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HATÁROZATOK
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. május 30-i rendkívüli
ülésén elfogadott határozata:
278/2016. (V. 30.) Kt. határozat
az Öko-Dombó Nonprofit Kft. 2015. évi
beszámolójának jóváhagyásáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Öko-Dombó
Nonprofit Kft. 2015. évre vonatkozó,
számviteli
törvény
szerinti
beszámolóját
megtárgyalta.
A
Képviselő-testület
a
beszámolót
104.461 eFt eszköz és forrás oldali

egyezőséggel, 12.506 eFt mérleg
szerinti eredménnyel elfogadja.
2. A képviselőtestület a 259/2016. (V.
26.) Kt. határozatát visszavonja.
A határozatban elfogadott dokumentum
megegyezik a 2016. május 30-i képviselőtestületi ülés 1. számú előterjesztésében
foglaltakkal.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. június 9-i rendkívüli
ülésén elfogadott határozatai:
2016. június 15. – támogatási szerződés
aláírására
279/2016. (VI. 9.) Kt. határozat
2017. március 31. – 2. részlet kifizetése
a „Tolna megye természeti értékeiért”
Felelős: Polgármester
Alapítvány ingóság vásárlásának
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
támogatásáról
Kabinet
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a „Tolna megye
természeti értékeiért” Alapítvány tüskei
horgásztónál történő ingóság vásárlását a
2016. és 2017. évi költségvetésének terhére
300.000 Ft-tal támogatja a következők
szerint:
- a képviselőtestület jóváhagyja,
hogy a polgármester a 2016. évi
polgármesteri keretéből ingóság
vásárlás céljából az Alapítványt
150.000 forint vissza nem térítendő
támogatásban részesítse,
- a 2017. évi költségvetésében
150.000 forintot elkülönít az
ingóság vásárlás támogatására.
A képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert a támogatási szerződés
tartalmának jóváhagyására és aláírására.
Határidő:

280/2016. (VI. 9.) Kt. határozat
Boruzs Gábor tulajdonában álló
üzletrész átruházásáról
1. Dombóvár
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete a Boruzs Gábor
eladó, és Tóth Zoltán, mint vevő
közötti 2016. június 1. napján kelt a
Dombóvári Művelődési Ház Közösségi
Szolgáltató
Nonprofit
Kft.
vonatkozásában (cégjegyzékszám: 1709-007311), az eladó tulajdonát képező
680.000,- Forint névértékű, a társaság
felett 680/3000 arányú tagsági és
vagyoni jogokat megtestesítő üzletrész
adásvételi szerződés tekintetében a
Dombóvári Művelődési Ház Közösségi
Szolgáltató Nonprofit Kft. társasági
szerződésének
11/c.
pontjában
biztosított elővásárlási jogával élni
kíván.

Dombóvári Közlöny
2. A Képviselő-testület az üzletrész
adásvételi szerződésben foglaltakat
megismerte, azokat magára nézve
kötelezőnek ismeri el és meg kívánja
vásárolni Boruzs Gábor magánszemély
tagsági és vagyoni jogokat megtestesítő
üzletrészét.
3. A
Képviselő-testület
felkéri
a
polgármestert, hogy Boruzs Gábor
eladót és Tóth Zoltán vevőt az
elővásárlási jog gyakorlásáról és az
önkormányzat
vételi
szándékáról
haladéktalanul értesítse.
4. A
Képviselő-testület
felkéri
a
polgármestert, hogy tekintettel a
Boruzs Gábor és Tóth Zoltán között, az
üzletrész adásvételi szerződés 1/c. és
2/c.
pontjaiban
foglaltaknak
megfelelően az adásvételi szerződésben
megállapított 680.000,- Forint vételár
haladéktalan kifizetéséről szíveskedjék
intézkedni Tóth Zoltán vevő részére.
5. A
Képviselő-testület
felkéri
a
polgármestert, hogy 2016. június 10-ig
nyilatkoztassa Tóth Zoltán Dombóvár,
Bartók Béla u. 26. szám alatti
magánszemélyt, hogy a 680.000,- Ft
vételár teljesítését banki átutalással,
vagy postai úton, esetleg pénztári
kifizetéssel teljesítse az önkormányzat.
6. A Képviselő-testület teljes körűen
felhatalmazza a polgármestert az
elővásárlási
jog
gyakorlásához
szükséges
jogi
lépések,
jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2016. június 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
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281/2016. (VI. 9.) Kt. határozat
a Dombóvári Művelődési Ház Nkft.
veszteségeinek fedezetére pótbefizetés
elrendeléséről
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Dombóvári
Művelődési Ház Közösségi Szolgáltató
Nonprofit Kft. (7200 Dombóvár, Hunyadi
tér 25., cégjegyzékszám: 17-09007311)
taggyűlésén a következők képviseletére
hatalmazza fel a polgármestert:
1. A Dombóvári Művelődési Ház Nkft.
taggyűlése a Ptk. szerinti pótbefizetést
rendel el üzletrész arányosan, mely
szerint
Dombóvár
Város
Önkormányzatát
321.707,Ft
pótbefizetési kötelezettség illeti, a
kisebbségi tulajdonost 94.293,- Ft
pótbefizetési összeg terheli.
2. A tőkepótlás pénzbeli befizetéssel
történik, melyet a Művelődési Ház
Nkft. bankszámlájára átutalással kell
teljesíteni.
3. A tőkepótlás teljesítésének a határidejét
a taggyűlés úgy állapítsa meg, hogy a
taggyűlési
határozat
elfogadását
követően az ügyvezetés felhívására 30
napos határidő tűzésével és a
jogkövetkezmények feltüntetésével kell
felszólítani a tagot a teljesítésre.
4. A taggyűlés rendelje el, hogy a
pótbefizetés késedelmes befizetése,
vagy teljesítésének elmulasztása esetén
a tag vagyoni hozzájárulásának nemteljesítésére vonatkozó rendelkezéseket
kell megfelelően alkalmazni.
Határidő: 2016. augusztus 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
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282/2016. (VI. 9.) Kt. határozat
a Bajza és Bartók utcai útburkolat
javítására fedezet biztosításáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Bajza és Bartók
utcai útburkolat javítására jóváhagyott
előirányzatot a pótmunka összegével,
5.061 eFt-tal megemeli. A pótmunka
elvégzéséhez szükséges összeget az
önkormányzat
2016.
évi
költségvetésének 2. melléklete 106.
önkormányzat VIII. 3.1. Víziközmű
fejlesztés finanszírozására elkülönített
céltartalék összegéből csoportosítja át.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert a pótmunka kifizetésére.
Határidő: 2016. június 13.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda
283/2016. (VI. 9.) Kt. határozat

XII. évfolyam 9. szám
helyi
közösségi
támogatására.

közlekedésének

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy:
- a
helyi
személyszállítási
közszolgáltatást 2016. január 1-jétől
2016. december 31-éig folyamatosan
fenntartja,
- a helyi közlekedés működtetéséhez
(folyamatos üzemeltetéséhez és
eszközfenntartási
ráfordításaihoz),
valamint fejlesztéséhez 2015. évre
vonatkozóan – a szolgáltató tárgyévet
megelőző évre vonatkozó éves
pénzügyi
beszámolójának
elkészítéséig - 36.864.780 forint nettó
összegű, saját forrásból származó,
vissza nem térítendő önkormányzati
támogatást számolt el,
- a szolgáltatóval a közszolgáltatási
szerződést pályázati eljárás útján
kötötte meg.

pályázat benyújtásáról a helyi közösségi
közlekedés támogatására

A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a támogatási kérelemhez
szükséges nyilatkozatok megtételére, a
kérelem benyújtására.

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatási kérelmet
nyújt be a Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi
C. törvény 3. melléklet I. 5. pontjában
meghatározott települési önkormányzatok

Határidő: 2016. június 22. – a támogatási
kérelem benyújtására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda

A Képviselő-testület a 284/2016. (VI. 9.) Kt. határozatát zárt ülésen hozta meg:
284/2016. (VI. 9.) Kt. határozat
a közétkeztetéshez kapcsolódóan élelmiszerek 6 hónapra történő szállítására lefolytatott
beszerzési eljárás eredményéről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati
Szolgáltató Szervezet „Élelmiszerek beszerzése” elnevezéssel 2016. május 20-án indult
közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárásban az alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényesnek nyilvánítja:
Gasztró-Terni
7630 Pécs, Engel J. u. 9.
Halker
8630 Balatonboglár, Klapka u. 14.

Kft.
Kft.

Dombóvári Közlöny
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Kaffka Kereskedelmi és Szolgáltató
7400 Kaposvár, Iparos u. 3.
Kajári
Ker.
7030 Paks, Móra F. u. 26.
M
és
Társa
6782 Mórahalom, Röszkei út 48.
Picipó
Sütőipari
és
Kereskedelmi
7200 Dombóvár, Rákóczi u. 49.
Privát
Húsfeldolgozó
7400 Kaposvár, Izzó u. 2.
Sió-Friss
8600 Siófok, Május 1. u. 0306/30

Kft.
Bt.
Kft.
Kft.
Kft.
Kft.

Indokolás: Az ajánlattevők ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban
foglaltaknak, a szerződés teljesítéséhez előírt alkalmassági követelményeknek megfelelnek,
esetükben Dombóvár Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának VII.2. pontjában
foglalt ajánlatok érvénytelenségére vonatkozó esetek egyike sem áll fenn.
A Képviselő-testület az alábbi ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja:
Ajánlatt
evő
neve,
címe

Érvénytel
enség
jogcíme

Indoklás

Eurotrad
e DH
Kft.
8630
Balatonb
oglár,
Attila u.
1.

Beszerzési
Szabályzat
VII.2. c)
pont:
egyéb
módon
nem felel
meg az
ajánlattétel
i
felhívásba
n
meghatáro
zott
feltételekn
ek, ide
nem értve
az ajánlat
ajánlatkér
ő által
előírt
formai
követelmé
nyeit

Az ajánlattevő a megajánlott 1. rész: Állati termékek, hús és
húskészítmények 16. tételét nem árazta be, a J22 cellába
egységárat nem adott meg, amivel nem felelt meg az ajánlattételi
felhívás 11.1. pontja második bekezdésében foglaltaknak, illetőleg
e lépésével nem tette lehetővé az ajánlatok egyértelmű
összehasonlíthatóságát.
Ajánlattételi felhívás 11.1. pont második bekezdés:
Az ajánlatkérő a kitöltött részletes ajánlat csatolását kéri az
ajánlatba a 4. melléklet szerint, a megajánlott rész egységárainak
megadásával. Ennek minden tételét ki kell tölteni az egységár
vonatkozásában (az összegzéseket az Excel elvégzi), ellenkező
esetben az ajánlat érvénytelennek minősül. Az árakat Ft-ban, nettó
– általános forgalmi adó nélkül számított – formában kell megadni
az ajánlatkérő dombóvári telephelyeire történő szállítással. Az
ajánlati árnak a 2. pontban leírtak szerinti teljes körű teljesítést
magában kell foglalnia, a megadott áron túlmenően további
költség (rakódási, szállítási, csomagolási, stb.) nem érvényesíthető.
E hiányosság a Beszerzési Szabályzat V.16., illetőleg az
ajánlatételi felhívás 11.8. pontja értelmében hiánypótlással nem
orvosolható, mivel direkt összefüggésben van az értékelésre kerülő
ajánlati árral.

Dombóvári Közlöny
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A Képviselő-testület az eljárás eredményét az érvényes ajánlatok figyelembevételével – az
ajánlattételi felhívás 4. pontjában szereplő legalacsonyabb ár értékelési szempontja szerinti
értékeléssel – az alábbiak szerint hirdeti ki:
Ajánlati
rész
1.
rész:
Állati
termékek,
hús
és
húskészítmé
nyek
2.
rész:
Halkészítmé
nyek
és
tartósított
halak
3.
rész:
Tejterméke
k

1. helyezett

2. helyezett

Ajánlatt
evő

Privát Húsfeldolgozó Kft.
7400 Kaposvár, Izzó u. 2.

Ajánlati
ár

nettó 16.469.160,- Ft

Halker Kft.
8630 Balatonboglár, Klapka u.
14.
nettó 16.620.471,- Ft

Ajánlatt
evő

Halker Kft.
8630 Balatonboglár, Klapka u.
14.
nettó 959.389,- Ft

Gasztró-Terni Kft.
7630 Pécs, Engel J. u. 9.

Sió-Friss Kft.
8600 Siófok, Május 1. u.
0306/30
nettó 4.690.763,- Ft

Kaffka Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Iparos u. 3.
nettó 5.110.076,- Ft

M és Társa Kft.
6782 Mórahalom, Röszkei út
48.
nettó 9.490.681,- Ft

-

Picipó Sütőipari és
Kereskedelmi Kft.
7200 Dombóvár, Rákóczi u.
49.
nettó 4.889.458,- Ft

-

Kajári Ker. Bt.
7030 Paks, Móra F. u. 26.
nettó 4.982.423,- Ft

Gasztró-Terni Kft.
7630 Pécs, Engel J. u. 9.
nettó 5.046.519,- Ft

Gasztró-Terni Kft.
7630 Pécs, Engel J. u. 9.
nettó 879.985,- Ft

Kajári Ker. Bt.
7030 Paks, Móra F. u. 26.
nettó 880.080,- Ft

Gasztró-Terni Kft.
7630 Pécs, Engel J. u. 9.

Kajári Ker. Bt.
7030 Paks, Móra F. u. 26.

Ajánlati
ár
Ajánlatt
evő

Ajánlati
ár
4.
rész: Ajánlatt
Termény,
evő
bolgárkertés
zeti
és Ajánlati
kertészeti
ár
termékek
5.
rész: Ajánlatt
Kenyér,
evő
friss
péksütemén
yek
és Ajánlati
cukrászsüte ár
mények
6.
rész: Ajánlatt
evő
Gyümölcs,
zöldségfélé Ajánlati
k
és ár
kapcsolódó
termékek
7.
rész: Ajánlatt
Malomipari evő
termékek,
Ajánlati
keményítők ár
és
keményítő
termékek
8.
rész: Ajánlatt
Különféle
evő

nettó 1.302.007,- Ft

-

-

Dombóvári Közlöny
élelmiszerte
rmékek
9.
rész:
Tésztafélék

Ajánlati
ár
Ajánlatt
evő
Ajánlati
ár
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nettó 4.803.324,- Ft

nettó 5.219.856,- Ft

Kajári Ker. Bt.
7030 Paks, Móra F. u. 26.
nettó 2.108.266,- Ft

Gasztró-Terni Kft.
7630 Pécs, Engel J. u. 9.
nettó 2.191.268,- Ft

Amennyiben bármely részben a nyertes a szerződéskötéstől visszalép, az ajánlattételi felhívás
11.13. pontja alapján az adott rész második helyezett ajánlattevőjével megköthető a szerződés
a megjelölt ajánlati áron.
Határidő: azonnal - az eredményről való tájékoztatás tekintetében
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet
Városüzemeltetési Iroda
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. június 27-i rendkívüli
ülésén elfogadott határozatai:
285/2016. (VI. 27.) Kt. határozat

286/2016. (VI. 27.) Kt. határozat

Tóth Zoltán és Nagy Roland „Döntés a
szennyvízberuházás összegéről” tárgyú
testületi előterjesztéséről

a Gimnázium vakolat-felújítási
munkáihoz való hozzájárulásról

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete Tóth Zoltán és Nagy
Roland „Döntés a szennyvízberuházás
összegéről” tárgyú testületi előterjesztését
politikai hangulatkeltésnek minősíti és a
jogi megalapozatlansága, illetve az
egyértelmű jogszabály ellenessége miatt
elutasítja.
A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy
amennyiben Tóth Zoltán és Nagy Roland a
Kormányzattól erre a célra forrást tudnak
szerezni, nem zárkózik el a társulat
tagjainak pénzbeli támogatásától azzal a
kiegészítéssel
és
feltétellel,
hogy
Dombóvár Kertvárosi Víziközmű Társulat
és a Dombóvári Beruházó Víziközmű
Társulat tagjai is kapjanak ugyanekkora
összegű többlettámogatást.
Határidő:
2016.
július
5.
(a
kezdeményezők értesítésére)
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Illyés Gyula
Gimnázium pince-klub vakolat-felújítási
munkáinak elvégzéséhez 235.276 Ft
összegű támogatást nyújt az intézmény
számára.
A képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert a támogatás folyósításához
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2016. július 15. – a támogatás folyósítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
287/2016. (VI. 27.) Kt. határozat
az önkormányzat és az ÖKO-DOMBÓ
Nkft. közötti közszolgáltatási szerződés
módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az önkormányzat és az
ÖKO-DOMBÓ Nkft. között a települési
szilárd
hulladékkal
kapcsolatos

Dombóvári Közlöny
közszolgáltatás
ellátására
megkötött
szerződés módosításával egyetért, és a
melléklet
szerint
jóváhagyja
a
módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt közszolgáltatási szerződést.
Határidő: azonnal – a rendeletmódosítás
hatályba lépését követően
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda
A határozat melléklete megegyezik a 2016.
június 27-i képviselő-testületi ülés 3. számú
előterjesztésében foglaltakkal.
288/2016. (VI. 27.) Kt. határozat
az önkormányzat és a Dél-Kom
Nonprofit Kft. közötti szindikátusi
szerződés megszüntetéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a hulladékról szóló
2012.
évi
CLXXXV.
törvény
rendelkezéseire
figyelemmel
az
Önkormányzat és a Dél-Kom Nonprofit
Kft. között létrejött szindikátusi szerződést
közös megegyezéssel megszünteti és
felhatalmazza a Polgármestert a melléklet
szerinti
szindikátusi
szerződés
megszüntetésének aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda
A határozat melléklete megegyezik a 2016.
június 27-i képviselő-testületi ülés 3. számú
előterjesztésében foglaltakkal.
289/2016. (VI. 27.) Kt. határozat
az ÖKO-DOMBÓ NKft.
szoftverfejlesztési költségéről
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy
amennyiben az ÖKO-DOMBÓ Nkft. és a
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló
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és Vagyonkezelő Zrt. között a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási
Koordináló
és
Vagyonkezelő
Zrt.
részére történő
bérszámlázás tárgyában megállapodás jön
létre, az ÖKO-DOMBÓ Nkft. a
bérszámlázáshoz
szükséges
szoftverfejlesztés költségét a melléklet
szerinti ajánlat szerint egyösszegben
kifizesse.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda
A határozat melléklete megegyezik a 2016.
június 27-i képviselő-testületi ülés 3. számú
előterjesztésében foglaltakkal.
290/2016. (VI. 27.) Kt. határozat
önrész biztosításáról a Dombóvári
Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény
eszközbeszerzésre irányuló pályázatához
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Dombóvári
Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény
részére
a
Hajléktalan
személyek
ellátásának megszervezése a konvergenciarégiókban 2016-17. című pályázati felhívás
7. programjára benyújtandó pályázatához a
tárgyi eszközök beszerzéséhez az önrész
finanszírozására 120.000,- Ft-ot biztosít a
2016. évi költségvetéséből a Dombóvári
Szociális
és
Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulásnak átadott
intézményfinanszírozásában, amennyiben a
pályázat pozitív elbírálásban részesül.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert,
hogy
az
önrész
biztosításáról a szükséges nyilatkozatot
megtegye.
Határidő: 2016. június 29.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati
Iroda

Dombóvári Közlöny
291/2016. (VI. 27.) Kt. határozat
„önkormányzati étkeztetési fejlesztések
támogatása” pályázati felhívásra
támogatási kérelem benyújtásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
támogatja
az
„Önkormányzati étkeztetési fejlesztések
támogatása” című pályázati felhívásra
támogatási
kérelem
benyújtását
a
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Dombóvár, Zrínyi utca 10. alatti
székhelyén
működő
főzőkonyha
felújítására.
A Képviselő-testület a pályázati önerőre az
önkormányzat 2016. évi költségvetésében
829.259 Ft-ot biztosít.
A Képviselő-testület a támogatási igény
pozitív elbírálása esetén felhatalmazza a
polgármestert a támogatási szerződés
megkötésére, és a beruházáshoz szükséges
beszerzési eljárások lefolytatására.
Határidő: 2016. június 29. – a támogatási
kérelem benyújtására
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Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
292/2016. (VI. 27.) Kt. határozat
a Dombóvári Futball Club 2016. évi
támogatásának átütemezéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Dombóvári Futball
Club
sporttámogatásokra
elkülönített
keretből
2016.
évre
jóváhagyott
támogatásának ütemezését az alábbiak
szerint módosítja:
2016. április 30-ig 500.000 Ft
2016. június 30-ig 1.000.000 Ft
2016. július 31-ig 1.000.000 Ft
2016. szeptember 30-ig 1.000.000 Ft
Határidő: 2016. június 30. – a szerződés
módosítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet

Dombóvári Közlöny
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RENDELET
(A rendeletek egységes szerkezetben megtalálhatóak a www.dombovar.hu honlapon!)
A Képviselő-testület 2016. június 27-i rendkívüli ülésén elfogadott rendelete:
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 29/2015. (IX. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja alapján meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 29/2015. (IX. 30.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a a következő (4) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) Az állami hulladékgazdálkodási közfeladatra vonatkozó szabályokat a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 32/A. § (1) bekezdése szabályozza.”
2. §
A Rendelet 2. § (1) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A helyi közszolgáltatással ellátott területen valamennyi ingatlan tulajdonosa, kezelője,
használója – ideértve a nem természetes személy ingatlantulajdonost, ingatlankezelőt,
ingatlanhasználót – (továbbiakban: ingatlanhasználó) a szervezett közszolgáltatást a jelen
rendeletben meghatározott módon köteles igénybe venni.
(4) A település teljes közigazgatási területén a települési hulladék összegyűjtését, elszállítását,
ártalommentes elhelyezését, mint közszolgáltatást, valamint a szelektív és zöld
hulladékgyűjtést az ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet és Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. (továbbiakban: Közszolgáltató) végzi.”
3. §
A Rendelet 3. § 3. és 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Gazdálkodó szervezet: a Ht. 2. § (1) bekezdésének 15. pontjában foglaltak;
5. Veszélyes hulladék: a Ht. 2. § (1) bekezdésének 48. pontjában foglaltak;”
4. §
A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, (8) bekezdése a
következő mondattal egészül ki, továbbá a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Települési hulladék nem halmozható fel, azt az ingatlanhasználó köteles a
Közszolgáltatónak a szállítás napján átadni.

Dombóvári Közlöny
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(8) … Közterületen elhelyezett gyűjtőedényzetből hulladékot kiönteni, az edényzet körül
szétszórni, illetve más tulajdonában lévő edényzetbe nagyobb mennyiségű hulladékot helyezni
tilos.
(10) Az ingatlanhasználó kötelezettsége az ingatlan használatában történt változás írásban
történő bejelentése a közszolgáltató felé, a változás időpontjától számított 15 napon belül.
Amennyiben az ingatlanhasználó a változás-bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, a
változás bejelentéséig köteles a közszolgáltatás díját fizetni.”
5. §
A Rendelet 5. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A települési hulladék gyűjtése az 1. mellékletben szereplő, szabványos – a Közszolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített –, a keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű
gyűjtőedénnyel, a 9. § (1) bekezdésben meghatározott esetben a Közszolgáltatótól átvett
zsákkal, illetve a Közszolgáltató által kihelyezett konténer igénybevételével történhet.
(3) A begyűjtés gyakoriságának figyelembevételével a gyűjtőedényt úgy kell kiválasztani, hogy
arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével.”
6. §
A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Szövetkezeti és társasházi ingatlanok esetében a Közszolgáltató a szövetkezet vagy a
társasház adatszolgáltatása alapján köt szerződést.”
7. §
A Rendelet 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Amennyiben a szünetelés időtartama alatt hulladékkezelési közszolgáltatás alá tartozó
hulladék kerül kihelyezésre, úgy az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett a
Közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a kihelyezés és az elszállítás tényét hivatalos,
visszakereshető módon dokumentálni, az ingatlanhasználó pedig köteles közszolgáltatási díjat
fizetni.”
8. §
A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Kiskonda, Nagykonda és Szarvasd településrészeken az ingatlanhasználók a Rendelet 5.
§-ában rögzített kötelezettségeiket kizárólag a közszolgáltatás keretében igénybe vehető zsák
használatával teljesíthetik.”
9. §
A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) A gunarasi üdülőingatlanok használói idegenforgalmi szezonban a települési
hulladékot kötelesek a közszolgáltatás keretében igénybe vehető zsákban vagy a
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Szolgáltatóval megkötött szerződés esetén az 1. mellékletben megjelölt űrméretű
gyűjtőedényben tárolni. Idegenforgalmi szezonon kívül a Közszolgáltató által kihelyezett
konténerben lehet települési hulladékot elhelyezni.
(2) A Közszolgáltató köteles a gyűjtés gyakoriságáról, módjáról tájékoztatót készíteni és azt
az önkormányzat honlapján közzétenni.”
10. §
A Rendelet 11. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az ingatlanoknál keletkezett zöldhulladék a Lucza hegyi hulladékudvarba, valamint a
kaposszekcsői hulladékudvar és átrakóállomásra (továbbiakban: hulladékudvarok)
nyitvatartási idő alatt a 14. §-ban foglaltak szerint bevihető.
(5) A házhoz menő zöldhulladék gyűjtése során az ingatlanhasználó nem helyezhet építési
törmeléket, háztartási jellegű hulladékot, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, valamint állati
tetemet a zöldhulladék közé.”
11. §
A Rendelet 12. § (1), (2) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az elkülönítetten gyűjtött műanyag-, fém-, és papírhulladékot a Közszolgáltató
közvetlenül az ingatlanhasználóktól és szelektív hulladékgyűjtő szigeteken gyűjti össze.
(2) A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretében megújult hulladékgyűjtő
szigetek szolgálnak a papír, műanyag és az üveg hulladék szelektív gyűjtésére. A szelektív
hulladékgyűjtő szigetek és az üveggyűjtő konténerek helyszíneit a rendelet függeléke
tartalmazza. Az ezeken a helyeken elhelyezett gyűjtőedények ürítését a Közszolgáltató végzi
heti rendszerességgel.
(5) A gyűjtés napjairól a Közszolgáltató a tárgyévet megelőző év utolsó napjáig köteles a
lakosságot tájékoztatni. A közszolgáltatással kapcsolatos egyéb közérdekű adatot,
tájékoztatást a Közszolgáltató az ügyfélszolgálatán, valamint az önkormányzat a honlapján
mindenki számára hozzáférhetővé teszi.”
12. §
A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § A használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy, bútor és egy
feleslegessé vált ingóság elszállítására évente egy alkalommal lomtalanítási akciót kell
szervezni. A lomtalanítást a Közszolgáltató végzi az önkormányzattal egyeztetve, időpontjáról
a helyben szokásos módon a lakosságot tájékoztatni kell. Kisebb mennyiségű lomot a
hulladékudvarokban is elhelyezhet a lakosság.”
13. §
A Rendelet VI. Fejezetének címe helyébe a következő cím lép:
„VI. Fejezet
„Hulladékudvarok”
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14. §
A Rendelet 14. § (1)-(3) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hulladékudvarokba beszállítható hulladékokat és azok mennyiségét a Rendelet 2.
melléklete tartalmazza. Ingatlanonként évente 50 kg-ot meghaladó mennyiségű lom kizárólag
térítés ellenében helyezhető el.
(2) A hulladékudvarok szolgáltatásait kizárólag dombóvári lakóhellyel, illetve Dombóvár
közigazgatási határain belül ingatlannal rendelkezők vehetik igénybe nyitvatartási idő alatt.
Az erre való jogosultságokat a dombóvári lakosok lakcímkártya és érvényes fényképes
személyazonosító okmány együttes felmutatásával, a nem dombóváriak, de Dombóvár
közigazgatási határain belül ingatlannal rendelkezők a kizárólag erre a célra az
önkormányzat Városüzemeltetési Irodáján kiállított belépőkártya bemutatásával igazolhatják.
A természetes személy ingatlanhasználó a hulladékudvart térítésmentesen csak akkor veheti
igénybe, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizette.
(3) A Lucza hegyi hulladékudvar pénteki és szombati napokon 10.00 óra és 18.00 óra között,
a kaposszekcsői hulladékudvar és átrakóállomás munkanapokon 08.00 óra és 16.00 óra
között tart nyitva.
(6) A kaposszekcsői hulladékudvar és átrakóállomás Kaposszekcső belterületén, az 564 hrsz.ú ingatlanon található.”
15. §
A Rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a
közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználónak a települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díjat – továbbiakban: közszolgáltatási díj – a külön jogszabályban
meghatározott mértékben kell fizetnie.”
16. §
Hatályát veszti a Rendelet
a) 2. § (2) bekezdése,
b) 6. §-a,
c) 9. § (3), (4) és (6) bekezdése,
d) 11. § (7) bekezdése,
e) 12. § (8) bekezdése,
f) 15. § (2)-(10) bekezdése.
17. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző
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