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Beszámoló
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

132/2011. (IV. 7.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2012. november 30.
Feladat:
A 4 éves munkaprogram felülvizsgálata a jogszabályi változások miatt.
Végrehajtás:
Kérem a határidő meghosszabbítását 2013. április 30-ig.
249/2011. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2012. december 31.
Feladat:
Peren kívüli egyezség megkötése a Jóléti Szolgálat Alapítvánnyal az önkormányzat
felé fennálló 847.385 Ft tartozásának elengedéséről a felajánlott tárgyi eszközök
fejében.
Végrehajtás:
Az alapítvány 2012 januárjában a Szekszárdi Törvényszék részéről megszüntetésre
került, amelyről az önkormányzat értesítést nem kapott. Az ítéletben az alapítvány
vagyonáról nem történt rendelkezés. Az alapítvány megszűnése miatt a tartozás
megtérítése iránt indított per is megszűnt. A Törvényszék ugyanakkor elrendelte az
alapítvány kényszer végelszámolását, hitelezőként az önkormányzat bejelentését
ügyvédünk intézte. A peren kívül megállapodás esetleg a végelszámolóval is
megtörténhet, a végelszámolók eljárási gyakorlatára tekintettel várhatóan egy-két év
múlva lesz fejlemény. A peren kívüli megállapodásról szükség esetén a későbbiekben
is lehet döntést hozni, ezért javaslom a határozat visszavonását.
367/2011. (IX. 8.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2012. november 30.
Feladat:
A 2012. évi költségvetés elfogadását követően pontgyűjtő kártya bevezetésére
vonatkozó javaslat testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
A javaslat kidolgozásával megbízott bizottság elnökének kérése a határidő 2013.
május 31-ig történő meghosszabbítása, amivel nem értek egyet, ugyanis már most
látható, hogy a jövő évi költségvetés sem fogja lehetővé tenni a pontgyűjtő kártya
bevezetését. Javaslom a határozat visszavonását.
458/2011. (XII. 8.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2012. december 31.
Feladat:
Egyeztetések lefolytatása a STRABAG-MML Kft.-vel az építési vállalkozási
szerződések szerződő felei részéről felmerülő igények vonatkozásában, az egyeztetés
eredményeként született megállapodás testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
Az egyeztetés eredménye a Képviselő-testület mai ülésén szerepel.
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52/2012. (II. 23.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2012. december 31.
Feladat:
Önkormányzati ingatlanok további értékesítési feltételeinek testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
A novemberi ülésen döntés született a bérlakás értékesítési program folytatásáról.
93/2012. (III. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2012. november 30.
Feladat:
A megújuló energiahordozóra történő részleges átállást lehetővé tevő beruházás
megvalósítása érdekében a jogi, közbeszerzési és pénzügyi lehetőségek megvizsgálása.
Végrehajtás:
A Dalkia szerződésszegése miatti jogi eljárás lezárultáig, valamint a jövőbeni
tulajdonviszonyok tisztázódásáig a Dalkiával tervezett közös beruházás részleteinek
vizsgálata felfüggesztésre került. Ezért kérem a határidő meghosszabbítását 2013.
április 30-ig.
120/2012. (III. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2012. december 31.
Feladat:
A Deák Ferenc u. 12. alatt található zsinagóga hasznosításával kapcsolatos tárgyalások
lefolytatása a Dombóvári Magyar-Izraeli Baráti Társasággal, a tárgyalások
eredményének testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
Az ingatlan értékesítésre való kijelölése miatt a tárgyalási folyamat felfüggesztésre
került, javaslom a határidő meghosszabbítását 2013. március 31-ig.
152/2012. (IV. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2012. december 31.
Feladat:
Közbeszerzési eljárás indítása az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények
hőszolgáltatására.
Végrehajtás:
Ameddig nem tisztázódik hivatalosan az intézmények üzemeltetési kötelezettségének
jövőbeni sorsa, nincs értelme az eljárás megindításának. A mai ülés napirendjén
szerepel előterjesztés a jelenlegi hőszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
vonatkozóan.
189/2012. (V. 24.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2012. november 30.
Feladat:
A „Parkfenntartási, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedőfelületek tisztítási,
illetve hóeltakarítási, síkosságmentesítési feladatainak ellátása Dombóvár város
közterületein” tárgyú vállalkozási szerződés módosítására vonatkozó tárgyalások
lefolytatása, a tárgyalás eredményének testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
A felelősként kijelölt Városgazdálkodási Bizottság az ügyben érdemben nem
intézkedett, ezért javaslom a határozat visszavonását.
232/2012. (VII. 5.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2012. szeptember 30.
Feladat:
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100.000 Ft kölcsön biztosításáról szerződéskötés a Hamulyák Közalapítvánnyal.
Végrehajtás:
A szerződés megkötésre került.
233/2012. (VII. 5.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2012. december 31.
Feladat:
A Hamulyák Közalapítvány eladósodásának, ellehetetlenülésének vizsgálatára
felállított ideiglenes bizottság megállapításainak testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
A bizottság még vizsgálódik, javasolt a határidő meghosszabbítása 2013. március 31ig.
269/2012. (IX. 13.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2012. november 15.
Feladat:
Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár város kommunális és közvilágítási célú
villamos energia beszerzésére, ajánlati felhívás Városgazdálkodási Bizottság elé
terjesztése.
Végrehajtás:
Tekintettel arra, hogy az átszervezéssel kapcsolatos döntések még nem történtek meg,
2012. december 15-ig javasoljuk meghosszabbítani a határidőt.
285/2012. (IX. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2012. október 15.
Feladat:
1. A Dombóvári Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Iskolai Szövetkezet
felkérése alapszabályának módosítására a tagsági jogviszony létesítésének
kibővítése, valamint a felügyelőbizottság tagjának Nagy Roland képviselő
delegálása miatt.
2. Az Apáczai Oktatási Központ módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratának aláírása, továbbítása az illetékes hatóságok felé.
Végrehajtás:
1. Végrehajtva.
2. A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a képviselő-testület által elfogadott
módosítást az alapító okiraton abban az esetben lehet átvezetni, ha annak
valamennyi rendelkezése a nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezésének
és terminológiájának megfelelő. Ennek érdekében a módosítással érintett alapító
okiratok ismételt módosítása a képviselő-testület jelen ülésének napirendjén
szerepel.
291/2012. (IX. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2012. október 30.
Feladat:
Pályázati felhívás közzététele a Dombóvár, Deák F. u. 12. szám alatti (zsinagóga)
értékesítésére 13.600.000 Ft induló licitáron.
Végrehajtás:
A felhívás közzétételre került, november 20-án jár le a benyújtási határidő.
293/2012. (IX. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2012. november 30.
Feladat:
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Pályázati felhívás közzététele a Konda-patak völgyében található 4644/1-29 hrsz.-ú,
valamint üzleti vagyonba történő átsorolását követően a 4644/30 hrsz.-ú ingatlan
együttesen történő értékesítésére 81.695.250 Ft induló licitáron.
Végrehajtás:
A felhívás közzétételre került, a benyújtási határidőig nem érkezett ajánlat.
295/2012. (IX. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2012. október 31.
Feladat:
Pályázati felhívás közzététele a Baross u. 10. alatti ingatlan értékesítésére 2.900.000 Ft
induló licitáron.
Végrehajtás:
A felhívás közzétételre került, november 6-án járt le a benyújtási határidő, nem
érkezett ajánlat.
310/2012. (X. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
A Szent Lukács Egészségügyi Nkft. igazgatói munkakörére benyújtott pályázatok
véleményezéséről szóló határozat továbbítása.
Végrehajtás:
A határozatot a GYEMSZI és a TESZK felé elektronikusan és postai úton
továbbítottuk. A GYEMSZI tájékoztatása szerint az igazgatói pozíciót dr. Kerekes
László nyerte el.
312/2012. (X. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2012. október 26., november
15.
Feladat:
1. 250 millió Ft célhitel felvétele érdekében a finanszírozó bank kiválasztására
közbeszerzésen kívüli nyílt ajánlatkérési eljárás lefolytatása.
2. Kérelem benyújtása a Magyar Államkincstáron keresztül 250 mFt adósságmegújító
célhitel felvételének kormányzati engedélyezéséhez.
Végrehajtás:
Az önkormányzati adósságállomány átvállalása miatt tett bejelentés részleteket nem
tartalmazott, emiatt a Városgazdálkodási Bizottság döntése alapján az ajánlatkérési
eljárás határideje 2012. november 19. 10,00 óra volt. Az ajánlatkérési eljárásban
ajánlat nem érkezett.
313/2012. (X. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2012. október 31.
Feladat:
A Járási Hivatal kialakítására vonatkozó megállapodás aláírása.
Végrehajtás:
A megállapodás aláírása megtörtént.
316/2012. (X. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2012. október 25.
Feladat:
Körjegyzőség létrehozásának elutasításáról szóló határozat továbbítása Csikóstőttős
Község Önkormányzatának.
Végrehajtás:
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Csikóstőttős polgármesterét értesítettem a döntésről.
318/2012. (X. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2012. október 31.
Feladat:
A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának
módosításáról szóló határozat továbbítása a társult önkormányzatok részére.
Végrehajtás:
A határozat továbbítása megtörtént.
322/2012. (X. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
A TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0015 azonosítószámú, „Együtt a jövődért” pályázathoz
kapcsolódóan a projektasszisztensi és a pénzügyi asszisztensi feladatok ellátására
megbízási szerződés kötés.
Végrehajtás:
A megbízási szerződések elkészültek, jogi és pénzügyi javaslatok, észrevételek alapján
kerültek kidolgozásra. A szerződések aláírása megtörtént.
323/2012. (X. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2012. november 1.
Feladat:
A hulladékszállítással kapcsolatos közszolgáltatási díj pontosított javaslatának
elkészítése.
Végrehajtás:
Az Öko-Dombó Kft. ügyvezetője a határozat értelmében az új díjmódosító javaslatát
2012. október 30-án megküldte a Hivatal dolgozói részére. A leadott anyaggal
kapcsolatban már 2 alkalommal is volt egyeztetés, a második megbeszélésen a hivatali
szakemberek és a cég ügyvezetőjén kívül Bogdán László, a felügyelőbizottság elnöke
is részt vett. A pontosított javaslat anyaga jelen ülés napirendjén szerepel.
324/2012. (X. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2012. október 30.
Feladat:
Intézmények részére rendkívüli limit folyósítása az intézmények finanszírozásának
terhére.
Végrehajtás:
Az intézmények a határozatban szereplő limitet megkapták. A legutóbbi
intézményvezetői értekezleten ismét áttekintésre került az intézmények pénzügyi
helyzete, az adósságállomány közel 100 millió forint.
325/2012. (X. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
Szerződéskötés a Bernát festmények kölcsönbe adásáról - a simontornyai
Vármúzeumban történő kiállításra.
Végrehajtás:
A szerződés aláírásra került, a képeket a múzeum képviselője átvette.
329/2012. (X. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2012. október 31.
Feladat:
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A Civil Fesztivál megrendezése során keletkezett számlák kifizetése a Civil Tanács
részére.
Végrehajtás:
A Városgazdálkodási Irodán található számlák kifizetése megtörtént.
332/2012. (XI. 5.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2012. november 9.
Feladat:
Részvény-átruházási szerződéskötés a DRV Zrt.-vel.
Végrehajtás:
A szerződéskötés megtörtént.
333/2012. (XI. 5.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2012. november 30.
Feladat:
A Vízmű Kft. taggyűlésén a testület döntésének képviselete a Kft. által üzemeltetett
közművagyon értékelésével kapcsolatban.
Végrehajtás:
A Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás a szennyvízközművagyon értékelésére irányuló közbeszerzési eljárást megindította, a
Polgármesteri Hivatal és a Társulás munkatársaival folytatott egyeztetések alapján a
Vízmű Kft. döntésével érdemes a Társulás közbeszerzési eljárásának befejezését
megvárni. A közbeszerzési eljárás megindításának elhalasztása azért is indokolt, mert
amennyiben a Vízmű Kft. által üzemeltetett víziközművek vagyonértékelésének értéke
a nettó 50 millió Ft-ot nem haladja meg, a Vízmű közbeszerzési eljárás lefolytatása
nélkül is köthet rá megbízási szerződést.
335/2012. (XI. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
Bérleti-üzemeltetési előszerződés megkötése a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-vel.
Végrehajtás:
A szerződés aláírásra került.
336/2012. (XI. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
Térítési díj ügyben keletkezett iratok továbbítása - a keresetlevél elutasításának
kérésével - a Szekszárdi Törvényszékhez.
Végrehajtás:
Az iratok továbbítása megtörtént.
340/2012. (XI. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2012. december 15.
Feladat:
Átmenet gazdálkodásról szóló rendelettervezet testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
A döntés megtámadásra került, ami a jelen képviselő-testületi ülés napirendjén
szerepel.
342/2012. (XI. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
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A Városi Könyvtár által a TÁMOP-3.2.13-12/1 komponensére benyújtandó
pályázathoz szükséges fenntartói nyilatkozat aláírása.
Végrehajtás:
A pályázat még nem készült el, mert a beadási határidő meghosszabbításra került, így
a fenntartói nyilatkozat aláírására sem volt lehetőségem.
351/2012. (XI. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
A Viharmadár Önkéntes Mentő Egyesülettel kötött támogatási
módosításának aláírása.
Végrehajtás:
A szerződésmódosítás megtörtént.

szerződés

353/2012. (XI. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
Köztisztviselői Etikai Szabályzat közzététele a város hivatalos honlapján.
Végrehajtás:
A közzététel a honlapon megtörtént.
356/2012. (XI. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
Az 1964-es hrsz. alatt lévő „Dőry platán” védettsége megszüntetésének elutasításáról
szóló határozat továbbítása.
Végrehajtás:
A kérelmező tájékoztatása a Képviselő-testületi üléséig megtörténik.
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Beszámoló
a polgármester átruházott hatáskörében hozott intézkedésekről
2012. október-november
Szociális ügyekben
Átmeneti segély
- megállapítás
- elutasítás

441
9

Temetési segély
- megállapítás
- elutasítás

8
0

Köztemetés
- megállapítás

6

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- megállapítás

10 kérelmező (22 gyerekre)

Személyi térítési díj megállapítása (Idősek Otthona)
- megállapítás
7
- fellebbezés
2
Helyi lakáscélú támogatás lejárta utáni döntés
- Jelzálogjog törlés a támogatás
lejárta után

0

Utazási támogatás
- megállapítás

6

Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása
- kötelezettség megállapítása

0

A közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII. 6.) önkormányzati
rendelet 6. melléklete alapján:
Alkalmi elárusítóhelyek létesítése üzletek előtti áruk bemutatása
3. pont alatti díjtétel: 250,- Ft/m2/hó
- Erkel Ferenc u.31.
- Népköztársaság u.37.
- Ady Endre u.4.
Mozgóárusítás, valamint szolgáltató tevékenység végzése
4. pont alatti díjtétel 6.410,- Ft/db/hó
- Dombóvár Város közigazgatási területén (1 db)
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Külön jogszabály szerint közterületen árusítható termékek közterületen történő
árusítása
5. pont alatti díjtétel: 250 Ft/m2/nap
- Hunyadi tér 27. mellett
Kiállítás és rendezvény tartása
7. pont alatti díjtétel 250,- Ft/m2/nap
- Bezerédj u. 14.
8. § (4) alapján kiszabott minimál díj
10. pont alatti díjtétel 3.000 Ft
HRSZ

GPS koordináta

Y
X
1291
579760,93
115151,73
1061/5
579659,56
115262,07
1075/1
579716,48
115320,60
1043/3
579575,30
115190,19
605
579312,35
115227,23
763/20
579341,96
115135,94
512
579152,85
115265,67
596/26
578893,47
115123,66
750 és 782/4
579367,98
114843,22
2529
579100,55
115822,91
2543/1
579098,66
115952,73
2531
578695,72
115809,11
3519
581279,23
115723,12
1270
581829,19
115830,71
3411/4
581144,13
116075,43
4395
581039,98
116538,91
2751
578454,21
115751,20
4845
580971,39
117547,29
076
580550,27
117597,68
5277
582452,97
118000,70
5336
582715,45
118038,50
2926 és 2933
580858,35
118000,80
1971/1
580441,06
114825,10
1976
580149,42
114820,62
1676
580648,18
114329,19
1676
579740,38
114291,40
6312
577631,43
112874,34
921
579708,74
115667,27
(Elengedett díj mértéke: 15.268.200 Ft Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás –
szelektív hulladékgyűjtő szigetek)
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Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet 13. § (5) bekezdése alapján
Építési, kivitelezési ügyekben tulajdonosi hozzájárulás megadása:
ALISCA BAU Zrt. a Kaposmenti Csatornaépítő Konzorcium képviseletében a
Széchenyi u. 2-8-3-0 jelű megvalósult szennyvízcsatorna vonzáskörzetében lévő Petőfi
u. 17/a. alatti ingatlan szennyvízelvezetésének kivitelezéséhez.

A helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról
szóló 47/2007. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 9. §-a alapján:
Dombóvár város díszoklevelét adományoztam Szondi Ákosnak, a „Dombóvár térségi
szennyvízkezelésének kiépítése” projekt keretében Dombóvár területén megvalósuló
beruházás műszaki vezetőjének.
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Bizottságok átruházott hatáskörben tett intézkedései
Oktatási és Kulturális Bizottság
117/2012. (X. 17.) számú határozatában jóváhagyta az „Együtt a jövődért” című
pályázat projekt tekintetében a projektmenedzsment személyi összetételét,
feladatait és hatáskörét.
123/2012. (XI. 7.) számú határozatában engedélyezte az SzMSz-ben foglaltaktól eltérő
napra rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívását.
124/2012. (XI. 7.) számú határozatában nem hagyta jóvá 3, harmadik alkalommal
beterjesztett napirendi pont napirendre vételét.
125/2012. (XI. 26.) határozatában jóváhagyta a Dombóvári Örmény Nemzetiségi
Önkormányzat kezdeményezését a 2012. évi támogatásról hozott döntés
módosítására vonatkozóan.
135/2012. (XI. 26.) határozatában jóváhagyta a Dombóvári Roma Nemzetiségi
Önkormányzat kezdeményezését a 2012. évi támogatásról hozott döntés
módosítására vonatkozóan.
143/2012. (XI. 28.) határozatában jóváhagyta a Dombóvári Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat kezdeményezését a 2012. évi támogatásról hozott döntés
módosítására vonatkozóan.

Szociális és Egészségügyi Bizottság
97/2012. (X. 17.) számú határozatában piaci alapon bérbe adott önkormányzati
bérlakások bérleti szerződéseinek meghosszabbításáról döntött.
98/2012. (X. 17.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati bérlakások bérleti szerződéseinek meghosszabbításáról döntött.
100/2012. (XI. 7.) számú határozatában jóváhagyta a „Kapaszkodó” Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás módosított szakmai
programját, valamint a Családok Átmenti Otthona házirendjét.
101/2012. (XI. 7.) számú határozatában a Dombóvár, Teleki u. 77. szám alatti
önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelöléséről döntött.
108/2012. (XI. 26.) számú határozatában a Kaposszekcső, Liget ltp. 5/B. fsz. 1. szám
alatti önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelöléséről döntött.
109/2012. (XI. 26.) számú határozatában a Kaposszekcső, Liget ltp. 6/B. I/6. szám
alatti önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelöléséről döntött.
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110/2012. (XI. 26.) számú határozatában a Dombóvár, Népköztársaság u. 7. IV/5.
szám alatti önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelöléséről döntött.
111/2012. (XI. 26.) számú határozatában a Dombóvár, Tanácsköztársaság tér 1. fsz. 1.
szám alatti önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelöléséről döntött.
112/2012. (XI. 26.) számú határozatában piaci alapon és szakember számára kiadott
önkormányzati bérlakások bérleti szerződéseinek meghosszabbításáról döntött.
113/2012. (XI. 26.) számú határozatában elutasította 1 személy kérelmét szociális
rászorultság alapján bérbe adott önkormányzati bérlakás bérleti szerződésének
meghosszabbítására vonatkozóan.

Városgazdálkodási Bizottság
231/2012. (X. 11.) számú határozatában kihirdette a „Különcélú, menetrend szerinti
autóbusz szolgáltatás Dombóvár- Dombóvár Mászlony-puszta viszonylatban 36
fő óvodás és iskolás gyermek munkanapokon történő egyidejű szállításával”
tárgyában lefolytatott közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás nyertesét.
232/2012. (X. 11.) számú határozatában kihirdette a „Dombóvár Város
Önkormányzata tulajdonában lévő, Hunyadi tér 2-4. szám alatti 749/1 és 749/2
hrsz.-ú ingatlanok (a korábbi „Coca-Cola Bár” teljes épülete) elbontása”
tárgyában lefolytatott közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás nyertesét.
242/2012. (X. 16.) számú határozatában kihirdette a TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0015
azonosítószámú „Együtt a jövődért” című Uniós támogatással megvalósuló
projekt keretén belül kialakítandó labor és kiszolgáló helyiségek tervezési
munkái tárgyában lefolytatott közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás
nyertesét.
250/2012. (X. 16.) számú határozatával jóváhagyta az Apáczai Oktatási Központ
Egységes Iskolai Intézményegysége által 2012. évben a vendéglakás oktatásra
használt szobájának bérleti díját.
253/2012. (X. 26.) számú határozatában meghozta közbenső döntését a „Dombóvár
Város kezelésében lévő úthálózat, buszöblök és a parkolók kiszolgáló útjainak
gépi síkosság-mentesítési és hóeltakarítási munkái, szükség esetén hó
elszállítással 500 m-en belüli távolságra, továbbá készenlét biztosítása” tárgyú
közbeszerzési eljárásban.
254/2012. (X. 26.) számú határozatával jóváhagyta az „Adósságmegújító célhitel
felvétele” tárgyú közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás ajánlattételi
felhívását.
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255/2012. (XI. 7.) számú határozatában kihirdette a „Dombóvár Város kezelésében
lévő úthálózat, buszöblök és a parkolók kiszolgáló útjainak gépi síkosságmentesítési és hóeltakarítási munkái, szükség esetén hó elszállítással 500 m-en
belüli távolságra, továbbá készenlét biztosítása” tárgyú közbeszerzési eljárás
nyertesét.
256/2012. (XI. 7.) számú határozatában kihirdette a Közbeszerzési szakértői feladatok
ellátása a TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0015 azonosítószámú „Együtt a jövődért”
című pályázati támogatással megvalósuló projekt keretében, teljes körű
ügyintézéssel és adminisztrációval tárgyú közbeszerzésen kívüli beszerzési
eljárás nyertesét.
257/2012. (XI. 7.) számú határozatában döntött az „Adósságmegújító célhitel
felvétele”
tárgyú
közbeszerzési eljárás ajánlattételi határidejének
meghosszabbításáról.
259/2012. (XI. 20.) számú határozatában kihirdette az Apáczai Oktatási Központ,
Egységes Iskolai Intézményegység által „Informatikai eszközök beszerzése (25
db teljes számítógép konfiguráció) tárgyban lefolytatott közbeszerzésen kívüli
beszerzési eljárás nyertesét.
260/2012. (XI. 20.) számú határozatában kihirdette az Apáczai Oktatási Központ,
Egységes Iskolai Intézményegység által „CO hegesztőgép és lángvágó szekátor
beszerzése” tárgyban lefolytatott közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás
nyertesét.
267/2012. (XI. 27.) számú határozatában Búzavirág utcai önkormányzati ingatlan
értékesítéséről döntött.
268/2012. (XI. 27.) számú határozatában termőföld haszonbérletére vonatkozó
pályázat kiírásáról döntött.
269/2012. (XI. 27.) számú határozatában a 4591 hrsz.-ú ingatlanból a 17-es, a 19-es és
22-es sorszámú kiskert jellegű területek haszonbérbe adásáról döntött.
270/2012. (XI. 27.) számú határozatában kihirdette a Dombóvár Város
Önkormányzata tulajdonában lévő, Hunyadi tér 2-4 sz. alatti 749/1 és 749/2
hrsz.-ú ingatlanok (a korábbi „Coca- Cola Bár” teljes épülete) elbontása
tárgyban lefolytatott közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás nyertesét.

A bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvek megtekinthetőek az Önkormányzati és
Szervezési Irodán.
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Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
NEVEZETES ÜNNEPEK, ÉVFORDULÓK
Zenei Világnap
Október 1-én az Apáczai Oktatási Központ Alapfokú Művészetoktatási
Intézményegységében „Kodály Zoltán életútja képeslapokban” címmel nyílt kiállítás a
dombóvári születésű Steiner Józsefné Szigeti Ilona gyűjteményéből. A 72 képeslapból
és 140 eredeti dokumentumból álló bemutató Kodály Zoltán életútjának állomásait
idézi fel.
Megemlékezés az aradi vértanúkról
Október 6-án a Szabadság utcai emlékműnél tisztelegtünk az aradi vértanúk előtt. Az
ünnepi műsorban az Apáczai Oktatási Központ Belvárosi Általános Iskolai
Tagintézményének diákjai működtek közre, ünnepi beszédet Orosz István a Gyermek
és Ifjúsági Önkormányzat Polgármestere mondott. Az ünnepi műsort követően az
emlékezők koszorúkat, gyertyákat helyeztek el az emlékműnél.
Október 23-i ünnepi megemlékezés
A megemlékezés a Bezerédj utca 14. szám alatti épületnél kezdődött, ahol a Községi
Forradalmi Bizottság tevékenykedett. Itt a Dombóvári Zenész Egyesület műsorát
követően került sor az épület falán található emléktábla megkoszorúzására.
Ezt követ az ’56-os emlékműnél az Apáczai Középiskola diákjainak műsorával
emlékeztünk a forradalom eseményeire, majd Kerecsényi Márton, a Fidesz helyi
elnöke mondott ünnepi köszöntőt. A megemlékezés zárásaként a pártok, civil
szervezetek, intézmények és önkormányzatunk is elhelyezte koszorújukat az
emlékműnél.
40 éves a Kapos Kórus
A jubileum alkalmából október 27-én megrendezett koncerten Frellerné Dr. Kovács
Anna köszöntötte a megjelenteket. A hangversenyen a kórus jelenlegi tagjain kívül
közreműködött még Kovács Ildikó alapító karnagy Kertész Attila Liszt-díjas karnagy
Garamvölgyi Krisztina ének Jenvay Dóra gordonkán, Cseke István zongorán Fenyvesi
Béla és Fenyvesi Gábor gitáron.
Kakasdombi borünnep
November 3-án – immár 7. alkalommal került megrendezésre a borünnep. A délelőtt a
gyermekék volt, akik a Szitakötő Kézműves Egyesület vezetésével természetes
anyagokból hangszert, a Somogyi házaspárral szalma és csuhétárgyakat készíthettek.
A legkisebbeket kerekítő mondókás móka várta. Délután a felnőtteket vártuk szakmai
előadással, borkóstolóval és kulturális műsorral.
Mártírok Napja
November 4-én az 1956-os Mártírok Napján az '56-os forradalom terén tartottunk
megemlékezést. A József Attila ÁMK diákjainak műsora után Vértesy Róbert, a
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Jobbik helyi alelnöke mondott beszédet, majd a kegyelet gyertyáit helyezték el a
dombóváriak az emlékmű talapzatán.
Dombóvári Kultúra Napja
November 6-án a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzattal közösen rendeztük meg a
programsorozatot. Az idei évben a 100 éve született, 1953-tól haláláig városunkban
élő és a kultúra számtalan területén maradandót alkotó Balásy Gyula, a Népművészet
Mestere előtt tisztelegtünk.
A művelődési házban az Egy gép nem tért vissza című, 1943-ban készült film került
levetítésre, melynek főszereplője Jávor Pál; katonai szakértője: Balásy Gyula repülős
őrnagy volt.
A volt Omnia presszóban „Érted is szól…” címmel nyílt kiállítás, mely 24 órán át volt
megtekinthető. A tárlat a dombóvári művészetpártolók tulajdonában lévő, városunkhoz
kötődő képzőművészek alkotásaiból került összeállításra.
A Helytörténeti Múzeumban Balásy Gyula műhelyéből – most a míves fát dicsérjük
című időszaki kiállítás nyílt meg ezen a napon. Az erdélyi tájak hangulatát dr. Balogh
Ernő fotói teszik teljessé.
Földünkért Világnap
A Föld Napján hirdettük meg a „Dombóvár fája” elnevezésű versenyt, mely címre a
versenybe benevezett fák fotói alapján lehetett szavazni. A beérkezett több száz
szavazat alapján 2012-ben a címet a Dombó Pál utcában található magyal nyerte el. Az
eredményhirdetésre a Földünkért Világnapon került sor.
FONTOSABB ESEMÉNYEK
Dr Szombath Tibor - városunk szülötte - Dombóvár Város Önkormányzatának
ajándékozta azt a közel 400 darabból álló képeslap gyűjteményét, mely az 1898 és
1980 közötti időszakban Dombóvárról készült képeslapokat tartalmazza. A
gyűjtemény a Városi Könyvtárban kialakított Kincsestárban kerül elhelyezésre. A
képek várhatóan digitalizálásra kerülnek és e formában mindenki számára elérhetőek
lesznek.
A Kapos Táncegyüttes gyermek és ifjúsági csoportja Aranydiplomát szerzett a XIV.
Veszprémi Játékok Nemzetközi Összművészeti Gyermek és Ifjúsági Versenyen és
Fesztiválon. De nem csak a táncosaink remekeltek. Zelcsényi Zsófia zobor vidéki
dalok előadásával aranyérmet érdemelt, Süveges Sára népdal kategóriában ezüstérmes
lett palóc vidékről származó dalcsokrával. Nyári Évát, a táncegyüttes vezetőjét a
művészeti vezetők különdíjával ismerték el. Ezeken felül a fesztivál nagydíját, a Grand
Prix díjat is elnyerte a Kapos Táncegyüttes.
November 15-én Civil fórum volt a városházán. A rendezvényen részt vevő civil
szervezetek vezetői a jelen lévő képviselő-testületi tagok felé nyomatékosították azt a
kérésüket, hogy szeretnék, ha újra indulhatna a városi televízió, valamint felállításra
kerülne egy munkacsoport, melynek feladata a minimum televíziós szolgáltatás
meghatározása.
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E kezdeményezésnek eleget téve szerepel képviselő-testületünk mai ülésének
napirendjén a „Helyi önkormányzati televízió újraindítását előkészítő bizottság
felállítása” című napirend.

Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. a polgármester beszámolóját a 458/2011. (XII. 8.), 52/2012. (II. 23.), 152/2012.
(IV. 26.), 232/2012. (VII. 5.), 285/2012. (IX. 27.), 291/2012. (IX. 27.),
293/2012. (IX. 27.), 295/2012. (IX. 27.), 310/2012. (X. 18.), 312/2012. (X. 18.),
313/2012. (X. 18.), 316/2012. (X. 18.), 318/2012. (X. 18.), 322/2012. (X. 18.),
323/2012. (X. 18.), 324/2012. (X. 18.), 325/2012. (X. 18.), 329/2012. (X. 18.),
332/2012. (XI. 5.), 333/2012. (XI. 5.), 335/2012. (XI. 29.), 336/2012. (XI. 29.),
340/2012. (XI. 29.), 342/2012. (XI. 29.), 351/2012. (XI. 29.), 353/2012. (XI.
29.), 356/2012. (XI. 29.) lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az
átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékozatóját a két ülés közötti
fontosabb eseményekről elfogadja.
2. a következő határozatok végrehajtási határidejét az alábbiak szerint
meghosszabbítja:
2012. december 15-ig: 269/2012. (IX. 13.)
2013. március 31-ig: 120/2012. (III. 29.), 189/2012. (V. 24.), 233/2012. (VII.
5.)
2013. április 30-ig: 132/2011. (IV. 7.), 93/2012. (III. 29.)
2013. május 30-ig: 367/2011. (IX. 8.)
3. a 249/2011. (VI. 30.), 367/2011. (IX. 8.), 189/2012. (V. 24.) Kt. határozatát
visszavonja.

Szabó Loránd
polgármester

