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HATÁROZATOK
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2005. augusztus 29-i rendkívüli
ülésén elfogadott határozatai:
261/2005. (VIII.29.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete Dr.Varga Péter r.
alezredes dombóvári rendőrkapitánnyá
történő kinevezésével egyetért.
262/2005. (VIII.29.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
a
belváros
környezetkímélő
forgalmi
rendjéről,
valamint
a
fizető
parkolóhelyek
működtetéséről szóló 3/2003. (II.11.)
rendelet módosítását a soron következő
ülésére napolja el.
263/2005. (VIII.29.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete megbízza az ÖKODombó Kft-t, hogy a 2005. évi szelektív
hulladékgyűjtés időpontjairól a lakosságot
2005. szeptember 15-ig tájékoztassa.
Határidő: 2005. szeptember 15.
Felelős: Szabó Loránd polgármester
264/2005. (VIII.29.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete az Európai Uniós
pályázatokról szóló tájékoztatást elfogadja.

Regionális Fejlesztési Tanács terület- és
régiófejlesztési
célelőirányzat
idegenforgalmi
fejlesztések
szakmai
programjának
pályázati
felhívására,
melyhez az 520.000 Ft-os önerőt biztosítja.
A
támogatás
elnyerése
esetén
biztosítékként felajánlja a Hunyadi tér
34/B. sz. alatti 763/13/A/8. hrsz-ú
ingatlant.
Határidő: 2005. augusztus 31.
Felelős: Polgármester
266/2005. (VIII.29.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a 134/2005.(IV.25.)
számú határozatának 1. pontját az
alábbiak szerint módosítja:
„1.) Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a „Tiszta ivóvizet
mindenki poharába!” – Dombóvári
ivóvízminőség-javító projekt 2003-2006
bruttó 26.306.162.-Ft összegű saját
erejének 60%-os, 15.783.697.-Ft összegű
támogatására pályázatot nyújt be a helyi
önkormányzatok
EU-s
fejlesztési
pályázatai saját forrás kiegészítésének
támogatására
irányuló
Belügyminisztérium által kiírt pályázatra.”
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

265/2005. (VIII.29.) Kt. sz. határozat

267/2005. (VIII.29.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete pályázatot nyújt be
korszerű internetes információszolgáltató
rendszerek beszerzésére a Dél-Dunántúli

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Regionális Fejlesztési
Operatív Program keretén belül Helyi
tömegközlekedés fejlesztése céljából
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meghirdetett pályázati felhívás nyomán
készült
„Korszerű
utasforgalmi
szolgáltatások feltételeinek megteremtése
széleskörű együttműködésben Szekszárd
és térségében” témában benyújtott ROP2.1.3.-2004-11-0004/33. számú pályázat
megvalósításához szükséges konzorciumi
együttműködésben részt vesz.
A képviselőtestület felhatalmazza a
polgármestert a jelen határozat mellékletét
képező konzorciumi együttműködési
megállapodás aláírására.
A képviselőtestület a pályázati önerő
önkormányzatra eső részét, 2.581.948,-Ftot költségvetésében biztosítja.
Határidő: 2005. szeptember
határozat továbbítására
Felelős: polgármester

10.

–

268/2005. (VIII.29.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete dönt arról, hogy a Gyár
u. 26. szám alatti 2923. hrsz. –ú kisvasúti
állomás ingatlant a Dombóvári Város- és
Lakásgazdálkodási Kht. kezelésébe adja.
Elvi döntést hoz arról is, hogy az épület
jelenleg üresen álló részeit a megalakulás
előtt álló Polgári Természetőr Csapat
használhatja 2005. december 31-ig.
Felkéri a polgármestert, hogy 2005.
december
31-ig
készíttessen
tanulmánytervet,
koncepciót
a
hasznosításra vonatkozóan és ezt bocsássa
a képviselőtestület rendelkezésére.
A képviselőtestület felhatalmazza a
polgármestert a kezelésre szóló szerződés
aláírására.
Határidő: 2005. szeptember 30. – a
szerződés megkötésére
2005. december 31. – a hasznosítási
koncepció beterjesztésére
Felelős: polgármester
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269/2005. (VIII.29.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete az „Út az új esélyhez”
című PHARE projekt keretében vállalt
foglalkoztatás megvalósítása érdekében:
1.
A
Dombóvári
Városés
Lakásgazdálkodási kht. részére 15 fő
foglalkoztatására
és
a
közhasznú
foglalkoztatásban eddig részt vevők
költségeinek részbeni fedezetére 2005.
évben 3.867 eFt összegű, 2006. év június
19-ig 4.700 eFt összegű támogatást
biztosít.
2.
A Jóléti Szolgáltató Kht részére
2006.
év
június
19-ig
7
fő
foglalkoztatásához 2.900 eFt összegű
támogatást biztosít.
A képviselőtestület felhatalmazza a
polgármestert a szükséges megállapodások
megkötésére és módosítására.
Határidő: 2005. szeptember 30.
Felelős: polgármester
270/2005. (VIII.29.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
jóváhagyja
a
Dombóvári Város -és Lakásgazdálkodási
Kht-val 2005. január 28-án létrejött,
városüzemeltetési feladatok ellátására
vonatkozó
Megbízási
szerződés
következők szerinti módosítását:
A szerződés 1. pontjának 7. francia
bekezdése az alábbira módosul:
Városi hirdetőtáblák és információs táblák
javítása karbantartása, évente 4-szeri
letisztítása a 4. sz. melléklet szerint.
A szerződés 1. pontja egy új, 15. francia
bekezdéssel egészül ki:
A 7. sz. melléklet szerinti területek
kaszálása, kaszálék gyűjtése elszállítása a
Városüzemeltetési
Iroda
által
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meghatározott
időközönként
Ft /m2+ÁFA /alkalom áron.

6,40

A szerződés 3. pontjának első mondata az
alábbira módosul:
Szerződő felek az 1.) pontban felsorolt
munkákra vonatkozó vállalkozói díjat havi
átalányban állapítják meg, melynek
mértéke:
1.150.000,- Ft + ÁFA / hó.
A szerződés 4. sz.
következőre módosul:

melléklete

a

Önkormányzati hirdetőtáblák
1. Apáczai Iskola előtt
2. Arany János tér parkoló
3. Szumma autósbolt előtt
4. Gelka előtt
5. Mozi előtt
6. Tanácsköztársaság tér
7. Víztoronynál
8. Rossmann előtt
9. Művelődési Ház
10. Polgármesteri Hivatal
11. Ady u. – Madách u. sarok
12. Szent Imre tér
13. Gyöngyvirág krt-i ABC
14. Gagarin u. telefonfülke
15. Udvai Vince u. (XXL diszkóval
szembeni sarok)
16. Kórház parkoló
17. Gorkij u. – Erkel u. sarok
18. Kossuth tér
19. Petőfi tér
20. Vasútállomás
21. Dvár alsó
22. Gárdonyi tér
23. Allende utca trafónál
24. Gunaras, Kernen tér
25. Tüske, Becsali csárda
26. Szőlőhegy kocsma
27. DFC pálya előtt
28. Áruház környéke
29. Népköztársaság u. – Teleki u. sarok
30. Rákóczi u. – Teleki u. sarok
31. Bezerédj u.14. Dombó Pál u. felöli
oldal
32. Arany János tér 3. előtt
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A szerződés kiegészül egy új, 7. sz.
melléklettel, a következő tartalommal:
Kaszálandó területek:
1. Gólyavár – bejárat, vár körül,
bodzásig 8064 m2
2. Dombóvár alsó – Dombókertől –
Delta + betonüzem bejárat Ny-i
oldal gázfogadónál 611. sz. útig
1670 m2
3. Batsányi u. vége; önkormányzati
terület + Katona u. – Erdősor sarok
Batsányi út felöl D-i oldal 2120 m2
4. Vásártér körül:
Dózsa Gy. u.
vásártér vonalában Ivanich A. úttól
- Katona utcáig mindkét oldal, 600
m2
Katona J. u. Pázmány u. és Dózsa
Gy. u. között a vásártér felöli oldal
2280 m2
Katona J. u. Dózsa Gy. u.-tól
Erdősor u.-ig mindkét oldal családi
házak kivételével 2280 m2
5. Berzsenyi u. Rét utcától Erdősor u.ig mindkét oldal 4200 m2
6. Tompa Mihály utca – Báthori
utcától Bajcsy Zs. u.-ig 4.000 m2
7. Berzsenyi utca – Bajcsy u.-tól
Tompa M. u. hídig K-i oldal 1440
m2
8. Kinizsi utca – Bajcsy saroktól JAM
kerítés mellett hátsó bejáratig 2050
m2
9. Kórház utca – Malom kerítés
mellett + delta 3000 m2
10. IX utcától a Kapos hídig mindkét
oldal + köszöntő táblák környéke
1920 m2
11. Gorkij utca – volt mázsaház
területe + temető kerítés mellett 4
m-es sáv É-i irányba 1280 m2
12. Vörösmarty u. vége a 127.sz. háztól
a Köztársaság u. sarokig 360 m2
13. Köztársaság utca – Tűzoltóság és
sportpálya melletti terület 2095 m2
14. Teleki utca – Állatvásártér körüli
terület 2080 m2
15. Hetényi utca – Temető kerítés
mellett, Tátika utcáig 1120 m2
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16. Hetényi utca – Alállomástól
temetővel szembeni terület árok +
padka a Búzavirág utcáig. 1600 m2
17. Gyöngyvirág krt. temető melletti
sportpálya 4000 m2
18. Dózsa Gy. u. Adu áruház előtt a
Rutin sarkáig 720 m2
19. Bajcsy Zs. u. Rutintól Adu Áruház
előtt 360 m2
20. Gyenis Antal u. tartalékállomás
előtti terület 1980 m2
21. Kórház u. Konda patak Malom
sarka között üzemek előtti területek
1200 m2
22. Bathori u. sportpálya előtt 1820 m2
23. Béke utca VI.utcától IX. utcáig
kerítés mellett 2700 m2
24. Tüskei panzió feletti háromszög É-i
sarkától a Gunarasi elágazóig
szervíz út és 61. fkl. közötti terület
1925 m2
25. Shell kúttól Kórház útig rézsű 1280
m2
26. Dr. Riesz J. utcában Erzsébet u. 1317 oldaltelkei 940 m2
27. Újdombóvári Tűzoltó közök
Kórház u-tól Mikes K. útig 6030
m2
28. DFC pályán házhelyek 9000 m2
29. Tóth Ede u. Vörösmarty nyugati
sarok 240 m2
30. Kossuth u. 17. udvarban
Önkormányzati árok 350 m2
31. Dózsa Gy. u. Aranysziget otthonnal
szembeni rézsű 200 m2
32. Bercsényi u. Rét u-tól a Kandó K.
utcai gyalogos vashídig 4000 m2
33. Kandó K. utca erdő felöli
kábelakna feletti járda a parkolóig
1250 m2
34. Kinizsi utca 24. udvar és közterület
840 m2
35. Gyöngyvirág krt. – Kéknefelejcs
utca közötti köz 320 m2
36. Gagarin utca Vörössugár utca
közötti átjáró 540 m2
37. Dombóvár vége táblától az Agrár
Béta Kft. bejáróig a Nyugati
oldalon 5160 m2
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Útkereszteződések
sarokpontjainak
rendszeres kaszálása, melyek a
biztonságos
kilátás
érdekében
szükségesek:
Belváros
Bajcsy u.- Katona J.- Báthori u.Vörösmarty u.- Kinizsi u.- sarok.
Dombó Pál utca Bezerédj úttól K-i
irányba útkereszteződések mind a
négy sarok.
Erzsébet utca Arany J. tértől Rákóczi
utcáig útkereszteződések mindkét
sarok
Zrínyi
utca,
Rákóczi
utca
kereszteződései
Tóth Ede u. kereszteződései
Kesztyű utca mindkét oldal padka
Vörösmarty utca É-i vége
Szuhay-domb
Berzsenyi utca kereszteződései
Rét utca kereszteződései
Erdősor utca kereszteződései
Újdombóvár
Fő utca, Gorkij utca kereszteződései
mind a négy sarok
Radnóti
utca,
béke
utca
kereszteződései mindkét sarok
Kórház utcai kereszteződések mindkét
sarok
Tüske
Reich Béla utca kereszteződései
minden sarok
Május 1. tér, Március 15. tér, Április
4. utca, Kun Béla utca
Kertváros
Kertváros kereszteződései
Területük összesen: 2110 m2
Határidő: 2005. szeptember 30. - a
szerződés módosítására
Felelős: Polgármester
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271/2005. (VIII.29.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete az Apáczai Csere János
Szakközépiskola és Kollégium által
benyújtott
pedagógiai
programot
jóváhagyja.
272/2005. (VIII.29.) Kt. sz. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete dönt a „Tiszta
ivóvizet mindenki poharába!” –
Dombóvári
ivóvízminőség-javító
program projekt 2003-2006 FIDICmérnöki
és
könyvvizsgálói
szolgáltatásaira vonatkozó, Kbt. 299.§
(1) bekezdés b) pontja szerinti egyszerű
közbeszerzési
eljárásának
megindításáról.
2. Jóváhagyja
az
alábbi
személyi
összetételű bíráló bizottságot az
eljárásokban való közreműködésre:
Pécsi József, a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság elnöke
Szücs István, a Vízmű Kft.
ügyvezetője
dr. Radochayné dr. Molnár
Zsuzsanna aljegyző
Reichert Gyula városüzemeltetési
irodavezető
Kovács Gyula pénzügyi
irodavezető
Határidő: 2005. augusztus 31. – az
ajánlattételi felhívás elküldésére
Felelős:
Polgármester

273/2005. (VIII.29.) Kt. sz. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete döntést hoz a „Szent
Lukács Egészségügyi Kht. Kórház „B”
hotelszárny rekonstrukciója, orvostechnikai felszereléssel beruházás
keretében 8 db ágytálmosó berendezés
beszerzése” tárgyú, Kbt. 44. Cím
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szerinti egyszerű közbeszerzési eljárás
megindításáról.
2. Jóváhagyja
az
alábbi
személyi
összetételű bíráló bizottságot az
eljárásban
való
közreműködésre,
melynek szakvéleménye alapján a
végső döntés jogát a képviselőtestület
fenntartja magának:
− Szabó Loránd polgármester
− ifj. Pólya Endre, a tervező cég
ügyvezetője
− Nagy Béla, a Szent Lukács
Egészségügyi Kht. gazdasági
ügyvezetője
− Molnár Árpád főépítész
− Reichert Gyula városüzemeltetési
irodavezető
− dr. Radochayné dr. Molnár
Zsuzsanna aljegyző
− Kovács Gyula pénzügyi
irodavezető
3. A
közbeszerzési
eljárás
belső
felelősségi rendjét, a nevében eljáró,
illetőleg az eljárásba bevont személyek
(szervezetek) felelősségi körét az
alábbiak szerint határozza meg:
a) Az
ajánlattételi
felhívás
megküldéséért; az eljárás során a
verseny
tisztaságának
és
nyilvánosságának biztosításáért, az
esélyegyenlőség betartásáért; az
előbbiek
szerinti
kiegészítő
tájékoztatásokért; a törvényben és a
felhívásban szereplő határidők
betartásáért;
az
érintettek
meghívásáért;
a
megfelelő
dokumentumok,
jegyzőkönyvek
elkészítéséért felelős: Szabó Loránd
polgármester
→
megbízott
szervezet:
ÉPBER
Építőipari
Beruházási Szervező Rt.
b) Az ajánlatok felhívás szerinti
szakszerű, jogszerű és pártatlan
részletes értékeléséért, ez alapján
döntésre alkalmas szakvélemény
készítéséért: Jelen határozattal
jóváhagyott bíráló bizottság.
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c) A bíráló bizottság szakvéleménye
alapján
történő
megalapozott
döntésért, a végső döntés esetleges
következményeiért: → Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottság
d) Az eljárás eredményének megfelelő
időpontban és módon történő
közzétételéért; eredményes eljárás
esetén a szerződéskötés előkészítő
munkáiért felelős: Szabó Loránd
polgármester
→
megbízott
szervezet:
ÉPBER
Építőipari
Beruházási Szervező Rt.
e) A felhívás (illetve a dokumentáció)
és az ajánlat eredményhirdetéskori
tartalma szerinti szerződéskötésért:
Szabó Loránd polgármester.
f) A szerződés teljesítéséről szóló
hirdetmény közzétételéért: Szabó
Loránd polgármester → megbízott
szervezet:
ÉPBER
Építőipari
Beruházási Szervező Rt.
Határidő: 2005. szeptember 30. – az
ajánlattételi felhívás megküldésére
Felelős:
Polgármester

274/2005. (VIII.29.) Kt. sz. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete dönt az „Iskolatej
2005. őszi időszak” és a „Kifli
2005/2006. tanév” tárgyú, Kbt. 299.§
ill 300 § egyszerű közbeszerzési
eljárások megindításáról.
2. Jóváhagyja
az
alábbi
személyi
összetételű bíráló bizottságot az
eljárásban
való
közreműködésre:
Krauss Péter alpolgármester
Kovács Gyula pénzügyi irodavezető
Dr.Radochayné dr.Molnár Zsuzsanna
aljegyző
Tóth Attila gazdálkodási ügyintéző
Határidő: 2005. augusztus 30. – az
ajánlattételi felhívás elküldésére
Felelős: Krauss Péter alpolgármester
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275/2005. (VIII.29.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
az
önkormányzati
fenntartású intézményekben közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók
– a közoktatásról szóló törvényben
meghatározott
gyermekei számára
15.000
Ft
összegű
iskolakezdési
támogatást juttat.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatás
összegének intézményenkénti felosztására,
a juttatás igénybevételének szabályozására.
Határidő: 2005. szeptember 1.
Felelős: polgármester
276/2005. (VIII.29.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete jóváhagyja a Harkány,
Üdülés u. 23. sz. alatti, 1246/2 hrsz-ú
üdülő tulajdonában levő ingatlanrészének
nyilvános árverésen történő értékesítését.
Az induló licitárat 8.200.000,- Ft + ÁFA
összegben határozza meg, aktuális
értékbecslés alapján.
Felkéri a Polgármestert az árverési felhívás
elkészíttetésére, a DOMBÓ-TÁJ Kistérségi
Közéleti Újságban, az Új Dunántúli
Naplóban való meghirdetésére és az
Interneten való közzétételére, továbbá az
árverés lebonyolítására.
Amennyiben az értékesítés nem vezet
eredményre, a polgármester vegye fel a
kapcsolatot Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatával a közös értékesítés
megoldására,
ingatlanközvetítő
bevonásával.
Határidő:
Felelős:

2005. szeptember 30.
Polgármester

Dombóvári Közlöny
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I. évfolyam 10. szám

277/2005. (VIII.29.) Kt. sz. határozat

279/2005. (VIII.29.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete, mint a dombóvári
6410/59. hrsz-ú, természetben Csokonai u
54. szám alatt található ingatlant terhelő
elidegenítési tilalom jogosultja hozzájárul
ahhoz, hogy az ingatlan tulajdonjogát
Márkvár Ernő és Márkvár Ernőné
tulajdonosok, mint eladók Pusztán Ernő és
Pusztán Ernőné
(7200. Dombóvár,
Csokonai u. 80.) vevők részére adásvétel
jogcímén átruházzák azzal, hogy a vevők
vállalják az ingatlan beépítését a
szerződés megkötésétől számított három
éven belül az önkormányzat vagyonáról és
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
14/2001.(III.28.)
számú
rendeletben
foglalt feltételekkel.

1) Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 97 millió forint
összegű, 2 éves futamidejű beruházási
hitel felvételét rendeli el.
2) A Képviselő-testület dönt a 97 millió
forint összegű, 2 éves futamidejű
beruházási
hitel
igénybevételére
irányuló szolgáltatással kapcsolatban a
Kbt. 299. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti egyszerű közbeszerzési eljárás
megindításáról.
3) Jóváhagyja
az
alábbi
személyi
összetételű bíráló bizottságot az
eljárásban való közreműködésre:
Szabó Loránd polgármester
dr. Radochayné dr. Molnár
Zsuzsanna aljegyző
Kovács
Gyula
pénzügyi
irodavezető
Reichert Gyula városüzemeltetési
irodaveztő
Nagy Béla, a Pénzügyi – Ellenőrző
Bizottság tagja

A Képviselőtestület felhatalmazza a
polgármestert a szerződés és a szükséges
nyilatkozatok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

Határidő:
2005. szeptember 30. – az
ajánlattételi felhívás megjelentetésére
Felelős:
Polgármester
278/2005. (VIII.29.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete dönt az önkormányzati
utak őszi padkarendezéséről három
kilométer hosszban, melynek fedezetére
900.000 Ft,- + ÁFA összeget biztosít.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés
megkötésére.
Határidő: 2005. szeptember 30. – a
szerződéskötésre
2005. november 30. – a kivitelezésre
Felelős:
Polgármester

280/2005. (VIII.29.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
az
Önkormányzat
gazdálkodásának I. féléves helyzetéről
szóló tájékoztatót elfogadja.

RENDELETEK
A Képviselőtestület 2005. augusztus 29-i rendkívüli ülésén elfogadott rendeletei:

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
48/2005.(IX.2) rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 34/2002.
(XII.12.) rendelet módosításáról
1. §.
(1) A rendelet 2. §. (2) bekezdésének első mondata kiegészül az alábbiak szerint:
[A település teljes közigazgatási területén a lakosságot és a közületeket érintő települési
szilárd hulladék összegyűjtését, elszállítását, ártalommentes elhelyezését mint
közszolgáltatást, a Kaposvári Városgazdálkodási Rt. (a továbbiakban: Szolgáltató végzi)]
„kivéve a szelektív hulladékgyűjtést, melyet a település teljes közigazgatási területén az
ÖKO-Dombó Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Kft. végez (a
továbbiakban: ÖKO-Dombó Kft.)”
(2) A rendelet 2. §. (2) bekezdésének második mondatában a „Dombóvári Környezet- és
Hulladékgazdálkodási Kft. (a továbbiakban DKHG Kft)” szövegrész helybe az „ÖKODombó Kft” szövegrész kerül.
2. §.
A rendelet 3. § 11. francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ - Szolgáltató: Dombóvár város teljes közigazgatási területén a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerinti hulladékkezelő.”
3. §.
A rendelet 5. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás esetében a
Szolgáltató, a szelektív hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás esetében az ÖKO-Dombó
Kft. szolgáltatását veheti igénybe.”
4. §.
(1) A rendelet 9. § (2) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
”Az ezeken a helyeken elhelyezett műanyag kukák és konténerek ürítését az ÖKO-Dombó
Kft. heti egyszeri alkalommal végzi.”
(2) A rendelet 9.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A családi házas területeken a műanyag-, a papír-, az üveg- és zöldhulladék a
szelektív gyűjtés anyaga. A családi házas területeken a műanyag gyűjtésére zsák szolgál.
A papírhulladékot kötegelve kell a gyűjtőedényzet mellé helyezni. Az üveghulladékot
zsákban vagy papírdobozban kell kihelyezni. A zöldhulladéknak minősülő faágat lehetőleg
felaprítva, zsákban vagy kis kötegekben összekötve, a kaszálékot, falombot, ép és zárt
zsákban kell átadni az ÖKO-Dombó Kft-nek.”

(3) A rendelet 9. §-a kiegészül az alábbi (4), (5) és (6) bekezdéssel:
„(4) Családi házas területeken a szelektíven gyűjtött hulladék elszállítása havonta egy
alkalommal történik. A gyűjtés napjairól az ÖKO-Dombó Kft. minden év január 1-ig
köteles a lakosságot tájékoztatni.
(5) A szelektív hulladék kihelyezésére szolgáló zsákot az ÖKO-Dombó Kft. a naptári
értesítőnek megfelelően szállítja.”
(6) Amennyiben a lakossági értesítőben megjelölt napokon az ÖKO-Dombó Kft.-t a
szelektíven gyűjtött hulladék elszállításában az időjárás vagy más elháríthatatlan ok
akadályozza, az akadály elhárítását követően köteles haladéktalanul megkezdeni a
szelektív hulladék elszállítását. „
5. §.
A rendelet 11. § (2) a) pontja kiegészül az alábbi mondattal:
„A szelektív hulladékgyűjtést, mint közszolgáltatást a lakosság térítésmentesen veheti
igénybe.„
6. §
A rendelet 12. §-a kiegészül az alábbi (12) bekezdéssel:
(12) A szelektív hulladékgyűjtés díját az ÖKO-Dombó Kft. havonta számlázza ki az
önkormányzatnak.
7. §
E rendelet 2005. szeptember 05. napján lép hatályba.
Dombóvár, 2005. augusztus 29.
Szabó Loránd
polgármester

Frellerné dr. Kovács Anna
címzetes főjegyző

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
49/2005. (IX.2.) rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási
intézményekben alkalmazott térítési díjak és tandíjak megállapításának
szabályairól szóló 42/2005. (VI.8.) rendelet módosításáról
1. §
A rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az egy tanulóra jutó költséghányad kiszámításához az adott szakmai feladatot igénybe
vevő tanulói létszámot kell figyelembe venni.”
2. §
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Dombóvár, 2005. augusztus 29.
Szabó Loránd
polgármester

Frellerné dr. Kovács Anna
címzetes főjegyző

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
50/2005. (IX.2.) rendelete
a szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének szabályairól szóló
13/2002. (III.20.) rendelet módosításáról
1.§
(1) A rendelet 8.§ (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Polgármester az aktívkorú nem foglalkoztatott személy részére rendszeres szociális
segélyt állapít meg, ha
— a kérelmező az önkormányzat által szervezett foglalkoztatásban legalább 30
munkanapon át részt vett vagy
— az önkormányzat a kérelmező foglalkoztatását nem tudja megoldani.”
(2)

A rendelet 8.§ (7) bekezdésének negyedik francia bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„- a „Dombóváriak a Dombóvári Munkanélküliekért” Jóléti Szolgálat Alapítvány
„Kulcs a munkához” programjában való részvétel.”

(3) A rendelet 8.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Ha az aktívkorú nem foglalkoztatott személy a folyósítás időtartama alatt
— önhibáján kívüli okból nem működött együtt, figyelmeztetésben kell
részesíteni,
— ha az együttműködési kötelezettségét nem teljesíti, illetve az önkormányzat
által szervezett foglalkoztatását a munkáltató rendkívüli felmondással szünteti
meg, a megállapított ellátást meg kell szüntetni.
A Jóléti Szolgálat Alapítvány minden hónap utolsó munkanapjáig jelentést tesz az
együttműködési kötelezettséget nem teljesítő személyekről.”
2.§
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2005. szeptember 1. napjától
kell alkalmazni.
Dombóvár, 2005. augusztus 29.
Szabó Loránd
polgármester

Frellerné dr. Kovács Anna
címzetes főjegyző

SZERZŐDÉSEK
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 31/2002.(XI.29.) rendeletének 36. § (5) bekezdése értelmében a
vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – nettó ötmillió forintot elérő vagy azt
meghaladó értékű -, árubeszerzésre építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre,
vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint
koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő
felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát
a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül közzé kell tenni.

Típusa:

2005. július 1.- 2005. augusztus 31.
Tárgya:
Szerződő fél:

1.

vállalkozási

2.

vállalkozási

József Attila ÁMK
felújítása "Bölcsőtől a
sírig"

3.

vállalkozási

4.

vállalkozási

5.

vállalkozási

6.

vállalkozási

JAM Csarnok - Boxterem
építése
Ivóvízminőség javító
program
tervdokumentáció
Dombóvár Thököly utca,
Paál László utca,
Damjanich utca
szennyvízhálózat kiépítés
Kórház felújítás

7.

vállalkozási

8.

9.

Értéke:

Erzsébet Óvoda felújítás SZIGMA – SZIG Kft. 19.902.520 Ft
ROP "Fogd kezénél …"
SZIGMA – SZIG Kft. 52.190.000 Ft

516. sz. Ipari
Szakképző Intézet
Uranusz Kft.

Időtartama:
2005.08.25
2005.08.25

7.187.000 Ft

folyamatos

12.250.000 Ft

folyamatos

Dombóvár és
Környéke Víz és
Csatornamű Kft.

15.600.000 Ft

2005.08.31

MEDIPLAN KFT.

7.500.000 Ft

folyamatos

Gunaras Kernen téri
szökőkút építése

Dombóvár és
Környéke Víz és
Csatornamű Kft. +
Ambrus Sándor
szobrászművész

13.812.500 Ft
3.100.000 Ft

2005.08.20

vállalkozási

Móra Ferenc Iskola
sportudvar korszerűsítése,
bővítése

Stabil Építőipari és
Szolg. Kft.

7.208.823 Ft

2005. 09.05.

ingatlan
adásvétel

Gyár u. 26.

MÁV Rt. Pénzügyi és 18.750.000 Ft
Számviteli Hivatal

2005.07.18
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