Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 13-i
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:
1/2015. (I. 13.) Kt. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DDOP-6.2.1/K-132014-0002 azonosító számú, Dél-Dunántúli Operatív Program – Fenntartható
településfejlesztés a kis- és középvárosokban – Integrált Településfejlesztési
Stratégia kidolgozása című projekt során támogatja az Irányító csoport
megalakulását.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Irányító csoport
összetételét meghatározza, és az 1. pontban nevezett projekt keretében a
képviselő-testület képviseletét ellátva, az önkormányzat és a város érdekeinek
figyelembevételével döntsön a projektet érintő kérdésekben.
Határidő: azonnal – meghatalmazás életbe lépése
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

Dombóvár, 2014. január 13.

Szabó Loránd sk.
polgármester

dr. Letenyei Róbert sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 13-i
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:
2/2015. (I. 13.) Kt. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hoz a
„Dombóvár város kommunális és közvilágítási célú villamos energia
beszerzése” elnevezésű Kbt. Harmadik Része szerinti nemzeti eljárásrendben a
Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja alapján lefolytatandó nyílt eljárás
megindításáról. A Képviselő-testület jóváhagyja a mellékelt eljárást megindító
felhívást.
2. A Képviselő-testület jóváhagyja az alábbi személyi összetételű bírálóbizottságot
az eljárásban való közreműködésre:
Bírálóbizottsági tag neve

Kbt. 22. § (3) bekezdés szerinti szakértelem

dr. Szabó Péter

jogi

Münnich Ádám

közbeszerzés tárgya szerinti

Kovács Gyula

pénzügyi

Reichert Gyula

közbeszerzési

Gulyásné Kovács Zita

az intézmények képviseletében

3. A Képviselő-testület a beszerzés fedezetét az Önkormányzat 2015. évi
költségvetésében biztosítja, beleértve az energetikai szakértői közreműködést és
az elektronikus árlejtést is.
Határidő: 2015. január 16. – az eljárást megindító felhívás feladására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

Dombóvár, 2014. január 13.

Szabó Loránd sk.
polgármester

dr. Letenyei Róbert sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 13-i
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:
3/2015. (I. 13.) Kt. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 475/2014. (XII.18.)
számú határozatának 1. pontját módosítja, miszerint a Dombóvári Művelődési
Ház Közösségi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
taggyűlése előtt a döntéseinek képviseletére tagjai közül a polgármestert bízza
meg.
2. A Képviselő-testület a Dombóvári Művelődési Ház Közösségi Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének
módosításával a felügyelőbizottságot ügydöntő felügyelőbizottsággá kívánja
alakítani a melléklet szerinti feladat- és hatáskörökkel.
A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat képviseletében eljáró
polgármestert a döntés képviseletére a társaság taggyűlésén.
Határidő: 2015. január 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Dombóvári Művelődési Ház NKft.
Önkormányzati Iroda

Dombóvár, 2014. január 13.

Szabó Loránd sk.
polgármester

dr. Letenyei Róbert sk.
jegyző

A Dombóvári Művelődési Ház NKft. társasági szerződésének módosítására irányuló
kezdeményezés:
Az ügydöntő felügyelő bizottság feladat-és hatáskörei:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

A Társaság munkavállalói által betöltött munkakörök leírásának jóváhagyása.
Megbízási szerződések megkötésének jóváhagyása.
Munkaidő és egyéb munkáltatói kedvezmények véleményezése.
A
Társaság
munkavállalói
teljesítményértékelése
és
minősítése
szempontrendszernek kialakítása.
Peres eljárás megindításának jóváhagyása.
A Társaság munkavállalói részére további jogviszony létesítésének engedélyezése.
Összeférhetetlenség megállapítása.
Tanulmányi szerződések megkötése feltételeinek jóváhagyása.
A Társaság vezetői, munkavállalói számára a vagyontárgyak-eszközök személyes
használatra történő engedélyezése feltételeinek, kereteinek meghatározása.
Gépkocsihasználat kereteinek megállapítása.
Üzleti titok körének meghatározása.
Munkáltatói kölcsön és bérelőleg nyújtása feltételeinek jóváhagyása.
A Társaság nevében megkötendő szerződések, kötelezettségvállalások jóváhagyása,
amennyiben a kötelezettség mértéke a nettó 500.000,-Ft összeget meghaladja.
Egyedi személyi ügyekben történő ügyvezetői döntések véleményezése
Költségtérítések jóváhagyása.
A Társaság munkavállalói részére a szociális juttatások rendjének és kereteinek
jóváhagyása.
Az ügyvezető részére konkrét feladat ellátására való utasítás.
Kártérítés iránti igény benyújtásának és elismerésének jóváhagyása Dombóvár
város polgármesterének ellenjegyzése mellett.

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 13-i
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:
4/2015. (I. 13.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyedüli tulajdonosként
a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. (7200 Dombóvár,
Kinizsi u. 37., cg.: 17-09-007169) tekintetében az alábbi alapítói döntéseket hozza:
1. A képviselő-testület a 473/2014. (XII.18.) számú határozatát módosítja,
miszerint a megválasztott felügyelőbizottsági tagok megbízatási ideje négy évre,
azaz 2018. december 31-ig szól.
2. A képviselő-testület a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.
alapító okiratának módosítását a melléklet szerint elfogadja, mely az 1. pontra
figyelemmel a képviselő-testület 473/2014. (XII.18.) és 491/2014. (XII.18.)
számú határozatában foglaltakból következő változásokat is magában foglalja.
A Képviselő-testület megbízza az ügyvezetőt az egységes szerkezetű alapító okirat
elkészíttetésével és cégbíróság felé történő eljárás megindításával, valamint
felhatalmazza a polgármestert a módosító és az egységes szerkezetű okirat
aláírására.
Határidő: 2015. január 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.

Dombóvár, 2014. január 13.

Szabó Loránd sk.
polgármester

dr. Letenyei Róbert sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 13-i
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:
5/2015. (I. 13.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyedüli tulajdonosként
a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. (7200 Dombóvár,
Kinizsi u. 37., cg.: 17-09-007169) tekintetében az alábbi alapítói döntést hozza:
A képviselő-testület a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.
felügyelő-bizottságának ügyrendjét jóváhagyja.

Dombóvár, 2014. január 13.

Szabó Loránd sk.
polgármester

dr. Letenyei Róbert sk.
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 13-i
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:
6/2015. (I. 13.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombó-Média
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban (cg.: 17-09-010233) lévő
valamennyi üzletrész tulajdonjogának a megszerzésére tekintettel - egyedüli
tagként-tulajdonosként - az alábbi alapítói döntéseket hozza:
1. A képviselő-testület a társaság székhelyeként a 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.
alatti címet jelöli meg.
2. A képviselő-testület a 480/2014. (XII. 18.) számú határozatának 5. pontjában
elhatározott tőkeemelésre tekintettel a társaság törzstőkéjének felemelését
vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával határozza el 1.000.000,-Ft összeggel,
mely 1.000.000,-Ft összegű pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával
történik.
3. A képviselő-testület a 480/2014. (XII. 18.) számú határozatának 4. pontjában
foglaltakra tekintettel – mely megállapította, hogy a társaság a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Tv. előírásaival összhangban működik a
továbbiakban – a Dombó-Média Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2014. augusztus 28. napján kelt alapító okiratát teljes egészében hatályon kívül
helyezi, és a helyébe lépő alapító okirat szövegét a melléklet szerint állapítja
meg és fogadja el, mely a jelen határozat 1.) – 2.) pontjaiban foglalt, valamint a
képviselő-testület 480/2014. (XII.18.), 481/2014. (XII.18.) és a 484/2014.
(XII.18.) számú határozatában foglaltakból következő változásokat is magában
foglalja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű okirat
aláírására, és megbízza az ügyvezetőt a cégbíróság felé történő eljárás
megindításával.
Határidő: 2015. január 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Dombó-Média Kft.
Dombóvár, 2014. január 13.
Szabó Loránd sk.
polgármester

dr. Letenyei Róbert sk.
jegyző

