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HATÁROZATOK

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 5-i rendkívüli 
ülésén elfogadott határozatai:

405/2013. (XII. 5.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a polgármester és a 
műszaki  ellenőr által  is  ismertetett  té-
nyek alapján a  folyamatos  vállalkozói 
szerződésszegések  miatt,  továbbá  a 
Ptk.  300. § (1) és (2) bekezdésére te-
kintettel  a  TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-
0015 azonosító számú, „Együtt a jövő-
dért” című projekt kapcsán 2013. má-
jus 9-én a Vortex Kft.-vel kötött vállal-
kozási szerződéstől eláll. 

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  felkéri  a  polgár-
mestert, hogy a polgármester és a mű-
szaki  ellenőr  által  ismertetett  szerző-
désszegések ügyében,  különösen a  hi-
bás  teljesítésről,  a  vállalkozó késedel-
méről  írásban  tájékoztassa  az  önkor-
mányzat ügyvédjét, dr. Halmos Pétert. 

3. A Képviselő-testület  dr. Halmos Péter 
ügyvédet felkéri, hogy készítsen írásos 
jogi  állásfoglalást  a  vállalkozási  szer-
ződés teljesítésének meghiúsulása miatt 

az  önkormányzati  igények  (kártérítés, 
késedelmi,  meghiúsulási  kötbér,  stb.) 
érvényesítésének lehetőségeiről. 

4. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  felkéri  a  polgár-
mestert, mint a projekt irányításáért fe-
lelős személyt, hogy soron kívül a vál-
lalkozói  szerződéstől történő elállásról 
és  a  kialakult  helyzetről  írásban  tájé-
koztassa a támogató szervezetet és kér-
jen  állásfoglalást  az  építési  beruházás 
befejezésére nyitva álló lehetőségekről. 

Határidő: azonnal  -  vállalkozó,  dr. 
Halmos Péter ügyvéd, támogató szervezet 
tájékoztatására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyző

406/2013. (XII. 5.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  395/2013.  (XI.  28.) 
számú határozatát visszavonja.

Dombóvár Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 2013.  december 19-i  rendes 
ülésén elfogadott határozatai:

407/2013. (XII. 19.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  Végh  Lajos  r. 
alezredes  Dombóvár 
Rendőrkapitányság  vezetőjévé  történő 
kinevezésével egyetért. 

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki 
dr.  Szijártó  Istvánnak  a  Dombóvári 
Rendőrkapitányság élén kifejtett magas 
szintű szakmai tevékenységéért. 

408/2013. (XII. 19.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  –  a  Tolna  Megyei 
Kormányhivatal  megkeresésére  –  a 
nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi 
CXC.  törvény  50.  §  (8)  bekezdésében 
foglalt  véleményezési  jogkörében  eljárva 
úgy  foglal  állást,  hogy  a  dombóvári 
általános  iskolai  felvételi  körzetek  a 
2014/2015-ös  tanévben  ne  változzanak 
meg.  A  Képviselő-testület  kéri  a 
Kormányhivatalt,  hogy az iskolai felvételi 
körzetek meghatározása során a 245/2013. 
(VI.  27.)  számú és a  386/2013.  (XI.  28.) 
számú  határozataival  módosított 
közterület-elnevezések,  valamint  a 
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megfelelő  intézményi  nevek  kerüljenek 
átvezetésre.

Határidő: 2013.  december  31.  –  a 
Kormányhivatal tájékoztatására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Önkormányzati 
Iroda

409/2013. (XII. 19.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Szigeterdőben 
(dombóvári  1882/3  hrsz.-ú  közpark) 
található  lakótorony  használatát 
haszonkölcsön szerződéssel – 2014. január 
1-től  2014.  december  31-ig  – 
téglagyűjteményének  bemutatására  Őri 
Nándor  dombóvári  lakos  részére 
térítésmentesen  átadja  azzal,  hogy  az 
épület  felső  szintjén  található  1848-as 
kiállítás  jelenlegi  formájában  és  helyén 
marad.  A pályáztatás  nélküli  és  ingyenes 
használatba adás a kulturális örökség helyi 
védelmével  és  a  közművelődési 
tevékenység  támogatásával  kapcsolatos 
önkormányzati  közfeladatokra  tekintettel 
történik.
Az  ingatlan  biztonsági  rendszerének 
működtetésével  kapcsolat  kiadásokat  a 
képviselő-testület  a  2014.  évben  is 
biztosítja.

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

Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Polgármesteri 
Titkárság

410/2013. (XII. 19.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az autóbusszal végzett 
menetrend  szerinti  helyi  személyszállítási 
közszolgáltatás  átmeneti  ellátására  a 
RÉGIÓ 2007 Kft.-vel (8142 Úrhida Dózsa 
Gy.-  u.  48.)  2013.  január  7-én  kötött 

közszolgáltatási  szerződés  módosításáról 
dönt  úgy,  hogy  annak  érvényessége  a 
hosszabb távú szolgáltatásra  vonatkozó, a 
személyszállítási  szolgáltatásokról  szóló 
2012.  évi  XLI.  törvény  alapján  történő 
pályáztatás  nyertes  ajánlattevőjével 
megkötendő  közszolgáltatási  szerződés 
hatálybalépését  megelőző  napig,  de 
legfeljebb  2014.  március  31-ig 
meghosszabbodjon.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Polgármestert  a  szerződésmódosítás 
aláírására.

Határidő:  2013.  december  31.  –  a 
szerződésmódosítás aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda

411/2013. (XII. 19.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja az M9-es 
gyorsforgalmi  út  mielőbbi 
megépülését,  a  város  jövőbeni 
fejlődését  szem  előtt  tartva  az  A2 
számú  nyomvonal-változat 
megvalósulását támogatja elsősorban.

2. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert, hogy a különböző szintű 
egyeztetéseken  az  A2  számú 
nyomvonal-változat mellett érveljen, és 
ennek  a  megvalósulása  mellett 
szavazzon.

Határidő: azonnal  –  határozat 
továbbítására
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda

412/2013. (XII. 19.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  döntést  hoz  a 
„Dombóvár  város  kommunális  és 
közvilágítási  célú  villamos  energia 
beszerzése”  megnevezésű,  Kbt. 
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Harmadik Része szerinti  nemzeti nyílt 
közbeszerzési eljárás megindításáról az 
önkormányzat  és  szervezetei 
szabadpiaci  villamos  energia 
beszerzésére.  Az  eljárást  megindító 
felhívás  jóváhagyását  a 
Városgazdálkodási Bizottságra bízza.

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

dr. Szabó Péter (jogi szakértelem)
Münnich Ádám (közbeszerzés tárgya 
szerinti szakértelem)
Kovács Gyula (pénzügyi 
szakértelem)
Gulyásné Kovács Zita, az Integrált 
Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 
vezetője
Reichert Gyula (közbeszerzési 
szakértelem)

3. A Képviselő-testület az eredményesség 
érdekében  energetikai  szakértői 
közreműködésre  és  az  elektronikus 
árlejtés  lebonyolítására  összesen 
527.050,-  Ft-ot  biztosít  az 
Önkormányzat  2014.  évi 
költségvetésében.

Határidő:  2014.  január  15.  –  az  eljárást 
megindító felhívás feladására
Felelős:Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyző

413/2013. (XII. 19.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  2014.  évi 
munkatervét a melléklet szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal – a munkaterv honlapra 
történő feltöltésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Önkormányzati 
Iroda  –  a  tervben  foglalt  feladatok 
továbbításáért

A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik  a  2013.  december  19-i  
képviselő-testületi  ülés  24.  számú 
előterjesztésében foglaltakkal.

414/2013. (XII. 19.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  Dombóvár  Város 
Önkormányzatának  2014.  évi  belső 
ellenőrzési tervét jóváhagyja. 

A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik  a  2013.  december  19-i  
képviselő-testületi  ülés  27.  számú 
előterjesztésében foglaltakkal.

415/2013. (XII. 19.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  elfogadja  a 
Dombóvár  és  Környéke  Többcélú 
Kistérségi  Társulás  társulási 
megállapodásának a  Társulás  Tanácsa 
által  a  2013.  december  18-i  ülésén 
tárgyalt  módosítását és a  módosítással 
egységes  szerkezetbe  foglalt  társulási 
megállapodást.

2. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert,  hogy  a  módosított  és 
egységes  szerkezetbe  foglalt  társulási 
megállapodást  a  Képviselő-testület, 
mint  a  Társulás  tagja  nevében 
aláírásával lássa el.

Határidő:  2013.  december  31.  –  a 
határozat továbbítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felel:  Önkormányzati 
Iroda

A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik  a  2013.  december  19-i  
képviselő-testületi  ülés  28.  számú 
előterjesztésében foglaltakkal.

416/2013. (XII. 19.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete
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1. felhatalmazza  a  polgármestert  az  EU 
Önerő Alap támogatásra vonatkozó tá-
mogatási  szerződés  aláírására,  ameny-
nyiben a Dombóvár és térsége ivóvíz-
minőség  javító  programja  elnevezésű 
KEOP-1.3.0/09-11-2013-0035 azonosí-
tószámú projekt saját forrás kiegészíté-
sére a Dombóvár és Környéke Kistér-
ségi  Ivóvízminőség-javító Társulás ál-
tal benyújtott pályázat alapján a Támo-
gató a Társulás székhelye  szerinti  ön-
kormányzattal köti meg a szerzősét.

2. felhatalmazza a polgármestert  a Dom-
bóvár  és  Környéke  Kistérségi  Ivóvíz-
minőség-javító Társulással az EU Ön-
erő Alap támogatási  szerződés alapján 
a kedvezményezettet terhelő kötelezett-
ségek társulás általi vállalását, valamint 
a támogatás társulás felé való továbbí-
tásának  rendjéről  szóló  megállapodás 
tartalmának jóváhagyására és aláírásá-
ra.

Határidő: 2014.  február  28.  (támogatói 
döntés szerint)
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Önkormányzati 
Iroda

417/2013. (XII. 19.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Tolna  Megyei 
Kormányhivatalnak  a  Dombóvár  és 
Környéke  Kistérségi  Ivóvízminőség-
javító  Társulás  társulási 
megállapodásának  felülvizsgálatával 
kapcsolatban  tett  törvényességi 
felhívását  megtárgyalta,  az  abban 
foglaltakkal egyetért és a Dombóvár és 
Környéke  Kistérségi  Ivóvízminőség-
javító  Társulás  társulási 
megállapodásának  módosítását  a 
melléklet  szerinti  tartalommal 
elfogadja.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert,  hogy  megállapodás- 
módosítást  és  a  módosított,  egységes 
szerkezetbe  foglalt  társulási 
megállapodást  a  Képviselő-testület, 

mint  a  Társulás  tagja  nevében 
aláírásával lássa el.

2. A Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert,  hogy  a  törvényességi 
felhívásban  foglaltak  végrehajtására 
előírt határidő 2014. január 31. napjáig 
történő  meghosszabbítását 
kezdeményezze  a  Tolna  Megyei 
Kormányhivatalnál.

Határidő: 
2013.  december  31.  –  a  Kormányhivatal 
értesítésére
2014. január 31. – megállapodás-módosítás 
aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Önkormányzati 
Iroda

A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik  a  2013.  december  19-i  
képviselő-testületi  ülés  34.  számú 
előterjesztésében foglaltakkal.

418/2013. (XII. 19.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Tolna  Megyei 
Kormányhivatalnak  a  „Kapaszkodó” 
Szociális  és  Gyermekjóléti 
Alapszolgáltató  Központ  Társulás 
társulási  megállapodásával,  illetőleg  az 
azt  elfogadó  221/2013.  (VI.20)  számú 
határozatával  kapcsolatban  tett 
törvényességi felhívását megtárgyalta, az 
abban  foglaltakkal  egyetért  és  a 
„Kapaszkodó”  Szociális  és 
Gyermekjóléti  Alapszolgáltató  Központ 
Társulás  társulási  megállapodásának 
módosítását  a  melléklet  szerinti 
tartalommal elfogadja.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert,  hogy  a  megállapodás 
módosítását  és  a  módosított,  egységes 
szerkezetbe  foglalt  társulási 
megállapodást a Képviselő-testület, mint 
a Társulás tagja nevében aláírásával lássa 
el.

2. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert,  hogy  a  törvényességi 
felhívásban  foglaltak  végrehajtására 
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előírt határidő 2014. január 31. napjáig 
történő  meghosszabbítását 
kezdeményezze  a  Tolna  Megyei 
Kormányhivatalnál.

Határidő: 
2013.  december  31.  –  a  Kormányhivatal 
értesítésére
2014. január 31. – megállapodás-módosítás 
aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Önkormányzati 
Iroda

A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik  a  2013.  december  19-i  
képviselő-testületi  ülés  35.  számú 
előterjesztésében foglaltakkal.

419/2013. (XII. 19.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete
1 a  polgármester  beszámolóját  a 

393/2012.  (XII.  14.),  114/2013.  (III. 
28.),  270/2013.  (VIII.  26.),  281/2013. 
(VIII.  26.),  287/2013.  (IX.  26.), 
289/2013.  (IX.  26.),  291/2013.  (IX. 
26.), 295/2013. (IX. 26.), 319/2013. (X. 
10.), 321/2013. (X. 10.), 328/2013. (X. 
10.), 330/2013. (X. 10.), 332/2013. (X. 
31.), 334/2013. (X. 31.), 336/2013. (X. 
31.), 338/2013. (X. 31.), 344/2013. (X. 
31.), 347/2013. (X. 31.), 355/2013. (X. 
31.), 356/2013. (X. 31.), 360/2013. (X. 
31.), 361/2013. (X. 31.), 366/2013. (XI. 
28.),  367/2013.  (XI.  28.),  383/2013. 
(XI.  28.),  390/2013.  (XI.  28.), 
391/2013.  (XI.  28.),  393/2013.  (XI. 
28.),  394/2013.  (XI.  28.),  396/2013. 
(XI.  28.),  397/2013.  (XI.  28.), 
398/2013.  (XI.  28.)  lejárt  határidejű 
határozatok  végrehajtásáról,  az 
átruházott  hatáskörben  tett 
intézkedésekről,  tájékoztatóját  a  két 
ülés közötti fontosabb eseményekről,

2 a 342/2013. (X. 31.) határozat 1. és 2. 
pontja, a 333/2013. (X. 31.), 232/2013. 
(VI. 27.) és a 163/2013. (IV. 25.) lejárt 

határidejű  határozat  végrehajtási 
határidejének meghosszabbítását, 

3 a Dombóvár,  Ifjúság u. 5.,  valamint a 
Mászlony,  Bordás  A.  u.  31.  alatti 
ingatlan vételét előkészítő értékbecslés 
elutasítására vonatkozó javaslatot

nem fogadja el.

420/2013. (XII. 19.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  jóváhagyja  a 
Dombóvári  Kosárlabda  Suli  Közhasznú 
Egyesület  részére,  hogy  a  2013.  évi 
sporttámogatási  elszámolás  benyújtásakor 
1  millió  forint  összegig  2014.  január 
hónapban kiállított számlák is elfogadásra 
kerüljenek.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Polgármesteri 
Titkárság, Pénzügyi Iroda

421/2013. (XII. 19.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
az  önkormányzat  a  fennálló 
folyószámlahitelét  a  kölcsön  vagy  hitel 
jogviszonnyal  azonos  pénzügyi 
feltételekkel,  legfeljebb  2014.  december 
31-ig  lejáró  futamidejű  működési  vagy 
fejlesztési hitellé alakítsa át.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  megállapodások 
elfogadására és aláírására. 

Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda

422/2013. (XII. 19.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete,  mint  a  Dombóvár  és 
Környéke  Víz-  és  Csatornamű  Kft. 
többségi tulajdonosa, hozzájárulását adja a 
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Vízmű Kft.-nek a dombóvári Farkas Attila 
Uszoda  infrastrukturális  fejlesztését  célzó 
beruházás megtételére, melynek fő elemei 
a következők:
- kültéri  finn  szauna 

létesítése  összekötve  az uszoda északi 
falával,

- az  épület  északi 
homlokzatának rekonstrukciója,

- a  szárazföldi 
edzések helyszínéül szolgáló edzőterem 
padló-  és  homlokzat  hőszigeteléssel 
történő ellátása.

423/2013. (XII. 19.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  polgármesternek  a 
Magyarország  helyi  önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § 
(1)  bekezdése  alapján  tett  ismételt 
tárgyalási  kezdeményezése  alapján  a 
405/2013.  (XII.5.)  Kt.  határozat 
visszavonására,  a  TÁMOP-3.1.3-10/2-
2010-0015  azonosítószámú  projekt  – 
Arany  János  tér  21.  sz.  alatti  labor 
kialakítás  –  építési  beruházásának 
befejezésére  irányuló  felkérésre  és 
közjegyzői  nem  peres  eljárás  indítására 
vonatkozó javaslatot nem fogadja el.

424/2013. (XII. 19.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Klebelsberg 
Intézményfenntartó  Központ  Dombóvári 
Járási,  illetve  Szekszárdi  Tankerületének 
az  együttműködési  megállapodással 
kapcsolatos  javaslataira  és  észrevételeire, 
az  együttműködési  kezdeményezés 
fenntartására,  a  további  egyeztetésekre, 
valamint  az  egyeztetett  megállapodás 
tervezetének  Képviselő-testület  elé 
terjesztésére  vonatkozó  javaslatot  nem 
fogadja el.

425/2013. (XII. 19.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  hozzájárul,  hogy  a 

Dombó-Coop  Zrt.  tulajdonában  lévő, 
Dombóvár,  Hunyadi  tér  2.  szám  alatti 
(dombóvári  1  hrsz.-ú  áruház)  ingatlanból 
az önkormányzat a Szabadság u. 18. alatti 
(dombóvári  2  hrsz.-ú  általános  iskola) 
ingatlanhoz  kapcsolódóan,  annak 
folytatásában  parkolási  célra  378  m2 

nagyságú  terület  tulajdonjogát  nettó 
2.268.000,-  Ft  értéken  csere  útján 
megszerezze.  A  Dombó-Coop  Zrt. 
tulajdonába  kerülő  csereingatlan  a 
Dombóvár  Város  Önkormányzata 
tulajdonában  lévő  Hunyadi  János  tér 
elnevezésű,  dombóvári  782/4  hrsz.-ú 
közterületből  telekalakítással  létrejövő 
782/5 hrsz.-ú, 378 m2 területű közforgalom 
elől el nem zárt magánút, melynek értéke 
nettó 2.500.000,- Ft. 

A cserére  abban  az  esetben kerülhet  sor, 
amennyiben  a  782/5  hrsz.-ú  ingatlan  az 
önkormányzat  vagyonáról  és  a 
vagyongazdálkodás  szabályairól  szóló 
10/2011.  (III.  4.)  önkormányzati  rendelet 
módosításával  forgalomképessé  válik, 
valamint ha a Dombó-Coop Zrt. vállalja,
1. hogy  a  csere  után  is  lehetővé  teszi  a 

782/5 hrsz-ú ingatlan közforgalom szá-
mára  történő igénybevételét,  a  forgal-
mat semmilyen módon nem korlátozza, 
valamint  vállalja az ingatlanra átjárási 
és úthasználati szolgalmi jog bejegyzé-
sét,

2. hogy a  Mecsek-Dráva Önkormányzati 
Társulás  által  kialakításra  kerülő  sze-
lektív  hulladékgyűjtő  szigetnek  helyet 
biztosít  a  tulajdonában  lévő  Hunyadi 
tér 2. szám alatti áruház területén.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  csereterületek 
telekalakításával  összefüggő  költségekről 
való  megállapodásra,  a  fenti  feltételeket 
magában  foglaló  szerződés  tartalmának 
jóváhagyására és megkötésére,  valamint a 
szelektív  hulladékgyűjtő  áthelyezésével 
kapcsolatban  a  Mecsek-Dráva 
Önkormányzati Társulás értesítésére.

Határidő: 2014. január 31. 
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Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda

426/2013. (XII. 19.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  hozzájárulását  adja  az 
önkormányzat  tulajdonában  álló, 
Gunarasban található dombóvári 5337/234 
hrsz.-ú,  erdő,  kivett  kápolna,  vízmű 
megnevezésű ingatlanból  – a Tó utca 17. 
alatti  5337/220 hrsz.-ú üdülőépület,  udvar 
megnevezésű ingatlannal határos részén – 
128 m2 nagyságú terület  értékesítéséhez a 

Tolnatej  Zrt.  részére.  Az  értékesítésre  a 
változási  vázrajzok  alapján  elkészített 
értékbecslés  szerinti  nettó 430.000,- Ft-os 
forgalmi  értéken  és  azzal  a  kikötéssel 
kerülhet sor, hogy a telekalakítás költségeit 
a vevőnek kell megfizetni.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  az  adásvételi  szerződés 
tartalmának jóváhagyására és megkötésére.

Határidő:  2014.  március  31.  – 
szerződéskötésre
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Önkormányzati 
Iroda



RENDELET

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

A Képviselő-testület 2013. december 19-i rendes ülésén elfogadott rendelete:

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
50/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II.20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

Dombóvár  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  gyermekek  védelméről  és  a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében és a 151. § (2a) 
bekezdésében kapott  felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi  önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Dombóvár  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  gyermekvédelem  helyi 
szabályozásáról  szóló  12/2006.  (II.20.)  önkormányzati  rendelete  13/A..  §-a  helyébe  a 
következő rendelkezés lép:

„13/A. §

(1)  Az  önkormányzat  a  Gyvt.  151. §-ában foglaltak  szerint  biztosítja  az általa fenntartott  
óvodában és bölcsődében, valamint a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó  
központ  által  fenntartott  nevelési-oktatási  intézményekben  a  gyermekétkeztetést.  A  
gyermekétkeztetés intézményi térítési díját a 2. melléklet tartalmazza.
(2)  A gyermekétkeztetés  személyi  térítési  díját  a  Gyvt.  151.  §  (4)  bekezdése  alapján  kell  
megállapítani,  a  kötelezett  az  így  megállapított  díj  80%-át  köteles  az  étkeztetést  ellátó  
szolgáltatónak megfizetni, a 20%-os különbözetet az önkormányzat biztosítja. „

2. §

Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

http://www.dombovar.hu/


IMPRESSZUM
Kiadó: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal

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

Szerkeszti: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
Önkormányzati Iroda

Szerkesztésért felelős: dr. Farkas-Szabó András
Dombóvár, 2013. december 30.


