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HATÁROZATOK
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésén
elfogadott határozatai:
210/2012. (VII. 5.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a településszerkezeti
terv Koller és Társa Tervező Kft. (7635
Pécs,
Bárány
u.
5/2.,
vezető
településtervező Kovács Péter TT-020656) által készített módosítását és annak
leírását az 1. és 2. számú mellékletek
szerint elfogadja.
A határozatban elfogadott dokumentum
megegyezik a 2012. július 5-i képviselőtestületi ülés 2. számú előterjesztésében
foglaltakkal.

Szabályzatát.
A
Képviselő-testület
elrendeli
a
Beszerzési
Szabályzat
Dombóvár város hivatalos honlapján, és
intézményei
honlapján
történő
közzétételét, továbbá az alanyi hatálya alá
tartozók körében annak alkalmazását.
Határidő: 2012. augusztus 1. – a
módosított szabályzat alkalmazására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyző, Jegyzői
Titkárság, irodavezetők, intézményvezetők
A határozatban elfogadott dokumentum
megegyezik a 2012. július 5-i ülés 8. számú
előterjesztésében foglaltakkal.

211/2012. (VII. 5.) Kt. határozat
213/2012. (VII. 5.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja dr. Meiszter
Péter Dombóvár, Hunyadi tér 24. szám
alatti telephelyen történő fogászati
ellátására irányuló kérelmét. A képviselőtestület a dr. Meiszter Dental Kft.-vel
kötött, III. számú fogorvosi körzet
feladatellátására
vonatkozó
együttműködési szerződés módosításához
hozzájárul.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert az együttműködési szerződés
módosításának
jóváhagyására
és
a
módosított szerződés aláírására.
Határidő: 2012. július 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Iroda
212/2012. (VII. 5.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
közbeszerzési
értékhatár alatti beszerzésekre vonatkozóan
elfogadja
Dombóvár
Város
Önkormányzatának módosított Beszerzési

1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az 52/2012. (II.
23.) számú határozatát módosítja,
miszerint
a) az
értékesítésre
kijelölt
ingatlanok köre kiegészül a
Kossuth u. 37. alatti, dombóvári
110/A/5 hrsz.-ú lakással,
b) a határozat f) pontja szerinti
haszonélvezeti jog addig marad
fenn, amíg Dombóvár Város
Önkormányzatának
az
egészségügyi
alapellátási
feladatai körében az ingatlan
háziorvosi, házi gyermekorvosi
vagy fogorvosi körzet ellátásának
helyszínéül szolgál,
c) a jogcím nélküli lakáshasználók
esetében a Képviselő-testület
ellenkező döntéséig nem lehet
intézkedni a lakás kiürítése iránt,
d) a Bajcsy-Zsilinszky u. 5. alatti
társasház
az
önkormányzat
tulajdonában lévő lakások és
helyiségek elidegenítéséről szóló
önkormányzati rendelet szerint
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lakottan is értékesíthető a lakott
társasházi
lakások
forgalmi
értékének 90%-ának figyelembevételével.

szóló 2005. évi XVIII. törvény 57/D.§ (4)
bekezdése alapján az alábbi állásfoglalást
adja ki:

2. A Képviselő-testület elrendeli, hogy az

a távhőszolgáltatás díjának alapdíj (a
távhőszolgáltatás állandó költségeit
tartalmazó
éves
díj),
hődíj
(hőmennyiségmérőn mért fogyasztás
alapján kiszámított díj) és különdíj
(külön megállapodás alapján fizetett
díj) szerinti megosztását.
2. A Képviselő-testület nem javasolja az
alapdíjnak a távhőszolgáltató indokolt
költségeit
meghaladó
mértékű
emelését.
3. A Képviselő-testület nem javasolja a
hődíj gázenergia-drágulást meghaladó
mértékű emelését.
4. A Képviselő-testület javasolja lehetővé
tenni, hogy a távhőszolgáltató a
távhőszolgáltatás díját a maximált árnál
alacsonyabb mértékben állapítsa meg.

értékesítésre kijelölt ingatlanok közül
azok, amelyek az önkormányzat
tulajdonában
lévő
lakások
és
helyiségek
bérletére
vonatkozó
szabályokról szóló 43/2006. (XII. 20.)
önkormányzati rendelet hatálya alá
tartoznak, és az ingatlanra vonatkozó
bérleti szerződés megszűnt, az ingatlan
nem adható bérbe a Képviselő-testület
ellenkező döntéséig, és a Képviselőtestület a Bajcsy-Zsilinszky u. 5. alatti
társasházhoz
tartozó
lakások
kivételével a lakást 2012. június 30-án
használó,
jogcím
nélküli
lakáshasználóknak
biztosítja
az
elővásárlási jogot az általa használt
lakás, illetve az 52/2012. (II. 23.)
számú határozat szerint a lakással
együtt értékesítendő egyéb ingatlanok a
tekintetében.
A
Képviselő-testület
felkéri
a
Polgármestert, hogy az elővásárlásra
jogosultak részére az önkormányzat
tulajdonában
lévő
lakások
és
helyiségek
elidegenítéséről
szóló
önkormányzati rendelet és a lakások és
helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló törvény előírásainak
figyelembevételével, az értékbecslés
szerinti forgalmi értékek alapján ajánlja
fel megvételre az ingatlanokat.

1. a Képviselő-testület indokoltnak tartja

Határidő: 2012. július
állásfoglalás továbbítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Városfejlesztési Iroda

10.

–

az

215/2012. (VII. 5.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Apáczai Oktatási
Központ Kollégiumi Intézményegységénél
folytatott beruházás során kialakult változó
gázenergia felhasználás alátámasztására
külső
szakértő
igénybevételét
kezdeményezi az üzemeltetőnél.

214/2012. (VII. 5.) Kt. határozat

A Képviselő-testület jóváhagyja az 1999.
augusztus 31. napján 334/K/99 számon
kötött hődíjhasználati melegvíztermelő és
–elosztó rendszer üzemeltetési szerződése
módosítását a hőenergia-szolgáltatások
mérés szerinti elszámolására azzal, hogy a
hőmennyiségmérőket a szolgáltató szerzi
be és építi be.

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a távhőszolgáltatásról

A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a tárgyalások lefolytatására,

Határidő:
2012.
július
31.
–
elővásárlási
jogosultaknak
ajánlat
kiküldésére
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Önkormányzati és Szervezési Iroda
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jóváhagyására és aláírására.
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Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: Polgármester
Végrehatásért felelős:
Városfejlesztési Iroda, Városgazdálkodási
Iroda
216/2012. (VII. 5.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a melléklet szerint
elfogadja a 2012-2014 közötti időszakra
vonatkozó Civil Koncepciót.
A határozatban elfogadott dokumentum
megegyezik a 2012. július 5-i képviselőtestületi ülés 13. számú előterjesztésében
foglaltakkal.
217/2012. (VII. 5.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Nemzetiségi
Koncepcióját a melléklet szerint elfogadja.
A határozatban elfogadott dokumentum
megegyezik a 2012. július 5-i képviselőtestületi ülés 14. számú előterjesztésében
foglaltakkal.
218/2012. (VII. 5.) Kt. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
támogatja
az
Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda,
Általános és Középiskola, Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény
és
Kollégium
TÁMOP-3-1-4-12/2
kódszámú,
„Innovatív
Iskolák
fejlesztése”
című
pályázatának
benyújtását.
A
Képviselő-testület
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
pályázat
benyújtásához
és
végrehajtásához szükséges valamennyi
dokumentumot aláírja.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja a József
Attila Általános Művelődési Központ
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TÁMOP-3-1-4-12/2
kódszámú,
„Innovatív Iskolák fejlesztése” című
pályázatának benyújtását. A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert,
hogy a pályázat benyújtásához és
végrehajtásához szükséges valamennyi
dokumentumot aláírja.

3. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja az Illyés
Gyula Gimnázium TÁMOP-3-1-4-12/2
kódszámú,
„Innovatív
Iskolák
fejlesztése”
című
pályázatának
benyújtását.
A
Képviselő-testület
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
pályázat
benyújtásához
és
végrehajtásához szükséges valamennyi
dokumentumot aláírja
Határidő:

2012. szeptember 15.
Pályázatok benyújtására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Intézményvezetők, Humán Iroda

-

219/2012. (VII. 5.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
„Dombóvári
Kisgimnazistákért” Alapítvány kuratóriumi
tagjának – dr. Boros Katalin tag lemondása
miatt – Vámosi Juditot választja meg, és
ennek megfelelően az alapító okirat
módosítását a melléklet szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert
az
alapító
okirat
módosításával
kapcsolatos
teendők
ellátására.
Határidő: 2012. július 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és
Szervezési Iroda
A határozatban elfogadott dokumentum
megegyezik a 2012. július 5-i képviselőtestületi ülés 17. számú előterjesztésében
foglaltakkal.
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220/2012. (VII. 5.) Kt. határozat

222/2012. (VII. 5.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Bükösdi
Olga
képviselőnek az Oktatási és Kulturális
Bizottság
elnöki
tisztségéről
való
lemondása miatt a bizottság új elnökévé
Tóthné Sudár Beáta képviselőt választja
meg.

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Dombóvár, Bezerédj
u. 14. szám alatti, dombóvári 1306/A/4
hrsz.-ú ingatlanra a Tolna Megyei
Kormányhivatal
javára
bejegyzett
használati jogról való lemondást a
birtokbavétel időpontjától fogadja el, az
ingatlannal kapcsolatos költségeket ettől az
időponttól kezdve viseli.

221/2012. (VII. 5.) Kt. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
EH-SZER
Energetikai és Távközlési Hálózatépítő
és Szerelő Kft.-vel megkötött, 2009.
augusztus 1-jén hatályban lépett, a
közvilágítási
aktív
berendezések
használatára
vonatkozó
eszközhasználati szerződés hatályát 6
hónappal meghosszabbítja, lejárati
határidejét 2013. január 31-ére
módosítja az egyéb szerződéses
feltételek változtatása nélkül.

2. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felkéri
a
polgármestert, hogy a közvilágítási
kötelezettség hosszútávú és minél
hatékonyabb ellátása érdekében a
lehetséges megoldási lehetőségeket
elemezze ki és terjessze be a döntési
javaslatot a képviselő-testület elé
megvitatásra.
Határidő: 2012. július 31. – a
szerződésmódosítás aláírására
2012. szeptember 30. – a vizsgálat
eredményének
képviselő-testület
elé
terjesztése.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési
Iroda
A határozatban elfogadott dokumentum
megegyezik a 2012. július 5-i képviselőtestületi ülés 19. számú előterjesztésében
foglaltakkal.

Határidő:

2012. július 12. – értesítés
döntésről, birtokbavétel
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Önkormányzati és Szervezési Iroda
223/2012. (VII. 5.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete értékesíteni kívánja a
tulajdonában lévő Dombóvár, Hunyadi tér
30. sz. alatti 763/11/A/3 hrsz.-ú, 23 m2-es
és a Hunyadi tér 32. sz. alatti 763/11/A/6
hrsz.-ú, 21 m2-es üzlethelyiségeket az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások
és helyiségek elidegenítéséről szóló,
valamint az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló
önkormányzati
rendeletben
foglaltak
szerint versenyeztetéssel, az alábbi
feltételekkel:
az induló licitár a forgalmi értékbecslés
szerinti értékkel egyezik meg, a
pályázat nyertese a legmagasabb
ajánlattevő,
a nyertes pályázónak meg kell téríteni
az önkormányzat részére az eljárásnak
az ügyvédi díjon kívüli egyéb
költségeit is, az értékbecslést is
beleértve.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert az adásvételi szerződés
tartalmának jóváhagyására és megkötésére.
Határidő:
2012. július 31.
pályázati felhívás közzétételére

–

a

Dombóvári Közlöny
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Önkormányzati és Szervezési Iroda
224/2012. (VII. 5.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 120/2012. (III. 29.)
számú határozata 1. pontjának végrehajtási
határidejét
2012.
augusztus
31-ig
meghosszabbítja. A Képviselő-testület
kinyilvánítja, hogy a 120/2012. (III. 29.)
számú határozata 1. pontja szerinti
tárgyalások során a Deák Ferenc u. 12.
szám alatt található, 201 hrsz.-ú ingatlan
forgalmi értékének a 2012 májusában
készített forgalmi értékbecslésben szereplő
13.600.000 Ft összeget veszi alapul.
225/2012. (VII. 5.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2012. május 25-én az
OTP
Bank
Nyrt.-vel
megkötött
folyószámlahitel szerződés módosítását
rendeli el, a hitelkeret 200 millió Ft-ról 280
millió Ft-ra történő megemelésével. A
bevételek
engedményezésén
túl
biztosítékként
a
2878/10
hrsz.-ú
beépítetlen területet ajánlja fel.
Határidő:
2012. július 31. – a
szerződésmódosítási kérelem benyújtására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Városgazdálkodási Iroda
226/2012. (VII. 5.) Kt. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 200 millió Ft
összegű működési célú hitel felvételét
rendeli el. A hitel lejáratának időpontja
2014. december 31. A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy
a hitel futamideje alatt a hitel és
járulékainak
fizetését
az
éves
költségvetésébe a fejlesztési kiadások
előtt
betervezi,
jóváhagyja,
biztosítékként a helyi adóbevételek és a
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gépjárműadó bevételt a finanszírozó
bankra engedményezi.

2. A Képviselő-testület a finanszírozó
bank kiválasztására az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.)
rendelet szerinti közbeszerzésen kívül
nyílt ajánlatkérési eljárás lefolytatását
rendeli el. Az ajánlati felhívás
jóváhagyását a Városgazdálkodási
Bizottságra bízza.

3. A Képviselő-testület a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi
CXCIV. tv. előírásai alapján kérelmet
nyújt be a Magyar Államkincstáron
keresztül 200 millió forint összegű
működési célú hitel felvételének
kormányzati engedélyeztetéséhez. A
hitelfelvétel a kötelezően ellátandó
önkormányzati feladatok ellátásának
finanszírozásához szükséges.
Határidő:
2. pont esetében: 2012.
július 31. – az ajánlati felhívás
megküldésére
3. pont esetében: 2012. augusztus 31. – a
kérelem benyújtására
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős:
2. pont esetében: Jegyzői Titkárság,
Városgazdálkodási Iroda
3. pont esetében: Városgazdálkodási Iroda
227/2012. (VII. 5.) Kt. határozat

1 Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 112/2012. (III.
29.) Kt. határozatával a kertvárosi és
szuhaydombi városrészben élelmiszerkereskedelmi üzlet nyitására kiírt
pályázatot
eredménytelennek
nyilvánítja.
2 Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a kertvárosi és
szuhaydombi
városrészben
élelmiszerkereskedelmi üzlet nyitását
továbbra is támogatni kívánja, ezért a
melléklet szerinti pályázati felhívásnak

Dombóvári Közlöny
megfelelően ismételten pályázatot ír ki
a tevékenység ellátására.
Határidő: a pályázat kiírására – azonnal
a pályázat beadási határideje – folyamatos
a pályázat elbírálási határideje: a
befogadást követő rendes képviselőtestületi ülés
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és
Alpolgármesteri Titkárság
A határozatban elfogadott dokumentum
megegyezik a 2012. július 5-i képviselőtestületi ülés 24. számú előterjesztésében
foglaltakkal.
228/2012. (VII. 5.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a középfokú oktatási
intézmények 2012/2013. tanévre történt
beiratkozási adatairól szóló tájékoztatatást
elfogadja.
229/2012. (VII. 5.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja
a
katasztrófavédelemről
és
a
hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 84.§-a
alapján
térítésmentesen
az
állam
tulajdonába került tűzoltósági vagyon
átadásával kapcsolatos beszámolót.
230/2012. (VII. 5.) Kt. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hozzájárul az
ÖKO-DOMBÓ
Dombóvári
Környezet- és Hulladékgazdálkodási
Kft.
6
millió
Ft
összegű
folyószámlahitel felvételéhez.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a döntés képviseletére a
gazdasági társaság taggyűlésén.
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2. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Kft. 6 millió Ft
összegű,
1
éves
futamidejű
folyószámlahitelére és járulékai erejéig
készfizető kezességet vállal évi 1%-os
díj kikötése mellett.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a készfizető kezességi
szerződés tartalmának jóváhagyására és
aláírására.
Határidő:
2012. július 31.
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős:
ÖKO-DOMBÓ Kft., Városgazdálkodási
Iroda
231/2012. (VII. 5.) Kt. határozat
Dombóvár Város
Képviselő-testülete:

1 a

Önkormányzatának

polgármester beszámolóját a
133/2010. (III. 29.), 108/2011. (III.
31.), 161/2011. (IV. 28.), 173/2011.
(IV. 28.), 188/2011. (V. 5.), 198/2011.
(V. 5.), 264/2011. (VI. 30.), 266/2011.
(VI. 30.), 284/2011. (VII. 7.),
289/2011. (VII. 26.), 300/2011. (VII.
26.), 307/2011. (VIII. 17.), 350/2011.
(IX. 8.), 352/2011. (IX. 8.), 354/2011.
(IX. 8.), 379/2011. (IX. 29.), 383/2011.
(IX. 29.), 387/2011. (IX. 29.),
390/2011. (IX. 29.), 410/2011. (X.
17.), 414/2011. (X. 27.), 423/2011. (X.
27.), 427/2011. (X. 27.), 431/2011. (X.
27.), 436/2011. (XI. 24.), 437/2011.
(XI. 24.), 439/2011. (XI. 24.),
440/2011. (XI. 24.), 445/2011. (XI.
24.), 447/2011. (XI. 24.), 454/2011.
(XI. 24.), 456/2011. (XI. 24.),
457/2011. (XII. 8.), 460/2011. (XII.
8.), 462/2011. (XII. 8.), 463/2011.
(XII. 8.), 469/2011. (XII. 8.),
473/2011. (XII. 29.), 474/2011. (XII.
29.), 475/2011. (XII. 29.), 476/2011.
(XII. 29.), 1/2012. (I. 2.), 4/2012. (I.
12.), 7/2012. (I. 12.), 10/2012. (I. 12.),
11/2012. (I. 12.), 12/2012. (I. 12.),
13/2012. (I. 12.), 14/2012. (I. 12.),

Dombóvári Közlöny
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15/2012. (I. 12.), 16/2012. (I. 12.),
18/2012. (I. 12.), 19/2012. (I. 12.),
20/2012. (I. 12.), 21/2012. (I. 12.),
24/2012. (I. 26.), 25/2012. (I. 26.),
26/2012. (I. 26.), 29/2012. (II. 9.),
31/2012. (II. 9.), 32/2012. (II. 9.),
34/2012. (II. 9.), 37/2012. (II. 9.),
38/2012. (II. 9.), 39/2012. (II. 9.),
40/2012. (II. 9.), 42/2012. (II. 9.),
43/2012. (II. 9.), 44/2012. (II. 9.),
49/2012. (II. 9.), 53/2012. (II. 23.),
57/2012. (II. 23.), 58/2012. (II. 23.),
61/2012. (II. 23.), 64/2012. (II. 23.),
65/2012. (II. 23.), 66/2012. (II. 23.),
67/2012. (II. 23.), 68/2012. (II. 23.),
71/2012. (III. 8.), 76/2012. (III. 8.),
77/2012. (III. 8.), 78/2012. (III. 8.),
82/2012. (III. 8.), 83/2012. (III. 21.),
84/2012. (III. 23.), 85/2012. (III. 23.),
87/2012. (III. 23.), 89/2012. (III. 23.),
90/2012. (III. 23.), 92/2012. (III. 29.),
97/2012. (III. 29.), 100/2012. (III. 29.)
101/2012. (III. 29.), 103/2012. (III.
29.), 104/2012. (III. 29.), 109/2012.
(III. 29.), 110/2012. (III. 29.),
111/2012. (III. 29.), 112/2012. (III.
29.), 114/2012. (III. 29.), 115/2012.
(III. 29.), 120/2012. (III. 29.),
121/2012. (III. 29.), 122/2012. (III.
29.), 123/2012. (III. 29.), 125/2012.
(III. 29.), 126/2012. (III. 29.),
127/2012. (III. 29.), 129/2012. (III.
29.), 130/2012. (IV. 3.), 132/2012. (IV.
3.), 133/2012. (IV. 3.), 136/2012. (IV.
3.), 137/2012. (IV. 3.), 139/2012. (IV.
12.), 140/2012. (IV. 12.), 144/2012.
(IV. 26.), 145/2012. (IV. 26.),
146/2012. (IV. 26.), 147/2012. (IV.
26.), 150/2012. (IV. 26.), 151/2012.
(IV. 26.), 154/2012. (IV. 26.),
161/2012. (IV. 26.), 163/2012. (IV.
26.) lejárt határidejű határozat
végrehajtásáról,
az
átruházott
hatáskörben
tett
intézkedésekről,
tájékoztatóját a két ülés közötti
fontosabb eseményekről elfogadja.

2 a következő határozatok végrehajtási
határidejét
az
meghosszabbítja:

alábbiak
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2012. június 30-ig: 367/2011. (IX. 8.),
386/2011. (IX. 29.), 9/2012. (I. 12.), ,
95/2012. (III. 29.), 102/2012. (III. 29.),
108/2012. (III. 29.), 128/2012. (III.
29.),
2012. július 15-ig: 8/2012. (I. 12.)
határozat a) pontját,
2012. augusztus 31-ig: 458/2011. (XII.
8.) határozat 2. pontját, 30/2012. (II.
9.), 62/2012. (II. 23.), 93/2012. (III.
29.), 107/2012. (III. 29.), 189/2012.
(V. 24.),
2012. szeptember 30-ig: 72/2012. (III.
8.),
2012. október 30-ig: 113/2012. (III.
29.),
2012. november 30-ig: 132/2011. (IV.
7.),
2012. december 31-ig: 79/2011. (III.
3.), 249/2011. (VI. 30.), 365/2011. (IX.
8.), 131/2012. (IV. 3.),
2013. augusztus 31-ig: 192/2011. (V.
5.).
3

a 227/2010. (VI. 5.), 348/2011. (IX.
8.), 369/2011. (IX. 8.), 433/2011. (X.
27.), 27/2012. (I. 26.) határozatát,
valamint a 477/2010. (XII. 30.)
határozat 1. pontját, a 8/2012. (I. 12.)
határozat b) pontját, a 9/2012.
határozat 6. pontját visszavonja.

4 a) a 239/2011. (VI. 30.) határozatát az
alábbiakkal egészíti ki:
„Az építtetői igények tekintetében a
képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szerződés aláírására.”
b) a 450/2011. (XI. 24.) határozatát az
alábbiakkal egészíti ki:
„A képviselő-testület a Közreműködő
Szervezet és az NFÜ Közbeszerzési
Felügyeleti
Főosztálya
által
elfogadásra nem javasolt, de a
239/2011. (VI. 30.) sz. határozatban
foglaltak
alapján
megrendelt
pótmunkák tekintetében felhatalmazza
a
polgármestert
a
szerződés
aláírására.”

szerint

5 A Képviselő-testület a 198/2011.(V.5.)
számú határozatával jóváhagyott és

Dombóvári Közlöny
456/2011.(XI.24.) számú határozatával
módosított bírálóbizottság személyi
összetételét az alábbiak szerint
módosítja:
Kovács Gyula, Városgazdálkodási
Iroda vezetője helyébe Kovács Zoltán
pénzügyi ügyintéző lép, dr. Gábor
Ferenc jegyző helyébe Lehoczkiné dr.
Kercsó Erzsébet aljegyző lép.

6 A Képviselő-testület az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.)
önkormányzati rendelet 13. § (13)
bekezdése alapján nem járul hozzá a
Dombóvár, Arany János tér 4. szám
alatti társasházi ingatlan, valamint a
Dombóvár, Jókai u. 1. szám alatti
ingatlan
vásárlására
vonatkozó
döntésnek
a
rendelet
szerint
hatáskörrel rendelkező önkormányzati
szerv elé történő terjesztéséhez, és a
vásárlásra
vonatkozó
döntés
előkészítése
során
értékbecslés
megrendeléséhez.
7

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy
a
hosszabb
időtartamú
közfoglalkoztatás
keretében
a
Nemzetiségi Közösségi Ház gondnoki
feladataival megbízott személy (egy
fő)
foglalkoztatásához
szükséges
önrészt (munkabér és járulékai,
cafetéria és járulékai) az önkormányzat
átvegye
a
Dombóvári
Német
Nemzetiségi Önkormányzattól. A
Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert
a
megállapodás
megkötésére.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Önkormányzati és Szervezési Iroda

8 Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hozzájárul
a
Dombóvári
Városés
Lakásgazdálkodási NKft. OTP Bank
NyRt.-től 10 millió Ft összegű rulírozó
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forgóeszköz hitelének felvételéhez a
közfoglalkoztatás kiadásaira nyújtott
támogatás előfinanszírozására és a
hitelösszeg és járulékai erejéig
készfizető kezességet vállal a 85/2012.
(III.
23.)
Kt.
határozatban
megfogalmazott feltételekkel.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Városgazdálkodási Iroda
232/2012. (VII. 5.) Kt. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Hamulyák
Közalapítvány részére nyújtott, lejárt
kölcsönök visszafizetési határidejét
2012. december 31-ben állapítja meg.

2. A Képviselő-testület támogatja, hogy a
Hamulyák Közalapítvány a tartozásait
– így az Önkormányzattal szemben
fennálló tartozását is – a tulajdonában
álló vagyontárgyak értékesítésével,
illetve átadásával kívánja rendezni. A
Képviselő-testület a 266/2011. (VI.
30.) számú határozatának 3. pontját
visszavonja.
3. A
Képviselő-testület
100.000,-Ft
kölcsönt
biztosít
a
Hamulyák
Közalapítvány részére a számlavezető
pénzintézete felé fennálló tartozása és a
folyószámla vezetéssel kapcsolatos
további költségekre az önkormányzat
2012.
évi
költségvetéséből
a
Polgármesteri Hivatal dologi kiadási
előirányzata
terhére
és
abból
átcsoportosítva, a kölcsön nyújtásának
feltétele
megfelelő
biztosíték,
értékesíthető vagyontárgy fedezetül
való felajánlása a Közalapítvány
részéről.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert
a
kölcsönszerződés
tartalmának jóváhagyására és megkötésére.

Dombóvári Közlöny
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Határidő: 2012. július 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Önkormányzati és Szervezési Iroda
233/2012. (VII. 5.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete ideiglenes bizottságot
állít fel a Hamulyák Közalapítvány
eladósodása,
ellehetetlenülése
körülményeinek
kivizsgálására,
a
Közalapítvány
köztéri
vagyonelemei
tulajdonviszonyának tisztázására és a
tartozásai rendezésére vonatkozó javaslat
kidolgozására.
Az ideiglenes bizottság elnevezése:
„A
Hamulyák
Közalapítvány
eladósodása körülményeinek és az
adósságtörlesztés
lehetőségeinek
kivizsgálására létrehozott ideiglenes
bizottság.”
A Képviselő-testület az ideiglenes
bizottságba tagjai sorából egy elnököt
és további kettő tagot választ az alábbi
összetétel szerint:

történtek-e
szabálytalanságok,
mulasztások,
fedezet
nélküli
kötelezettségvállalások és azokért
kit terhel a felelősség, szükség
esetén tegye meg a szükséges jogi
lépéseket.
Vizsgálja
meg,
hogy
a
Közalapítvány
tartozásai
a
vagyonából
rendezhetők-e,
a
köztéri
vagyonelemek
tulajdonviszonyai tisztázottak vagy
tisztázhatók-e, és tegyen javaslatot
a tartozások kiegyenlítésére.

A Képviselő-testület 150.000,-Ft-ot különít
el az ideiglenes bizottság feladatainak
ellátásához
szükséges
költségekre,
pénzügyi és jogi szakértő igénybevételére
az
önkormányzat
2012.
évi
költségvetéséből az Általános tartalék keret
terhére és abból átcsoportosítva.
Határidő: 2012. októberi rendes testületi
ülés – a vizsgálat eredménye és a javaslat
képviselő-testület elé terjesztésére
Felelős: Ideiglenes bizottság elnöke
Végrehajtásért felel: Önkormányzati és
Szervezési Iroda
234/2012. (VII. 5.) Kt. határozat

Csehi Zoltán elnök
Hegedüs Csaba tag
dr. Janek Attila tag
A bizottság hatásköre:
- Tájékoztatást kérhet Közalapítvány
kuratóriumától és a felügyelőbizottságától,
a
kuratórium
hozzájárulásával betekinthet a
Közalapítvány irataiba.
- Feladatellátása során jogász és
pénzügyi szakember, független
könyvvizsgáló segítségét igénybe
veheti.
A bizottság feladata:
- Vizsgálja meg, hogy milyen
indokok vezettek a Közalapítvány
tartozásainak
kialakulásához,
működésének ellehetetlenüléséhez,

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Hamulyák
Közalapítvány
felügyelőbizottságának
tagjává és elnökévé – Zombori Sándor
lemondása miatt – Szücs Pétert választja
meg, és ennek megfelelően az alapító
okirat módosítását a melléklet szerint
elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert
az
alapító
okirat
módosításával
kapcsolatos
teendők
ellátására.
Határidő: 2012. július 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Önkormányzati és Szervezési Iroda

Dombóvári Közlöny
A határozatban elfogadott dokumentum
megegyezik a 2012. július 5-i képviselőtestületi ülés 17. számú előterjesztésében
foglaltakkal.
235/2012. (VII. 5.) Kt. határozat
1

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazó
levélen alapuló beszedést engedélyez a
Kaposvár TISZK NKft. részére az
önkormányzat
11746043-15415819
számú fizetési számlájára az Apáczai
Csere János Bölcsőde, Óvoda,
Általános és Középiskola, Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény
és
Kollégium és a Herceg Esterházy
Miklós Szakképző Iskola, Speciális
Szakiskola és Kollégium részére
nyújtott
fejlesztési
támogatás
biztosítékaként.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert
a
megállapodások
ellenjegyzésére és a felhatalmazó levél
aláírására.
Határidő: 2012. július 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Városgazdálkodási Iroda

2

A
képviselő-testület
felkéri
a
polgármestert, hogy a szakképzési
hozzájárulásnak a Kaposvár-TISZK
NKft. által történt, az előző évekhez
képest
jóval
nagyobb
összegű
elvonásának okáról tájékoztassa a
testületet. A tájékoztatás térjen ki a
szakképzési hozzájárulás megosztására
vonatkozó jogszabályi felhatalmazásra,
a megosztás arányára és elfogadására
vonatkozó körülményekre, és annak a
Kaposvár-TISZK
fenntartásához
szükséges
önkormányzati
hozzájárulásba történő beszámítására.
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236/2012. (VII. 5.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 173/2012. (V. 24.)
Kt. számú határozatának 1. pontját,
valamint a 2.b és 2.c pontját a
polgármesternek
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.
törvény 35.§ (3) bekezdése alapján
benyújtott kezdeményezésére ismételten
megtárgyalta, és annak alapján a következő
döntést hozza:
A Képviselő-testület a 173/2012. (V. 24.)
számú határozat 1. pontjának, valamint a
2.b és 2.c . pontjának visszavonására
vonatkozó javaslatot nem fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóthné Sudár Beáta képviselő
Végrehajtásért felelős: Dombóvár
Környéke Víz- és Csatornamű Kft.
Önkormányzati és Szervezési Iroda

és

237/2012. (VII. 5.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 197/2012. (V. 24.)
Kt. számú határozatának 7. pontját a
polgármesternek
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 35. § (3) bekezdése alapján
benyújtott kezdeményezésére ismételten
megtárgyalta, és annak alapján a következő
döntést hozza:

1. A Képviselő-testület a 197/2012. (V.
24.) Kt. számú határozat 7. pontjának
visszavonására vonatkozó javaslatot
nem fogadja el.

2. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Dombóvár
belterület 213 hrsz-ú ingatlanon
elhelyezett, a dombóvári gettó meglétét
és a II. világháború során Dombóvárról
elhurcoltak
emlékét
megörökítő
emlékszikla és a ráhelyezett tábla

Dombóvári Közlöny
mementó fennmaradására vonatkozó
javaslatot nem fogadja el.
238/2012. (VII. 5.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Szabó
Loránd
polgármesternek a 198/2012. (V. 24.) és a
199/2012. (V. 31.) számú határozatában
foglalt
munkáltatói
intézkedések
visszavonására vonatkozó javaslatát nem
fogadja el.
Zárt ülésen hozott döntés: 239-240/2012.
(VII. 5.) Kt. határozat
239/2012. (VII. 5.) Kt. határozat
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VIII. évfolyam 10. szám
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete ……………… alatti
lakos szociális rászorultság alapján bérbe
adható önkormányzati kérelmi ügyében
benyújtott fellebbezését elutasítja, és
Dombóvár Város Polgármesterének II.
3560/2012. számú határozatát helyben
hagyja.
240/2012. (VII. 5.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete …………….. alatti
lakos térítési díj ügyében …………….
alatti lakos képviseletében benyújtott
fellebbezését elutasítja, és Dombóvár
Város Polgármesterének a II. 107413/2012. számú határozatát helyben
hagyja.

RENDELETEK
(A rendeletek egységes szerkezetben megtalálhatóak a www.dombovar.hu honlapon!)
A Képviselő-testület 2012. július 5-i rendes ülésén elfogadott rendeletei:
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
24/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete
a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló
2/2006. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16.§-ában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (3) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében foglalt
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1.§
Dombóvár Város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 2/2006. (II.20.)
számú önkormányzati rendelet V-1 jelű külterületi szabályozási terve módosul a 0111, 0180,
0178, 0145 hrsz-ú Köu-9 jelű utak és a közigazgatási terület határa által határolt területre
vonatkozóan, jelen rendelet mellékletében bemutatottak szerint.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
2.§
(1) E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti. Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban
kell alkalmazni.
(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

Melléklet a 24/2012 (VII. 6.) önkormányzati rendelethez

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 19/2002. (VI. 25.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. §-ában kapott felhatalmazás alapján az egészségügyről szóló
1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
(1) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás
körzeteiről szóló 19/2002. (VI. 25.) rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (3)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

III. számú fogorvosi körzet (Dombóvár, Hunyadi tér 24.)
56-os forradalom tere
Ady Endre utca
Arany János tér
Baross utca
Deák Ferenc utca
Dr. Reisz József utca
Dr. Sáfár László utca
8. Erzsébet utca
9.
Hunyadi tér
10. Kossuth Lajos utca
11. Petőfi utca
12. Szabadság utca
13. Széchenyi István utca
14. Szent Gellért utca
15. Szepessi utca
16. Zalka Máté utca
ellátási területet foglalja magában.”
2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.
Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
26/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1)
bekezdésében valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 54.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében foglalt
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1.§
(1) A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) a közterületek Dombóvár Város Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) és
Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala általi igénybe- vételére;
b) a képviselő-testület által jóváhagyott rendezvénynaptárban szereplő, legalább részben
a Polgármesteri Hivatal által szervezett rendezvényekre;
c) fás szárú növény közterületre történő ültetésére, közterületen álló fa kivágására;
d) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó közterületi rendezvényekre;
e) emlékmű és művészeti alkotás közterületen való elhelyezésére;
f) a – (3) bekezdésben foglaltak kivételével - helyi közutak és járdák nem közlekedési
célú igénybevételére;
g) közterületen folytatott hirdetési tevékenységre;
h) az Önkormányzat vagy a részvételével működő önkormányzati társulás által
megrendelt építési tevékenység közterületen való folytatására;
(2) A közterületek rendjére vonatkozó szabályokat külön rendelet állapítja meg.

(3) A rendelet 7. § (3) bekezdésében és a 9. §-ában foglalt rendelkezések valamint a 6.
melléklet szerinti díjak megfelelően alkalmazandók az önkormányzat tulajdonában lévő
közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetében.
2. Értelmező rendelkezések
2.§
E rendelet alkalmazásában:

a.) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti közterület, beleértve a közparkot is;
b.) közterület rendeltetése: az Étv. 54.§ (4) bekezdésében felsoroltak;
c.) közérdekű tevékenység: a helyi közösség egészének vagy nagyobb csoportjának
érdekét vagy olyan egyéni vagy kisebb csoporthoz fűződő érdeket szolgáló
tevékenység, amely nem elsősorban jövedelemszerző vagy vagyongyarapító jellegű,
hanem az általános társadalmi értékítélet szerint a köz érdeke. Közérdek különösen a
humanitárius célokat szolgáló, a közbiztonság fenntartásához, tudományos, oktatónevelő, közművelődési, sport vagy művészeti tevékenységhez, a környezet vagy

közegészség megóvásához vagy vallásgyakorláshoz fűződő érdek. Nem tekinthető
közérdeknek valamely párt politikai tevékenységéhez vagy jogszabállyal ellentétes
tevékenység folytatásához fűződő érdek;
d.) köztárgy: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.
(XII.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 56. pontjában foglaltak, az emlékmű
kivételével;
e.) építmény: az Étv. 2.§ 8. pontjában foglaltak;
f.) műtárgy: az Étv. 2.§ 15. pontjában foglaltak.
3. A közterület használata
3.§
(1) A közterületet – a (2) és (3) bekezdésben foglaltaktól eltekintve – bárki szabadon
használhatja.
(2) A közterület-használat bejelentési kötelezettség alá eső módjait a rendelet 1. számú
melléklete tartalmazza.
(3) A közterület-használat engedélyezési kötelezettség alá eső módjait a rendelet 2. számú
melléklete tartalmazza.
(4) A közterület használata kizárólag határozott időre és legfeljebb három évre
engedélyezhető.
4. Eljárási szabályok
4.§

(1) Az e rendelet hatálya alá eső hatósági eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás
szabályairól szóló törvény rendelkezései szerint kell eljárni.
(2) A képviselő-testület a közterület használatával kapcsolatos hatósági hatáskörök
gyakorlásával a polgármestert hatalmazza fel.
(3) Az e rendelet hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban az ügyintézési határidő –
amennyiben e rendelet másképpen nem rendelkezik – tizenöt nap.
(4) Amennyiben a késedelem életveszéllyel vagy elháríthatatlan kárral járna (veszélyhelyzet),
a közterület a 3.§ (1) – (3) bekezdésében foglaltak ellenére bejelentés és engedély nélkül
is használható, azonban a veszélyhelyzet megszűnését követően 3 munkanapon belül
tájékoztatni kell a polgármestert. A tájékoztatóban elő kell adni azokat a tényeket is,
amelyek a veszélyhelyzet fennállását igazolják. A tájékoztatás elektronikus úton is
megtehető.

(5) Közterületen megtartani kívánt kiállítás és rendezvény (a továbbiakban rendezvény)
esetében a közterület használatára irányuló bejelentést vagy az engedély kiadása iránti
kérelmet a rendezvény szervezőjének kell benyújtania.
(6) A polgármester köteles a bejelentés alapján folytatott és engedélyezett közterülethasználatot a helyszínen ellenőrizni. Amennyiben a helyszíni ellenőrzés során
megállapítottak szerint a közterület használata – a bejelentésben vagy kérelemben

foglaltak ellenére – a rendeletbe ütközik, a polgármester köteles a közterület használatát
legkésőbb a következő munkanapon megtiltani.
(7) A közterület használata hatósági szerződés megkötésével is engedélyezhető.

(8) A hatósági szerződésre a hatósági határozattal kiadott hozzájárulásra vonatkozó szabályok
alkalmazandók.
(9) A közterület-használati engedély érvényességi ideje a lejárat előtt benyújtott kérelemre
meghosszabbítható, feltéve, hogy az engedély kiadásának e rendeletben támasztott
feltételei a meghosszabbításra irányuló kérelem benyújtásakor fennállnak. Ez a
rendelkezés megfelelően alkalmazandó a bejelentés alapján történő közterület-használatra
is.
5.§
(1) A közterület-használati bejelentést kizárólag a rendelet 3. számú mellékletében szereplő
formanyomtatványon, a közterület-használat tervezett kezdő időpontját legalább nyolc
nappal megelőzően kell megtenni.
(2) A bejelentést követően a polgármester köteles haladéktalanul megvizsgálni a bejelentést
és amennyiben az a rendelet szabályaival ellentétes, köteles azt a beérkezésről számított
három munkanapon belül elutasítani és a közterület bejelentés szerinti használatát
megtiltani.
(3) Amennyiben a közterület használatának a (2) bekezdésben foglaltak szerinti megtiltása
nem indokolt, azt a polgármester határozattal tudomásul veszi és tájékoztatja a bejelentőt a
közterület-használati díj (a továbbiakban: díj) összegéről valamint szükség szerint
rendelkezik a 9.§ (2) bekezdés szerinti biztosíték megfizetéséről. Ebben az esetben a
bejelentő jogosult a közterületet a bejelentésnek megfelelően használni
6.§
(1) A közterület-használatának engedélyezését kizárólag a rendelet 4. számú melléklete
szerinti formanyomtatvány benyújtásával lehet kérelmezni.

(2) Közterületen megtartani kívánt rendezvény esetében a kérelmet kizárólag a rendelet 5.
számú mellékletében foglalt nyomtatványon lehet benyújtani.
(3) A kérelem elutasítására kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a közterület
kérelemben foglalt használata jogszabályba ütközik.
5. A közterület-használati díj
7.§

(1) A közterület használatáért a bejelentőnek vagy kérelmezőnek – a rendeletbe foglalt
kivételekkel – díjat kell fizetnie.

(2) A közterület használatért fizetendő díjat a rendelet 6. számú mellékletében foglaltak
szerint kell megállapítani, a megállapított díj nem lehet alacsonyabb a közterülethasználati díj legkisebb mértékénél.
(3) Amennyiben a bejelentett vagy kérelmezett tevékenységgel kapcsolatban a rendelet 6.
számú melléklete díjat nem állapít meg, akkor azt a bejelentett vagy kérelmezett
tevékenységhez leginkább hasonló tevékenységre megállapított díj alapul vételével kell
megállapítani. Ennek során figyelembe kell venni a tevékenység jövedelemszerzésre
irányuló jellegét valamint időtartamát.
(4) A bejelentés vagy kérelem visszavonása vagy elutasítása esetében a bejelentő vagy
kérelmező kizárólag a közterület-használati díj legkisebb mértékének megfizetésére
köteles.
(5) A közterület 4. § (6) bekezdésében foglaltak szerinti megtiltása a kérelmező vagy
bejelentő díjfizetési kötelezettségét nem érinti.

(6) A díj megállapításakor minden megkezdett m2-t egy m2 –nek illetve minden megkezdett
napot egész napnak kell tekinteni.
8.§
(1) Díjfizetéssel kapcsolatos kedvezmény kizárólag e § rendelkezései alapján állapítható meg.
(2) A polgármester kérelemre díjkedvezményt állapíthat meg annak a természetes személy
bejelentőnek vagy kérelmezőnek, aki a közterületet nem jövedelem- vagy haszonszerzési
céllal kívánja használni és vagyoni és jövedelmi viszonyai miatt a díj megfizetése számára
aránytalan teherrel járna.
(3) A polgármester kérelemre díjkedvezményt állapíthat meg annak a civil szervezetnek,
egyháznak, belső egyházi jogi személynek, egyházi intézménynek, alapítványnak,
közalapítványnak, költségvetési szervnek vagy nonprofit gazdasági társaságnak, amely a
közterületet a létesítő okiratában meghatározott közérdekű tevékenysége ellátásához
kívánja igénybe venni.
(4) A bejelentő vagy kérelmező legalább a közterület-használati díj legkisebb mértékének
megfelelő összeget a (2)-(3) bekezdések szerinti kedvezmény biztosítása esetén is köteles
megfizetni.
6. Biztosíték, a közterület jogellenes használata
9.§
(1) A közterület tisztán tartásáról, állagának megóvásáról a közterület használója köteles
gondoskodni.
(2) Nyilvános rendezvények tartása illetve a közterület állagát az átlagos mértéket jelentősen
meghaladóan veszélyeztető tevékenységek esetén a bejelentő illetve kérelmező biztosíték
adására kötelezhető.

(3) A biztosíték legkisebb összege tízezer, legnagyobb összege százezer forint. A
megállapított biztosíték megfizetéséig a közterület nem használható.
(4) Amennyiben a használó a tisztántartási vagy állagmegóvási kötelezettségét nem teljesíti,
arról a polgármester a biztosíték terhére gondoskodik.
(5) A biztosíték fel nem használt részét a közterület-használat vagy a (4) bekezdésben
szabályozott esetben a tisztítási vagy helyreállítási munkák befejezését követően 15 napon
belül vissza kell fizetni a használónak.
10.§
(1) Amennyiben a rendelet 1. és 2. számú mellékleteiben meghatározott tevékenységet
közterületen bejelentés vagy engedély nélkül végzik, a polgármester a tudomásszerzést
követően haladéktalanul köteles felszólítani a használót a bejelentés megtételére vagy az
engedély kiadása iránti kérelem benyújtására.
(2) Amennyiben a használó az (1) bekezdés szerinti bejelentést a polgármester által
meghatározott határidőn belül nem teszi meg, vagy a kérelmet nem nyújtja be, a
polgármester a közterület használatát haladéktalanul megtiltja.
(3) A közterületet bejelentés vagy engedély nélkül használó és a bejelentés megtételét vagy a
kérelem benyújtását elmulasztó az egyébként irányadó díj kétszeresének megfizetésére
köteles.
(4) Amennyiben a bejelentés vagy engedély nélkül végzett tevékenység folytatása – az (1)
bekezdésben foglalt esettől eltekintve - jogszabályba ütközik, a polgármester annak
folytatását haladéktalanul megtiltja és a használót az egyébként irányadó díj kétszeresének
megfizetésére kötelezi.
7. Záró rendelkezések
11.§
(1) Hatályát veszti
a) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat,
hirdetési, reklámcélú építmények, táblák elhelyezésének szabályozásáról szóló 5/2006.
(II.20.) rendelete és az azt módosító
b) 18/2006.(V.1.) önkormányzati rendelet,
c) 26/2006.(VI.30.) önkormányzati rendelet,
d) 48/2006.(XII.20.) önkormányzati rendelet,
e) 13/2008.(II.27.) önkormányzati rendelet,
f) 14/2007.(III.28.) önkormányzati rendelet,
g) 27/2007.(VI.29.) önkormányzati rendelet,
h) 32/2008.(VI.30.) önkormányzati rendelet,
i) 41/2008.(IX.22.) önkormányzati rendelet,
j) 47/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelet,
k) 3/2009.(II.12.) önkormányzati rendelet,
l) 31/2009.(IX.10.) (egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú
módosításáról) önkormányzati rendelet 12.§-a,
m) 3/2010.(I.29.) önkormányzati rendelet,

(2) A rendelet 2012. augusztus 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően
indult ügyekben kell alkalmazni.
(3) A rendelet hatályba lépése nem érinti a hatályba lépésekor fennálló, egyes közterületek
használatba adásáról szóló polgári jogi szerződések érvényességét. A szerződések
megszűnését követően az azzal érintett közterületek használatára a rendelet szabályait kell
alkalmazni.
(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

1. számú melléklet a 26/2012 (VII. 6.) önkormányzati rendelethez
Bejelentés alapján gyakorolható közterület-használat
1. közmű és egyéb vezetékek (elektromos, gáz, víz, távfűtő, csatorna stb.) közterülethasználattal járó karbantartása;
2. építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék valamint tüzelőanyag 48
órát meg nem haladó tárolása;
3. élet- és balesetveszély-elhárítási munkák végzése;
4. javításra váró személygépkocsi 48 órát meg nem haladó tárolása.
2. számú melléklet a 26/2012 (VII. 6.) önkormányzati rendelethez
Engedély alapján gyakorolható közterület-használat
1. építmény és műtárgy (beleértve a köztárgyat is) elhelyezése;
2. az 1. pontba nem sorolható, a közterület rendeltetésével össze nem függő rendeltetésű
tárgy – így különösen kereskedelmi célú pavilon, fülke – elhelyezése;
3. mozgóboltból történő árusítás;
4. üzletek előtt áruk árusítása és bemutatása;
5. áru tárolására szolgáló konténer (szekrény) elhelyezése;
6. a külön jogszabály szerint közterületen árusítható termékek közterületen történő árusítása;
7. építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék valamint tüzelőanyag – 48
órát meghaladó – tárolására;
8. a nem az ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Kft.-től
vásárolt, illetve nem annak emblémájával ellátott szemétgyűjtő zsák közterületen való
elhelyezése;
9. vízelvezető árok felett átívelő hídra, illetve az ingatlanok előtt fekvő és a közúttal
határos közterületre – elsősorban a hídra gépjárművel való felhajtást és a közút
mentén való parkolást akadályozó – tárgy kihelyezése;
10. közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt bármely jármű (járműszerelvény) közterületen
való tárolása;
11. kiállítás, rendezvény tartása;
12. a közterület felbontása;
13. javításra váró személygépkocsi 48 órát meghaladó tárolása;
14. közmű és egyéb vezetékek (elektromos, gáz, víz, távfűtő, csatorna stb.) közterülethasználattal járó építése.

3. számú melléklet a 26/2012 (VII. 6.) önkormányzati rendelethez
A közterület-használati bejelentés formanyomtatványa
KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI BEJELENTÉS
Bejelentő neve:

………..........................................………………..

Bejelentő lakcíme/székhelye vagy telephelye:
……………………………………...……................................................………………………
Bejelentő postacíme (ha lakcímével, székhelyével nem azonos):
……………………………………...……................................................………………………
Kapcsolattartó neve (kizárólag jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet esetében):
………..........................................………………..
Bejelentő telefonszáma:

………..........................................………………..

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használatának
szabályairól szóló …/2012.(...) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban Rendelet) 3.§
(2) bekezdésében és 1. számú mellékletében foglaltak értelmében az alábbi bejelentést teszem.
Az igénybe venni kívánt közterület helye:
……………………………………...……................................................………………………
……………………………………...……................................................………………………
Az igénybe venni kívánt közterület mérete m2-ben1: ……………………………………………
A közterület használatának kezdő és befejező időpontja2:
20….. év................................... hó ................. napjától
20….. év................................... hó ................. napjáig3
A
közterület
használatának
célja:
……................................................………………………

……………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..

1

A Rendelet 7.§ (5) bekezdése értelmében a díj megállapításakor minden megkezdett m2-t egésznek illetve
minden megkezdett napot egész napnak kell tekinteni.
2
A Rendelet 3.§ (4) bekezdése értelmében a közterület használata kizárólag határozott időre és legfeljebb három
évre engedélyezhető.
3
A Rendelet) 7.§ (5) bekezdése értelmében a díj megállapításakor minden megkezdett m2-t egésznek illetve
minden megkezdett napot egész napnak kell tekinteni.

A megállapított közterület-használati díjat - negyedévente, félévente, évente, egy összegben 4 kívánom fizetni.
Tudomásul veszem, hogy
1. a Rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében a közterület használatáért a bejelentőnek vagy
kérelmezőnek – a rendeletbe foglalt kivételekkel – díjat kell fizetnie;
2. a Rendelet 6. számú melléklete értelmében a közterület-használati díj legkisebb összege
3.000,- Ft;
3. a Rendelet 8.§-ában foglalt feltételek fennállása díjkedvezmény adható;
4. a Rendelet 9.§-ában foglaltak értelmében a bejelentő biztosíték adására kötelezhető;
5. a bejelentéstől eltérő tartalmú illetve a jogszabályba ütköző közterület-használattól a
bejelentőt a közterület használatától el kell tiltani.

Díjkedvezmény megállapítását5
KÉREM

NEM KÉREM

A díjkedvezmény iránti kérelmet megalapozó körülmények rövid leírása:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Dombóvár, 20….. ............................. hó .......... nap
.……………………………..
a bejelentő (képviselőjének)
aláírása

4
5

A megfelelő rész aláhúzandó
A megfelelő rész aláhúzandó

4. számú melléklet a 26/2012 (VII. 6.) önkormányzati rendelethez
A közterület-használati engedély-kérelem formanyomtatványa
KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY-KÉRELEM
Kérelmező neve:

………..........................................………………..

Kérelmező lakcíme/székhelye vagy telephelye:
……………………………………...……................................................………………………
Kérelmező postacíme (ha lakcímével, székhelyével nem azonos):
……………………………………...……................................................………………………
Kapcsolattartó neve (kizárólag jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet esetében):
………..........................................………………..
Kérelmező telefonszáma:

………..........................................………………..

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használatának
szabályairól szóló …/2012.(...) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban Rendelet) 3.§
(3) bekezdésében és 2. számú mellékletében foglaltak értelmében az alábbi kérelmet
terjesztem elő.
Az igénybe venni kívánt közterület helye:
……………………………………...……................................................………………………
……………………………………...……................................................………………………
Az igénybe venni kívánt közterület mérete m2-ben6: ……………………………………………
A közterület használatának kezdő és befejező időpontja7:
20….. év ................................... hó ................. napjától
20….. év ................................... hó ................. napjáig8
A
közterület
használatának
célja:
……................................................………………………

……………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..

6

A Rendelet 7.§ (5) bekezdése értelmében a díj megállapításakor minden megkezdett m2-t egésznek illetve
minden megkezdett napot egész napnak kell tekinteni.
7
A Rendelet 3.§ (4) bekezdése értelmében a közterület használata kizárólag határozott időre és legfeljebb három
évre engedélyezhető.
8
A Rendelet) 7.§ (5) bekezdése értelmében a díj megállapításakor minden megkezdett m2-t egésznek illetve
minden megkezdett napot egész napnak kell tekinteni.

A megállapított közterület-használati díjat - negyedévente, félévente, évente, egy összegben 9 kívánom fizetni.
Tudomásul veszem, hogy
1. a Rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében a közterület használatáért a bejelentőnek vagy
kérelmezőnek – a rendeletbe foglalt kivételekkel – díjat kell fizetnie;
2. a Rendelet 6. számú melléklete értelmében a közterület-használati díj legkisebb összege
3.000,- Ft;
3. a Rendelet 8.§-ában foglalt feltételek fennállása díjkedvezmény adható;
4. a Rendelet 9.§-ában foglaltak értelmében a kérelmező biztosíték adására kötelezhető;
5. az engedélytől eltérő tartalmú illetve a jogszabályba ütköző közterület-használattól a
bejelentőt a közterület használatától el kell tiltani.
Díjkedvezmény megállapítását10
KÉREM

NEM KÉREM

A díjkedvezmény iránti kérelmet megalapozó körülmények rövid leírása:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Dombóvár, 20….. ............................. hó .......... nap
.……………………………..
a kérelmező (képviselőjének)
aláírása
A kérelemnek helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.

Dombóvár, 20….. ............................. hó .......... nap
.……………………………..
a kérelmező (képviselőjének)
aláírása

9

A megfelelő rész aláhúzandó
A megfelelő rész aláhúzandó

10

5. számú melléklet a 26/2012 (VII. 6.) önkormányzati rendelethez
Közterületi rendezvény engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa
KÉRELEM KÖZTERÜLETI RENDEZVÉNY MEGTARTÁSÁNAK
ENGEDÉLYEZÉSÉRE
Kérelmező neve:

………..........................................………………..

Kérelmező lakcíme/székhelye vagy telephelye:
……………………………………...……................................................………………………
Kérelmező postacíme (ha lakcímével, székhelyével nem azonos):
……………………………………...……................................................………………………
Kapcsolattartó neve (kizárólag jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet esetében):
………..........................................………………..
Kérelmező telefonszáma:

………..........................................………………..

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használatának
szabályairól szóló …/2012.(...) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban Rendelet) 3.§
(3) bekezdésében, 4.§ (5) bekezdésében és 2. számú mellékletében foglaltak értelmében
közterületi rendezvény megtartásának engedélyezése céljából az alábbi kérelmet terjesztem
elő.
Az igénybe venni kívánt közterület helye:
……………………………………...……................................................………………………
……………………………………...……................................................………………………
Az igénybe venni kívánt közterület mérete m2-ben11: …………………………………………..
A résztvevők tervezett száma:

……....…. fő

A közterület használatának kezdő és befejező időpontja12:
20….. év ................................... hó ................. napjától
20..… év ................................... hó ................. napjáig13
A
rendezvény
céljának
rövid
leírása:
……................................................………………………
11

……………………………………...

A Rendelet 7.§ (5) bekezdése értelmében a díj megállapításakor minden megkezdett m2-t egésznek illetve
minden megkezdett napot egész napnak kell tekinteni.
12
A Rendelet 3.§ (4) bekezdése értelmében a közterület használata kizárólag határozott időre és legfeljebb
három évre engedélyezhető.
13
A Rendelet) 7.§ (5) bekezdése értelmében a díj megállapításakor minden megkezdett m2-t egésznek illetve
minden megkezdett napot egész napnak kell tekinteni.

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Tudomásul veszem, hogy
1. a Rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében a közterület használatáért a bejelentőnek vagy
kérelmezőnek – a rendeletbe foglalt kivételekkel – díjat kell fizetnie;
2. a Rendelet 6. számú melléklete értelmében a közterület-használati díj legkisebb összege
3.000,- Ft;
3. a Rendelet 8.§-ában foglalt feltételek fennállása díjkedvezmény adható;
4. a Rendelet 9.§-ában foglaltak értelmében a kérelmező biztosíték adására kötelezhető;
5. az engedélytől eltérő tartalmú illetve a jogszabályba ütköző közterület-használattól a
bejelentőt a közterület használatától el kell tiltani.
Díjkedvezmény megállapítását14
KÉREM

NEM KÉREM

A díjkedvezmény iránti kérelmet megalapozó körülmények rövid leírása15:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Dombóvár, 20….. ............................. hó .......... nap
.……………………………..
a kérelmező (képviselőjének)
aláírása
A kérelemnek helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.
Dombóvár, 20….. ............................. hó .......... nap
.……………………………..
a kérelmező (képviselőjének)
aláírása16

14

A megfelelő rész aláhúzandó
Az elbíráshoz kérjük, hogy mutassa be röviden a rendezvénnyel járó költségeket és a rendezvény
megtartásából esetlegesen befolyó bevételeket is.
16
Nem kötelező
15

6. számú melléklet a 26/2012 (VII. 6.) önkormányzati rendelethez
Közterület-használati díjak
B
Közterület-használat célja
árusító és árusítással kapcsolatos pavilon vagy
fülke elhelyezése

C
Díj mértéke
1.515Ft/m2/hó

áru tárolására szolgáló konténer (szekrény)
elhelyezése
alkalmi elárusítóhelyek létesítése, üzletek előtti
áruk bemutatása

1.515Ft/m2/hó

mozgóárusítás, valamint szolgáltató tevékenység
végzése

6.410 Ft/db/hó

a külön jogszabály szerint közterületen árusítható
termékek közterületen történő árusítása
vendéglátó-ipari előkert létesítése

250 Ft/m2/nap

kiállítás és rendezvények tartása

250 Ft/m2/nap

javításra váró személygépkocsik tárolása

285 Ft/m2/hó

építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag
és törmelék valamint tüzelőanyag tárolása

30 Ft/m2/nap

A közterület-használati díj legkisebb mértéke

250 Ft/m2/nap

890 Ft/m2/hó

3000 Ft

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának
egyes kérdéseiről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 236. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint 237. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya és alkalmazási köre

1. §
(1) A rendelet hatálya Dombóvár Város Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal)
foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre és közszolgálati
ügykezelőkre (a továbbiakban együtt: köztisztviselő) terjed ki.
(2) A rendelet hatálya meghatározott körben a Hivatalból, vagy jogelőd szervezetétől
nyugállományba került köztisztviselőkre (a továbbiakban: nyugállományú köztisztviselő)
is kiterjed.
(3) Magasabb szintű jogszabály eltérő rendelkezése hiányában e rendelet III. fejezetének
rendelkezéseit a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester, a III-V. fejezet
rendelkezéseit a Hivatalban munkaszerződés keretében foglalkoztatott munkavállaló
tekintetében is alkalmazni kell.
(4) A részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőt és munkavállalót az e rendeletben
szabályozott jogosultságok munkaidő-arányosan illetik meg.
2.
A Hivatal közszolgálati szabályzatában rendezendő kérdések

2. §
A juttatások és támogatások e rendeletben nem szabályozott feltételeit, mértékét, az elbírálás
és elszámolás rendjét, a visszatérítendő juttatások visszatérítésének szabályait a jegyző a
Hivatal közszolgálati szabályzatában állapítja meg. A közszolgálati szabályzatban
meghatározott ügyekben a jegyző tekintetében a polgármester, a polgármester tekintetében a
képviselő-testület jár el.

II. fejezet
Az irodavezető illetményére vonatkozó szabályok

3. §
(1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet
szerint a Hivatal belső szervezeti egységét képező iroda vezetői munkakörének betöltésére
adott, irodavezetői munkakörre szóló kinevezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény szerint osztályvezetői szintnek felel meg.
(2) Az irodavezetőt vezetői illetménypótlék illeti meg, melynek mértéke az irodavezető
alapilletményének 10%-a.
III. fejezet
A köztisztviselők számára biztosított juttatások és támogatások

4. §
A köztisztviselő a következő juttatásban és támogatásban (a továbbiakban együtt: juttatás)
részesíthető:
a) visszatérítendő juttatás:
a.a)a lakásépítési, -vásárlási támogatás, és
a.b)
az illetményelőleg,
b) vissza nem térítendő juttatás:
b.a)
a családalapítási támogatás,
b.b)
a szociális támogatás,
b.c)
a képzési, továbbképzési és nyelvtanulási támogatás,
b.d)
az egészségügyi juttatás, és
b.e)
a kegyeleti támogatás.
3. Lakásépítési, -vásárlási támogatás

5. §
A köztisztviselő méltányolható lakásigényének kielégítése, lakáshelyzetének és
életkörülményeinek javítása céljából lakásvásárláshoz, -cseréhez, -építéshez, -bővítéshez,
-felújításhoz vagy -korszerűsítéshez kamatmentes támogatásban részesíthető.
4. Illetményelőleg

6. §
A köztisztviselő részére átmeneti anyagi gondjainak enyhítése érdekében évente egy
alkalommal illetményelőleg folyósítható, amennyiben azt a személyi juttatásokra elkülönített
előirányzat lehetővé teszi.

5. Családalapítási támogatás

7. §
A határozatlan időre kinevezett és legalább egy éve a Hivatalban dolgozó köztisztviselő
gyermeke születése alkalmával vissza nem térítendő családalapítási támogatásra jogosult. A
családalapítási támogatás mértéke gyermekenként a mindenkori illetményalap kétszeresének
megfelelő összeg.
6. Szociális támogatás

8. §
(1) A köztisztviselő az életkörülményeiben bekövetkezett, anyagi megterheléssel járó
rendkívüli esemény megoldása érdekében szociális támogatásban részesíthető.
(2) A szociális támogatásra a képviselő-testület évente legalább a mindenkori illetményalap
hatszorosának megfelelő keretet biztosít.
7. Képzési, továbbképzési és nyelvtanulási támogatás

9. §
(1) A köztisztviselő a szakmai fejlődésének elősegítésére és a Hivatal szakember
szükségletének biztosítása érdekében képzési, továbbképzési vagy nyelvtanulási
támogatásban részesíthető.
(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében a folyamatban lévő tanulmányokra
vállalt munkáltatói kötelezettségek fedezetét biztosítani kell.
8. Egészségügyi juttatás

10. §
A köztisztviselő a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges éleslátást biztosító szemüveg
vagy kontaktlencse készítés díjához egészségügyi juttatásként hozzájárulásra jogosult.
9. Kegyeleti támogatás

11. §
A köztisztviselő elhalálozása esetén a temetési költségek részben vagy egészében történő
átvállalásával a Hivatal saját halottjává nyilvánítható.
IV. fejezet
A kiemelkedő színvonalú munkát végző köztisztviselő elismerése

12. §
(1) Évente egy, a közigazgatás területén az átlagosnál magasabb színvonalon kimagasló
tevékenységet folytató, a Hivatal hírnevének öregbítéséhez hozzájáruló, kifogástalan
magatartást tanúsító köztisztviselő a közszolgálati szabályzatban meghatározott
díjban részesíthető.
(2) A díjjal járó elismerés a mindenkori illetményalap 200%-ának megfelelő pénzbeli
juttatás.

V. fejezet
A nyugállományú köztisztviselők juttatásai

13. §
A nyugállományú köztisztviselő az alábbi juttatások igénybevételére jogosult:
a) szociális támogatás,
b) kegyeleti támogatás.

VI. fejezet
A juttatások fedezete és felhasználása

14. §
(1) A juttatásokra az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében fedezetet kell
biztosítani, a tárgyévben kifizethető keretösszeget a képviselő-testület a költségvetési
rendeletben juttatásonként állapítja meg az e rendeletben foglalt rendelkezésekre
tekintettel.
(2) A juttatások fedezetéül szolgáló keretet az igénylés beérkezésének sorrendjében kell
felhasználni. Ha év közben a keret kimerülése esetén a képviselő-testület a juttatások
fedezetéül pótelőirányzatot állapít meg, akkor a felhasználás során előnyben kell
részesíteni a már benyújtott igényeket.

VII. fejezet
Záró rendelkezések

15. §
(1)

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)

Hatályát veszti a képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 37/2003. (XI.25.)
önkormányzati rendelet és az azt módosító
a) 44/2004. (VII.5.) önkormányzati rendelet,
b) 11/2006. (II.20.) önkormányzati rendelet,

c) 4/2008. (I.30.) önkormányzati rendelet, és a
d) 12/2010. (III.31.) önkormányzati rendelet.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e)
pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.
§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III.4.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 31. § (3) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(3) Az ajánlatkérési eljárás az ajánlattételi felhívás Dombóvár város hivatalos
honlapján való közzétételével és legalább három lehetséges ajánlattevőnek való közvetlen
megküldésével indul. Ez alól kivételt képez, ha az eljárás sajátosságai alapján a három
ajánlattevőnek való kiküldés nem lehetséges. Az ajánlattételi felhívást a polgármester írja
alá.”
(2) A Rendelet 31. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdés szerinti ajánlatkérési eljárást a következő
esetekben:

a) olyan beszerzés esetén, melynek kizárólagos rendeltetése az, hogy lehetővé tegye
az ajánlatkérő számára egy vagy több nyilvános elektronikus hírközlési
szolgáltatás nyújtását, illetve nyilvános elektronikus hírközlő hálózat
rendelkezésre bocsátását, vagy igénybevételét;

b) meglévő építmény vagy egyéb ingatlan vétele vagy ingatlanra vonatkozó egyéb
jognak a megszerzése esetén, kivéve az ilyen szerződéssel összefüggő pénzügyi
szolgáltatásra irányuló – bármilyen formában, illetve tartalommal megkötött –
szerződést;

c) olyan pénzügyi szolgáltatás beszerzése esetén, amely értékpapírok vagy egyéb
pénzügyi eszközök kibocsátása, eladása, vétele vagy átruházása által valósul meg;
d) választottbírósági, közvetítői, békéltetési tevékenység esetén;
e) munkaszerződés, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén;

f) kutatási és fejlesztési szolgáltatás esetén, kivéve, ha annak eredményét kizárólag
az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes
mértékben az ajánlatkérő teljesíti;

g) ha valamely szolgáltatást a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
(továbbiakban: Kbt.) 6.§ (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott
ajánlatkérők valamelyike, vagy az általuk létrehozott társulás jogszabály alapján
fennálló kizárólagos jog alapján nyújtja;

h) ha valamely közfeladat ellátását egy Kbt. 6.§ (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti
ajánlatkérő egy másik Kbt. 6.§ (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti ajánlatkérőnek
adja át olyan módon, hogy az az átruházó ajánlatkérőtől teljesen függetlenül és
saját felelősséggel, haszonszerzési cél nélkül végzi a feladat ellátását;
i) ha a szerződés műszaki-technikai sajátosságok, művészeti szempontok vagy
kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezettel,
személlyel köthető meg;

j) ha a korábban megkötött szerződésben nem szereplő, de előre nem látható
körülmények miatt kiegészítő építési beruházás, illetve szolgáltatás megrendelése
szükséges annak teljesítéséhez, feltéve, hogy az jelentős nehézség nélkül nem
elválasztható a korábbi szerződéstől, vagy ha elválasztható de az eredeti szerződés
teljesítéséhez feltétlenül szükséges, azonban annak becsült értéke nem haladhatja
meg az eredeti építési beruházás vagy szolgáltatás értékének felét;
k) hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység igénybevétele esetén;
l) jogi szolgáltatások beszerzése esetén;

m) ha a beszerzésre önkormányzat legalább többségi tulajdonában álló gazdasági
társaságtól kerül sor; vagy
n) ha a beszerzésre államháztartási körbe tartozó szervezettől kerül sor.”
2. §
(1) A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Szabó Loránd
polgármester

dr.

Gábor
jegyző

Ferenc

1. melléklet a 28/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

MEZŐGAZDASÁGI HASZONBÉRLETBE ADHATÓ TERÜLETEK
1. MUNKÁSKERTEK
A
Sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

B
Helyrajzi szám
Dombóvár, 207
Dombóvár, 237/1
Dombóvár, 291/21
Dombóvár, 1078
Dombóvár, 1232
Dombóvár, 2097
Dombóvár, 2161/1
Dombóvár, 2181
Dombóvár, 2183
Dombóvár, 2194
Dombóvár, 4845
Dombóvár, 4591
Dombóvár, 5337/234
Dombóvár, 6344/1

C
Haszonbérbe adható
terület
449 m2
65 m2
1141 m2
1120 m2
852 m2
763 m2
399 m2
3297 m2
3210 m2
1831 m2
1780 m2
10696 m2
2000 m2
1467 m2

D
Ingatlan-nyilvántartási megnevezés
beépítetlen terület
udvar
beépítetlen terület
óvoda
beépítetlen terület
beépítetlen terület
közterület
beépítetlen terület
beépítetlen terület
beépítetlen terület
közterület
szántó
erdő
beépítetlen terület

2.EGYÉB TERÜLETEK
A

B

Sorszám

Helyrajzi szám

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Dombóvár, 036/1
Dombóvár, 046
Dombóvár, 047
Dombóvár, 048/1
Dombóvár, 052
Dombóvár, 058
Dombóvár, 073
Dombóvár, 074
Dombóvár, 075

C
Haszonbérbe adható
terület
41 ha 1614 m2
6 ha 312 m2
5 ha 5670 m2
18 ha 9042 m2
5241 m2
6 ha 428 m2
9179 m2
1796 m2
3120 m2

D
Ingatlan-nyilvántartási megnevezés
halastó, mocsár, nádas, gyep (rét), töltés
halastó, gyep (rét), töltés
halastó, töltés
halastó, gyep (rét), mocsár, gazdasági épület
árok
iparvasút
gyep (legelő), gazdasági épület
gyep (legelő)
saját használatú út

10
11
12
13
14
15

Dombóvár, 076
Dombóvár, 0300/4
Dombóvár, 0302/6
Dombóvár, 0302/9
Dombóvár, 0302/12
Dombóvár 0347

1 ha 1177 m2
2 ha 8121 m2
6 ha 7678 m2
5 ha 2323 m2
1 ha 4497 m2
3 ha 4160 m2

16
17
18
19

Dombóvár, 0399/7
Dombóvár, 0392
Dombóvár, 2162
Dombóvár, 2980/1

8 ha 1544 m2
1 ha 1105 m2
2 ha 9798 m2
2 ha 8670 m2

gyep (legelő)
szántó, rét, árok, út
szántó
rét
szántó
gyep (rét)
halastó, erdő, gyep (rét), töltés, út, árok,
sporttelep
víztároló, út
tó
sportpálya

2. melléklet a 28/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSON KÍVÜLI AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
MINIMÁLIS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

1. Ajánlatot kérő, neve, címe, kapcsolattartó személy és elérhetőségei (tel, fax, email):
2. A beszerzés tárgya (meghatározása) és mennyisége:
3. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama:

4. Az értékelés szempontja [a) legalacsonyabb ár vagy b) összességében legelőnyösebb
ajánlat kiválasztása], a b) alkalmazása esetén az értékelés részszempontjainak megadása,
súlyszámokkal, illetve az értékelési módszer részletezése:

5. Alkalmassági

követelmények (szakmai, illetőleg pénzügyi-gazdasági; mindkét
vonatkozásban legalább egy követelmény megadása kötelező, illetve annak
hozzárendelése, hogy azok milyen mértékű fogyatékossága zárja ki a szerződés
teljesítésére való alkalmasságot):

6. Az ajánlattételi határidő (éééé/hh/nn – óra/perc):
7. Az ajánlatok benyújtásának címe:

8. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja (az ajánlattételi határidő lejártának
időpontjában haladéktalanul):
9. Az eredmény közlésének tervezett határideje és módja:

10. Formai követelmények [példányszám, zárt boríték (csomagolás) tartalomra utaló felirattal,
„Az ajánlattételi határidő (éééé/hh/nn – óra/perc) lejárta előtt felbontani tilos!” felirat,
postai kézbesítés esetén „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez
továbbítandó!”]:

11. Amennyiben az ajánlatkéréshez szükséges egyéb dokumentumok (pl. tervek, terméklisták,
stb.) kerülnek mellékelésre, az arra való utalás:
Dátum, aláírás”

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2012. (VII. 6.) 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 helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. §- ában kapott felhatalmazás alapján a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvényben foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1)
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 43/2006.
(XII. 20.) rendeletének (a továbbiakban Rendelet) 5. mellékletének 21. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
21.
Szakember: Dombóvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények,
gazdálkodó szervezetek, valamint dombóvári székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező
más közfeladatot ellátó szervezetek foglalkoztatottja, aki legalább középfokú végzettséggel
rendelkezik, és akinek az alkalmazása az intézmény, szervezet kötelező feladata ellátásához
feltétlenül indokolt.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

SZERZŐDÉSEK
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény szerint közzétételi kötelezettség alá esik az államháztartás pénzeszközei
felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással
összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési
beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra,
vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó
szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés
értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az
említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel
közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével.
2012.02.15. - 2012.06.30
Típus

1.

szállítási és
szolgáltatási

Tárgy

Szerződő fél

teljes ellátás alapú
MVM Partner
villamosenergia
Energiakereskedelmi
kereskedelmi
Zrt.
szerződés

József Attila ÁMK
sportpálya
EVERLING Kft.
műfüvessé alakítása
kezességvállalás a
Dombóvári Városés
Völgység-Hegyhát
3. kezességvállalás
Lakásgazdálkodási Takarékszövetkezet
NKft. 8 millió Ft
összegű hiteléhez
Dombóvári
egyesületi
Sportiskola
uszodahasználati
Egyesület,
4.
támogatási
költségek vállalása
Dombóvár és
és megtérítése
Környéke Víz- és
Csatornamű Kft.
2.

vállalkozási

5.

megbízási

6.

szállítási és
szolgáltatási

Érték (Ft)

Időtartam

tényleges
fogyasztás
alapján

2012.03.012013.02.28

18 134 863

2012.03.202012.05.31

8 000 000

2012.04.112013.04.10.

8 600 000

2012.12.31ig.

OEP
központi orvosi
Emergency Service
finanszírozás 2012.05.01.
ügyeleti szolgáltatás
Egészségügyi
felett 10,8 - 2016.04.30
ellátása
Szolgáltató Kft.
Ft/lakos/hó
informatikai
M&M Computer
75 156 047 2012.05.23eszközök
Kft.
2012.06.08
beszerzése és
oktatás-TIOP

1.1.1/07/1-20080155 projekt
keretében
Támogatás a
sporttelep
támogatási,
fenntartására és
Dombóvári Futball
7.
megbízási
üzemeltetésére, az
Club
egyesület
sporttevékenységére
kezességvállalás a
Dombóvári Városés
8. kezességvállalás
OTP Bank Nyrt.
Lakásgazdálkodási
NKft. 10 millió Ft
összegű hiteléhez
autóbusszal végzett
menetrend szerinti
helyi
Orangeways Dél9.
megbízási
személyszállítási
Alföld Kft.
közszolgáltatás
átmeneti ellátása

9 500 000

2012.05.092012.12.31

10 000 000

2012.06.25.2013.02.28.

350 Ft/km

2012.07.01.2012.12.31.
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