig: 114/2013. (III.
28.), 232/2013. (VI. 27.), 268/2013.
(VIII. 26.) 1. pontja
2014. január 1-ig: 157/2013. (IV. 25.)
3. a 46/2013. (II. 14.) számú határozat
visszavonását nem fogadja el.
4. a Dombóvár, Ifjúság u. 1. alatti
ingatlan
vásárlására
vonatkozó
elutasító javaslatot nem fogadja el.
5. a 2.M.139/2012. számú munkaügyi
perben
Szabó
Loránd
felperes
egyezségi ajánlatát, és a 83/2012. (III.
21.) számú határozat visszavonását
nem fogadja el.
6. a polgármester által az ÖKO-DOMBÓ
Kft. 2013. október 15-i taggyűlésén
gépjármű bérlettel kapcsolatosan hozott
döntés
jóváhagyására
vonatkozó
javaslatot nem fogadja el.
349/2013. (X. 31.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Tolna Megyei
Kormányhivatal Kormánymegbízottjának
2013. szeptember 18-án kelt XVII.-B22/1156-1/2013. számú javaslatára és
egyben a törvényességi felügyeleti
vizsgálat
tárgykörében
tett
megállapításaival
kapcsolatos
polgármesteri javaslatot nem fogadja el.

350/2013. (X. 31.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 330/2013. (X. 10.)
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IX. évfolyam 16. szám
Kt. határozat végrehajtási határidejének
meghosszabbítására vonatkozó javaslatot
nem fogadja el.
351/2013. (X. 31.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete:
1. a polgármester beszámolóját a
192/2011. (V. 5.), 99/2012. (III. 29.),
360/2012. (XII. 14.), 36/2013. (I. 31.),
81/2013. (III. 7.), 120/2013. (III. 28.),
154/2013. (IV. 25.), 161/2013. (IX.
26.), 164/2013. (IV. 25.), 179/2013. (V.
13.), 180/2013. (V. 16.), 181/2013. (V.
16.), 184/2013. (V. 16.), 185/2013. (V.
16.), 189/2013. (V. 16.), 194/2013. (V.
30.), 195/2013. (V.30.), 202/2013. (V.
30.), 205/2013. (V. 30.), 215/2013. (V.
30.), 219/2013. (VI. 20.), 220/2013.
(VI. 20.), 221/2013. (VI. 20.),
222/2013. (VI. 20.), 223/2013. (VI.
20.), 224/2013. (VI. 20.), 225/2013.
(VI. 27.), 227/2013. (VI. 27.),
228/2013. (VI. 27.), 229/2013. (VI.
27.), 230/2013. (VI. 27.), 231/2013.
(VI. 27.), 233/2013. (VI. 27.),
235/2013. (VI. 27.), 237/2013. (VI.
27.), 241/2013. (VI. 27.), 242/2013.
(VI. 27.), 243/2013. (VI. 27.),
246/2013. (VI. 27.), 250/2013. (VI.
27.), 251/2013. (VI. 27.), 252/2013.
(VI. 27.), 254/2013. (VI. 27.),
255/2013. (VI. 27.), 256/2013. (VI.
27.), 257/2013. (VI. 27.), 259/2013.
(VI. 27.), 260/2013. (VI. 27.),
261/2013. (VI. 27.), 264/2013. (VIII.
1.), 265/2013. (VIII. 26.), 266/2013.
(VIII. 26.), 267/2013. (VIII. 26.),
268/2013. (VIII. 26.), 269/2013. (VIII.
26.), 270/2013. (VIII. 26.), 274/2013.
(VIII. 26.), 275/2013. (VIII. 26.),
276/2013. (VIII. 26.), 277/2013. (VIII.
26.), 278/2013. (VIII. 26.), 279/2013.
(VIII. 26.), 280/2013. (VIII. 26.),
283/2013. (VIII. 26.), 285/2013. (VIII.
26.), 292/2013. (IX. 26.), 294/2013.
(IX. 26.), 296/2013. (IX. 26.),
297/2013, (IX. 26.), 298/2013. (IX.
26.), 301/2013. (IX. 26.), 303/2013.

Dombóvári Közlöny

2.

3.
4.

5.

6.

7.

(IX. 26.), 305/2013. (IX. 26.),
309/2013. (IX. 26.), 310/2013. (IX.
26.), 311/2013. (IX. 26.), 313/2013.
(IX. 26.), 315/2013. (IX. 26.),
318/2013. (IX. 26.), 322/2013. (X. 10.),
324/2013. (X. 10.), 327/2013. (X. 10.)
lejárt
határidejű
határozat
végrehajtásáról,
beszámolóját
az
átruházott
hatáskörben
tett
intézkedésekről, tájékoztatóját a két
ülés közötti fontosabb eseményekről
elfogadja.
az alábbi határozatok végrehajtási
határidejét a következők szerint
meghosszabbítja:
2013. november 30-ig: 393/2012. (XII.
14.), 163/2013. (IV. 25.), 281/2013.
(VIII. 26.), 295/2013. (IX. 26.)
2013. december 31-ig: 114/2013. (III.
28.), 232/2013. (VI. 27.), 268/2013.
(VIII. 26.) 1. pontja
2014. március 31-ig: 331/2012. (XI. 5.)
2014. szeptember 30-ig: 46/2013. (II.
14.)
a 157/2013. (IV. 25.) határozat
végrehajtásáról szóló beszámolót nem
fogadja el.
a 393/2012. (XII. 14.) határozat
végrehajtásáról szóló beszámolóból
azon állítást, hogy a„A kuratórium
elnöke nem kereste a hivatalt.”, nem
fogadja el.
az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló
10/2011. (III. 4.) önkormányzati
rendelet 13. § (13) bekezdése alapján
nem járul hozzá a Dombóvár, Ifjúság u.
1. alatti ingatlan vásárlására vonatkozó
döntésnek a rendelet szerint hatáskörrel
rendelkező önkormányzati szerv elé
történő terjesztéséhez, és a vásárlásra
vonatkozó döntés előkészítése során
értékbecslés megrendeléséhez.
a 2.M.139/2012. számú munkaügyi
perben
Szabó
Loránd
felperes
egyezségi ajánlatát elfogadja, és a
83/2012. (III. 21.) számú határozatát
visszavonja.
a polgármester által az ÖKO-DOMBÓ
Kft. 2013. október 15-i taggyűlésén
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IX. évfolyam 16. szám
gépjármű bérlettel kapcsolatosan hozott
döntést jóváhagyja.
352/2013. (X. 31.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Tolna Megyei
Kormányhivatal Kormánymegbízottjának
2013. szeptember 18-án kelt XVII.-B22/1156-1/2013. számú javaslatára és
egyben a törvényességi felügyeleti
vizsgálat
tárgykörében
tett
megállapításaival
kapcsolatos
polgármesteri javaslatot – az újabb
szavazásra bocsátás eredményeként –
ismételten nem fogadja el.
353/2013. (X. 31.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 330/2013. (X.10.) Kt.
határozat végrehajtási határidejét 2013.
november 19. napjáig meghosszabbítja
tekintettel arra, hogy a másodfokú bírósági
tárgyalás napja 2013. november 20.
A Képviselő-testület az első fizetés
határidejét 2013. november 18. napjával
állapítja meg. A megállapodás joghatályos
létrejöttének további feltétele, ha az első
részlet 2013. november 19. napjáig
megérkezik
az
Önkormányzat
egyszámlájára és a Zrt. a fellebbezéstől
eláll.
354/2013. (X. 31.) Kt. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
támogatja
az
osztatlan közös, de részben az
Önkormányzat tulajdonban is álló
dombóvári termőföldek megosztását és
az önkormányzati tulajdoni hányad
önálló ingatlanként való kialakítását.
2. A Képviselő-testület az 1. pontban
foglaltak alapján támogatja, hogy a
dombóvári 0302/9 hrsz.-ú gyep és a
dombóvári 0300/4 hrsz.-ú szántó, saját
használatú út, rét, árok művelési ágú
ingatlanokkal kapcsolatban az azokban
lévő önkormányzati tulajdonrészeket

Dombóvári Közlöny
haszonbérleti
szerződés
alapján
használó Agrár-Béta Mezőgazdasági
Kft. (7200 Dombóvár, Birkamajor)
saját költségén vállalja a kiméretést, és
csatlakozik a cég kezdeményezéséhez.
A Képviselő-testület hozzájárul az
önkormányzati tulajdoni hányad önálló
ingatlanként való kialakításhoz és
felhatalmazza a polgármestert az önálló
ingatlan
elhelyezkedésének
meghatározására, valamint a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
3. A Képviselő-testület egyetért azzal,
hogy a 2. pont szerinti önálló ingatlan
kialakítása esetén az Agrár-Béta
Mezőgazdasági
Kft.-vel
fennálló
haszonbérleti szerződések kerüljenek
meghosszabbításra a jogszabály által
lehetővé tett maximális időtartamra a
mező- és erdőgazdasági földek
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.
törvény rendelkezéseire figyelemmel,
amennyiben ezt az önkormányzat
vagyonáról és vagyongazdálkodásáról
szóló rendelet lehetővé teszi. A
Képviselő-testület
felkéri
a
Városgazdálkodási
Bizottságot
a
haszonbérleti
szerződések
megkötéséhez szükséges döntések
meghozatalára az önálló, kizárólagos
tulajdonú önkormányzati ingatlan
kialakításához kapcsolódóan.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Polgármester, Városgazdálkodási
Bizottság
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati
Iroda
355/2013. (X. 31.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a TÁMOP-3.1.3-10/22010-0015 azonosító számú „Együtt a
jövődért” című projekt megvalósítására
vonatkozó tájékoztatót nem fogadja el.
A
Képviselő-testület
a
rendkívüli
körülményekre tekintettel felhatalmazza a
polgármestert arra, hogy az új műszaki
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IX. évfolyam 16. szám
ellenőr
kiválasztása
érdekében
az
ajánlattételi felhívást az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.)
önkormányzati
rendelet
31.§
(5)
bekezdésében foglaltak szerint az alábbi
ajánlattevőknek
megküldje
és
a
legalacsonyabb ajánlati árat benyújtó
ajánlattevővel a megbízási szerződést
megkösse.
Ajánlattevő neve

Címe

Arbitrio-Mérnök
Építőipari
és
Környezetvédelmi
Kft.
Atrox-Mérnök
Kft.
Sáling Szakértői
és Mérnöki Iroda
Kft.
TÉR Kivitelező
Kft.
Maár
Építész
Iroda Kft.

7624 Pécs, Bálicsi
út 1/a.
2060 Bicske, Barsi
József u. 30.
7623 Pécs, Rét u.
39. I. em. 4.

1122
Budapest,
Gaál József út 6.
7200
Dombóvár,
Népköztársaság u.
50.
Sebrek Csaba
7200
Dombóvár,
Rét u. 58/A
Mayer Róbert
7200
Dombóvár,
Dombó Pál u. 35.
Bekes Csaba
7228
Döbrököz,
Külső u. 66.
Hámori Építész 7171
Sióagárd,
Iroda Kft.
Kossuth u. 44/A
Laufer Imre
7345 Nagymányok,
Alkotmány u. 2/A
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert arra, hogy az új műszaki
ellenőr megbízását követően a Maár
Építész Iroda Kft.-vel a megbízási
szerződés megszűnésének időpontjáról –
amennyiben a felmondási idő addig nem
telik le - és a Kft.-t megillető díjazásról
megállapodjon, és annak megfizetéséről
gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

Dombóvári Közlöny
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Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda
356/2013. (X. 31.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete jóváhagyja a DVMSE
sportingatlan üzemeltetője, a Dombóvári
Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. részére,
hogy a dombóvár területén található
oktatási
intézmények
számára
a
sportingatlan használatáért 2013. december
31-ig az alábbi díjtételek kerüljenek
megállapításra:
Helyiségek
megnevezé
se

Teremhaszn
álati díjak

4.000,-/óra

KLIK
részére
2013.
szeptembe
r 1-től
2013.
október
15-ig
1.445,-/óra

KLIK
részére
2013.
október
15-től
2013.
december
31-ig
3.350,-/óra

Nagyterem
(kosárcsarn
ok)
Kisterem
Box terem
Társalgó
Atlétikapál
ya+
focipálya
VIP terem
Nagyterem
Teniszre
2 fő
Egész
létesítmény

2.500,-/óra
500,-/óra
3.000,-/óra

800,-/óra
500,-/óra
1.500,-/óra

1.400,-/óra
500,-/óra
1500,-/óra

IX. évfolyam 16. szám
Határidő: 2013. november 30.
2013. decemberi rendes ülés – a
sportingatlan használata utáni díjfizetés
ismételt képviselő-testület elé terjesztésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási
Nkft.
Polgármesteri Titkárság
357/2013. (X. 31.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
kötelezi
az
önkormányzati bérlakások vonatkozásában
bérbeadói feladatokat ellátó Dombóvári
Város- és Lakásgazdálkodási Nkft-t, hogy
10%-os lakbércsökkentésre vonatkozó
rendeletmódosítás
hatályba
lépését
követően az általa kibocsátott számlán jól
láthatóan, piros mezőben tüntesse fel a
rezsicsökkentés
eredményeképpen
jelentkező megtakarítás összegét az
elszámolt
időszak
vonatkozásában,
valamint a rendeletmódosítás hatályba
lépése óta eltelt időszakban.
358/2013. (X. 31.) Kt. határozat

500,-/óra
3.000,-/óra

500,-/óra
-

500,-/óra
-

Rendezvényt
ől függően
előzetes
megbeszélés
alapján

Rendezvén
ytől
függően
előzetes
megbeszélé
s alapján

Rendezvén
ytől
függően
előzetes
megbeszélé
s alapján

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Dombóvári
Sportiskola Egyesület Úszószakosztálya
uszodahasználati
költségeinek
finanszírozásához a további támogatásra
vonatkozó javaslatot nem fogadja el.
359/2013. (X. 31.) Kt. határozat

A
Képviselő-testület
megbízza
a
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási
Nkft.-t, az ingatlanüzemeltetési szerződés
6.3. pontja értelmében a használati
szerződések megkötésére.
A
Képviselő-testület
felkéri
a
polgármestert, hogy a 2013. decemberi
rendes ülésre ismételten terjessze be a
sportingatlan használata után 2014. január
1-jétől fizetendő díj mértékére vonatkozó
javaslatot.

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Önkormányzat
gazdálkodásának 2013. évi háromnegyed
éves helyzetéről szóló tájékoztatót nem
fogadja el.
360/2013. (X. 31.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a
szociális célú tűzifa támogatást továbbra is

Dombóvári Közlöny
nyújtani kívánja szociális ellátásként, ezért
elrendeli, hogy kerüljön megvizsgálásra az
önkormányzati tulajdonban álló erdőkben,
nagyobb
fás
területtel
rendelkező
ingatlanokon található faállomány tűzifa
támogatás céljára való felhasználás
szempontjából. A felmérésnek ki kell
terjednie
–
minden
körülmény
figyelembevételével – a kitermelési,
szállítási és elosztási költségekre, továbbá
arra is, hogy az önkormányzatnak mely
területek, faállományok esetében fűződik
jobban érdeke ahhoz, hogy a kitermelt fa
piaci alapon kerüljön értékesítésre.
A
Képviselő-testület
felkéri
a
polgármestert a felmérés elvégeztetésére és
az eredmény képviselő-testület elé
terjesztésére.
Határidő: 2013. novemberi rendes
képviselő-testületi ülés
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda
361/2013. (X. 31.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
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.
Határidő: 2013. november 30. – pályázat
kiírására
Felelős: Humán Bizottság elnöke
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati
Iroda
Zárt ülésen hozott határozat: 362/2013.
(X. 31.) Kt. határozat
362/2013. (X. 31.) Kt. határozat
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IX. évfolyam 16. szám
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az 52/2012. (II. 23.), a
213/2012. (VII. 5.) és a 346/2012. (XI.
29.) Kt. határozat szerinti bérlakásértékesítésekkel kapcsolatban – fenntartva
az azokban foglalt rendelkezéseket a jelen
határozatban foglalt módosításokkal együtt
– az alábbiakról dönt:
1. A Képviselő-testület a
- Dombóvár, Arany J. tér 16. alatti,
226/A/1 és 226/A/5 hrsz.-ú lakás
megnevezésű ingatlanokat,
- Dombóvár, Baross G. u. 9/a. alatti,
190/2
hrsz.-ú
lakóház,
udvar
megnevezésű ingatlant,
- Dombóvár, Erzsébet u. 16. alatti,
249/2 hrsz.-ú lakóház, a 248/1 és 248/2
hrsz.-ú beépítetlen területű, a 249/1
hrsz.-ú közös udvar megnevezésű
ingatlanokat,
- Dombóvár, Lucza hegyi u. 2/B. és
2/A. alatti, 291/14 és 291/15 hrsz.-ú
lakóház, udvar, gazdasági épület
megnevezésű ingatlanokat,
- Dombóvár, Kórház u. 2. alatti,
2946/A/1 és 2946/A/2 hrsz.-ú lakás
megnevezésű ingatlanokat,
- Dombóvár, Szabadság u. 15. alatti,
79/A/3 hrsz.-ú lakás megnevezésű
ingatlant
törli az értékesítésre kijelölt lakások
közül. A lakások – a Dombóvár, Arany
J. tér 12. alatti lakások és az Arany
János tér 16. alatti (226A/5. hrsz-ú)
komfort nélküli lakás kivételével –
bérbe adhatók az önkormányzat
tulajdonában
lévő
lakások
és
helyiségek
bérletére
vonatkozó
szabályokról szóló 43/2006. (XII. 20.)
önkormányzati rendelet szerint, ahol
pedig a bérleti szerződés 2013.
szeptember 30-ával szűnt meg, és a
lakás használója az önkormányzati
rendeletben
foglalt
feltételeknek
megfelel, továbbá ha szerződés
lejártakor nem állt fenn lakbérhátralék,
őt kell kijelölni a lakás bérlőjének.
2. A Képviselő-testület a 36/2013. (I. 31.)
határozat 1/c pontjának második

Dombóvári Közlöny

3.

4.
a)

b)
c)

gondolatjeles bekezdését visszavonja,
és a Dombóvár, Kalmár J. u. 9. alatti,
6033
hrsz.-ú
ingatlant
ismét
értékesítésre kijelöli.
A Képviselő-testület az Arany J. tér 12.
alatti, 219 hrsz.-ú, lakóház, udvar,
gazdasági
épület
megnevezésű
ingatlant és a Dombóvár, Arany J. tér
16. alatti, 226/A/5 hrsz.-ú lakás
megnevezésű
ingatlant
bontásra
kijelöli azzal, hogy a bontás
megindításáról a rendelkezésre álló
forrás esetén hoz döntést.
A Képviselő-testület a továbbra is
értékesítésre kijelölt lakások esetében a
következőkről rendelkezik:
A lakás használójának a lakás
megvételére tett ajánlat folyamatosan
fennáll a lakás aktuális forgalmi
értékének figyelembevételével.
Az üres vagy megüresedő
lakások nem adhatók újra bérbe, a
lakások lakottan nem értékesíthetők.
A lakás használójával akkor
köthető – legfeljebb 2014. október 31ig szóló – bérleti szerződés, ha az
önkormányzat
tulajdonában
lévő
lakások és helyiségek bérletére
vonatkozó szabályokról szóló 43/2006.
(XII. 20.) önkormányzati rendelet
szerinti feltételek fennállnak. A
bérlőnek közjegyzői okiratban foglalva
köteleznie kell magát arra, hogy –
amennyiben a lakást nem vásárolja
meg – a lakásból a bérleti szerződés
megszűnését követő 15 napon belül
elkötözik és önmaga, valamint a vele
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IX. évfolyam 16. szám
lakók elhelyezéséről saját maga
gondoskodik.
Az
okirat
elkészíttetésének
költségeit
a
Dombóvári
Városés
Lakásgazdálkodási NKft. viseli.
d)
A Dombóvár, Baross G. u. 6.
alatti, dombóvári 167 hrsz.-ú „lakóház,
udvar” megnevezésű
ingatlanban
található lakások együtt értékesíthetők.
A 167/A/2 hrsz.-ú lakás megüresedése
után ezt és a 167/A/3 hrsz.-ú lakás fel
kell ajánlani megvételre a 167/A/1
hrsz.-ú lakás bérlőjének egyösszegű
fizetés lehetőségével.
5. A Képviselő-testület a Dombóvár,
Arany J. tér 12. alatti, 219 hrsz.-ú,
lakóház, udvar, gazdasági épület
megnevezésű
ingatlan
műszaki
állapotát megvizsgáltatja, és a vizsgálat
eredményének ismeretében dönt az
ingatlan további sorsáról.
6. A Képviselő-testület a 346/2012.(XI.
29.) számú határozatának g) pontját
visszavonja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a végrehajtáshoz szükséges
intézkedések és kötelezettségvállalások
megtételére,
pályázati
felhívások,
szerződések tartalmának jóváhagyására és
aláírására.
Határidő: 2014. október 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati
Iroda

Dombóvári Közlöny
Dombóvár
Város
Önkormányzata
Képviselő-testületének a 2013. november
7-i
rendkívüli
ülésén
elfogadott
határozata:
363/2013. (XI. 7.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a TÁMOP-3.1.3-10/22010-0015 azonosító számú „Együtt a
jövődért” című projektben kivitelező
Vortex Kft. által benyújtott pótmunkaigények kapcsán az alábbiakról dönt:
1. A Képviselő-testület az alábbi pótmunka igényeket nem fogadja el:
• Meglévő ablaknyílás befalazása és
vakolása.
• PB-gáz hálózathoz szükséges egyéb
munkák.
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IX. évfolyam 16. szám
• Homlokzati vékonyvakolat készítése.
2. A Képviselő-testület az alábbi pótmunkák iránti igény megvizsgálására és az
igényről való döntésre felhatalmazza a
Városgazdálkodási Bizottságot:
• Meglévő épületben lévő szerverszoba bontása, új épülethez csatlakozó
folyosó kialakítása.
• Tolófal kiegészítő acél tartószerkezete.
Határidő: 2013. november 11.
Felelős: Polgármester, Városgazdálkodási
Bizottság elnöke
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda

RENDELETEK
(A rendeletek egységes szerkezetben megtalálhatóak a www.dombovar.hu honlapon!)
A Képviselő-testület 2013. október 31-i rendes ülésén elfogadott rendeletei:

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelete
az anyakönyvi események lebonyolításával összefüggő díjakról szóló
24/2011. (IV.29.) rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az anyakönyvekről, a házasságkötési
eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 15/A. § (6) és (7)
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az anyakönyvi események
lebonyolításával összefüggő díjakról szóló 24/2011. (IV. 29.) rendelete (a továbbiakban:
Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. hivatali helyiség: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalának székhelyén található
épületben az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas alábbi helyiségek:
a) az Ujváry-terem,
b) a Tanácskozó.”
2. §
A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 42/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően
bejelentett házassági szándék, valamint egyéb családi esemény bejelentése iránti szándékot
követő anyakönyvi eseményre kell alkalmazni.”
3. §
A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
4. §
Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

1. melléklet a 42/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 24/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9
10.
11.
„

Többletszolgáltatás
Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi
esemény (Művelődési Ház Majoros terme
kivételével)
Munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény a
Tanácskozóban
Munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény az
Ujváry teremben
Munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény a
Művelődési Ház Majoros termében,
amennyiben a házassági szándékot
bejelentő felek egyike sem rendelkezik
dombóvári lakcímmel
Munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény a
Művelődési Ház Majoros termében,
amennyiben a házassági szándékot
bejelentő
felek
legalább
egyike
rendelkezik dombóvári lakcímmel
Anyakönyvi emléklap
Zeneszolgáltatás
Gyertyagyújtás
Versmondás
Pezsgős koccintás
Asztaldísz

Díj
30.000,- Ft
8.000,- Ft
15.000,- Ft

25.000,- Ft

20.000,- Ft

Díjmentes
1.500,- Ft
1.000,- Ft
1.000,- Ft
1.500,- Ft
3.500,- Ft

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
43/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 19/2002. (VI.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
152. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás
körzeteiről szóló 19/2002. (VI.25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 5. §
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az I. védőnői körzet ellátási területe a Dombóvári Apáczai Csere János
Szakközépiskola és Kollégium, és a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium 5-8.
évfolyama.”
2. §
Hatályát veszti a Rendelet 5/E. § (2) bekezdés 14. pontja.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó
szabályokról szóló 43/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
34. § (1) és (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő
lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 43/2006. (XII. 20.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 6. §-a a következő (16) bekezdéssel
egészül ki:
„(16) Az önkormányzati lakás bérlőjét minden évben egyszeri lakbérkedvezmény (a
továbbiakban: kedvezmény) illet meg, abban az esetben, ha
a) a lakbértartozása három hónapra eső lakbér összegénél kisebb, és
b) nincs ellene folyamatban a lakás elhagyására való kötelezésre irányuló vagy olyan eljárás, amely miatt a bérbeadó a bérleti szerződést felmondhatja.
A kedvezmény mértéke a lakás használatáért e rendelet szerint a tárgyévben – a kedvezmény
figyelembe vétele nélkül – összesen fizetendő lakbér 10%-a. A kedvezményt a tárgyév utolsó
két hónapjában esedékes egy-egy havi lakbér kiszámlázásakor kell megfelelően érvényesítenie
a bérbeadónak a feltételek fennállása esetén, a bérlőnek a tárgyév utolsó két hónapjában a
kedvezménnyel megfelelően csökkentett lakbért kell megfizetnie.”
2. §
Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
45/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 34/2002. (XII.
12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában és 88. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontja alapján meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 34/2002. (XII. 12.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (1) és (3) bekezdésének, a 8/A. § (1)
bekezdésének, a 10. § (2) bekezdésének, valamint a 6. számú mellékletnek „Erzsébet utcai”
szövegrésze helyébe a „Lucza hegyi utcai” szövegrész lép.
2. §
Hatályát veszti a Rendelet
a) 12. §-a
b) 12/A. § (4) és (6) bekezdése.
3.§
(1) A Rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetést követő napon lép
hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) A Rendelet 2. § b) pontja 2013. december 31-én lép hatályba és az azt követő napon
hatályát veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
46/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 54.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 2. pontjában
foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1.§
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló
26/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (4) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezetek számára mentességet,
kedvezményt kizárólag a képviselő-testület állapíthat meg.”
2.§
A Rendelet a következő 10/A.§-sal egészül ki:
„6/A A közterület filmforgatási célú használata
10/A.§

(1) A közterület filmforgatási célú igénybe vétele esetében a rendelet rendelkezéseit az e §-ba
illetve a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvénybe foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A képviselő-testület a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben a települési
önkormányzat tulajdonában lévő közterület filmforgatási célú igénybevétele során a
települési önkormányzat részére megállapított hatáskörök gyakorlására a polgármestert
hatalmazza fel.

(3) A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli
természeti események esetén az Önkormányzat az akadály elhárulását követő 10 napon
belül biztosítja újra a közterületet olyan időtartamban, ameddig a filmforgatás
akadályozva volt.

(4) A közterület filmforgatási célú igénybevétele esetében alkalmazandó díjakra a
mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény szerint alkalmazható legmagasabb díjak
alkalmazandók.

(5) A díjkedvezmények tekintetében a rendelet 8. §-ának rendelkezései alkalmazandók.”
3.§
A Rendelet 11.§-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:

(6) A rendelet 46/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelettel módosított 8.§-át és 6. számú
mellékletét a módosító rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni
kell.
4.§
A Rendelet 6. számú melléklete az alábbiakkal egészül ki:
11.

Hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény tartós
elhelyezése

100 Ft/m2/hó

5.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr.

Letenyei
jegyző

Róbert

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének szabályairól szóló
21/2006. (V. 1.) rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 45. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában
foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások
megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének szabályairól szóló 21/2006. (V.1.)
rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése kiegészül az alábbi h) és i) ponttal:
„(1) [Pénzbeli ellátások:]
h) önkormányzati segély
i) utazási költségtérítés”
(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdése kiegészül az alábbi g) ponttal:
„(2) [Természetbeni ellátások:]
g) önkormányzati segély”
2. §
(1) A Rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontjának „készpénzben nyújtott átmeneti segély”
szövegrésze helyébe „készpénzben és természetben nyújtott önkormányzati segély”
szövegrész lép.
(2) A Rendelet 4. § (1) bekezdése az alábbi h) és i) ponttal egészül ki:
„(1) [A képviselőtestület az alább felsorolt hatáskörök gyakorlását a polgármesterre
ruházza át:]
h) közgyógyellátás
i) utazási költségtérítés”
3. §
A Rendelet 5. § (4) bekezdésében
a) „az átmeneti segélyhez: 2. számú melléklet szerinti kérelem” szövegrész helyébe „az
önkormányzati segélyhez: 2. melléklet szerinti kérelem”
b) „kérelem utazási támogatáshoz: 9. számú melléklet szerinti kérelem” szövegrész helyébe
„kérelem utazási támogatáshoz és utazási költségtérítéshez: 9. melléklet szerinti kérelem”
szövegrész lép.
4. §
A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. §
Önkormányzati segély

(1) A polgármester készpénzben, illetve – a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben
– természetbeni ellátásként Erzsébet-utalvány formájában nyújtott önkormányzati segélyben
részesítheti azokat a személyeket, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról nem
tudnak gondoskodni, vagy – a (3) bekezdésben meghatározott – alkalmanként jelentkező,
nem várt többletkiadások, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre
szorulnak.
(2) Létfenntartást veszélyeztető körülmények:
a) a kérelmező havi gyógyszerköltsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 30%-át és ezt saját névre kiállított igazolással, recepttel igazolja;
b) a kérelmező nyugdíjazása igazoltan 30 napnál régebb óta folyamatban van, és ellátásban
nem részesül;
c) a kérelmező napi megélhetési gondokkal (élelmiszerhiány) küzd.
(3) Alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadásnak minősül
a) betegséghez;
b) halálesethez;
c) elemi kár (különösen a jégeső, az árvíz, a belvíz, a fagy, a homokverés, az aszály, a hó-, a
jég- és a széltörés, a vihar, a földrengés, valamint a természeti vagy a biológiai eredetű tűz)
elhárításához;
d) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához;
e) iskoláztatáshoz;
f) a gyermek fogadásának előkészítéséhez;
g) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz;
h) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez
kapcsolódó kiadás.
(4) Önkormányzati segélyben – a (7) bekezdésben szabályozott, halálesethez kapcsolódóan
kért önkormányzati segély kivételével – az a rászoruló részesíthető, akinek a családjában az
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 130%-át.
(5) Készpénzben nyújtott átmeneti segély a szociálisan rászorult családnak egy naptári évben
négy alkalommal adható. Az első és második alkalommal 5 000.-Ft összegű, a harmadik és a
negyedik alkalommal 4 000.-Ft összegű segély állapítható meg.
(6) A polgármester kivételes méltánylást érdemlő esetben évi egy alkalommal akkor is
megállapíthat önkormányzati segélyt, ha a rászoruló családjában az egy főre jutó jövedelem
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, de nem éri el
annak 200%-át. Kivételes méltánylást érdemlő esetnek a (2) és (3) bekezdésben szabályozott
körülmények, valamint 8 napon túl gyógyuló baleset, gyógyászati segédeszköz beszerzése
minősülnek, amely állapotok fennállását orvosi igazolással, zárójelentéssel kell igazolni.

(7) A halálesethez kapcsolódóan kért önkormányzati segélyben az részesíthető, akinek a
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250%-át.
(8) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított
önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb az e rendelet 1. számú
függelékében meghatározott helyben szokásos temetési költség 10%-ánál, de elérheti
annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy
családjának a létfenntartását veszélyezteti.
(9)Az önkormányzati segély iránti kérelemhez mellékelni kell a kérelemben feltüntetett
jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat, valamint az alkalmanként
jelentkező, nem várt többletkiadás felmerülését igazoló iratokat.
5. §
A Rendelet kiegészül az alábbi 13/A §-sal:
„13/A §
Utazási költségtérítés
„(1) Dombóvár Város közigazgatási területéhez tartozó külterületi lakott területeken
(különösen Mászlony, Szilfás, Kiskonda, Szarvasd, Nagykonda) állandó lakcímmel rendelkező
azon személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, és Dombóváron orvos által igazoltan
egészségügyi ellátásban részesült, a lakcíme és Dombóvár közötti utazásra fordított költség
90%-ának megtérítésére jogosult.
(2) A költségtérítés iránti kérelem az egészségügyi ellátás igénybevételétől számított 30 napon
belül a tanyagondnok útján nyújtható be a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfélszolgálatán.
(3) A kérelmezőnek igazolnia kell az egészségügyi ellátás igénybevételét, és csatolnia kell az
utazást igazoló menetjegyét, valamint a kérelemben feltüntetett jövedelmek valódiságának
igazolására szolgáló iratokat.
(4) Amennyiben az egészségügyi ellátást 16 év aluli gyermek veszi igénybe, az (1) bekezdés
szerinti költségtérítésre a kísérője is jogosult, ha megjelenését az orvos igazolja.
(5) Nem jár utazási költségtérítés annak, aki más jogcímen díjmentes utazásra jogosult.”
6. §
A Rendelet 17. § (1) bekezdésében a „jegyző” szövegrész helyébe a „polgármester”
szövegrész lép.
7. §
A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
8. §
A Rendelet 9. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

9. §
Hatályát veszti a Rendelet
a) 3. § (1) bekezdés e) és f) pontja
b) 3. § (2) bekezdés f) pontja
c) 4. § (1) bekezdés c) pontja
d) 5. § (4) bekezdés „a temetési segélyhez: 3. számú melléklet szerinti kérelem”
szövegrésze
e) 13. §-a
f) 3. számú melléklete.
10. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2014. január 1-jén lép hatályba,
és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) E rendelet 5. §-a és 2. melléklete 2013. december 1-jén lép hatályba, és az azt követő
napon hatályát veszti.
Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

1. melléklet a 47/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 21/2006. (V.1.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
az Önkormányzati segély megállapítására
I. Személyi adatok
1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok:
Neve: …………………………………………………
Születési neve: ……………………………………….
Anyja neve: ………………………………………….
Születési hely, év, hó, nap: ……………………………………………….
Lakóhely: …………………………………………………………………
Tartózkodási hely: …………………………………………………………
TAJ-szám: ……………………….
Telefon (nem kötelező megadni): ……………………………
Kérem, hogy részemre az alábbi ok miatt önkormányzati segélyt megállapítani
szíveskedjenek: (megfelelő rész aláhúzandó)
1.

Létfenntartást veszélyeztető körülmények miatt:
- gyógyszerköltség miatt
- nyugdíj megállapításának elhúzódása
- napi megélhetési gond (élelmiszerhiány)

2.

Alkalmanként jelentkező nem várt többletkiadás:
- betegség
- haláleset
- elemi kár
- válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához
- iskoláztatáshoz
- gyermek fogadásának előkészítése
- nevelésbe vett gyermek családjával kapcsolattartáshoz
- gyermek családba való visszakerülés elősegítéséhez

3.

A gyermek hátrányos helyzetére tekintettel.

4.

Kivételes méltánylást érdemlő eset:

Indok:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
A kérelmezővel együtt élő közeli hozzátartozók száma:
fő

Név

Születési hely, idő,
anyja neve

Rokoni kapcsolat
TAJ

16. évet betöltött
személy
esetén az oktatási
intézmény
megnevezése

II. Jövedelemi adatok
A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő
gyermekeinek a havi jövedelme forintban:
A jövedelem típusa
Kérelmező Házastársa
Gyermekei
Össz.
(élettársa)
1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási
jogviszonyból
származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó
3. Alkalmi munkavégzésből származó
4. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
6. Önkormányzat és munkaügyi
szervek által folyósított ellátások
7. Egyéb jövedelem
8. Összes jövedelem
1 főre jutó havi családi nettó jövedelem:

Ft/hó.

A kérelemhez csatolom
a) a családban élőknek a kérelem beadását megelőző havi jövedelméről, illetve
rendszeres pénzellátásáról szóló jövedelemigazolásokat;

b) 16 év feletti tanulók iskolalátogatási igazolását;
c) munkanélküli esetében a munkaügyi hivatal igazolását;
d) gyógyszerköltség összegéről szóló igazolást;
e) elemi kárt igazoló iratot;
f) terhességet igazoló kiskönyvet, orvosi leletet, védőnői igazolást;
g) gyermekvédelmi gondoskodás hatálya alatt álló gyermek esetében a gyámhivatali
határozatot;
h) orvosi igazolást betegségről, balesetről, gyógyászati eszköz szükségességéről;
i) a temetési költségekről szóló eredeti számlákat;
j)

az elhunyt személy eredeti halotti anyakönyvi kivonatát;

k) nyugellátás megállapításának elhúzódását igazoló iratot.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága
útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.

Dátum: ……………………………….
”

................................................
kérelmező aláírása

2. melléklet a 47/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez
„9. melléklet a 21/2006. (V.1.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
UTAZÁSI TÁMOGATÁSHOZ ÉS UTAZÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSHEZ
Személyi adatok:
1.
A kérelmező személyi adatai:
Neve: ……………………………………..
Születési neve: ……………………………
Anyja neve: ………………………………
Születési helye, ideje: ……………………………………………….
Lakóhelye: …………………………………………………………..
Tartózkodási helye: …………………………………………………
Állampolgársága: ……………………….
TAJ száma: ……………………………..
A kérelmezővel családban együtt élő közeli hozzátartozók:
Név

Szül. hely, idő

Anyja neve

Rokoni kapcsolat

II. Jövedelemi adatok
A kérelmező és a vele családban élő közeli hozzátartozók egy havi jövedelme forintban:
A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastársa
(élettársa)

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
3. Alkalmi munkavégzésből származó
4.
Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek
által folyósított ellátások
7. Egyéb jövedelem
8. Összes jövedelem
1 főre jutó havi családi nettó jövedelem:
A kérelem indoka: (a megfelelő aláhúzandó)

Ft/hó.

Gyermekei

1. A támogatást 3 éven aluli gyermekemre tekintettel kérem.
2. A támogatást egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó utazási költség megtérítésére kérem.
1. A támogatást 3 éven aluli gyermekemre tekintettel kérem:
Ellátása:* TGYÁS (terhességi-gyerekágyi segély)
GYED (gyermekgondozási díj)
GYES (gyermekgondozási segély)
*(A folyósított ellátást alá kell húzni)
Nyilatkozom arról, hogy a fent megjelölt ellátáson kívül más jövedelemmel nem rendelkezem.
A három éven aluli kiskorú(k) adatai, aki(k) részére a támogatást igényli.
Név:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Lakcíme:
Állampolgársága:

magyar

Név:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Lakcíme:
Állampolgársága:

-

Név:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Lakcíme:
Állampolgársága:

-

Név:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Lakcíme:
Állampolgársága:

TAJ száma:

TAJ száma:

TAJ száma:

TAJ száma:

A kérelemhez csatolni kell:
− munkáltatói igazolás a kérelmező részére folyósított TGYÁS-ról (terhességigyerekágyi segély), GYED-ről (gyermekgondozási díj),
− a családban élők kérelem beadását megelőző havi jövedelméről, illetve
rendszeres pénzellátásáról szóló jövedelemigazolásokat,
− 16 év feletti tanulók iskolalátogatási igazolását,
− munkanélküli esetében a munkaügyi központ igazolását.
2. A támogatást egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó utazási költség megtérítésére kérem.
Nyilatkozom, hogy az egészségügyi ellátást igénybe vettem.

Nyilatkozom, hogy a ……………………………………….. nevű 16 éven aluli gyermeket kísértem.
A gyermekhez fűződő viszonyom: ………………………………………………………….
A kérelemhez csatolni kell:
− a családban élők kérelem beadását megelőző havi jövedelméről, illetve
rendszeres pénzellátásáról szóló jövedelemigazolásokat,
− 16 év feletti tanulók iskolalátogatási igazolását,
− munkanélküli esetében a munkaügyi központ igazolását.
− utazást igazoló menetjegyet
− orvosi igazolást az egészségügyi ellátás igénybevételéről
− amennyiben 16 éven aluli vette igénybe az eü. ellátást, a kísérő személy
megjelenését igazoló, orvos által kiállított igazolást.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és
a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális
hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Dátum:……………………………
................................................
kérelmező aláírása

”

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2013. (XI. 11.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II. 20.) rendelet egyes
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 45. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában
foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Hatályát veszti Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem
helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II. 20.) rendeletének
a) 3. § (1) bekezdés a) pontjának aa) alpontja
b) 5. §-a
c) 8. §-a
2. §
Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző
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