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1. számú előterjesztés
Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének

2014. február 27-i rendes ülésére

Tárgy:

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott
hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb
eseményekről

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette:

Valamennyi iroda

Tárgyalta:-

Tanácskozási joggal meghívott: -

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: -

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Letenyei Róbert jegyző
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79/2011. (III. 3.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. december 31.
Feladat:
Hunyadi téri csomópont beruházáshoz kapcsolódó telekhatár-rendezésekre vonatkozó
szerződések megkötése.
Végrehajtás:
Az előkészített és leegyeztetett szerződés az Önkormányzat részéről aláírásra került,
azonban az időközben hatályba lépett a nemzeti vagyonról szóló törvény miatt az
állami vagyongazdálkodó szervek részéről nem került szignálásra 2012. év elején. Az
ingatlancserére telekmegosztással (önálló ingatlanok kialakításával) és az érintett
területek átminősítését, közúti minőségének megszüntetését követően kerülhetne sor.
A telekmegosztás 14 db új (igen kis területű) ingatlan létrehozását jelentené, az eljárás
költséges, az állami szervek miatt időben is hosszadalmas, illetve az átminősítés
lehetősége is kérdéses, ezért javaslom a határozat visszavonását.
99/2012. (III. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. december 31.
Feladat:
Közlekedési táblák felújítása, cseréje, gyalogos-átkelőhelyek létesítése a Hunyadi
téren és a vasútállomásnál.
Végrehajtás:
A költségvetés a szükséges fedezetet – forráshiány miatt – nem tartalmazta. Kérem a
végrehajtási határidő meghosszabbítását 2014. december 31-ig.
393/2012. (XII. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. november 30.
Feladat:
A közterület-nevek változtatását véleményező kuratórium javaslatának testület elé
terjesztése.
Végrehajtás:
A kuratórium javaslatát képviselő-testületünk a novemberi rendes ülésén tárgyalta.
114/2013. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. december 31.
Feladat:
1. A praxisjoggal rendelkező háziorvosokkal, háziorvosi szolgáltatókkal fennálló
feladat-ellátási szerződések módosítása.
2. A részletes üzemeltetési, karbantartási és felújítási feladatok megosztásáról szóló
javaslat Humán Bizottság elé terjesztése.
Végrehajtás:
1. A szerződések aláírásra kerültek.
2. A Humán Bizottság meghozta a szükséges döntést.
157/2013. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. július 31.
Feladat:
A Városgazdálkodási Bizottság által - a Kossuth-szoborcsoport ügyében - az
Országgyűlés Hivatalával lefolytatott tárgyalások eredményének testület elé
terjesztése.
Végrehajtás:
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A határozat megtámadását visszavontam, így az végrehajthatóvá vált. Erről
tájékoztattam a Városgazdálkodási Bizottság elnökét, és kértem a beszámolásra is.
Arról tájékoztattak, hogy a Bizottság elnöke kérte a határozat 8. pontja szerinti – a
közterületek használatáról szóló – önkormányzati rendelet módosításának tervezetét,
melyet a Hivatal előkészített, és jegyző úr levélben elküldte Tóth Zoltán bizottsági
elnök részére véleményezés céljából 2014. január 23-án RL 701 002 327 885 9
ragszámon. A posta azt a szóbeli tájékoztatást adta, hogy 2014. február 6-ig kétszer
kísérelte meg kézbesíteni a levelet. A kézbesítésről mindkétszer értesítést helyeztek el
Tóth Zoltán postaládájában. Az értesítésekre a levélért a postán nem jelentkezett.
Szabó Loránd polgármester az értesítést a testületi ülésen nyilvánosan átadta Tóth
Zoltánnak.
Tóth Zoltán Képviselő Úr 2014. február 20. napján levelében jelezte, hogy megkapta a
közterület használatáról szóló rendelettervezetet „részemről köszönettel elfogadom”,
és kéri a beterjesztését a testületi ülésre, illetve kéri a lejárt határidejűek között is
szerepeltetni.
A Városüzemeltetési Iroda vezetője 2014. február 21-én értesítette Tóth Zoltán
Képviselő Urat, hogy a közterület használatáról szóló rendelet módosításának
tervezete a képviselő-testület 2014. február 27-i ülésének napirendjén szerepel. Az
előterjesztő Szabó Loránd polgármester. Az Irodavezető Úr leírta, hogy a tervezet a
Tóth Zoltánnak kiküldötthöz képest kisebb mértékben módosult.
163/2013. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. november 30., 2013.
december 31.
Feladat:
Javaslat előterjesztése a Humán Bizottság elé a piaci alapon kiadható bérlakások azon
körének meghatározására, amelyek esetében felmérés végezhető a bérlők vételi
szándékáról, annak feltételeiről. A felmérés eredményének testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
A Bizottság meghozta a szükséges döntést, a kijelölt lakásokban élő bérlők nagy
részétől vissza is jött a nyilatkozat, négy vételi szándék érkezett. A felmérés
eredménye és az értékesítésre vonatkozó javaslat a november 28-i ülés napirendjén
szerepelt, bizottsági javaslatra az előterjesztést a testület levette a napirendjéről. Kérem
a határidő meghosszabbítását 2014. március 31-ig.
165/2013. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. december 31.
Feladat:
A képviselői keret felhasználásával kapcsolatos feladatok elvégzése.
Végrehajtás:
Végrehajtva.
185/2013. (V. 16.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. december 31.
Feladat:
A Teleki u. 14. és Tanácsköztársaság tér 1-3-5. alatti lakóépületek felújítása.
Végrehajtás:
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Folyamatban, annak érdekében, hogy a munka minőségét biztosítsuk, a Teleki utcai
ingatlan esetében december hónapban a munkavégzést felfüggesztettük, emiatt
szükséges volt a szerződés határidejének módosítása.
A Tanácsköztársaság téri társasház esetében a kivitelező Dombóvári Város- és
Lakásgazdálkodási Nkft. határidő-hosszabbítást kért tekintettel arra, hogy az épület
állapota a vártnál rosszabb és erre csak a tető megbontását követően derült
(derülhetett) fény.
Kérem a határidő meghosszabbítását 2014. április 30-ig.
232/2013. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. december 31.
Feladat:
Tárgyalások lefolytatása a műemlékvédelmi hatósággal a Korona Szálló fő
homlokfalának eredeti formában való megőrzése mellett – szabadtéri színpad
létesítésének koncepciójáról. A tárgyalások eredményének testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
Mivel 2013. július 26-i levelünkre a többszöri ígéret ellenére válasz eddig nem
érkezett, levélben sürgettük hivatalos álláspontjuk közlését. Kérem a határidő 2014.
március 31-ig történő meghosszabbítását.
268/2013. (VIII. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. december 31.
Feladat:
A térfigyelő rendszer kiépítéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében tárgyalások
lefolytatása az érintett vállalkozásokkal.
Végrehajtás:
A tárgyalásokat megelőzően a rendszert legalább egy működő kamerával szeretnénk
üzembe helyezni, annak érdekében, hogy a potenciális támogatók a rendszert működés
közben láthassák. A beszerzési eljárást a felmerült műszaki problémák miatt újra kell
kezdeni. Kérem a határidő meghosszabbítását 2014. április 30-ig.
270/2013. (VIII. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. október 31.
Feladat:
A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. felé megrendelés aláírása és két új
szivattyú beszerzése a Búzavirág és a Teleki utcai szennyvízátemelőkhöz.
Végrehajtás:
A megrendelés megtörtént, de az üzemeltető-váltás miatt a beépítésre nem került sor.
281/2013. (VIII. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. november 30.
Feladat:
117 millió Ft összegű adósságmegújító hitel felvételéhez szükséges jognyilatkozatok
megtétele, megállapodások megkötése.
Végrehajtás:
A Kormány 1973/2013. (XII.18.) Korm. határozata alapján a 117.000 eFt összegű
adósság-megújító hitel igénybevételéhez hozzájárult. A hitelt az adósságkonszolidáció
miatt az OTP Bank Nyrt. nem folyósította.

5

284/2013. (VIII. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. évi költségvetés
előterjesztése
Feladat:
A Gunaras, Fürdő utcai 40 db fa kivágásához szükséges fedezet biztosítására
vonatkozó javaslat előterjesztése a 2014. évi költségvetés tárgyalásakor.
Végrehajtás:
A költségvetési rendelettervezetben a javaslat szerepel.
287/2013. (IX. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. december 31.
Feladat:
A Dombó-Coop Zrt.-vel a Hunyadi tér 2. alatti ingatlanból a Szabadság u. 18. alatti
ingatlanhoz kapcsolódóan, annak folytatásában parkolási célra 378 m2-es területrész
elcseréléséhez szükséges intézkedések és kötelezettségvállalások megtétele, a további
döntésekre vonatkozó javaslatok képviselő-testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
A december 19-i ülésen megszülettek a szükséges döntések.
288/2013. (IX. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. január 31.
Feladat:
Javaslattétel a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. részéről a Kinizsi u. 37.
alatti ingatlan üzemeltetéséért fizetendő bérleti díj csökkentésére.
Végrehajtás:
A jelen ülés napirendjén szerepel.
289/2013. (IX. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. október 31.
Feladat:
A Kinizsi u. 37. alatti ingatlanban a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltató Központ földszintre költözése miatt az ingatlankezelési és
üzemeltetési szerződés, valamint a használati szerződés módosítása.
Végrehajtás:
A szerződés megkötésre került.
291/2013. (IX. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. október 31.
Feladat:
Együttműködési megállapodás kötés a Dombóvári Városszépítő és Városvédő
Egyesülettel a Szabadság u. 14. alatti ingatlan működtetéséhez való segítségnyújtásról.
Végrehajtás:
A megállapodás megkötésre került.
295/2013. (IX. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. november 30.
Feladat:
Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatásra
vonatkozó pályázati felhívás Városgazdálkodási Bizottság elé terjesztése.
Végrehajtás:
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A Városgazdálkodási Bizottság a 243/2013. (XI. 11.) számú határozatával a pályázati
felhívást jóváhagyta, a pályázati eljárás elindult, a beadási határidő 2014. február 20án lejárt.
300/2013. (IX. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. évi költségvetés
előterjesztése
Feladat:
A szociális intézmények akadálymentesítésének elvégzésére fedezet biztosítása a
2014. évi költségvetésben
Végrehajtás:
A költségvetési rendelettervezetben a javaslat szerepel.
319/2013. (X. 10.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. október 31.
Feladat:
1. A Béke utcai – VI. utcai csomópontban ivóvízvezeték cseréjéhez szükséges összeg
átcsoportosítása a céltartalékból.
2. Ivóvízvezeték kicserélése a Béke utca – VI. utcai csomópontban.
Végrehajtás:
1. Végrehajtva.
2. A beszerzési eljárás eredménytelenül zárult, mivel ajánlat nem érkezett. A DRV
Zrt. a kijavításról gondoskodott.
321/2013. (X. 10.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. október 31.
Feladat:
Támogatási szerződéskötés a sportszervezetekkel a részükre elkülönített keret teljes
összegének biztosításáról.
Végrehajtás:
A szerződések aláírásra kerültek.
328/2013. (X. 10.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. november 15.
Feladat:
Az önkormányzat fizetőképességének és eladósodásának kezelésére vonatkozó
szabályzat elkészítése.
Végrehajtás:
A Szabályzat elkészült.
330/2013. (X. 10.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. október 31.
Feladat:
Megállapodás a Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt.-vel az önkormányzat felé
fennálló tartozás teljesítéséről.
Végrehajtás:
A Pécsi Ítélőtábla a Gf.IV.30.119/2013/8. számú végzésével Dombóvár Város
Önkormányzata felperes és a Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt. alperes ellen
kölcsöntartozás megfizetése iránt indított perében az ítélőtábla a 2013. november 20.
napjára kitűzött tárgyalást hivatalból elhalasztotta, és új határnapot tűzött ki 2013.
november 27. napján kilenc órára. A Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt. az
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elsőfokú ítélet ellen benyújtott fellebbezését nem vonta vissza és a megadott
határnapig a 30 millió összegű utalását nem realizálta. A testület által jóváhagyott
megállapodás aláírására csak az Önkormányzat részéről került sor. Időközben az
Ítélőtábla jogerős döntést hozott az ügyben. A Pécsi Ítélőtábla Gf.IV.30.119/2013/9.
számú jogerős ítéletét 2014. január 13. napján kézbesítettük a Gunaras Zrt.
Vezérigazgatója részére. Az Önkormányzat nevében felszólítottuk a Vezérigazgató
Urat, hogy a Bíróság által meghatározott határidő szerint szíveskedjék eleget tenni a
fizetési kötelezettségüknek.
Dr. Halmos Péter ügyvéd 2014. január 14. napján tértivevényes levélben szintén
felszólította a Gunaras Zrt. menedzsmentjét a fizetési kötelezettségének teljesítésére,
felhívva őket a nem fizetés esetén az esetleges jogkövetkezményekre a Csődtv. 27. §.
(2) bek. B./ pontja alapján:
„27. § (1) A bíróság az adós felszámolását végzéssel elrendeli, ha az adós
fizetésképtelenségét állapítja meg. A bíróság a felszámolást elrendelő végzést az
eljárás lefolytatására irányuló kérelem beérkezését követő 60 napon belül hozza meg.
A felszámolást elrendelő végzés ellen nincs helye felülvizsgálatnak. A felszámolás
kezdő időpontja a felszámolást elrendelő jogerős végzés közzétételének napja (28. §).
(2) A bíróság az adós fizetésképtelenségét akkor állapítja meg, ha
b) az adós a jogerős bírósági határozatban, fizetési meghagyásban megállapított
teljesítési határidőn belül tartozását nem egyenlítette ki, vagy…”
(Dr. Halmos Péter ügyvéd fizetési felszólítása, a Szekszárdi Törvényszék ítélete, a
honlap jelszóval védett részén elérhető.)
A Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt. vezérigazgatója rendkívüli közgyűlés
összehívásáról rendelkezett 2013. december 14. napjára. A közgyűlés napirendi pontjai
között szerepelt a tagi hitelek, illetve egyéb hitelszerződések megtárgyalása. Dr.
Halmos Péter szerkesztésében egy levelet írtam Komáromi Sándor vezérigazgatónak,
melyben kértem 2007. január 1. napjától folyósított hitelek/kölcsönök kimutatását.
Kértem a vezérigazgató úrtól a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései
szerint, hogy iratbetekintési jogot szíveskedjék biztosítani dr. Letenyei Róbert jegyző
és Kovács Gyula pénzügyi irodavezető részére. Az Önkormányzat képviselői részére a
Gunaras Zrt. egyes iratok tekintetében ezt 2014. 02. 07-ig nem biztosította.
A jogerős bírósági ítélet végrehajtása érdekében a követelésünk biztosítása iránt Dr.
Halmos Péter a végrehajtási eljárást megindította.
Az iratbetekintés tekintetében megjegyezendő az, hogy a Gunaras Gyógyfürdő és
Idegenforgalmi Zrt. vezérigazgatója a 2014. február 18. napján kelt levelében két
időpontot jelölt meg az iratbetekintésre, mely egyikén állnak az önkormányzat
rendelkezésére. A két időpont 2014. március hó 14. nap 14.00 óra és 2014. március hó
21. nap 13.00 óra.
333/2013. (X. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. november 30.
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Feladat:
A Szent István tér 1. alatti ingatlan használatba adásáról szóló megállapodás
módosításának, valamint az ingatlan üzemeltetéséről szóló végleges megállapodás
előterjesztése a képviselő-testület novemberi rendes ülésére.
Végrehajtás:
A kérdés összefügg egyes eszközök (pl.: ügyfélhívó, székek) Önkormányzati Hivatali
használatába való visszavételéről. László-Varga Zsuzsanna Főigazgató részére a
jegyzővel közösen levelet írtunk, melyben jeleztük számára, hogy az ügyfélhívó
rendszerre az Önkormányzat és a Hivatal igényt tart. Tudomásunk szerint a
kormányablak kialakítását követően az ügyfélhívó rendszert visszakapjuk.
Hozzájárulásunkat adtuk az elektromos, a víz és csatorna közműszerződések
„átírásához”. A Kormányhivatallal való további egyeztetésre tekintettel kérem a
határidő meghosszabbítását 2014. április 1-jéig.
334/2013. (X. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. november 30.
Feladat:
A nemzetiségi önkormányzatokkal, illetve a Német Nemzetiségi Önkormányzattal a
387/2012. (XII. 14.) Kt. határozat 1-2. pontja (Bezerédj u. 14. alatti ingatlan
használatára) alapján kötött megállapodás meghosszabbítása 2013. november 30-ig.
A korábbi helyiségek visszaadásáról szóló megállapodás aláírása.
Végrehajtás:
A megállapodások megkötésre kerültek.
335/2013. (X. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. december 31.
Feladat:
Szerződéskötés a Művelődési Házban lévő Majoros Terem anyakönyvi eseményekre
történő igénybevételéről a Művelődési Ház NKft.-vel.
Végrehajtás:
Megtörtént.
336/2013. (X. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
Szerződéskötés a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-vel az
önkormányzatot terhelő víziközmű-fejlesztésekkel kapcsolatos műszaki tanácsadói
feladatok ellátására.
Végrehajtás:
Végrehajtva.
337/2013. (X. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. december 31.
Feladat:
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött használati szerződés módosítása
a Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári Tagintézménye Kinizsi u. 37.
alatti ingatlanban történő elhelyezéséről.
Végrehajtás:
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A Hivatal munkatársai elkészítették a szerződéstervezetet, ezt még véleményezi az
állami intézményfenntartó, illetve elképzelhető, hogy a KLIK további helyiségekre is
igényt tart, ezért kérem a határidő meghosszabbítását 2014. március 31-ig.
338/2013. (X. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. november 30.
Feladat:
Megállapodás kötés az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az
önkormányzati és a társulási fenntartású intézmények gazdálkodási feladatainak
ellátásáról.
Végrehajtás:
A megállapodásokat megkötöttem.
339/2013. (X. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. december 31.
Feladat:
Megállapodás kötés a társulások munkaszervezeti feladatainak, gazdálkodásának és
belső ellenőrzésének részletes feltételeiről az intézményfenntartó társulásokkal.
Végrehajtás:
A Társulások a 2013. évi költségvetésükbe beépítették a költségeket, a
megállapodások jóváhagyására a társulások részéről a februári társulási tanácsi
üléseken megtörtént, az ülés időpontjáig a megállapodások megkötésre kerülnek.
340/2013. (X. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. december 31.
Feladat:
A Dombóvár Fiatal Értelmiségéért Közalapítvány megszüntetéséhez szükséges
intézkedések, jognyilatkozatok megtétele, a megszűnést követően a Közalapítvány
vagyonának átvétele – a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat önkormányzati forrásának kiegészítésére.
Végrehajtás:
Az eljárás megindítását kezdeményeztem, folyamatban van a Szekszárdi
Törvényszéken.
341/2013. (X. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. december 31.
Feladat:
A Hamulyák Közalapítvány és a Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány alapító
okiratának módosításával kapcsolatos feladatok ellátása.
Végrehajtás:
Megtörtént, a Szekszárdi Törvényszék bejegyezte a kért változásokat.
342/2013. (X. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. november 15., 2013.
december 31.
Feladat:
1. A parkfenntartási, gyalogos és kerékpáros közlekedőfelületek tisztítási, valamint
hóeltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok ellátását szolgáló műszaki felmérés
elkészítésére beszerzési eljárás indítása.
2. A fenti feladatnak a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. általi
ellátására vonatkozó részletes feltételek testület elé terjesztése,
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Végrehajtás:
1. A beszerzési eljárás az ülés napjáig megindításra kerül.
2. Végrehajtva.
344/2013. (X. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. november 15.
Feladat:
Kérelmek benyújtása 17 fő 2014. évre áthúzódó hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatására.
Végrehajtás:
Végrehajtva.
347/2013. (X. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. november 30.
Feladat:
A Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó
Társulása társulási tanácsának ülésén a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására
vonatkozó testületi döntés képviselete.
Végrehajtás:
A Társulás vállalta a feladatellátást, a szerződéskötés folyamatban, a Társulás részéről
az aláírás megtörtént.
354/2013. (X. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. december 31.
Feladat:
Az osztatlan közös dombóvári termőföldekben az önkormányzati tulajdoni hányad
önálló ingatlanként való kialakítása, elhelyezkedésének meghatározása.
Az Agrár-Béta Mezőgazdasági Kft.-vel fennálló haszonbérleti szerződés
meghosszabbítása a jogszabály által lehetővé tett maximális időtartamra.
Végrehajtás:
A döntésről értesítettük a céget, a megosztási irányról és a megosztás kiindulási
helyének meghatározásáról szóló földhivatali döntések megszülettek, a sorsolás
időpontja február 28-a, ezt megelőzően van lehetőség arra, hogy az önálló ingatlan
megosztását kérők egyezséget kössenek. Ha az önálló ingatlan bejegyzésre került,
akkor lesz szükség és lehetőség a haszonbérleti szerződések módosítására. Kérem a
határidő meghosszabbítását 2014. július 31-ig.
355/2013. (X. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
A TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0015 azonosítószámú projekt megvalósítása érdekében az
új műszaki ellenőr kiválasztására ajánlattételi felhívás kiküldése a határozatban
szereplő cégek részére, szerződéskötés a legalacsonyabb ajánlati árat benyújtóval.
Végrehajtás:
A beszerzési eljárást a Városgazdálkodási Bizottság 256/2013.(XI.26.) határozatával
eredménytelenné nyilvánította.
356/2013. (X. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. november 30., 2013.
decemberi rendes ülés
Feladat:

11

1. A DVMSE sportingatlan használatára vonatkozó szerződések megkötése.
2. A DVMSE sportingatlan használata után 2014. január 1-jétől fizetendő díj
mértékére vonatkozó javaslat testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
1. Az oktatási intézmények közül a sportingatlant csak az Apáczai Csere János
Középiskola kívánja igénybe venni. A szerződés aláírására a megyei KLIK
jogosult, a szerződést részükre továbbítottuk, de még nem érkezett vissza. Kérem a
határidő meghosszabbítását március 31-ig.
2. Az előterjesztés a Képviselő-testület 2014. január 30-i ülésén szerepelt, melyen a
testület jóváhagyta, hogy 2014. január 1. napjától a dombóvári oktatási
intézmények bérleti díj ellenében használhatják a DVMSE sportingatlant.
360/2013. (X. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. novemberi rendes ülés
Feladat:
Szociális célú tűzifa támogatás nyújtása érdekében az önkormányzati tulajdonban álló
erdőkben, nagyobb fás területtel rendelkező ingatlanokon található faállomány
felmérése, a felmérés eredményének testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
Végrehajtva.
361/2013. (X. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. november 30.
Feladat:
Pályázat kiírása a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére.
Végrehajtás:
Megtörtént.
363/2013. (XI. 7.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. november 11.
Feladat:
A Vortex Kft. által benyújtott pótmunkák iránti igényre vonatkozó döntés-előkészítő
anyag Városgazdálkodási Bizottság elé terjesztése.
Végrehajtás:
A Városgazdálkodási Bizottság 2013. november 11-én nem vette napirendre, majd
november 15-én úgy döntött, hogy az összesített pótmunkákról a Képviselő-testület
döntsön a következő ülésen. A Vortex Kft. által benyújtott összesített pótmunkaigényről a 2013. december 5-i ülésre készült előterjesztés, amelyről a Képviselőtestület nem tárgyalt.
366/2013. (XI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. december 6.
Feladat:
A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás módosított és egységes
szerkezetbe foglalt társulási megállapodásának aláírása.
Végrehajtás:
A döntést továbbítottuk a Társulás ügyintézőjének, az aláírás december folyamán
megtörtént.
367/2013. (XI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
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Feladat:
A Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer létrehozását célzó
Önkormányzati Társulás módosított és egységes szerkezetbe foglalt társulási
megállapodásának aláírása.
Végrehajtás:
A határozatot a Társulásnak elküldtük, az aláírást ők szervezik.
368/2013. (XI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. december 31.
Feladat:
Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet módosított és egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratának aláírása, továbbítása az illetékes hatóságok felé.
Végrehajtás:
Megtörtént, a székhelyváltozás bejegyzésre került a törzskönyvi nyilvántartásba.
369/2013. (XI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. december 15.
Feladat:
1. A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. 14 mFt folyószámlahitelének
felvételéhez szükséges készfizető kezességvállalási szerződés tartalmának
jóváhagyása és aláírása.
2. A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. 10 mFt-os rulírozó hiteléhez
készfizető kezességvállalási szerződés tartalmának jóváhagyása és aláírása a
kormányzati engedély megszerzését követően.
Végrehajtás:
A képviselő-testület a február 13-i ülésén hozzájárult a határozat módosításához,
amely szerint kormányzati engedély nélkül aláírható a készfizető kezességvállalási
szerződés.
374/2013. (XI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. december 31.
Feladat:
Szerződéskötés a Dombóvári Úszó Egyesülettel 760.000 Ft támogatás nyújtásáról.
Végrehajtás:
A szerződés aláírása megtörtént.
376/2013. (XI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. december 16.
Feladat:
A Dombóvári Művelődési Ház NKft. és az önkormányzat közötti megállapodás
módosításának kezdeményezése, az NKft. ügyvezető igazgatójának felkérése a
módosításhoz szükséges feltételekről való tájékoztatásra.
Végrehajtás:
A határozat az Nkft. ügyvezető igazgatója részére továbbításra került. Tájékoztatást
jelen előterjesztés elkészültéig nem kaptunk.
379/2013. (XI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. december 31.
Feladat:
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A Dombóvári Önkéntes Polgári Természetőr Egyesülettel a Gyár u. 6. szám alatti
épület, valamint az ahhoz tartozó zöldterület térítésmentes használatát biztosító
szerződés tartalmának jóváhagyása és aláírása.
Végrehajtás:
A szerződéskötés megtörtént.
380/2013. (XI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. december 14.
Feladat:
A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-vel a Gunarasi út melletti 6 ha-os
ingatlanra, valamint a Szabadság u. 8. alatti ingatlanra kötött haszonkölcsön szerződés
meghosszabbítása.
Végrehajtás:
A szerződések meghosszabbításra kerültek.
381/2013. (XI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. december 15.
Feladat:
Haszonkölcsön szerződés megkötése a Dombóvári Városszépítő és Városvédő
Egyesülettel a Szepessy u. 1. alatti ingatlanra.
Végrehajtás:
A szerződéskötés megtörtént.
382/2013. (XI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. december 15.
Feladat:
Patay Vilmos országgyűlési képviselő felkérése törvénymódosítás kezdeményezésére
a következő tárgyban: a gyermek, tanuló lakóhelye szerinti önkormányzatnak kötelező
legyen hozzájárulást fizetnie annak a települési önkormányzatnak, ahol az étkeztetés
igénybevétele történik.
Végrehajtás:
Országgyűlési képviselő urat felkértem a kezdeményezésre.
383/2013. (XI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. decemberi rendes
ülés
Feladat:
A gyermekétkeztetési térítési díjak 20-30%-os csökkentési lehetőségének,
következményének testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
Megtörtént, a testület 20%-os csökkentésről döntött.
385/2013. (XI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. januári rendes ülés
Feladat:
Az 1., 3., 4-5., 7-8.
egyéni választókerület területén élők szavaztatásának
lebonyolítása az utcanevek módosításáról, az átnevezésre vonatkozó javaslatok testület
elé terjesztése.
Végrehajtás:
Jelen ülés napirendjén szerepel.

14

386/2013. (XI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. január 1.
Feladat:
Mászlonyi közterület-nevek módosításával kapcsolatos intézkedések megtétele.
Végrehajtás:
Az utcanévváltozások átvezetése a címnyilvántartáson 2014. január 1-jei hatállyal
megtörtént.
390/2013. (XI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. december 5.
Feladat:
Szerződéskötés a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesülettel 1 mFt
támogatás biztosításáról.
Végrehajtás:
A szerződéskötés megtörtént.
391/2013. (XI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. január 31., 2014. évi
költségvetés előterjesztése
Feladat:
1. Döntés a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-nek a Korona Szálló
északi végfalának és egyéb teherhordó szerkezeteinek megtámasztására vonatkozó
ajánlatáról.
2. A hatósági kötelezéssel összefüggő munkálatok elvégzéséhez szükséges fedezet
biztosítása a 2014. évi költségvetésben.
Végrehajtás:
1. Az ajánlat adásának feltétele, hogy a jelenleg folyó beszerzési eljárás nyertes
ajánlattevője által készített tervek rendelkezésre álljanak. Kérem a határidő 2014.
március 31-ig történő meghosszabbítását.
2. A költségvetési rendelettervezetben a javaslat szerepel.
392/2013. (XI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. december 31.
Feladat:
Intézkedések megtétele az önkormányzat tulajdonát képező, kitermelésre kijelölt
faállomány szociális alapon történő kiosztására.
Végrehajtás:
Az újdombóvári temető melletti diófa állomány értékesítésére irányuló pályázati
felhívás közzétételre került, egy ajánlat érkezett, a kínált vételár megegyezik az induló
licitárral, vagyis a 660.000,-Ft-tal. A kitermelésre és a pótlásra megállapított 2014. évi
kiadásokat (1 millió, illetve 560.000,-Ft) a költségvetés tervezése során kell
figyelembe venni, a diófa állomány értékesítéséből várhatóan nem folyik be annyi
bevétel, mint amennyi költséget a testület előzetesen a kitermelésre és a pótlásra szánt
2014-ben. A kitermelési munkálatok így egyelőre nem tudtak elkezdődni. Kérem a
határidő meghosszabbítását 2014. április 30-ig.
393/2013. (XI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
A Reneszánsz Kőfaragó Zrt. értesítése a Szigeterdőben használt terület utáni
közterület-használati díj elengedéséről.
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Végrehajtás:
Végrehajtva.
394/2013. (XI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
Az Arany János tér 21. alatti labor-kialakítás, épületbővítés műszaki ellenőri
feladatainak ellátására közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás indítása.
Végrehajtás:
Az újabb beszerzési eljárás eredményesen zárult a Városgazdálkodási Bizottság 2014.
január 9-i döntése alapján. A Bartal és Rabb Kft.-vel a szerződéskötés 2014. január
16-án megtörtént.
396/2013. (XI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
A DRV Zrt.-vel az önkormányzat tulajdonát képező szennyvíz-közműek
üzemeltetésére kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosításának aláírása.
Végrehajtás:
A határozatról a Zrt.-t tájékoztattuk, az aláírást ők szervezik.
397/2013. (XI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
A Művelődési Ház Majoros terme bútorzatának megújításához 1.439.550 Ft többletfedezet biztosítása.
Végrehajtás:
A költségvetési rendelet előterjesztésében az átcsoportosítás szerepel.
398/2013. (XI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. taggyűlése összehívásának
kezdeményezése osztalék kifizetése érdekében, a taggyűlésen a testületi döntés
képviselete.
Végrehajtás:
A taggyűlés december 6-án meghozta a szükséges döntést.
399/2013. (XI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. december 31.
Feladat:
Megállapodás-kötés a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-vel a 2014. évre
áthúzódó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási feladatok ellátására, a
közfoglalkoztatáshoz 385.614 Ft önrész biztosítása.
Végrehajtás:
A megállapodás aláírása megtörtént. Az önerő mértéke 192.807,- Ft-ra csökkent, mivel
a Munkaügyi Központ csak 10 fő közfoglalkoztatott támogatását hagyta jóvá.
408/2013. (XII. 19.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. december 31.
Feladat:
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A Tolna Megyei Kormányhivatal tájékoztatása a dombóvári általános iskolai felvételi
körzetekről hozott állásfoglalásról.
Végrehajtás:
Megtörtént.
409/2013. (XII. 19.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. december 31.
Feladat:
Haszonkölcsön szerződés kötés Őri Nándorral a szigeterdei lakótorony 1 évre történő
térítésmentes átadásáról.
Végrehajtás:
A szerződéskötés megtörtént.
410/2013. (XII. 19.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. december 31.
Feladat:
A Régió 2007. Kft.-vel az autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra
kötött szerződés meghosszabbítása 2014. március 31-ig.
Végrehajtás:
Végrehajtva.
411/2013. (XII. 19.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
Az M9-es gyorsforgalmi út A2 nyomvonal-változatának támogatásáról szóló határozat
továbbítása.
Végrehajtás:
Végrehajtva.
412/2013. (XII. 19.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. január 15.
Feladat:
Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár város kommunális és közvilágítási célú
villamos energia beszerzésére.
Végrehajtás:
A közbeszerzési eljárás megindult.
413/2013. (XII. 19.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
A képviselő-testület 2014. évi munkatervének közzététele a város honlapján.
Végrehajtás:
Megtörtént.
415/2013. (XII. 19.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. december 31.
Feladat:
A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás módosított és egységes
szerkezetbe foglalt társulási megállapodásának elfogadásáról szóló határozat
továbbítása.
Végrehajtás:
Megtörtént.
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417/2013. (XII. 19.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. december 31., 2014.
január 31.
Feladat:
1. A Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás
megállapodására tett törvényességi felhívás végrehajtási határidejének
meghosszabbítására vonatkozó kérelem továbbítása a Tolna Megyei
Kormányhivatal részére.
2. A Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás módosított és
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásának aláírása.
Végrehajtás:
1. Megtörtént.
2. Több település még nem hozta meg a szükséges döntést, az aláírásra egyelőre nem
került sor. Kérem a határidő meghosszabbítását 2014. március 31-ig.
418/2013. (XII. 19.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. december 31.
Feladat:
1. A „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás
megállapodására tett törvényességi felhívás végrehajtási határidejének
meghosszabbítására vonatkozó kérelem továbbítása a Tolna Megyei
Kormányhivatal részére.
2. A „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás
módosított és egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásának aláírása.
Végrehajtás:
1. Megtörtént.
2. Több település még nem hozta meg a szükséges döntést, az aláírásra egyelőre nem
került sor. Kérem a határidő meghosszabbítását 2014. március 31-ig.
420/2013. (XII. 19.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
A Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesület értesítése a 2013. évi
sporttámogatási keret elszámolása során a 2014. január hónapban kiállított számlák
elfogadásáról.
Végrehajtás:
A tájékoztatás megtörtént.
421/2013. (XII. 19.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. december 21.
Feladat:
Az önkormányzat folyószámlahitelének 2014. december 31-ig lejáró futamidejű
működési vagy fejlesztési hitellé való átalakításával kapcsolatos megállapodások
aláírása.
Végrehajtás:
A folyószámlahitelt a 2013. december 21-én aláírt szerződés alapján az önkormányzat
115.436.049 Ft összegű működési hitellé alakította át.
425/2013. (XII. 19.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. január 31.
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Feladat:
A Dombó-Coop Zrt.-vel – parkolási célt szolgáló – ingatlancserékkel kapcsolatos
telekalakítással összefüggő költségek vállalásáról megállapodás-kötés, valamint az
ingatlancserékről szóló szerződéskötés. A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
értesítése a szelektív hulladékgyűjtő áthelyezéséről.
Végrehajtás:
Az áruház melletti parkolót magában foglaló önkormányzati közterület megosztása
egyelőre folyamatban, mivel a víztorony, mint felépítmény tulajdonjogának átvétele
érinti ezt az ingatlant, a víztorony lényegében beolvad a közterületbe a tulajdonos
azonossága miatt. A csereszerződést ügyvédünk elkészítette, a másik szerződő féllel is
egyeztetésre került. A Dombó-Coop Zrt.-vel sikerült megállapodni a költségek
viseléséről, a cserével a tulajdonába kerülő ingatlan telekalakításával kapcsolatos
költségeket viseli az értékbecslés kivételével. A fentiekre tekintettel kérem a határidő
meghosszabbítását 2014. március 31-ig.
1/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. február 28.
Feladat:
A Vortex Kft.-vel kötendő egyezségi megállapodás képviselő-testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
Végrehajtva.
2/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
Döbrököz Község Önkormányzatának értesítése az ellene folyamatban lévő perben az
elállás elutasításáról.
Végrehajtás:
Végrehajtva.
4/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
Szerződéskötés a Dombóvári Futball Clubbal 3 millió Ft támogatási előleg nyújtásáról.
Végrehajtás:
A szerződéskötés megtörtént.
7/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. február 7.
Feladat:
A Művelődési Ház homlokzatának felújításáról hozott döntés képviselete, illetve
továbbítása a Swietelsky Magyarország Kft. részére.
Végrehajtás:
A megrendelői álláspontot és az azt alátámasztó képviselő-testületi határozatot
határidőben elküldtük a garanciára kötelezett felé.
12/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. február 15.
Feladat:
100 millió Ft folyószámlahitel felvételéhez nyilatkozat megtétele, biztosítások
nyújtása, szerződések megkötése.
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Végrehajtás:
A folyószámlahitel-szerződést és az engedményezési szerződést aláírtam, a hitel
feltételeiről a február 13-ai ülésen beszámoltam.
13/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:2014. február 10.
Feladat:
A Tanácsköztársaság tér 1-3-5. alatti lakóépület csapadékvíz-elvezető rendszer
javításának megrendelése a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-től.
Végrehajtás:
A feladat elvégzésére más gazdasági szereplőktől is kértünk be ajánlatot, emiatt kérem
a határidő meghosszabbítását 2014. február 28-ig.
14/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
Az 57/2013. (X. 4.) BM rendelet módosításának kezdeményezése a szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás kiterjesztésére az 5000 főt
meghaladó településekre is.
Végrehajtás:
A kezdeményezés továbbítása megtörtént.
15/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. február 15.
Feladat:
Közbeszerzési eljárás indítása szakmai szolgáltatások igénybevételére a „Szervezeti
folyamatok korszerűsítése Dombóvár Város Önkormányzatánál” című projektre.
Végrehajtás:
A közbeszerzési eljárás 2014. január 30-án elindult, melynek során a 2014. február 17i ajánlattételi határidőig 3 ajánlat érkezett. Jelenleg értékelési szakaszban vagyunk.
16/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. január 31.
Feladat:
A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás megállapodására tett
törvényességi felhívás végrehajtási határidejének meghosszabbítására vonatkozó
kérelem továbbítása a Tolna Megyei Kormányhivatal részére.
Végrehajtás:
A kérelmet továbbítottuk.
17/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. január 31.
Feladat:
A Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó
Társulás megállapodására tett törvényességi felhívás végrehajtási határidejének
meghosszabbítására vonatkozó kérelem továbbítása a Tolna Megyei Kormányhivatal
részére.
Végrehajtás:
A kérelmet továbbítottuk.
21/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. január 31.
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Feladat:
Tarr Ágnes igazgatói kinevezésének módosítása – kereset-kiegészítésben való
részesítés miatt.
Végrehajtás:
A kinevezés módosítása iránt a szükséges intézkedések megtörténtek.
24/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. február 15.
Feladat:
Szerződéskötés a Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesülettel 1.600.000 Ft
támogatás nyújtásáról.
Végrehajtás:
A szerződés aláírásra került.
27/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. februári rendes ülés
Feladat:
Muzeológus foglalkoztatásával kapcsolatos további döntésekre vonatkozó javaslatok
előterjesztése. Pályázati felhívás közzététele a Városi Könyvtár részéről az állás
betöltésére.
Végrehajtás:
A pályázati felhívás közzététele megtörtént. A költségvetési rendelet tervezetébe
beépítésre került a foglalkoztatás fedezete, a további döntések a költségvetés
elfogadásától függnek. Kérem a határidő meghosszabbítását 2014. március 31-ig.
30/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
Szerződéskötés a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesülettel 1.000.000 Ft
támogatási előleg nyújtásáról.
Végrehajtás:
A szerződés aláírása megtörtént.
32/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. február 15.
Feladat:
A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. által végzett
ellenértékeként 3.043.357 Ft kifizetése.
Végrehajtás:
Az összeget az NKft. részére átutaltuk.

munkák

37/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: Soron következő képviselőtestületi ülés
Feladat:
Tájékoztatás az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedésekről.
Végrehajtás:
Az önkormányzat a szükséges táblázatokat az elektronikus rendszerbe feltöltötte, a
Magyar Államkincstár az adatok felülvizsgálatát megkezdte. Az Állami
Adósságkezelő Központ a további teendőkről útmutatót adott ki, az ütemezéshez
képest csúszás tapasztalható. A Magyar Államkincstárnak a felülvizsgált adatokról,
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nyilatkozatokról 2014. február 21-én kell továbbítania véleményét a Nemzetgazdasági
Minisztérium felé. Jelenleg még nincs információ arról, hogy az adósságállományból
mekkora részt vállal át az állam, illetve nyújt törlesztési támogatást.
Az adósságállomány átvállalásáról szóló háromoldalú szerződést 1.512.000 CHF +
járulékai összegben aláírtam, a pénzintézeti nyilatkozatokat az elektronikus
rendszerben a pénzintézetek feltöltötték, a megállapodásokat egyelőre nem kaptuk
meg.
38/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. február 15.
Feladat:
Cafeteria keret megállapítása az Önkormányzati Hivatal dolgozói és a polgármester
részére.
Végrehajtás:
Az Önkormányzati Hivatal dolgozói és a polgármester részére a nyilatkozat
megadásához szükséges nyomtatványokat megküldtük. A nyilatkozattétel határideje
február 21.
43/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: Soron következő képviselőtestületi ülés
Feladat:
A jogszabályi rendelkezésekkel összhangban a polgármester 2014. évi szabadságolási
tervének előterjesztése a határozatban foglaltak figyelembevételével.
Végrehajtás:
Tóth Zoltán Képviselő Úr 2014. február 20-án kelt levelében a polgármester
szabadsága ügyében - fenntartva a korábbi álláspontját - kéri a jegyző által elkészített
tervezetet. A tervezet részére kiküldésre került.
44/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
Dombóvár környezeti állapota értékelésének közzététele a város hivatalos honlapján és
az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján.
Végrehajtás:
Végrehajtva.
46/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
Szerződéskötés a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási
városüzemeltetési és parkfenntartási munkák elvégzésére.
Végrehajtás:
Megtörtént.

NKft.-vel

47/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. februári rendes ülés
Feladat:
Az érintett lakók kikérését követően a közterületek átnevezésére vonatkozó javaslat
testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
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A lakó véleményének kikérése február 20-ra, 21-re és 24-re került meghirdetésre, a
javaslatok a február 27-i rendes ülésen kerülnek a testület elé.
56/2014. (II. 13.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
Pályázat benyújtása a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda épületenergetikai fejlesztésére.
Végrehajtás:
Megtörtént.
69/2014. (II. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
Egyezségi megállapodás megkötése a Vortex Építő Kft.-vel.
Végrehajtás:
A megállapodás megkötése megtörtént.

Képviselői lemondásokról szóló nyilatkozatok ismertetése
A 2014. január 30-i rendes testületi ülésen Tóth Zoltán képviselő átadta Bükösdi Olga
és Kerényi Zsolt képviselőtársunk lemondó nyilatkozatát. A nyilatkozatok szerint
képviselői megbízatásukról mindketten 2014. február 28-i hatállyal mondtak le.
A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi
XCVI. törvény szerint a helyi önkormányzati képviselő megbízatása, jogai és
kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, jogai és kötelezettségei a megbízatás
megszűnésével szűnnek meg. Lemondását a képviselő-testület ülésén jelentheti be,
illetve a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával is lemondhat, melyet a
polgármesternek ad át vagy juttat el. Az írásbeli nyilatkozatot a képviselő-testület
következő ülésén ismertetni kell. A lemondás nem vonható vissza. Az önkormányzati
képviselő megbízatása megszűnik a képviselő által meghatározott, a lemondást követő
egy hónapon belüli időpontban.
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A POLGÁRMESTER ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN TETT
INTÉZKEDÉSEI
(október, november, december, 2014. január)

Szociális ügyekben
Átmeneti segély
- megállapítás
- elutasítás

872
12

Temetési segély
- megállapítás
- elutasítás

9
0

Köztemetés
- megállapítás

7

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- megállapítás

1 (4 gyermek)

Helyi lakáscélú támogatás lejárta utáni döntés
- Jelzálogjog törlés a támogatás
lejárta után

0

Utazási támogatás
− megállapítás

0

Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása
− kötelezettség megállapítása
− eljárás megszüntetése

0
0

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011.
(III.4.) rendelet 13. § (5) bekezdése alapján
Építési, kivitelezési ügyekben tulajdonosi hozzájárulás megadása:
-

SIMÓ Villamossági Kft., mint az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt
megbízott tervezője a Fáy A. u. 28., Martinovics I. u. 10., Tóth E. u. 2., Radnóti
u. 40., VIII. u. 27. és a II. u. 15., számú ingatlanok villamos-energia ellátása
érdekében a tervezési dokumentáció elkészítéséhez és engedélyezéséhez a
3547/3, 3730/42, hrsz. alatt közútként nyilvántartott, a 921, 4395, 3774 és a
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3246 hrsz. alatt közterületként nyilvántartott ingatlannal kapcsolatban kért
hozzájárulást.
-

SIMÓ Villamossági Kft., mint az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
megbízott tervezője a IX. u. 31. és a Tulipán u. 5. számú ingatlanok villamosenergia ellátása érdekében a tervezési dokumentáció elkészítéséhez és
engedélyezéséhez a 2984 és 2367 hrsz.-ok alatt közterületként nyilvántartott
ingatlannal kapcsolatban kért hozzájárulást.

-

SIMÓ Villamossági Kft., mint az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
megbízott tervezője a Gunarasi út 4583 hrsz. és a Gagarin u. 20. számú
ingatlanok villamos-energia ellátása érdekében a tervezési dokumentáció
elkészítéséhez és engedélyezéséhez a 4888 hrsz. alatt közútként, a 4890 hrsz.
alatt útként és a 4845 hrsz. alatt közterületként nyilvántartott ingatlannal
kapcsolatban kért hozzájárulást.

-

A 6410/54 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa kért hozzájárulást az ingatlant terhelő
jelzálog törléséhez, mivel az önkormányzati hitel kifizetésre került

-

Gaál János a Dombóvár Gárdonyi u. 14. alatti önkormányzati bérlakás bérlője
a lakók nevében kért hozzájárulást az ingatlan területén található korhadt fa
kivágásához.

-

Sirály-Terv Bt., mint az E.On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. megbízott
tervezője a Tulipán u. 5. és a Kossuth L. u. 21. számú ingatlanok gázellátása
ellátása érdekében a tervezési dokumentáció elkészítéséhez és
engedélyezéséhez a 2367 hrsz. alatt közterületként és a 89/4 hrsz. alatt
járdaként nyilvántartott ingatlannal kapcsolatban kért hozzájárulást

13. § (6) bekezdés alapján
- A „Cinege Cipője” A Dombóvári Móra Ferenc Általános Iskola Tanulóiért
Alapítvány kért hozzájárulást szívességi használat jogcímen, hogy a Dombóvár,
Szabadság u. 27. alatti dombóvári 88 hrsz-ú ingatlanban határozatlan időre
székhelyet létesíthessen.
-

A Dombóvári Polgárőr Egyesület kért hozzájárulást szívességi használat
jogcímen, hogy a Dombóvár, Szabadság u. 18. alatti dombóvári 2 hrsz.-ú
ingatlanban határozatlan időre székhelyet létesíthessen.

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló
9/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján
- Bodnár Mihály a tulajdonában álló Teleki u. 80. alatti volt önkormányzati
tulajdonú bérlakás továbbértékesítéséhez kért hozzájárulást az ingatlant terhelő,
önkormányzat javára szóló elidegenítési és terhelési tilalom miatt.

A közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII. 6) önkormányzati rendelet
felhatalmazása alapján:
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A külön jogszabály szerint közterületen árusítható termékek közterületen történő
árusítása
Díjtétel 265,- Ft/m2/nap
- Petőfi tér
- Ady E. 4.
- Dombó P. u 9/c.
- Népköztársaság u. 37.
Díjtétel 32 Ft/m2/nap
- Tulipán u. 5.
Alkalmi elárusítóhelyek létesítése, üzletek előtti áruk bemutatása
Díjtétel 265 Ft/m2/nap
- Árpád u. (Penny előtti parkoló)
Egyéni szerződés:
- Árpád u. 37.
Hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény tartós elhelyezése
Díjtétel 100 Ft/m2/hó
- Népköztársaság – Bezerédj u. sarok
- Hungyadi tér 34. A/B
- Hunyadi tér 30-32.
- Hunyadi tér 22. A/B
- Zalka M. u. 19.
- Ady Endre u. 17-23.
- Ady Endre u. 9-11-13.
- Dombó Pál Lakásépítő Szövetkezet szövetkezeti lakásai
- Ady Endre u. 1-3-5-7.
- Zöldfa u. 19-21-23.
- Zöldfa u. 22.
- Zöldfa u. 25-27-29.
- Zöldfa u. 30.
- Kossuth L. u. 65-67.
- Dombó Pál u. 9. C/D
- Dombó Pál u. 18. A/B/C
- Dombó Pál u. 2/C
- Dombó Pűál u. 44.
- Árnyas u. 12.
- Árnyas u. 28.
- Móricz Zs. u. 2-4.
- Népköztársaság u. 23-25-27-29.
- Népköztársaság u. 34.
- Népköztársaság u. 36.
- Népköztársaság u. 38.
- Tanácsköztársaság tér 21-23.
- Tanácsköztársaság tér 7-9.
- Teleki u. 7-9.
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- Vörösmarty u. 44.
- Zalka M. u. 13-15-17-19.

A reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának
követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló 32/2013. (VIII. 28.)
önkormányzati rendelet 1. melléklete alapján
Díjtétel 1.200 Ft/m2/hó
- Szabadság u. 25.
- Fő u. 47.
- Hunyadi tér 19-21.
- Hunyadi tér 17.
- Hunyadi tér 10.

A helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló
47/2007. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 9 §-ának felhatalmazására:
Dr. Szijártó István, városunk volt rendőrkapitánya részére Dombóváron végzett
munkájának elismeréseként Dombó várának metszetét adományoztam.

Polgármesteri hatáskörben történt átcsoportosítások:
Dombóvár Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 16/2013. (III. 27.)
önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a rendelet
2. mellékletében található, önkormányzat 2013. évi kiadása 104. Integrált
Önkormányzati Szolgáltató Szervezet, cím III. Dologi kiadások alcím összegéből
5.000 eFt-ot a 109. Önkormányzat cím III. Dologi kiadások alcím 22. Városi
rendezvényekre 170 eFt-ot, 27. Önkormányzati jogalkotás kiadásaira 4.830 eFt-ot
csoportosítottam át.
Polgármesteri keretből nyújtott támogatások
2013.

1.

2.

Támogatott
Nők Dombóvárért
Egyesület

Cél
Az
Egyesület
szervezésében
megrendezésre került Téltemetőtúra, valamint Nyárbúcsúztató
elnevezésű
rendezvények
támogatása.
Az
intézmény
100
éves
Illyés Gyula
rendezett
Gimnáziumért Alapítvány évfordulójára
centenáriumi ünnepség támogatása,
valamint Magyari Gábor geológus
professzor előadásával kapcsolatos
költségek finanszírozása.

Összeg
80.000

180.000
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3.

Dombóvári Boxklub

4.

D-ride Sport Club

5.

Dombóvári Ifjúsági
Fúvószenekar Közhasznú
Egyesület

6.

Mentsük meg Dombóvárt
Közhasznú Egyesület

7.

Dombóvári Gyermekvilág
Általános Művelődési
Központ
Százszorszáp Óvoda
Egyoldalú
kötelezettségvállalás

8.

9.

Szervátültetettek DélDunántúli Kulturális,
Érdekvédelmi és Sport
Egyesülete

10.

Dombóvári Önkéntes
Polgári Természetőr
Egyesület

11.

Nyugdíjasok
Érdekvédelmi Szervezete
és Őszidő Nyugdíjas Klub
GEO-S Geofizikai,
Geotechnikai és Ker.

12.

Az Egyesület által használt
sportlétesítmény
szigetelési
munkálatainak
támogatása,
valamint
sporteszközök
és
felszerelések
beszerzésének
finanszírozása.
Az Egyesület által szervezett Tekerj
Dombóvár! elnevezésű rendezvény
szervezési költségeihez nyújtott
támogatás.
A németországi Bad Margentheimi
Szimfónikus Zenekar 2013. május
23. és 30. közötti dombóvári
látogatásával
kapcsolatban
felmerülő költségekhez történő
hozzájárulás.
Az Egyesület által szervezett
Felhőtlen május 1. rendezvényhez
nyújtott támogatás.

150.000
Felhasznált:
149.026

Az
intézmény
szervezésében
megrendezésre
került
óvódás
néptánc fesztivál támogatása.

40.000

Dombóvár Város Önkormányzata
és a Dombóvári Művelődési Ház
Nkft. által szervezett Szerenádbuli
támogatása.
Az
Egyesület
dombóvári
sportolójának, Csuti Jánosnak a
2013. július 26-án indult, a délafrikai Durbanban megrendezésre
került XIX. Világjátékon való
részvétellel kapcsolatban felmerült
költségekhez történő hozzájárulás.
Az Egyesület által létesített
madármegfigyelőhöz, valamint a
DÖPTE
bázis
virágosításához
nyújtott támogatás.

50.000

Az Idősek Világnapja alkalmából
megrendezésre került nyugdíjas
találkozó támogatása.
A Gólyavár területének radaros
felmérése.

60.000
Felhasznált:
59.265
160.000

120.000
Felhasznált:
112.705

50.000

86.000

208.265

290.000
Felhasznált:
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13.

Betéti Társaság
Egyoldalú
kötelezettségvállalás

289.560
34.000

A Dombóvári Horgászbarátok Köre
szervezésében
megrendezett
Parlamenti
Képviselők
Horgászbajnokságára
nyújtott
támogatás.
14.
A szervezet karácsonyi időszakban
25.000
Magyar Vöröskereszt
karitatív
Dombóvár Város-Területi felerősödő
tevékenységének
támogatása.
Szerve
15.
A németországi társegyesület által
150.000
Dombóvár-Kernen I.R.
felajánlott
adományok
Baráti Kör
Magyarországra
történő
szállításának segítése.
16. PASZ Dombóvári Amatőr A Róna Kispályás Labdarúgó
35.000
Bajnokság mérkőzéseit hirdető
Sportegyesület
plakátok nyomdai költségeinek
finanszírozása.
17. Dombóvári Kertbarátok Hozzájárulás
az
Egyesület
50.000
működési költségeihez.
Egyesülete
A dombóvári nyugdíjasok részére
25.000
18.
Egyoldalú
szervezett
zenés-táncos
kötelezettségvállalás
összejövetel fellépőjének díjazása.
19.
A Magyar Földrajzi Társaság Tolna
13.080
Egyoldalú
megyei szervezetének támogatása.
kötelezettségvállalás
20.
Monori
Sebestyén
szobrász
50.000
Egyoldalú
alkotásaiból kiállítás szervezése
kötelezettségvállalás
Dombóvár Város Könyvtárban.
Dr. Riesz Adrienn és férje
32.953
21.
Egyoldalú
vendéglátása Dombóváron.
kötelezettségvállalás
23.
Vállalkozói és civil fórum – Dride
50.000
Egyoldalú
Show
formáció
fellépésének
kötelezettségvállalás
finanszírozása.
Összesen:
2.150.000**
Felhasznált:
1.929.854
** A polgármesteri keret összege kötelezettségvállalással terhelt, a megállapodások
alapján fennmaradó rész 2014. év elején került kifizetésre, összegét a 2014. évi
költségvetés fogja tartalmazni.
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Bizottságok átruházott hatáskörben tett intézkedései
2013. október, november, december, 2014. január
Humán Bizottság
202/2013. (X. 3.) számú határozatában lakásszerződés-hosszabbításról döntött.
203/2013. (X. 3.) számú határozatában a Dombóvár, Tanácsköztársaság tér 1. fsz. 1.
szám alatti önkormányzati bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálásáról
döntött.
204/2013. (X. 3.) számú határozatában a Dombóvár, Teleki u. 14. II. 9. szám alatti
önkormányzati bérlakásra benyújtott pályázatot bírálta el.
205/2013. (X. 3.) számú határozatában az orvosi rendelők üzemeltetési feladatainak
megosztásáról döntött.
212/2013. (X. 16.) számú határozatában a Dombóvár, Kossuth u. 27.4. szám alatti
szociális alapon kiadható önkormányzati lakásban bérlő kijelöléséről döntött.
228/2013. (X. 29.) számú határozatában a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény
végrehajtásából eredő, önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos feladatokról
foglalt állást.
232/2013. (XI. 7.) számú határozatában a képviselő-testület csütörtöki naptól eltérő
időpontban való összehívásának engedélyezéséről döntött.
236/2013. (XI. 26.) számú határozatában az óvodák 2012/2013. évi nevelési évről
szóló beszámolójáról döntött.
237/2013. (XI. 26.) számú határozatában az óvodák pedagógiai programját, szervezeti
és működési szabályzatát, valamint házirendjét hagyta jóvá.
238/2013. (XI. 26.) számú határozatában az óvodavezetői állás betöltésére pályázat
kiírásáról döntött.
242/2013. (XI. 26. ) számú határozatában a hivatali szolgálati lakásba bérlő
kijelöléséről döntött.
243/2013. (XI. 26.) számú határozatában piaci alapon kiadott önkormányzati bérlakás
bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
244/2013. (XI. 26.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati lakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
245/2013. (XI. 26.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati lakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
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246/2013. (XI. 26.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati lakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
247/2013. (XI. 26.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati lakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
248/2013. (XI. 26.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati lakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
251/2013. (XII. 3.) számú határozatában a 242/2013. (XI. 26.) számú bizottsági
döntést vizsgálta felül.
252/2013. (XII. 12.) számú határozatában a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj 2014. évi fordulójára beérkezett pályázatokat bírálta
el.
253/2013. (XII. 12.) számú határozatában a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj 2014. évi fordulójára beérkezett pályázatokat bírálta
el.
257/2013. (XII. 17.) számú határozatában piaci alapon bérbe adott önkormányzati
bérlakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
258/2013. (XII. 17.) számú határozatában piaci alapon bérbe adott önkormányzati
bérlakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
259/2013. (XII. 17.) számú határozatában piaci alapon bérbe adott önkormányzati
bérlakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
260/2013. (XII. 17.) számú határozatában piaci alapon bérbe adott önkormányzati
bérlakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
261/2013. (XII. 17.) számú határozatában piaci alapon bérbe adott önkormányzati
bérlakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
262/2013. (XII. 17.) számú határozatában piaci alapon bérbe adott önkormányzati
bérlakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
263/2013. (XII. 17.) számú határozatában piaci alapon bérbe adott önkormányzati
bérlakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
264/2013. (XII. 17.) számú határozatában piaci alapon bérbe adott önkormányzati
bérlakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
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265/2013. (XII. 17.) számú határozatában piaci alapon bérbe adott önkormányzati
bérlakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
266/2013. (XII. 17.) számú határozatában piaci alapon bérbe adott önkormányzati
bérlakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
267/2013. (XII. 17.) számú határozatában piaci alapon bérbe adott önkormányzati
bérlakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
268/2013. (XII. 17.) számú határozatában piaci alapon bérbe adott önkormányzati
bérlakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
269/2013. (XII. 17.) számú határozatában piaci alapon bérbe adott önkormányzati
bérlakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
270/2013. (XII. 17.) számú határozatában piaci alapon bérbe adott önkormányzati
bérlakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
271/2013. (XII. 17.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati lakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
272/2013. (XII. 17.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati lakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
273/2013. (XII. 17.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati lakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
274/2013. (XII. 17.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati lakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
275/2013. (XII. 17.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati lakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
276/2013. (XII. 17.) számú határozatában a Kaposszekcső, Liget ltp. 5/A F/1. szám
alatti önkormányzati bérlakásra benyújtott pályázatot bírálta el.
276/2013. (XII. 17.) számú határozatában a Kaposszekcső, Liget ltp. 6/B I/5. szám
alatti önkormányzati bérlakásra benyújtott pályázatot bírálta el.
3/2014. (I. 28.) számú határozatában az óvodákat érintő döntésekről döntött.
9/2014. (I. 28.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati lakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
10/2014. (I. 28.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati lakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
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11/2014. (I. 28.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati lakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
12/2014. (I. 28.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati lakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
13/2014. (I. 28.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati lakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
14/2014. (I. 28.) számú határozatában a piaci alapon bérbe adott önkormányzati
bérlakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
15/2014. (I. 28.) számú határozatában a piaci alapon bérbe adott önkormányzati
bérlakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
16/2014. (I. 28.) számú határozatában a piaci alapon bérbe adott önkormányzati
bérlakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
17/2014. (I. 28.) számú határozatában a piaci alapon bérbe adott önkormányzati
bérlakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
18/2014. (I. 28.) számú határozatában a piaci alapon bérbe adott önkormányzati
bérlakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
19/2014. (I. 28.) számú határozatában a piaci alapon bérbe adott önkormányzati
bérlakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
20/2014. (I. 28.) számú határozatában a piaci alapon bérbe adott önkormányzati
bérlakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
21/2014. (I. 28.) számú határozatában a piaci alapon bérbe adott önkormányzati
bérlakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
22/2014. (I. 28.) számú határozatában a piaci alapon bérbe adott önkormányzati
bérlakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
23/2014. (I. 28.) számú határozatában a piaci alapon bérbe adott önkormányzati
bérlakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
24/2014. (I. 28.) számú határozatában a piaci alapon bérbe adott önkormányzati
bérlakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
25/2014. (I. 28.) számú határozatában a piaci alapon bérbe adott önkormányzati
bérlakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
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26/2014. (I. 28.) számú határozatában a piaci alapon bérbe adott önkormányzati
bérlakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
27/2014. (I. 28.) számú határozatában a piaci alapon bérbe adott önkormányzati
bérlakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
28/2014. (I. 28.) számú határozatában a piaci alapon bérbe adott önkormányzati
bérlakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
29/2014. (I. 28.) számú határozatában a piaci alapon bérbe adott önkormányzati
bérlakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
30/2014. (I. 28.) számú határozatában a piaci alapon bérbe adott önkormányzati
bérlakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
31/2014. (I. 28.) számú határozatában a piaci alapon bérbe adott önkormányzati
bérlakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
32/2014. (I. 28.) számú határozatában a piaci alapon bérbe adott önkormányzati
bérlakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
33/2014. (I. 28.) számú határozatában a piaci alapon bérbe adott önkormányzati
bérlakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
34/2014. (I. 28.) számú határozatában a piaci alapon bérbe adott önkormányzati
bérlakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
35/2014. (I. 28.) számú határozatában a Dombóvár, Tanácsköztársaság tér 1. I/2. sz.
alatti önkormányzati bérlakásra benyújtott pályázatokat bírálta el.
Városgazdálkodási Bizottság:
225/2013. (X. 30.) számú határozatában „100 db beltéri, jó minőségű, esztétikus,
rakásolható, favázas, textilbőr szövettel kárpitozott karszék szállítása" tárgyú
közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának jóváhagyása,
és az ajánlattételre felkérendő gazdasági szereplők körét határozta meg.
233/2013. (X. 30.) számú határozatában a kiskert jelleggel haszonbérbe adott területek
bérbeadásának feltételeit határozta meg.
240/2013. (X. 30.) számú határozatában a "Távközlési szolgáltatás nyújtása a
szükséges berendezések telepítésével" tárgyában lefolytatott ajánlatkérési
eljárás eredményéről döntött.
241/2013. (X. 30.) számú határozatában a "Dombóvár város kezelésében lévő
úthálózat, buszöblök és a parkolók kiszolgáló útjainak gépi síkosságmentesítési és hóeltakarítási munkái, szükség esetén hó-elszállítással 500 m-en
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belüli távolságra, továbbá készenlét biztosítása" tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményéről döntött.
242/2013. (X. 30.) számú határozatában a "Dombóvár, Teleki u. 14. alatti lakóház
(Fecskeház) felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről döntött.
243/2013. (XI. 11.) számú határozatában az autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállítási közszolgáltatás ellátását szolgáló pályázati felhívást és
részletes kiírást hagyta jóvá.
244/2013. (XI. 11.) számú határozatában az Integrált Önkormányzati Szolgáltató
Szervezet által az "Apáczai Csere János Szakközépiskola főzőkonyhájára 1 db
elektromos, légkeveréses sütő vásárlása, beállítással, üzembe helyezéssel és
betanítással" tárgyában lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményéről döntött.
245/2013. (XI. 15.) számú határozatában a TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0015
azonosítószámú "Együtt a jövődért" című projekt pótmunka-igényéről döntött.
246/2013. (XI. 15.) számú határozatában a TÁMOP-3.1.3-10/2-2012-0015
azonosítószámú "Együtt a jövődért" című projekt keretében megvalósuló
Dombóvár, Arany János tér 21. alatti laborkialakítás, épületbővítés műszaki
ellenőri feladatainak ellátása folyamatban lévő építési beruházás közben
tárgyában lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményéről döntött.
256/2013. (XI. 26.) számú határozatában a TÁMOP-3.1.3-10/2-2012-0015
azonosítószámú "Együtt a jövődért" című projekt keretében megvalósuló
Dombóvár, Arany János tér 21. alatti labor-kialakítás, épületbővítés műszaki
ellenőri feladatainak ellátása folyamatban levő építési beruházás közben
tárgyában lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményéről döntött.
257/2013. (XI. 26.) számú határozatában a "130 db beltéri, jó minőségű, esztétikus,
rakásolható, favázas, jól tisztítható kárpitozású kárpitozott karszék és 15 db
beltéri, jó minőségű, esztétikus, rakásolható, favázas, jól tisztítható kárpitozású
kárpitozott karfa nélküli szék szállítása" tárgyában lefolytatott ajánlatkérési
eljárás eredményéről döntött.
271/2013. (XII. 18.) számú a számítástechnikai szoftverek beszerzése az ÁROP-1.A.52013-0027 kódszámú „Szervezeti folyamatok korszerűsítése Dombóvár Város
Önkormányzatánál” című projekt keretében megnevezéssel lefolytatott
ajánlatkérési eljárás eredményéről döntött.
290/2013. (XII. 18.) „Az év dombóvári vállalkozása” kitüntető cím pályázati
felhívását hagyta jóvá.
1/2014. (I. 9.) számú a TÁMOP-3.1.3-10/2-2012-0015 azonosító számú „Együtt a
jövődért” című projekt keretében megvalósuló Dombóvár, Arany János tér 21.
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alatti labor kialakítás, épület bővítés műszaki ellenőri feladatainak ellátása
folyamatban levő építési beruházás közben tárgyában lefolytatott ajánlatkérési
eljárás eredményéről döntött.
2/2014. (I. 17.) számú határozatában a "Dombóvár város kommunális és közvilágítási
célú villamos energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás eljárást
megindító felhívását hagyta jóvá.
3/2014. (I. 17.) számú határozatában a volt Korona Szálló megtámasztási és
állagmegóvási terveinek elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárás ajánlattételi
felhívását hagyta jóvá.
4/2014. (I. 17.) számú határozatában önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadásáról
döntött.
21/2014. (I. 31.) számú határozatában a TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0015
azonosítószámú "Együtt a jövődért" című pályázati támogatással megvalósuló
projekt keretében üzemi, irodai berendezések, felszerelések beszerzése, szükség
esetén üzembe helyezés és betanítás megnevezésű közbeszerzési eljárás
eredményéről döntött.

A bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvek megtekinthetőek az Önkormányzati
Irodán.
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉT ÜLÉS KÖZÖTTI FONTOSABB ESEMÉNYEKRŐL
SZAKMAI:
A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás elleni fizetési meghagyás:
2013. január 1-je óta a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás nem
részesült rendszeresen havonta normatív állami támogatásban, így a Magyar
Államkincstár a havonta esedékes bérek után fizetendő járulékokat nem tudta elvonni
a Társulástól. A 2013. évi központi költségvetésről szóló törvény úgy rendelkezik,
hogy ha a többcélú társulás a 2013. évben nem részesül normatív támogatásban, akkor
a társulás székhelye szerinti települési önkormányzatnak kellett helytállnia a Társulás
befizetési kötelezettségeiért. Ennek következtében nyilvántartásunk szerint jelenleg
több millió forint összegű (nettósítási különbözet) tartozása áll fenn a Társulásnak
Dombóvár Város Önkormányzata felé. Ebből a lényegileg vitatott és hónapok óta nem
rendezett összeg a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás
fenntartásában lévő szervezetek (munkaszervezet, Reménység napközi Otthon és
Fejlesztő Iskola) dolgozói után levont 2012. december havi nettó bér (3.352.184,- Ft)
és annak közterhei (3.672.602,- Ft).
A Magyar Államkincstár 2013. augusztus 12-én készítette el a teljes körű elszámolást.
A Többcélú Társulás elnökének álláspontja szerint a tartozásból 5.049.217,- Ft nem a
Társulást terheli, hanem a 2012. december 31-ig a Társulás fenntartásában működő
Reménység Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola új fenntartóját, a PRESIDIUM
Közhasznú Egyesületet.
A PRESIDIUM Közhasznú Egyesülettel Dombóvár Város Önkormányzata a fentebb
említett feladat ellátására szerződéses kapcsolattal nem rendelkezett.
Az Önkormányzat fizetési meghagyást bocsátott ki a Többcélú Kistérségi Társulással
szemben.
A Többcélú Kistérségi Társulás a követelésünket vitatja.
2014. február 13-án kelt levelemben (melyet testületi ülésen átadtam) felszólítottam
Tóth Zoltán Képviselőt, hogy Dombóvár Város Önkormányzatának érdekeit képviselje
a Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában.
Célszerűnek látszik Tóth Zoltán Képviselő beszámolójának megtárgyalása, az
ebben az ügyben az eddig végzett tevékenységéről.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fizetési meghagyása:
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a 170-003-00645-2011 ügyszámú fizetési
meghagyást bocsátott ki Dombóvár Város Önkormányzatával szemben xy biztosított
2011.11.04.
napján
bekövetkezett
balesetével
összefüggésben
felmerült
egészségbiztosítási ellátások megtérítése címén 7 970 403,- Ft, azaz hétmillió-
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kilencszázhetvenezer-négyszázhárom forint egészségbiztosítási ellátási költséget, mint
tőketartozást, valamint ennek az ellátás folyósításának, illetve az egészségügyi
szolgáltatás finanszírozásának időpontjától a fizetési meghagyás kiadásának napjáig
számított 631 612,- Ft, azaz hatszázharmincegyezer-hatszáztizenkettő forint összegű
kamatát. Továbbá az OEP követel eljárási költség címén 28 258,- Ft, azaz
huszonnyolcezer-kettőszázötvennyolc forintot, tehát mindösszesen 8 630 273,- Ft-ot,
azaz nyolcmillió-hatszázharmincezer-kettőszázhetvenhárom forintot. A fizetési
meghagyással szemben ellentmondással éltünk, illetve a képviseletünkre Dr. Erdélyi
Ildikót megbíztuk.
A fizetési meghagyás a zárt ülés anyagai között megtalálható.
Keresetlevél benyújtása a GYEMSZI ellen:
A testületet már tájékoztattuk arról, hogy kereset benyújtására került sor a Magyar
Állam ellen a kórháznak nyújtott tagi kölcsön kapcsán. A keresetlevél benyújtása előtt
Dr. Halmos Péter ügyvéd közreműködésével egy utolsó egyeztetést kíséreltünk meg,
melyben közvetlenül Dr. Halmos Péter ügyvéd ügyvédi megbízatásán keresztül
kísérelt meg peren kívül egyezséget kötni a GYEMSZI-vel. Az egyezség nem jött
létre, így az ügyvéd úr 2013. november 4. napján kezdődő héten benyújtotta a
keresetet. A keresetlevélben Dombóvár Város Önkormányzata követeli a 2005.
december 20-án és 2005. december 25-én elszámolt 14.850 eFt és 15.150 eFt tagi
kölcsön visszafizetését. A véleményünk továbbra is az, hogy nyitottak vagyunk a
peren kívüli megegyezésre.
További fejlemények az ügyben:
A GYEMSZI a Dombóvári Járásbíróság 4.P.20.526/2013/3. ügyiratszámán vitatta a
követelésünket. A GYEMSZI kérte a Járásbíróságot, hogy tekintettel arra, hogy a
bekövetkezett jogutódlás miatt a követelés Magyar Államra szállt és az átvételi
törvény alapján pedig a követelés megszűnt – utasítsa el a keresetet.
A GYEMSZI a keresetünk elutasítása iránti beadványa indokolását a következők
szerint adta meg:
„A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az
átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII.
Törvény (Ttv) 2.§ (2) bekezdése szabályozza a jogutódlás kérdését, melynek
értelmében a települési önkormányzatok minden jogviszonyában, mely az átvett
intézményekkel, illetve az átvett vagyonnal kapcsolatos, a GYEMSZI képviselte magyar
állam lép, átvéve az önkormányzatok jogait és kötelezettségeit.
Ezen jogszabályhely alapján minden olyan önkormányzati kötelezettség esetén, amely
az átvett intézményhez, vagyonhoz köthető a magyar állam áll helyt 2012. május 1-től,
és minden önkormányzatot megillető jogosultság ugyanezen időponttól a magyar
államot illeti meg.
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Az átvétel során az önkormányzatunk nyilatkozott arról, hogy milyen tartozásai és
milyen követelései állnak fenn az átvett intézménnyel szemben, melyet az átadásátvételi jegyzőkönyv is tartalmaz, ezek kötött szerepel az intézménynek nyújtott tagi
kölcsön is.
A fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi
háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os
tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési
szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről
szóló 2013. évi XXV. törvény (Átvételi tv) 3.§ (3) bekezdése alapján a megszüntetésre
kerülő gazdasági társaságok adóságot keletkeztető ügyleteiből származó valamennyi
joga és kötelezettsége 2013. április 1-vel a magyar államra száll. Ezen jogszabályi
rendelkezés alapján a kötelezetti oldalon a magyar állam jelent meg.”
A GYEMSZI véleménye szerint a Ttv alapján a jogosulti, míg az Átvételi tv alapján a
kötelezetti pozícióban a magyar állam áll, ezért a kötelem 2012. április 1-vel
megszűnt.
A Dombóvári Járásbíróság a 4.P.20.526/2013/4. szám alatt idéző végzést bocsátott ki
2014. február 6. napján 8:30 percre.
Dombóvári Járásbíróság a 4.P.20.526/2013/7. számú jegyzőkönyve tartalmazza a
Dombóvár Város Önkormányzat felperes és Magyar Állam (képviseli GYEMSZI)
alperes ellen kölcsön visszafizetése iránt indított ügyben a Dombóvári Járásbíróságon
megtartott tárgyaláson elhangzottakat.
Dr. Halmos Péter ügyvéd hangsúlyozta, hogy az Nkft-nek a 2013. év márciusában
elfogadott mérlege, mely mérleg kiegészítő mellékletében szerepel tényként, hogy az
Nkft. továbbiakban is tartozásként, kölcsöntartozásként tartja nyilván az
önkormányzattal szembeni kölcsöntartozását. A mérleget a Magyar Állam, illetőleg a
Magyar Állam képviselője és az Nkft. vezetője aláírta, a Magyar Állam illetőleg a
Magyar Állam képviselője úgy írta alá, hogy alapítói határozattal nyilvánvalóan
elfogadta a mérleget, így kerülhetett be a közhiteles nyilvántartásba.
Az Ügyvéd Úr hangsúlyozta egy hasonló ügyben a törvényszék és az ítélőtábla is úgy
foglalt állást, hogy ezzel a közhiteles nyilvántartásba történő benyújtással s a mérleg
elfogadásával megtörtént a tartozás elismerése, kifejezett elismerése.
Az alperes (Magyar Állam képviselője) azt mondta, „hogy egy mérlegben szereplő
tétel nem bizonyítja a kölcsöntartozás jogosságát vagy jogtalanságát”.
Ügyvéd Úr erre a következők szerint reagált: „Én úgy gondolom, hogy olyan
kijelentést nem vettem még, hogy egy mérlegnek nincs relevanciája, hát hogyha itt
tartanánk, akkor hogy is mondjam balkanizálódna ez a teljes közeg, meg ez az eljárás,
a teljes ország, figyelemmel arra is, hogy a számviteli törvény az a valódiság elvén,
tehát azt hangsúlyozni nagyon fontos a számviteli elv alapján, hogy a valódiság elve,
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hogyha így közelítem meg ezt a mérleget, és ha lefordítom a T. Kolléganő által
mondottakat, akkor ő azt mondja, hogy egy nem valós mérleg került becsatolásra
tudatosan, a Magyar Állam által tudottan egy nem valós mérleg került becsatolásra egy
közhiteles nyilvántartásba, és nyilvánvalóan ilyen kijelentést nem lehet tenni.”
Hangsúlyozta az Ügyvéd Úr, hogy a kórházak átvételére vonatkozó jogszabály nem
vonatkozik a tagi kölcsönkövetelésre, hiszen a kölcsönkövetelés egy önálló polgárjogi
kötelem.
Az Ügyvéd Úr még hangsúlyozta a visszamenőlegesen nagyon nem lehet
jogszabályként hatályosságot, érvényességet megállapítani. Ez a visszamenőleges
jogalkotás tilalma.
Az átadás-átvételi jegyzőkönyv 2012. június 8-án kelt a GYEMSZI által és hivatkozott
a 2012. évi XXXVIII. törvényre alapozott ellenkérelem 2012. július 1-jén, illetőleg
július 2-án lépett hatályba, akkortól hatályos, a 2013. évi XXV. törvény pedig
értelemszerűen 2013. évtől lett, 2013. III. hó 28-tól hatályos.
A bíróság végzésével megállapította, hogy új határnapot hivatalból tűz, melyre a peres
feleket a jogi képviselőket és a meghallgatni kért tanukat írásban rendeli idézni.
A Dombóvári Járásbíróság bírója kérte csatolni az Ügyvéd Úr által kért iratokat,
többek között aláírt mérleget kiegészítő mellékletekkel együtt.
A KVG Zrt. és az önkormányzat közötti per:
2013. november 7. napján a Szekszárdi Törvényszék Dombóvár Város
Önkormányzata alperes és a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. felperes számlatartozás
megfizetése iránti perben tárgyalást tartott.
A Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. a perértéket 50.199.226,- Ft értékben kérte
megállapítani, az illetékfizetési kötelezettségének eleget tett.
Dombóvár Város Önkormányzatának jogi képviselője a tárgyalási napon felhívta a
Bíróság figyelmét arra, hogy a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. követelése, a
követelés nagysága időről időre változik. A különböző egyenlegközlő iratokban
követeltek tőlünk már közel 72 milliót, 89 milliót, volt már 43 és 36 milliós követelt
összeg is. Most 50.199.226,- Ft összegben állapították meg azt, hogy mennyi a vitatott
tartozás összege.
A Bíróság Vas József igazságügyi szakértő által előadottakat elfogadta. Vas József
igazságügyi szakértő a Bírósághoz, és a felekhez eljuttatott szakvéleményében előadta,
hogy igazságügyi könyvszakértői véleményt a KVG. könyveiből nem tud készíteni,
mert a közszolgáltatási szerződés a KVG. részéről szolgáltatott adatokból nem
állapíthatók meg.
A Dombóvár Város Önkormányzatának jogi képviselője a teljesítést elismerte, de
továbbra is kérte a Bíróságot, hogy kötelezze a KVG. Zrt.-t arra, hogy az elszámolási
kötelezettségének tegyen eleget.
A KVG. Zrt. szakértői bizonyítást, könyvszakértő kirendelését indítványozta azzal,
hogy amennyibe a könyvszakértő a KVG. Zrt.-nél alapbizonylatokkal nem igazolható
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költségek meghatározása körében szükségesnek találná hulladékgazdálkodásban jártas
szakértő bevonását, úgy a KVG. Zrt. a hulladékgazdálkodás szakterületben jártas
szakértő kirendelésére vonatkozó indítványt is tesz.
A Bíróság felhívta a KVG. Zrt.-t, hogy helyezzen elnöki letétbe 300.000,- Ft szakértői
díjat.
A Bíróság felhívta továbbá a KVG. Zrt.-t, hogy tizenöt nap alatt az Önkormányzattal
közösen indítványozott szakértő nevét és címét jelentse be.

A
Szekszárdi
Törvényszék
17.G.40.016/2013/16.
számú
végzésével
könyvszakértőként Kissné Remetei Beátát igazságügyi könyvszakértőként rendelte ki.
A Bíróság végzésével döntött arról, hogy a szakértő feladatát képezi – „a periratok
áttekintését és a felperes közszolgáltatási tevékenységének 2004., 2005. és 2006. évi
könyvviteli adatai vizsgálatát követően – a következő kérdések megválaszolása:
1. Annak megállapítása, hogy a felperes által készített költségelszámolás megfelele a Hgt.29. §/1/ bekezdés szerinti elkülönített és részletes költségelszámolásnak.
2. Annak meghatározása, hogy a 2004., 2005. és 2006. években a települési
szilárd hulladék összegyűjtésével
és közvetített szolgáltatásként az
elhelyezésével és ártalmatlanításával Dombóvár város területén végzett
szolgáltatás teljesítése során milyen ráfordításai (a szolgáltatáshoz kapcsolódó
közvetlen költségek és felosztott közvetett költségek) merültek/merülhettek fel a
felperesnél, amennyiben a felperes az önköltségszámítás rendjére vonatkozó
belső szabályzattal rendelkezik, arra figyelemmel a felperes által készített
önköltségszámítás felhasználásával, ha a felperes önköltségszámítást nem
végez, elsősorban az 5/F/1. szám alatt csatolt, az előzményperben előírt
elszámolási
kötelezettség
teljesítéseként
készített
önköltségszámítás
ellenőrzésével.
A szakértő attól függően, hogy a felperes a költségeit csak költségnemenként,
vagy költségnemek és költséghelyek-költségviselők szerint tartja-e nyilván,
használhatja fel közvetlenül a felperes költségkimutatásait annak
utókalkulációval történő meghatározásához, hogy a vizsgált években a
dombóvári települési szilárd hulladék összegyűjtésével és elhelyezésével (azzal
ok-okozati összefüggésben) a felperesnél az egyes költségnemeken (anyagi
jellegű költségek, személyi jellegű költségek, értékcsökkenési leírás, egyéb
költségek) belül milyen összegű tényleges költségek merültek fel, hozzászámolva
az általános költségek között elszámolt, de megfelelő mutatók és módszerek
segítségével az adott szolgáltatáshoz kapcsolható általános költségeket is.
3. Annak meghatározása, hogy a 2004., 200. és 2006. években végzett lakossági
szilárd hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan az alperest a lakosságtól átvállalt
közszolgáltatási díj címén milyen összegben terheli fizetési kötelezettség a
felperes felé.
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Annak meghatározása, hogy az alperes előbbi kötelezettségének teljesítését a
feleknek milyen tartalmú alapbizonylatokkal kell bizonylatolniuk.
4. Annak kimutatása, hogy 2004., 2005. és 2006. években az alperesnek végzett
közszolgáltatásra alperesnek milyen összegű fizetési kötelezettsége keletkezett a
felperes felé.
5. Annak meghatározása, hogy az alperes a jogviszonyból eredő fizetési
kötelezettségét mikor és mennyiben teljesítette,a 3. és 4. pontokba foglalt fizetési kötelezettség, és az alperes teljesítése
figyelembevételével az alperes fennálló tartozása meghatározása.
6. A 2., 3., 4., és 5. pontokban írt kérdések megválaszolásának esetleges akadálya
leírása, amennyiben a szakértő rendelkezésére bocsátott számviteli
nyilvántartásból, könyvelési anyagból azok megválaszolása nem lehetséges, az
üggyel összefüggő szakmai észrevételek megtétele.”
A Szekszárdi Törvényszék az igazságügyi szakértőt kötelezte arra, hogy a
szakvéleményét 45 nap alatt nyújtsa be.
Felmentették Szabó Lorándot az ellene indított magánvádas büntetőeljárásban
Naszvadi Balázs magánvádas büntetőeljárást, valamint polgári peres eljárást indított
Szabó Loránd polgármester ellen. Naszvadi Balázs feljelentésében azt állította, hogy
róla Szabó Loránd a facebook-on található beírásában olyan kijelentéseket tett, amely
magalapozza a rágalmazás vétségének elkövetését, valamint személyiségi jogainak
megsértését. A büntetőeljárás jogerősen lezárult, amely azt állapította meg, hogy az
inkriminált bejegyzések nem sértőek, ezért a rágalmazás ténye sem állapítható meg,
tehát a bíróság Szabó Lorándot a magánvád alól jogerősen felmentette. A polgári peres
eljárás még folyamatban van, mert a bíróság a büntetőeljárás jogerőre emelkedéséig
azt felfüggesztette, mivel annak ítélete erre az eljárásra kihatással van.
Bírósági végrehajtó megkeresése
Tóth Éva önálló bírósági végrehajtó a 039.V.0662/2013/12. végrehajtási ügyszámon a
2013.11.06. napján kelt és a 2013.11.12. napján a Polgármesteri Hivatalhoz érkezett
levelében megkereséssel élt a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 47. § (2) bekezdésére
hivatkozva, hogy mint illetékes adóhatóság közölje, hogy az illetékességi területén a
„Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ- adós rendelkezike adóköteles ingó- és ingatlan vagyontárggyal.
A megkeresés a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság által az
1.M.170/2012/14. szám alatt kiállított végrehajtható okirat alapján történt, ahol az
önálló bírósági végrehajtó a kártérítésként határozta meg a követelés jogcímét.
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Az önálló bírósági végrehajtó a Vht. 47. § (3) bekezdése alapján nyolc napos határidőt
adott az adatszolgáltatás teljesítésére.
A végrehajtói költségátalányról, a végrehajtó díjazásáról és a késedelmi kamat
mértékéről információnk nincs.
A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. volt ügyvezetője munkaügyi pere
A Bíróság jogerősen lezárta a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. és volt
ügyvezetője közötti egyik jogvitát.
A Szekszárdi Törvényszék a 10.Mf.20.034/2013/4. számú jogerős ítéletével
3.180.000,- Ft-ra szállította le Szűcs István követelését.
A Bíróság a másodfokú ítéletében Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft-t
„hozta ki” pernyertesként és ezért kötelezte a volt ügyvezetőt 150.000,- Ft összegű
részperköltség megfizetésére. A Bíróság kötelezte Szűcs Istvánt, hogy 381.000,- forint
első fokú, 508.000,- forint fellebbezési illetéket fizessen meg.
A volt ügyvezető keresetében a 2011. évre 3.180.000,- forint, a 2012. évre 6.360.000,forint elmaradt prémium és kamata megfizetésére kérte kötelezni a Dombóvár és
Környéke Víz- és Csatornamű Kft-t.
Az elsőfokú munkaügyi bíróság ítéletében kötelezte a Dombóvár és Környéke Víz- és
Csatornamű Kft-t, hogy fizessen meg Szűcs Istvánnak 9.540.000,- forint elmaradt
munkabért, és ezen összegből 3.180.000,- forint után 2012. május 26. napjától
6.360.000,- forint után 2013. június 1. napjától járó kamatát, valamint 445.500,- forint
perköltséget.
A Szekszárdi Törvényszék a munkaügyi bíróság ítéletét részben megváltoztatta.
A Szekszárdi Törvényszék ítéletébe rámutatott, hogy a 2011. évre kiírt
prémiumfeltételek teljesítése nem volt vita tárgya.
A 2012. évi prémium igény tárgyában a másod fokú bíróság nem osztotta az elsőfokú
bírósági álláspontot. A Törvényszék szerint, hogy a munkaszerződésben nem
keletkezett a volt ügyvezetőnek jogosultsága a prémium összegére.
Annak a törvényszék semmilyen jogi indokát nem találta, hogy a prémiumfeladat
hiánya esetén az első fokú bíróság álláspontja szerinti maximum összegű éves
prémiumra a volt ügyvezetőnek jogosultsága keletkezett volna.
Keresetlevél benyújtása Csikóstőttős Önkormányzata ellen
Hosszú egyeztetések után Dombóvár Város Önkormányzata képviseletében Dr.
Halmos Péter ügyvéd benyújtotta keresetét Csikóstőttős Község Önkormányzatával
szemben az intézményfenntartói hozzájárulás teljes összegének megfizetése iránt.
Véleményünk szerint a Kapos-menti Oktatási Társulás intézményfenntartói pénzügyi
hozzájárulását Csikóstőttős Önkormányzata nem maradéktalanul fizette meg.
Azt gondoljuk, hogy a társulási megállapodás 11. pontja egyértelműen rendelkezett a
költségek viselésének arányáról és teljesítésének feltételeiről. A társulásban részt vevő
képviselőtestületek a költségvetést előzetesen véleményezték, egyidejűleg legkésőbb
minden év január 31-ig határozatukkal elfogadták az intézmény működéséhez
biztosított költségvetési hozzájárulás összegét.
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Vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén az önkormányzatok azonnali
beszedési megbízás alkalmazásában állapodtak meg.
Mindezek ellenére az Önkormányzat fizetési kötelezettségének nem tett eleget.
Kértük a keresetlevélben a Bíróságot, hogy kötelezze Csikóstőttős Község
Önkormányzatát 7.713.125,-Ft tőke és annak a Ptk. 301/A. § szerinti késedelmi
kamatainak megfizetésére.
Megjegyezzük, hogy már több alkalommal felszólítottuk Csikóstőttős Önkormányzatát
a megállapodás alapján fizetendő hátralékos pénzügyi hozzájárulás teljesítésére.
Kéréseinkre több esetben választ se kaptunk. Így a keresetlevél benyújtása
elkerülhetetlenné vált.
A 157/2013. (IV. 25.) Kt. határozat végrehajtását felfüggesztő polgármesteri vétó
visszavonása
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. §ában foglaltak szerint a 157/2013. (IV. 25.) Kt. határozat ismételt megtárgyalását
kezdeményeztem, tekintettel arra, hogy a véleményem szerint a döntés az
Önkormányzat érdekeivel ellentétes volt. A testületi döntés végrehajtása hátráltatta
volna az Országgyűlés Hivatalával folyó jó hangulatú és konstruktív megbeszéléseket.
A Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Beszámoló a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről,
tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló 1. számú előterjesztés
keretén belül kezdeményeztem a 157/2013. (IV. 25.) Kt. határozat ismételt
megtárgyalását:
- 2013. május 30-án
- 2013. június 27-én
- 2013. szeptember 12-én
- 2013. szeptember 26-án
- 2013. október 31-én
A Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án, 2013.
június 27-én, 2013. szeptember 12-én, 2013. szeptember 26-án, 2013. október 31-én
megtartott testületi ülések majd mindegyikén tárgyalta a 157/2013. (IV. 25.) Kt.
határozatban foglaltakat, a Kossuth-szoborcsoport ügyét. Természetesen a
tájékoztatást, az üggyel kapcsolatos időközbeni változásokat átvezettem az
előterjesztésben.
Öt alkalommal terjesztettem be a testület elé a 157/2013. (IV. 25.) számú Kt.
határozatot ismételt megtárgyalásra, és ezeken a testületi üléseken, egyetlen egy
alkalommal sem hozott a testület olyan döntést, melyben megerősíti a minősített
többségű döntésével a 157/2013. (IV. 25.) számú Kt. határozatát, vagy esetleg az
időközi változásokhoz igazodva dönt az eredeti előterjesztésről.
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A Képviselő-testület a 157/2013. (IV. 25.) Kt. határozat végrehajtását a 2013. június
27-ei rendes ülésén a 226/2013. (VI. 27.) Kt. határozatával meghosszabbította 2013.
július 31. napjáig.
A polgármesteri vétó visszavonását megalapozta és alátámasztotta a Tolna Megyei
Kormányhivatal jogi álláspontja:
A Tolna Megyei Kormányhivatal 2013. június 12. napján a XVII-B-22/828-2/2013.
számú levelének második oldal 12. bekezdése, melyben a Kormánymegbízott Úr a
következők szerint fogalmazott:
„Mivel a kezdeményezés a polgármester értékítéletén, véleményén alapul, ezért
véleményünk szerint nincsen akadálya annak, hogy a polgármester a döntés
újratárgyalására irányuló kezdeményezését visszavonja. A visszavonással
tulajdonképpen elhárul a Határozat végrehajthatósága előtti akadály.”
A Tolna Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja a 2013. december 5. napján
kelt XVII-B-22/1293-2/2013. számú törvényességi felhívás 2. oldalának 15. bekezdése
hasonlóan a XVII-B-22/828-2/2013. számú levélben foglaltakhoz a következők szerint
fogalmaz:
„A mulasztásos törvénysértés mindaddig fennáll, amíg a Képviselő-testület részéről
nem születik az ismételt tárgyalás során minősített többségű döntés a
kezdeményezéssel érintett Határozat tekintetében, vagy a Polgármester vissza nem
vonja a Határozat ismételt megtárgyalására irányuló kezdeményezését.”
Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület határozatával a döntését nem erősítette meg
és a Kormányhivatal álláspontja szerint fennállt jelenleg a mulasztásos törvénysértés
állapota, a polgármesteri vétót a 157/2013. (IV. 25.) Kt. határozat kapcsán
visszavontam. Erről értesítettem a Városgazdálkodási Bizottság elnökét is annak
érdekében, hogy a határozat rá vonatkozó részét végre tudja hajtani különös tekintettel
az Országgyűlés Hivatalával folytatandó tárgyalásaira.
A Tolna Megyei Kormányhivatal TOB/22/100-4/2014. iktatószámú levelében
értesítette Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a 17-B-22/12931/2013. számú törvényességi felhívásban jelzett jogszabálysértés megszűntetésre
került, erre tekintettel a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeleti részletes
szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Kormányrendelet 3. §-a értelmében a
törvényességi felhívást lezárta.
Tájékoztatás élelmiszercsomagok osztásáról
A 2014. január 30-i ülésen Kiss Béla képviselő részéről elhangzott napirend előtti
felszólalás kapcsán megkereséssel éltünk a „Kapaszkodó” Alapszolgáltató Központ és
a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet felé. Mindkét szervezet arról tájékoztatott
bennünket, hogy a tavalyi évben kizárólag a kisebb települések kerültek támogatásra,
csak ők részesültek élelmiszercsomagokban, ezért a Segélyszervezetnek nem volt
lehetősége támogatást nyújtani városunk számára.
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A „nővérszálló” ingatlan tulajdoni helyzete
A GYEMSZI a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek
átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi
XXXVIII. törvény végrehajtása érdekében az átadásról szóló jegyzőkönyv alapján,
törvényi rendelkezésre alapozva jogutódlás jogcímen megpróbálta bejegyeztetni a saját
vagyonkezelői (tulajdonosi joggyakorlói) jogát és a Magyar Állam tulajdonjogát a
kórházra, az előtte lévő parkolóra, a nővérszállóra, valamint az ideggondozóra (a
tüdőszűrő épületrésze nem is került soha önkormányzati tulajdonba, itt a
nyilvántartásban nem volt szükség átvezetésre). A tulajdonjog és a vagyonkezelői jog
bejegyzését első fokon jóváhagyta a földhivatal, ez ellen fellebbezést nyújtottam be. A
fellebezés eredményeként a másodfokon eljáró ingatlanügyi hatóság a parkoló és a
nővérszálló (a 2905 és 2895/1 hrsz-ú ingatlanok) esetében elutasította a Magyar Állam
tulajdonjogának és a GYEMSZI tulajdonosi joggyakorlóként történő bejegyzése iránti
kérelmet, az elsőfokú határozat egyéb rendelkezéseit helyben hagyta. A másodfokú
határozat indoklása szerint a Dombóvári Járási Földhivatal a kérelemhez kötöttség
elvét megsértve túlterjeszkedett az ingatlan-nyilvántartási eljárásban előterjesztett
kérelmen és jogszabálysértő módon rendelkezett a két ingatlanra vonatkozó
bejegyzésről. A fellebbezési díj visszajár.
A Hivatal ügyintézői a Dombóvári Szent Lukács Kórház főmérnökével közösen
helyszíni szemle során győződtek meg 2014. január 15-én a „Nővérszálló” jelenlegi
műszaki állapotáról, amely szemléről jegyzőkönyv is készült. A jegyzőkönyvben
felsorolásra kerültek az ingatlanon tapasztalt, a használatot akadályozó műszaki
problémák, hiányosságok.
Annak érdekében, hogy a Kórház főépületének felújítása időszakában a „Nővérszálló”
épületet használni tudja, 2014. január 24-én levelet küldtünk a GYEMSZI
főosztályvezetőjének, kérve az épületen szükséges alábbi javítási munkák elvégzését:
- tetőszigetelés hibáinak elhárítása,
- nyílászárók szükség szerinti javítása, a kitört üvegek pótlása,
- a megsérült, illetve hiányzó épületgépészeti berendezések (vezetékek, kapcsolók,
lámpák, mosdók, WC-k) pótlása,
- az épület fűtési rendszerének felülvizsgálata, a kazánházi berendezések, a
radiátorok és szerelvények javítása, pótlása,
- a penészesedés kezelése, a vakolatok helyreállítása, a falak fertőtlenítése, festése,
- víz-, villany-, hőfogyasztás mérhetőségének biztosítása a megfelelő
mérőeszközök alkalmazásával.
A vagyonátadással kapcsolatos további problémák („Nővérszálló” ingatlan
tulajdonjogi helyzete, bölcsőde megközelítését biztosító útszolgalmi jog, Kórház
parkoló telekalakítása) tisztázásával kapcsolatban egyeztetés volt 2014. február 11-én,
amelyen az Önkormányzati Hivatal munkatársai mellett a GYEMSZI és a Kórház
képviselői vettek részt. A megbeszélésen áttekintettük a kialakult helyzetet, illetve
szóba került a Kórház fejlesztése. A Kórháznak a leendő felújítás időtartamára lenne
mindenképpen szüksége az épületre raktározási célból, ill. kórházi osztály elhelyezése
miatt. A hosszútávú fejlesztési tervben nem számolnak a volt nővérszállóval,
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ugyanakkor nem mellékes, hogy milyen kórházi beruházások valósulnak meg a
jövőben. A GYEMSZI képviselőit tájékoztattam arról, hogy az épület elhanyagolt,
rossz állapotban van, jelenleg használhatatlan. A hivatal munkatársai egy
állapotfelmérést végeztek az ingatlanon, jegyzőkönyvileg rögzítették a hiányosságokat
és levélben felszólítottuk a GYEMSZI-t, hogy jó gazda gondosságával ügyeljen az
ingatlanra. A GYEMSZI munkatársai nem rendelkeztek felhatalmazással bármilyen
tartalmú nyilatkozat megtételére a tárgyaláson, az önkormányzati álláspontot illetően
pedig arról tájékoztattam őket, hogy szeretnénk megtartani a tulajdonjogot, mivel más
közfeladat (pl.: idősellátás) céljára tudnánk az ingatlant hasznosítani, fenntartva, hogy
a kórházi fejlesztéshez kapcsolódóan nincs akadálya az ideiglenes használat
biztosításának a Kórház részére. Az állami fenntartó kollégai – konstruktívan állva a
helyzet megoldásához – kérték, hogy ezt írásban is fejtsük ki, és majd ezt követően
formálnak véleményt. A felek egyetértettek abban, hogy az ingatlan „gazdátlansága”
senki érdekét nem szolgálja, ezért mihamarabb pontot kel tenni az ügyre.
Közel félmilliárd forint kedvezményezettje lett Dombóvár
Január 9-én a Városháza Ujváry termében Szabó Loránd, Dombóvár polgármestere –
egy sajtótájékoztató keretében – aláírt egy fontos kistérségi beruházáshoz kapcsolódó
támogatási szerződést. A szerződés nem kevesebb összegről, mint 481.577.029
forintról szól, melynek kedvezményezettje Dombóvár Város Önkormányzata.
Még 2010-ben városunk és a környék 12 települése összefogott a térség európai uniós
és hazai jogszabályokban meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő
közüzemi ivóvízellátás gazdaságos és hatékony megoldása érdekében. Attala, Csibrák,
Csikóstőttős, Csoma, Dalmand, Dombóvár, Döbrököz, Gyulaj, Kapospula,
Kaposszekcső, Kocsola, Kurd és Szabadi települések önkormányzatai részvételével
alakult meg a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás a
térségi ivóvízminőség-javító program megvalósítására.
A Társulás 2010-ben pályázatot nyújtott be a tervek elkészítésnek finanszírozására,
melyre 60.520.000,- Ft EU és hazai forrásból származó támogatást nyert el. A Társulás
a saját forrás kiegészítésére a Belügyminisztériumtól további 10.680.000,- Ft EU
Önerő Alap támogatásban részesült. Az előkészítési munkák során elkészültek az
építési engedélyes tervek, és az építési beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás
dokumentumai, elindultak a szükséges építési és vízjogi engedélyezési eljárások.
Az ivóvízminőség-javító program következő mérföldköve a projekt megvalósítási
szakaszára a második fordulós pályázat benyújtása volt 2013. áprilisában. A Társulás a
2013. szeptember 27-én kelt támogatói döntés értelmében 2.356.618.757,- Ft EU és
hazai forrásból származó támogatásban részesült. A projekt elszámolható összköltsége
2.838.195.786,- Ft. A Társulás a saját forrás kiegészítésére a Belügyminisztériumhoz
benyújtott pályázattal 481.577.029,- Ft EU Önerő Alap támogatást nyert el, ezzel a
térségi ivóvízminőség-javító program keretében megvalósuló beruházások csaknem
teljes mértékben állami és uniós támogatásból valósulhatnak meg. Az Önerő Alaphoz
kapcsolódó szerződés aláírására került most sor.
A projekt során új nyomvonalon épülő távvezetéken keresztül kerül átvezetésre
Dombóvárról az ivóvíz Kaposszekcső és Csikóstőttős településekre, a jelenlegi
távvezeték megszűnik. A dombóvári ivóvízhálózathoz csatlakozik majd – szintén
távvezetéken keresztül – Kapospula Alsóhetény településrésze, valamint Kapospulától
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továbbhaladva Attala, Csoma és Szabadi települések ivóvízhálózata. A Dombóvárhoz
tartozó Szarvasd pusztáról távvezetékkel lesz továbbvezetve az ivóvíz Nagypáltelep
(Döbrököz), Alsóleperd (Dalmand) pusztákon keresztül Szilfás pusztáig (Dombóvár).
Dalmand és Kocsola községekben helyi víztisztító technológiát telepítenek.
Döbröközön új vízbázis és helyi vízkezelés létesül. Gyulajon helyi vízkezelési
technológia létesül, ahonnan Kurd és Csibrák felé kerül átvezetésre az ivóvíz, így
Gyulaj központtal egy mikrotérségi víziközmű-rendszer jön létre.
A Kormány egyik kormányhatározatával a projekt saját hatáskörben történő
megvalósításáról döntött. Az indokolás szerint szigorú ütemezés tartása mellett van
csak esély arra, hogy a beruházás uniós támogatásból történő finanszírozása 2015.
július 30-ig a forrásvesztés lehető legkisebb kockázatával valósuljon meg.
Ismét kerékpárosbarát település lettünk
Az idei évben január 22-én ünnepélyes keretek között kerültek átadásra a
Kerékpárosbarát Település és Munkahely 2013. címek, mely során Dombóvár a
település kategóriában a díjazottak között szerepelt. A 61 pályázó közül 23 település és
28 munkahely részesült elismerésben. A Kerékpárosbarát Település pályázatok
elbírálásában fontos szempont volt a kerékpáros infrastruktúra nagysága és minősége,
a helyben szervezett kerékpáros rendezvények, a szemléletformálás terén tett lépések
vagy a fejlesztésekre fordított keret mértéke. A rendezvények szervezése terén az
Önkormányzat megpróbál minél több civil szervezetet bevonni, mert ennek
köszönhetően még több emberhez eljut hívó szavuk. A kerékpáros programok
szervezésében és lebonyolításában kiemelkedő szerepet vállal és játszik a fiatalokból
álló, extrém kerékpáros csapat, a D-ride Sport Club, akik közreműködnek a fiatalabb
korosztály mozgósításában is, s az Önkormányzat által indított „Dombóvári Zöldküllős
vagyok” kezdeményezés is a kerékpározást hivatott népszerűsíteni.
A díjak átadására Szentendrén, a Regionális Környezetvédelmi Központban került sor,
melyet egy konferencia előzött meg. A résztvevő települések, cégek képviselői többek
között megismerkedhettek a Mobile 2020 projekttel, valamint hasznos,
kerékpárosbarát, gyakorlati-technikai módszereket sajátíthattak el. Az előadásokat
követően a díjazottak dr. Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkártól vehették át
az okleveleket.
79 dombóvári fiatal kapott ösztöndíjat
Elbírálásra kerültek a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2014. évi
fordulójára beérkezett pályázatok. A költségvetési keretből a beérkezett 95 pályázat
közül a hallgatók szociális körülményeinek figyelembevételével 2014. évben 79
hallgató 10 hónap időtartamra 4000,- Ft/fő/hónap összegű „A” típusú ösztöndíjban
részesült. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójában
„B” típusú pályázatot senki sem nyújtott be. Az elnyert pályázatokról szóló értesítést a
napokban írta alá Szabó Loránd polgármester.
Kerényi Zsolt képviselő tartozása
A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal jogelődje, a Dombóvár Város
Polgármesteri Hivatal és Kerényi Zsolt 7200 Dombóvár, Gárdonyi u. 14. sz. alatti
lakos volt alpolgármester között 2010. december 21. napján megállapodás jött létre,
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melynek 3. és 5. pontjából kitűnően a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
tulajdonát képező mobiltelefon készülék korlátozott forgalmú használatára lett Kerényi
Zsolt részére biztosítva.
A megállapodás 6. pontja rögzítette, hogy a biztosított összegű lebeszélhetőséget
meghaladóan és az ingyenesen küldhető sms-ek számát meghaladóan a telefon
használatával kapcsolatosan felmerülő költségek viselésére már Kerényi Zsolt köteles.
Kerényi Zsolt 2012. év szeptemberében és 2012 decemberében a telefon segítségével
autópálya díjat fizetett, ennek – a hivatal által 2012. év szeptemberében és 2012.
decemberében kiállított számlák alapján leszámlázott – költségét azonban a mai napig
nem fizette meg.
Önkormányzat kimutatása szerint
- a 2012.09.24. napján kelt, E-12-200 számú számla alapján fennálló és
2012.10.11. napján esedékessé vált 3.175,- Ft összeg,
- a 2012.09.24. napján kelt, E-12-201 számú számla alapján fennálló és
2012.10.11. napján esedékessé vált 3.175,- Ft összeg és
- a 2012.11.29. napján kelt, E-12-246 számú számla alapján fennálló és
2012.12.09. napján esedékessé vált 6.350,- Ft összeg kiegyenlítése nem történt
meg, holott a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal írásbeli felszólításait
követően a tartozását Kerényi Zsolt sem vitatta.
Mindezek alapján megbíztam Dr. Erdélyi Ildikó Ügyvédnőt, hogy Kerényi Zsolt 7200
Dombóvár, Gárdonyi u. 14. szám alatti lakosa ellen a 15.875,- Ft. és járulékai tartozás
megfizetése ügyében az esetleges peres eljárásra is kiterjedően jogi képviselőként
eljárjon. Kerényi Zsolt ellentmondással élt a tartozása ügyében, ezért az eljárás „perré
alakult”.
Perköltség megtérítése a polgármester részére
A Szekszárdi Törvényszék 10.Mf.20.046/2013/4. számú jogerős végzésével kötelezte
Dombóvár Város Önkormányzatát, hogy Szabó Loránd részére 15 nap alatt fizesse
meg 20.000,- Ft., azaz húszezer forint fellebbezési perköltséget.
Vonatkozó jogszabályok szerint kell a Képviselő-testület felhatalmazása a Bíróság
ítéletének érvényre juttatásához.
Lejárt szállítói tartozások
Az Állami Számvevőszék előírása szerint a képviselő-testületet tájékoztatni kell a
kifizetetlen szállítói tartozásokról, amelynek a melléklet szerint teszek eleget.
Jól halad a sporttelep tulajdonba vételének procedúrája
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért és ifjúságért felelős államtitkára
levélben arról tájékoztatta a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. főigazgatóját, hogy
hozzájárul a dombóvári Vasút soron lévő (korábban Gyenis Antal utcai) sporttelep
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásához. A Vagyonkezelő Zrt. szeptember végi
724/2013./IX.30. számú határozatában döntött az érintett ingatlanok térítésmentes
önkormányzati tulajdonba adásáról.
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Az 1972/2013.(XII.18.) Korm. határozathoz kapcsolódóan döntés született a MÁV Zrt.
tulajdonában levő, de a vasúttársaság feladatellátásához nélkülözhető dombóvári
ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról.
Az MNV ZRT. kérésére megtörtént a szerződéskötési eljárás lefolytatásához
szükséges adatok megadása, így várhatóan nemsokára megtörténik az ingatlanok,
köztük a sporttelep tulajdonba kerülése is.
Nagyteljesítményű ágaprító segíti a munkát
Dombóvár Város Önkormányzata már régóta tervezte egy olyan berendezés
beszerzését, amely nagyobb vastagságú gallyakat is tud aprítani. A zöldhulladék
begyűjtésekor és a fanyesések alkalmával levágott ágak feldolgozása, darabolása eddig
nagy nehézségekbe ütközött. Most ez a probléma megoldódni látszik. Az
önkormányzat beszerzési szabályzata alapján a pályáztatás eredményeként az
Agrolánc Kft-től vásárolta meg a város azt az ágaprítót, amely október első napjaiban
érkezett meg hozzánk. A belga gyártmányú Vandaele TV 120-as berendezés egy
erőgéphez kardáncsatlakozással kapcsolható. Névleges teljesítménye 12 cm, azaz ilyen
vastagságú ágakat tud ledarálni. A lehető legkorszerűbb biztonsági berendezésekkel
van ellátva. A gallyakat, ágakat kb. 1-2 cm-es darabokra vagdalja össze. A keletkezett
őrlemény komposztálható, mulcsként hasznosítható, de akár fűteni is lehet vele. A
berendezést a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. használja,
telephelye – minden bizonnyal – a perekaci hulladéklerakó lesz. Ide kerül a
zöldhulladék-gyűjtés során begyűjtött szerves anyag. A tervek szerint november
elejétől a gyűjtések közötti időben ide viheti le ingyenesen a lakosság a keletkezett
zöldhulladékot és a 12 cm-nél nem vastagabb ágakat. A későbbiek során – mivel
mobilizálható a berendezés – költségtérítés ellenében „házhoz lehet kérni” a
szolgáltatást. Tehát ha valaki kivág egy fát és nem tudja, mit kezdjen a nagyobb
ágakkal, igénybe veheti az ágdarálót.
Elkezdte munkáját a „Reflektor” munkacsoport
Európai Uniós és hazai szinten is már több éve tart a 2007-2013-as időszakot felölelő
tervezési szakaszt követő új, 2014-től 2020-ig terjedő tervezési ciklusra való
felkészülés. Európai szinten több általános dokumentum készült el, melyek
meghatározzák az új időszak fejlesztési irányvonalait, az elérni kívánt európai szintű
eredményeket. Ennek kapcsán hazánkban is már évek óta zajlik a „háttérmunka”,
azoknak az alapdokumentációknak a kidolgozása, melyek meghatározó szerepet
játszanak majd a következő fejlesztési periódusban.
Városunkban Szabó Loránd polgármester kezdeményezésére 2013 októberében
megalakult a Reflektor munkacsoport, melynek feladata volt az elkövetkező tervezési
időszakra történő fejlesztési lehetőségek, projekt kezdeményezések összegyűjtése,
kidolgozása, véleményezése. A csoportban helyet kapott minden olyan
területfejlesztési szakember, pályázatíró, építész és egyéb szakértő (kultúra, szociális
szféra, sport, környezet- és természetvédelem), aki munkájával és szaktudásával hozzá
tudott járulni egy magasabb színvonalú, teljesebb fejlesztési terv kidolgozásához. A
csoport munkáját a helyi projekt elképzelések összegyűjtése mellett a megyei szintű
fejlesztési dokumentum (koncepció) kidolgozásához szükséges információszolgáltatással, a koncepció véleményezésével kezdte. Ezután a Terület- és
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Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében finanszírozható projektekhez
készítettek elő megyei szintű gazdaságfejlesztési-, kistérségi fejlesztési-valamint az
ágazati operatív programokhoz kapcsolódó részprogramokat. Ezt követően a Reflektor
munkacsoport a helyi erőforrásokra összpontosítva, a magasabb szintű
dokumentumokhoz való illeszkedés figyelembevételével kidolgozta Dombóvár város
2014-2020 tervezési időszakra szóló fejlesztési tervét, az Ivanich-tervet, melyet a
város honlapján (www.dombovar.hu) mindenki megismerhet. 2013. december 18-án a
DOKK rendezvényközpont épületében vállalkozói és civil fórum keretében került
bemutatásra az Ivanich Antal nevével fémjelzett városfejlesztési terv, amely
tartalmazza Dombóvár számára a 2014-2020-as új uniós fejlesztési időszak
elképzeléseit. Mind a tervek mind a különleges bemutató nagy sikert aratott.
Reméljük, hogy városunk minél több partnerre lel az elképzelések megvalósításában,
hogy azokból a lehető legtöbb megvalósulhasson!
Szervezetfejlesztési pályázatot nyert Dombóvár Város Önkormányzata
Az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program támogatási rendszeréhez
Dombóvár Város Önkormányzata 2013. júliusában nyújtott be pályázatot „Szervezeti
folyamatok korszerűsítése Dombóvár Város Önkormányzatánál” címmel. A
Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatóságának vezetője 2013. október elején
tájékoztatta az Önkormányzatot arról, hogy a programot támogatásra érdemesnek
ítélte. A pályázat összköltsége 21.997.670,- Ft, amelynek megvalósításához önerő nem
szükséges.
A pályázat célja kettős: Egyrészt a járások kialakításával megváltozott az
önkormányzatok feladatköre, amely a polgármesteri hivatalok, az önkormányzatok
által felügyelt intézmények szervezeti működésében is változásokat tesz szükségessé.
A pályázat egyik célja a szükséges változások felmérésének, megtervezésének,
megvalósításának és az eredmények visszacsatolásának támogatása. Másrészt cél az
önkormányzatok költségcsökkentésének, hatékonyságnövelésének módszertani és
gyakorlati támogatása annak érdekében, hogy a megváltozott feladat-ellátási rendben
és finanszírozási környezetben is ésszerűen és fenntarthatóan szervezett szolgáltatás
kínálattal, kötelező és önként vállalt feladatokkal vegyenek részt.
Állványok és fekete leplek
Október 28-án kezdték meg a munkákat a Reneszánsz Kőfaragó Zrt. szakemberei a
Szigeterdőben. Első ütemben körbeállványozták a Kossuth szoborcsoport egymástól
különálló tagjait, majd magasnyomású mosóval „tetőtől talpig” leborotválták azokat.
Ezt követően fekete színű textíliával körbetekerték a szobrok körüli állványzatot.
Utóbbira a szkennelés miatt volt szükség. Az általuk használt 3D-s kézi szkenner
ugyanis a struktúrált fehér fény segítségével alkot képet az alkotásokról. Egy-egy
szoborról való mintavétel elkészítése akár egy napig is eltarthat. A számítógépen tárolt
adatok alapján készíti el a cég telephelyén egy kőfaragó gép a szobrok elsődleges
másolatait. Egy szakmai bizottság döntése alapján ezek után készülhetnek el azok a
szobormásolatok, amelyek majd a budapesti Kossuth téren fognak állni. Először
Kossuth Lajos szobráról készül el a hiteles másolat március 15-ére, majd azt követően
a többi szobor is sorra kerül. Ekképpen áll össze maga szoborcsoport, amely
elfoglalhatja végső helyét a tér egy meghatározó helyén.
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Szociális összefogás a nem működő Kerekasztal helyett
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2003. (VIII. 26.)
rendelete szól a szociális szolgáltatásokról. Ebben hozta létre a Helyi Szociálpolitikai
Kerekasztalt is, mely 2010 októberéig kifogástalanul működött. A Kerekasztal
vezetésével egy 2011. szeptemberi – ma is érvényben lévő – határozat a mindenkori
szociális ügyekkel foglalkozó bizottság elnökét bízza meg. A Helyi Szociálpolitikai
Kerekasztalt már évek óta nem ült össze.
Erre pedig nagy szükség lenne, hiszen a lakosság egyre nagyobb mértékű
elszegényedését a segélyben és egyéb juttatásokban részesülők folytonosan növekvő
száma jól bizonyítja. Szükség lenne tehát a minél nagyobb mértékű segítségnyújtásra
és ennek a lehető legmagasabb szintű koordinálására. Ennek érdekében hívott össze
Szabó Loránd polgármester egy egyeztetést október 21-ére. Ezen részt vettek a
dombóvári nyugdíjas szervezetek, a vöröskereszt, a szociális intézmények, az
egyházak, a roma egyesület képviselői, valamint az önkormányzat szociális
osztályának munkatársai. Ezen az összejövetelen mindenki egyetértett abban, hogy
valóban szükség van az egyeztetésre, a feladatok megosztására, koordinálására. A
jelenlévők elhatározták, hogy az ezentúl rendszeressé váló összejöveteleiken mindenki
beszámol arról, hogy hogyan tudja segíteni a rászorulókat és ahhoz milyen segítséget
kér a többiektől. A Városháza dolgozóira vár az a feladat, hogy minél szélesebb
rétegekhez juthasson el egy-egy szervezet segítsége és minél többen értesüljenek a
rászorulók közül a segítségről.
A közelgő Adventi időszakban a karitatív tevékenységek egyre inkább
megszaporodnak. Városunkban – ehhez kapcsolódóan – először az evangélikus egyház
fog ételt osztani november végén. Az egyeztetésen már több helyről is ígéretet kaptak
az ebben történő közreműködésre. A következő összejövetelen a kezdeményezésben
résztvevők nemcsak a feladatokat egyeztetik, hanem nevet is választanak a szociális
összefogásnak.
A december 5-én a megalakult szociális kerekasztal – mely a STég (Segítünk Téged)
elnevezést kapta – tagjai már konkrét eredményekről is beszámolhattak. Szabó Szilárd
az evangélikus egyház képviseletében beszámolt az általuk kezdeményezett ételosztási
akcióról, melynek folytatására még karácsony előtt sor kerül. Megköszönte a többi
szervezet ételosztásban nyújtott segítségét és szólt a további egyeztetés, valamint a
kommunikáció fontosságáról is. Berta János javaslatára a STég szerepet vállal a
romániai Bélfenyér árvaházának támogatásában. Ide december 7-én indul egy kis
csapat, amely az adományokat viszi az árvaház – zömmel magyar származású –
lakóinak. A Baptista Gyülekezet részéről Király László a cipősdoboz akciójukhoz kért
segítséget a többiektől. Bosnyák Gábor a Biztos Kezdet Gyerekház decemberi
rendezvényeire invitálta a megjelenteket. Széll Mihályné, a dombóvári plébánia
Karitasz csoportjának koordinátora a tartós élelmiszercsomagok kiszállításához kért
segítséget és felhívta a figyelmet egy jótékonysági rendezvényre. Szabó Loránd
polgármester az önkormányzat szociális híreit adta közre és bemutatta a Szepessi
utcában (a volt állatorvosi rendelő helyén) kialakított STég irodát, valamint az iroda
segítőjét.
Rieger Erika javaslatára a STég következő találkozójának házigazdája a Presidium
Közhasznú Egyesület lesz.
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Új járdát hozott a Mikulás
Dombóvár Város Képviselő-testülete – dr. Janek Attila képviselő javaslatára – a város
2013. évi költségvetésében 2 millió forintot biztosított a József Attila ÁMK előtti,
leromlott állapotú járda felújítására.
A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. kivitelezésében jelenleg is folyik a
járdaépítés a Petőfi tér délnyugati szakaszán 80,5 m hosszban, másfél méter
szélességben. A meglévő, tönkrement aszfalt járda felbontásra kerül, a helyére szürke
térkő burkolatú járda készül kétoldali szegéllyel. A bruttó bekerülési összeg
1.923.120,- Ft.
A munka december 6-ra elkészült, ezzel biztonságosabbá vált a gyalogos közlekedés
ezen a járdaszakaszon.
A rendelkezésre álló keretből sajnos csak a Petőfi tér délnyugati szakasza készülhet
most el, az iskola Fő utcai kerítése melletti (szintén nagyon rossz állapotú) járda
felújítására egy következő ütemben kerülhet sor.
Nem kell tovább botladozni
November végére elkészült a Helytörténeti Múzeum és a Polgármesteri Hivatal előtt
az új járdaszakasz. A november közepén elkezdett munkák – sokak örömére, akik nap
mint nap erre közlekednek – befejeződtek. Dombóvár polgárai a vállalkozói
összefogások eredményeként már kulturáltabb körülmények között közelíthetik meg a
Városházát és a Múzeum épületét is. Szabó Loránd polgármester több helyi
vállalkozót is kénytelen volt megkeresni az ügyben, hiszen a költségvetésben nem volt
erre elkülönítve pénzösszeg. A fogadtatás pozitív voltát mutatja, hogy többen is az ügy
mellé álltak. A pénzbeli támogatáson kívül, volt aki gépi erővel tudott segíteni és több
helyről érkezett építési nyersanyag is.
A munkák befejeztével elmondható, hogy a Szabadság utca és a Hunyadi tér nyugati
oldalának gyalogjárdái – közel egy kilométer hosszan – immár szinte teljesen
egészében térkövekkel burkoltak. Az említett járdaszakaszokon így végig biztosítva
lett a könnyű és biztonságos gyalogosforgalom.
Egyeztettek a nyugdíjas egyesületek vezetői
November 19-én Szabó Loránd polgármester a Városházán köszöntötte a nyugdíjas
egyesületek vezetőit. A Dombóváron és a városkörnyéken működő nyugdíjas civil
szervezetek képviselői minden esztendőben más-más helyen tartják szokásos évi
megbeszélésüket. Ezeken a jó hangulatú, kötetlen találkozókon minden egyesület
felvázolja tevékenységét, bemutatja programját. Megbeszélik, hogy hogyan tudják
segíteni egymás munkáját, miként tudnak részt venni egymás rendezvényein.
Az idei városházi találkozó a korábbi évekhez hasonló tevékeny, jó légkörben zajlott.
Hasznos volt a süttői látogatás
December 3-án Balogh Miklós, a Reneszánsz Kőfaragó Zrt. vezérigazgatójának
meghívására utazott Szabó Loránd polgármester és dr. Letenyei Róbert jegyző Süttőre,
a cég központi telephelyén tartott avatóünnepségre. Ezen a rendezvényen avatták fel a
vállalat 1,2 milliárd forintos beruházását, amelynek keretében fejlesztették a süttői
telephelyet és új kőfeldolgozó üzemet hoztak létre Nyírbátorban.
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A Reneszánsz Kőfaragó Zrt. az a cég, amely a Parlament felújítását végzi, és részt
vesz a Kossuth tér rekonstrukciós munkáiban is. Utóbbi kapcsán vettek mintákat a
vállalat szakemberei a dombóvári Szigeterdőben álló Horvay-féle Kossuthszoborcsoport tagjairól. A süttői üzemben készülnek el majd – a környékről származó
pleisztocén korú mészkőből – az Országház előtti térre a szobrok másolatai. A
szoborcsoport tagjait 80-85 %-ban egy korszerű háromdimenziós CNC marógép
formálja ki, a fennmaradó munka készül csak kézi erővel.
A cég süttői bányaüzemében tartott avatóünnepségen a vezérigazgatón kívül Kövér
László, az Országgyűlés elnöke, Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkár és
Czunyiné Bertalan Judit Komárom-Esztergom megyei kormánymegbízott is felszólalt.
A vállalat tevékenységének ismertetésekor a cég vezérigazgatója hosszasan mutatta be
a Dombóváron elvégzett munkát, s kitért a még ezzel kapcsolatosan előttük álló
feladatokra.
Szabó Loránd polgármester – aki már beöltözött a későbbi bányalátogatáshoz – az
ünnepség végén személyesen is találkozott Kövér Lászlóval és átadta neki az Ismerős
művek elfeledett alkotója című könyvet. A kiadvány a pécsi születésű Horvay
Jánosról, munkásságáról valamint dombóvári kapcsolódásairól szól. A kiadvány egyik
szerkesztője dr. Kriston Vízi József, a Dombóvári Helytörténeti Múzeum igazgatója.
Az ünnepség után a kis dombóvári küldöttség felkereste azt a Gazdag-bányai
bányaüzemet, ahonnan kikerülnek azok a kövek, amelyekből a leendő szobrokat
kifaragják. Ugyancsak innen kerül ki az a nyersanyag, amely – egy most született
megállapodás kapcsán – városunkba kerül. Ez szolgáltatja majd a díszkövet a Kossuth
és a Batthyány szobor talpazatához. Egyelőre – a tervek szerint – ez a két szobor lesz
egy-egy süttői mészkőből készült posztamentumra állítva.
Sokrétű tevékenységet végzett a STég Iroda
A karácsonyt megelőző időszakban a STég Iroda igen összetett jótékonysági
tevékenységet koordinált.
December 19-én az iroda adott otthont a játszóháznak, melynek keretében a
gyermekek karácsonyi képeket, ajándékokat, díszeket készíthettek.
Az Új Kezdet Roma Egyesület a baptista és a metodista egyházzal karöltve még
december 23-án osztotta szét azokat a csomagokat, amelyeket az egyesület tagjai és a
velük egyetértők állítottak össze a rászorulók számára. Az egyesület egyik célja a
rászorulók megsegítése, melynek egyik jól megvalósult eredménye volt a karácsony
előtti ajándékosztás.
Ugyanezen a napon nyújtottak segítséget az iroda munkatársai a rászorulók számára
felajánlott meleg étel osztásában. Szintén a karácsony előtti időszakban működtek
közre azoknak az ajándékoknak, kalácsoknak, teának az osztásában, melyet a
Dombóvár-Kernen I.R. Baráti Kör ajánlott fel a rászorulóknak.
Nagy sikerrel mutatta be terveit a Reflektor munkacsoport
Európai Uniós és hazai szinten is már több éve tart a 2007-2013-as időszakot felölelő
tervezési szakaszt követő új, 2014-től 2020-ig terjedő tervezési ciklusra való
felkészülés. Európai szinten több általános dokumentum készült el, melyek
meghatározzák az új időszak fejlesztési irányvonalait, az elérni kívánt európai szintű
eredményeket. Ennek kapcsán hazánkban is már évek óta zajlik a „háttérmunka”,
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azoknak az alapdokumentációknak a kidolgozása, melyek meghatározó szerepet
játszanak majd a következő fejlesztési periódusban.
Városunkban Szabó Loránd polgármester kezdeményezésére 2013 októberében
megalakult a Reflektor munkacsoport, melynek feladata az elkövetkező tervezési
időszakra történő fejlesztési lehetőségek, projekt kezdeményezések összegyűjtése,
kidolgozása, véleményezése. A csoportban helyet kap minden olyan területfejlesztési
szakember, pályázatíró, építész és egyéb szakértő (kultúra, szociális szféra, sport,
környezet- és természetvédelem), aki munkájával és szaktudásával hozzá tud járulni
egy magasabb színvonalú, teljesebb fejlesztési terv kidolgozásához. A csoport
munkáját a helyi projekt elképzelések összegyűjtése mellett a megyei szintű fejlesztési
dokumentum (koncepció) kidolgozásához szükséges információ-szolgáltatással, a
koncepció véleményezésével kezdte. Ezután a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) keretében finanszírozható projektekhez készítettek elő
megyei szintű gazdaságfejlesztési-, kistérségi fejlesztési-valamint az ágazati operatív
programokhoz kapcsolódó részprogramokat. Ezt követően a Reflektor munkacsoport a
helyi erőforrásokra összpontosítva, a magasabb szintű dokumentumokhoz való
illeszkedés figyelembevételével kidolgozta Dombóvár város 2014-2020 tervezési
időszakra szóló fejlesztési tervét, az Ivanich-tervet, melyet a város honlapján
(www.dombovar.hu) mindenki megismerhet. A 2013 decemberére elkészült
munkaváltozatot széleskörű társadalmi egyeztetésen kívánja véleményeztetni a
munkacsoport, hogy aztán 2014 januárjának végére letegye az asztalra a város
intelligens, fenntartható és inkluzív fejlesztését biztosító tervgyűjtemény végleges
változatát.
December 18-án a DOKK rendezvényközpont épületében vállalkozói és civil fórum
keretében került bemutatásra az Ivanich Antal nevével fémjelzett városfejlesztési terv,
amely tartalmazza Dombóvár számára a 2014-2020-as új uniós fejlesztési időszak
elképzeléseit. Mind a tervek mind a különleges bemutató nagy sikert aratott.
Reméljük, hogy városunk minél több partnerre lel az elképzelések megvalósításában,
hogy azokból a lehető legtöbb valósulhasson meg!
Sokrétű feladatokkal léptek munkába a roma referensek
Dombóvár Város Önkormányzata decemberben kötött megállapodási szerződést
Ligorovics Zsolttal és Világos Csabával, akik ezentúl a roma referensi teendőket látják
el. Főbb feladatuk, hogy közreműködjenek a STég Iroda működtetésében, felkeressék
és segítsék a hátrányos helyzetű családokat. Csatlakozzanak az országos
adománygyűjtő akciókhoz, segítsenek az adománygyűjtésben és az ajándékoknak a
hátrányos helyzetűekhez juttatásában. Tájékoztassák a roma lakosságot az őket érintő
helyi közügyekről, vonják be a romákat az őket érintő helyi nemzetiségi ügyekbe.
Szervezzenek ifjúsági programokat, kísérjék figyelemmel a pályázati lehetőségeket és
a roma tanulók tanulmányait segítő támogatási programokat, pályázatokat.
Korszerű környezetkímélő beruházás épült Dombóvár határában
A Mecsek-Dráva hulladékkezelési program keretében gyűjtőkörzetek kerültek
kialakításra. Az ezekben keletkezett hulladékot vagy közvetlen beszállítással, vagy
átrakóállomáson keresztül juttatják el a hulladékkezelő központba. Ilyen átrakóállomás
és hulladékudvar létesült Dombóvár és Kaposszekcső határában. Az átrakóállomások
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kijelölésénél figyelembe vették a gazdasági és logisztikai szempontokat, vagyis a
gyűjtőkörzetnek az ingatlan- és lakosságszámát, valamint az egyéb hulladéktermelők
mennyiségét. Az átrakóállomás évente mintegy 14 ezer tonna lakossági kommunális
hulladék befogadására alkalmas. A létesítmény átadását követően jelentősen lerövidül
a hulladék szállítási útvonala, ami nemcsak környezetkímélő, de nagymértékben
lecsökkentheti az e-útdíj miatt megnövekedett szállítási költséget is.
December 19-én, a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése“
című projekt keretében megrendezésre került nyílt napon ezt a létesítményt mutatták
be az érdeklődőknek. Megnyíltak a kapuk és – Somfalvi József, az Öko-Dombó
Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetőjének kalauzolása
mellett – mindenki saját szemével is megnézhette a korszerű beruházást. A
rendezvényen Csapó Gyuláné kaposszekcsői és Szabó Loránd dombóvári polgármester
méltatta a létesítmény jelentőségét, majd a Dride Sport Club tehetséges fiataljai
mutattak be egy akrobatikus elemekkel tarkított show-t.
A környéken élők számára jó hír, hogy a hulladékudvarokban a lakosság számára
díjmentesen elhelyezhetők a háztartásokban keletkező szelektíven gyűjthető
hulladékok (papír, fém, műanyag, zöldhulladék stb.), a nagyméretű hulladékok (bútor,
lom), háztartási készülékek és a veszélyes hulladékok is.
A kaposszekcsői átrakóállomás és hulladékudvar ebben az évben kezdi meg
működését.
Ajándékok az idősotthonok lakóinak
December 20-án látogatta meg a Támasz Otthon lakóit Szabó Loránd polgármester,
aki a karácsonyi műsor előtt köszöntötte az otthon idős gondozottait. A köszöntő
mondatok mellett egy kis ajándékot is átadott nekik.
Nemcsak ebben, hanem valamennyi időseket gondozó dombóvári otthonban is jártak a
Városháza képviselői valamint dr. Janek Attila és Kiss Béla képviselő-testületi tagok.
Minden évben az a szokás ugyanis, hogy karácsonyra az otthon lakóit meglepik egy
kis ajándékkal. Nem történt ez másképp idén sem.
A GYIÖK jótékony akciója
A karácsony közeledtével az emberekben felerősödnek a segítőkészség iránti
kötelezettségek. Nagyon sok karitatív szervezet fordít gondot arra, hogy a
mélyszegénységben, elesettségben élő embereken segítsen. A Dombóvári Gyermek és
Ifjúsági Önkormányzat is hasonlóképpen cselekedett, ugyanis decemberben ismét
meghirdette cipősdoboz akcióját a helyi általános és középiskolákban. A gyűjtésnek
köszönhetően közel 60 db csomagot sikerült kiosztani a rászoruló gyerekek között a
Családsegítő Szolgálat munkatársainak segítségével. A bölcsisek és ovisok is
örülhettek, ugyanis a fiatalok hozzájuk is ellátogattak, s a szaloncukor mellett értékes,
a mindennapi foglalkozások során is használható ajándékokkal lepték meg a
csöppségeket. Végül nem feledkeztek meg azokról a gyermekekről sem, akik az
adventi készülődés idején sem élvezhették az otthon melegét, s betegségük miatt
kénytelenek voltak a kórház falai között ünnepelni. Ezért aztán az ifjúsági képviselők a
kórház Gyermekosztályán is látogatást tettek, ahova szintén nem érkeztek üres kézzel.
43 család megélhetése javulhatott
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A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. ügyvezetője, Vida Tamás 2013
decemberében, Budapesten, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
székházában írta alá a pályázat útján nyert 2014. évi rehabilitációs bértámogatásról
szóló keretszerződést.
A pályázat célja a következő volt: a megváltozott munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatásához nyújtott költségvetési támogatás, foglalkoztatásuk elősegítése,
képzettségüknek és az egészségi állapotuknak megfelelő munkavégzés feltételeinek
biztosítása, adaptációs készségük fejlesztése, az állapotukból adódó hátrányok
kiegyenlítése tartós foglalkoztatás keretében, valamint a nyílt munkaerő-piacra való
visszavezetése tranzit foglalkoztatás révén.
E foglalkozatási forma igazi sikertörténet. Egyrészt a foglalkoztatottak hasznot hoztak
az munkáltatónak, másrészt 43 család megélhetéséhez is hozzájárultunk. A
megváltozott munkaképességű munkavállalóknál az átlagosnál jóval magasabb a
teljesítmény, a munkafegyelem, a munkához való hozzáállás. Ez pozitív hatással van a
többi munkavállalóra is.

RENDEZVÉNYEK:
Ünnepségek, megemlékezések:
Magyar Kultúra Napja rendezvény a könyvtárban
A magyar kultúra napját már 25 éve ünnepeljük, minden évben január 22-én. Tesszük
ezt annak emlékére, hogy Csekén Kölcsey Ferenc – a kézirat tanúsága szerint – 1823ban ezen a napon a fejezte be véglegesen a Himnusz kéziratát.
Január 22-én Dombóvár Város Könyvtára és Dombóvár Város Önkormányzata közös
szervezésében rendezték meg a Magyar Kultúra Napja alkalmából történt
megemlékezést a könyvtárban. Az összejövetelen Batka Ágnes középiskolai tanár
vezetésével hazánk Himnuszáról volt szó. A költeményt Szűcs László, a Kaposvári
Csiky Gergely Színház színművészének tolmácsolásában hallgathatták meg az
érdeklődők. A mindenki számára ismert dallamokat a Főbusz Nóra vezette Kapos
Gyermekkar, Varga Tünde középiskolai tanuló éneke és a Zeneiskola növendékeinek
hegedűjátéka idézte fel.
Dr. Szabó Imre nyugalmazott gimnáziumi tanár előadásából sok érdekességet lehetett
megtudni a nemzeti imádságunkká vált műről. Előadásának elején beszélt arról, hogy a
címben szereplő „Himnusz” szóval könnyen meghatározható a költemény műfaja. A
himnusz az ódák műfajába tartozik. Ünnepélyes, imádságos mű, melyet az ókori antik
költők egykoron az istenek dicsőítésére írtak. Később már nemcsak vallásos témákról
írtak a költők himnuszt, hanem olyan ideák, eszmék kifejezésére is, mint a haza, az
emberiség, a béke, az ész vagy a szerelem. Kölcsey a hazaszeretetet szólaltatja meg
versével. Kölcsey műve előtt a katolikus magyarság néphimnusza a „Boldogasszony
Anyánk” és az „Ah, hol vagy, magyarok tündöklő csillaga” kezdetű ének, míg a
református magyarságé a kilencvenedik Zsoltár; „Tebenned bíztunk, elejétől fogva”
volt. Népszerű volt még – a hatóságok által többször betiltott – úgynevezett Rákóczinóta is, melyet Hector Berlioz és Liszt Ferenc is megzenésítette. 1903 előtt az állami
himnusz Joseph Haydn „Gott erhalte” című, népdalból komponált műve, az osztrák
császári himnusz volt (ma ez Németország himnusza). Egy anekdota szerint a
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szocializmus idején Rákosi Mátyás pártfőtitkár megbízta Illyés Gyulát és Kodály
Zoltánt egy másik, „szocialista” himnusz megalkotásával, amely szerinte a címerhez
hasonlóan, változtatásra szorult. Kodály Zoltán válasza erre annyi volt: „Minek új? Jó
nekünk a régi himnusz.” Ezzel ez le is került a napirendről.
A Himnusz, melyet Kölcsey a nemzeti újjászületés hajnalán írt, a magyar nemzet
imádsága. Erkel Ferenc megzenésítésében vált nemzeti himnuszunkká; a jelentősebb
nemzeti ünnepek, sportesemények alkalmával, a Magyar Rádió és a Televízió éjjeli
műsorzárásakor mindig elhangzik. Először 1844-ben csendült fel a pesti Nemzeti
Színházban. Erkel Ferenc pályázatnyertes zenéjével – Deák Ferencnek ajánlva – az
összmagyarság nemzeti himnusza, s egyben Magyarország alaptörvénybe iktatott
állami himnusza.
Az est folyamán a Himnusz nemcsak lírában és zenében, hanem a képzőművészetben
is megjelent. Rápolti Enikő és Virág Kristóf – helyi képzőművészek – az előadások
folyamán elkészítették Himnusz ihlette alkotásaikat.
Ezen az esten lettek kipróbálva azok a székek, amelyek a Művelődési Ház Majoros
termébe kerülnek majd. A 4 millió 566 ezer forintnyi céltámogatásból és sajáterőből
vásárolt 130 karfás valamint 15 karfa nélküli szék kényelmesnek bizonyult. A most
beszerzett ülőalkalmatosságok szigorú kiválasztási procedúrán mentek keresztül. Egy
szakértőkből álló csapat döntötte el, hogy a művelődési házban az 1979-es nyitás óta
igencsak elhasznált székeket milyenek váltsák fel. A kiválasztásban elsősorban az
játszott szerepet, hogy beltéri, rakásolható, jó minőségű, esztétikus és jól tisztítható
székek legyenek.
A méltó megemlékezés jó példája volt az intézmények, civilek és az önkormányzat
összefogásának.
Évértékelőt tartott a Dombóvári Sportszövetség
2014. január 10-én tartották meg a DVMSE sportcsarnokban előző évi értékelőjüket
azok a sportegyesületek, amelyek a Dombóvári Sportszövetséghez tartoznak. A
rendezvényt Szabó Loránd polgármester nyitotta meg, majd a létesítmény vezetője, s
egyben a sportszövetség társelnöke, Halmai Balázs mutatta be a szervezet
tevékenységét, legfőbb célkitűzéseit. Ezt követően az egyesületi elnökök beszámoltak
az elmúlt évben elért eredményekről, jövőbeli terveikről, majd név szerint is kiemelték
azokat, akik egyesületükben a tavalyi esztendőben a legkiemelkedőbb eredményeket
érték el. A kimagasló teljesítményt nyújtó sportolókat a polgármester és a
sportszövetség elnökei emléklappal, valamint a „A Dombóvári Sportért SzívvelLélekkel” emlékplakettel jutalmazták. A jó hangulatú találkozót a Grid Session
zenekar koncertje és a Dride Show tarkította.
„Mindenki szem a láncban” az október 23-ai városi ünnepségen
Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról versrészlete híven tükrözi az ötvenes évek
atmoszféráját. A kommunista diktatúra irányt adott az emberek életének, és az irányba
fordított tömegek azután már maguk képezték a rendszer erejét.
Az ünnepi megemlékezésen a kortörténeti bevezető részben a Belvárosi Általános
Iskola végzős diákjai prózában jelenítették meg amint a zsarnokság átszövi az élet
minden területét, behatol az emberi kapcsolatokba. A forradalom kirobbanását a
harang és a tűz alakzattal látványosan szemléltették a hatodikosok. Az ifjúság
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fenyegető követeléseivel párhuzamosan lekerült a Rákosi-címer a nemzeti jelképek
közül, átadva helyét a lyukas zászlónak.
Az üszkös, fagyos Budapesten november 4-én „az orosz tankok között hallgatnak a
harangok”. Megkezdődött a megtorlás, vérbe fojtották a magyar forradalmat. A
Sebestyén Márta és a Muzsikás együttes Fordulj, kedves lovam c. népzenére előadott
tánc a mintegy 200 000 külföldre menekülő érzéseit aposztrofálta.
A záró lírai szakaszban a lányok megcsillantották a visszatérés gondolatának
reményét. A műsor végén a közel hatvan szereplő együtt énekelte gitárkísérettel a
Szabadnak születtél c. dalt, mely a magyarság szabadságvágyát szimbolizálta.
„Te kicsi ország,
el ne felejtse, aki él,
hogy úgy született a szabadság,
hogy pesti utcán hullt a vér.”
Az ünnepélyen közreműködtek a Belvárosi Általános Iskola nyolcadik, hatodik és
hetedik osztályos tanulói. A zenei közreműködőket Fenyvesi Gábor és Főbusz Nóra
készítette fel. A koreográfiát Ockenfusz Enikő tanította be. Öt pár táncolt a Kapos
Táncegyüttesből, művészeti vezető: Nyári Éva. A műsort összeállította: Erdősné
Fedeles Zita.
Beszédet mondott Kerecsényi Márton, a Fidesz helyi elnöke. Az ünnepség végén az
Önkormányzat, a Városháza, a pártok, az intézmények és a civil szervezetek
képviselői helyezték el a megemlékezés koszorúit.
Megemlékezés a mártírokról
November 4-én a kedvezőtlen időjárás miatt az ’56-os forradalom tere helyett a
Művelődési Házban került megrendezésre az 1956-os Mártírok Napja alkalmából
tartott megemlékezés. Az ünnepségen – amelyet megtisztelt jelenlétével Ivanich
Miklós, városunk díszpolgára és felesége is – az Illyés Gyula Gimnázium 32 diákja
közreműködésével emlékezett meg a város nagyközönsége a forradalom mártírjairól.
A Gyarmati Gyöngyi igazgatóhelyettes által összeállított műsorban a szabadság és a
zsarnokság küzdelmét jelenítették meg a gimnazisták dalokkal, versekkel és a
szimbólumok játékával. A megemlékezésről a következő gondolatokat jegyezte le
Vörös Annamária 11. n osztályos tanuló, a műsor egyik szereplője:
Felidézni az '56-os eseményeket
November 4-én a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium tanulóiként műsort adtunk a
Művelődési Házban, együtt emlékezve ezzel az '56-os forradalom dicső eseményeinek
gyászos végére. Immáron harmadik évben szerepeltem az ünnepi műsorban és biztosan
állítom, hogy ezáltal sokkal mélyebben átérezhettem az esemény súlyát. Most kezd csak
igazán tudatosulni bennem, hogy a forradalom nem egyszerűen „múlt, ami múlt",
hanem igenis történt akkor valami. Valami, ami miatt a világ felfigyelt ránk.
Harmadszor bújtam a forradalmárok bőrébe és ehhez elengedhetetlen volt tudnom, mit
tettek és miért. A hiteles alakítás érdekében meg kellett kísérelnünk átérezni az akkori
emberek minden félelmét, dacát, elszántságát. Talán megsejtettem valamit abból, hogy
milyen volt akkoriban az élet a vörös csillag árnyékában, ami segített, hogy
kialakulhasson bennem az őszinte tisztelet az események résztvevői iránt.
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Versemben a novemberi események előtti és utáni hangulatot idéztem fel:
"Novemberben sírnak az utcák, novemberben sírnak az emberek" Miközben a verset
tanultam, akarva-akaratlanul is elgondolkodtam azon, hogy mekkora fájdalom és
csalódottság uralhatott akkor minden szívet.
Szereplőként egészen más megélni egy ilyen megemlékezést. Azt hiszem, ez nekünk,
szereplőknek ad a legtöbbet és igyekeznünk kell, hogy megérintsük a résztvevőket,
hogy ők is átérezzék mi volt valójában 1956.
A műsor után a megemlékező beszédet a Jobbik Magyarországért Mozgalom helyi
szervezetének képviseletében Szántó Kálmán tartotta. Az ünnepség után többen is
átvonultak az ’56-os emlékműhöz és helyezték el az emlékezés virágait, gyertyáit és
mécseseit.
Adventi gyermekműsor az újdombóvári templomban
Hagyományosan advent első vasárnapján, (idén december 1-én) zenés- verses műsort
szervezett a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Százszorszép Óvodája az újdombóvári
templomban. A műsor elején Kutas Attila plébános köszöntötte a gyermekeket és a
résztvevő közönséget. A közönség soraiban az óvódástól a nagyszülőkig minden
korosztály képviseltette magát. Az óvoda néptáncos gyermekei, és német csoportja
után, Magyarfalvi Gergely versmondása és László Gréta hangszeres játéka színesítette
a műsort. A Dombóvári Zenész Egyesület fúvósai, Balaskó János vezetésével és a
vendégként szereplő Mágocsi Egyházi, Vox Coelestis kórus Keszler Ákos kántor
vezetésével, valamint az őket hangszeren kísérő Marvay László (trombita) Sterner
Dániel (cselló), Illés Katalin szóló éneke és Magyarfalviné Haszonics Krisztina
gyönyörű versmondása tették színvonalasabbá a műsort. A tartalmas délutáni egy óra
jó alkalmat teremtett arra, hogy egy kicsit mindenki magába mélyedve és ugyanakkor
a másik emberre odafigyelve kezdje el az advent, a várakozás időszakát.
Hivatali évzáró
December 21-én este tartotta a DOKK nagytermében évzáró összejövetelét a
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal. Az aktív hivatalnoki gárda azokkal a
családtagokkal és nyugdíjba vonult köztisztviselőkkel egészült ki, akik elfogadták a
meghívást.
Szabó Loránd és dr. Letenyei Róbert évértékelő beszéde után dr. Kocsis Krisztina
aljegyző búcsúztatta el a hivatal nyugdíjba vonuló kolléganőjét, Schroth Ferencnét.
Ezután került átadásra a Prima Colléga díj, melynek jutalmazottjáról a kollektíva
szavazatai döntöttek. Idén ezt a megtiszteltetés Kovács Zoltán pénzügyi ügyintézőt
illette.
A hivatalos program után az egybegyűlteknek egy meglepetésműsorral készültek a
szervezők. A meglepetést Mészáros János Elek jelentette, aki egy koncerttel
ajándékozta meg a hallgatókat. A 2012-es Csillag Születik győztese legnépszerűbb
dalai mellett a közelgő karácsonyra hangolva varázsolt meghitt ünnepi hangulatot a
terembe. A Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatalának főtanácsosával a koncertet
követően személyesen is lehetett beszélgetni.
Sokan búcsúztatták együtt az óévet
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December 31-én éjjel 11 óra után egyre többen kezdtek el gyülekezni a művelődési
ház mögötti területen, ahová Szabó Loránd polgármester hívta meg a város polgárait
egy közös óév búcsúztatóra, amely egyben az újév köszöntése is volt. Fél 12-kor
kezdték el vetíteni a szervezők azt a kisfilmet, amely az új városházát mutatja be. A
nem mindennapi ötletre épülő, Sinyi Zsolt által készített filmben Tölösi Roland
Guinness rekorder járja végig az épületet triál kerékpárján.
Éjfélkor a Himnusz közös eléneklése után a városvezető újévi köszöntő beszédében
több dolgot is kívánt a megjelent közel ezer főnek. Először is jó egészséget
mindenkinek (E nélkül nincs teljes élet.), sok, sok nevetést (Aki nevet az boldog.), az
idei esztendőre egy nagy adag bölcsességet (Mert idén fontos döntések jönnek.) és
összefogást, hogy sikeresen tudjuk tovább építeni Dombóvárt.
A beszéd után egy parádés, közel negyedórás tűzijátéknak örvendhettek a megjelentek,
majd nyolcvan pezsgőspalack dugója röppent ki a drótfonatoktól megszabadulva, s a
gyöngyöző italokkal teli poharakkal koccintva az emberek egymásnak kívántak boldog
Újévet.
Korszerű játszótérrel gazdagodott városunk
Még az előző évben, június 13-án írta alá Szabó Loránd polgármester és a Viessmann
Technika Dombóvár Kft. két képviselője – Király Gyula valamint Beck Andor – azt a
megállapodást, ami lehetővé tette egy új játszótér kialakítását.
Németországban, Franciaországban, Kanadában, Lengyelországban, Kínában és
hazánkban működő gyáregységeivel, 74 országra kiterjedő értékesítési szervezetével,
valamint a világban található 120 kereskedelmi kirendeltségével a Viessmann cég a
fűtéstechnika egyik legjelentősebb képviselője. A volt Láng Gépgyár majd Uniwatt
telephelyén működő, Dombóvár iparába új lendületet hozó cég ügyvezetőinek és a
polgármesternek elképzelései egymásra találtak, miszerint – a VIESSMANN
cégcsoport a köztudatban markánsabb megjelenítésének érdekében – a város lakói
jobban megismerhessék és elismerjék a Kft. munkáját. E célból szerették volna a város
területén valamely közcélú fejlesztés megvalósítását támogatni.
A Városüzemeltetési Iroda által javasolt lehetőségek közül a vállalat úgy határozott,
hogy egy EU szabványnak megfelelő játszótér kialakítását segíti 10.000 eurónyi (kb. 3
millió forintnyi) támogatással. Ennek helyszínét az Ady utca 8. melletti területben
jelölte meg.
A Viessmann Technika Dombóvár Kft. kezdeményezte, hogy az általuk felajánlott
támogatáson felül Dombóvár Önkormányzata is járuljon hozzá a játszótér
kialakításához, ezzel is szimbolizálva a cégcsoport és a város együttműködését. A
képviselő-testület ezt tavaly május 30-i ülésén hagyta jóvá. Az 1 millió 24 ezer forint
átcsoportosításra került, így városunk is hozzájárult a korszerű játszótér kialakításához.
A területen korábban már állt hinta és két mérleghinta, az új játékok ezek mellé
kerültek. A kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy az új játékok megfeleljenek az
EU szabványnak, a tartósság érdekében a legkiválóbb alapanyagokból készüljenek,
minél szélesebb korosztály használhassa őket és jelentsenek új színfoltot a
városképben. A gondos kiválasztás eredményeként a játszótéren a KÁOSZ Kft.
munkatársai decemberben telepítettek négy elemet. Azóta a gyerekek már
kipróbálhatták a rugós játékot, a fészekhintát, a körforgót és a kéttornyú mászóvárat. A
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városban újdonságnak számító eszközöket a kisebbek és a nagyobbak rövid idő alatt
megszerették már.
A hétfői hivatalos átadó ünnepségen Szabó Loránd polgármester és Király Gyula és
Beck Andor, a Viessmann Technika Dombóvár Kft. képviselője adta át a játszóteret a
gyermekeknek. Az avatást a Szivárvány Óvodai Tagintézmény óvodásai színesítették
körjátékokkal, énekekkel, majd boldogan próbálták ki az új játékelemeket. Örömük
csak fokozódott akkor, amikor Szabó Loránd polgármester 10 darab gyermekszéket
ajándékozott óvodájuknak.
Kulturális, környezetvédelmi, egészségügyi, szórakoztató:
Biofal takarítás a Földünkért Világnapon
1991. október 21-én a Természetvédelmi Világszövetség, az ENSZ Környezetvédelmi
Programja és a WWF (Természetvédelmi Világalap) közös összefogásával született
meg a „Földünkért” című új, élővilág-megőrzési stratégia. Azóta minden évben
október 21-én tartják Földünk sok országában a Földünkért Világnapot. Városunk
tanulói ehhez a kezdeményezéshez kapcsolódva minden esztendőben két
„környezetvédelmi takarítást” végeznek a biofalnál. 2008-ban Dombóvár város
oktatási intézményei jelképesen örökbe fogadtak egy kis területet a Tesco áruház keleti
oldalán lévő zöldterületből, ami a „biofal” elnevezést kapta. Az intézmények az
örökbefogadás keretében vállalták, hogy a területet és az ott elültetett növényeket
továbbra is gondozni fogják. Idén, október 21-én, hétfőn délelőtt a Gárdonyi iskola
kivételével valamennyi általános- és középiskola 5-10 fővel és kísérő pedagógusaival
képviseltette magát a természetvédelmi megmozduláson.
A program előtt a nagyra nőtt gazt, füvet a Városgazdálkodási NKft. dolgozói
lekaszálták. Az iskolák tanulói a kellemes őszi időben különböző szerszámokkal
(kapa, gereblye, vasvella, lapát) takarították ki a területet, szedték össze a szemetet. A
program befejeztével egy-egy pohár teát, ajándékba pedig egy tábla csokit és oklevelet
kaptak.
A növények igénylik a rendszeres gondoskodást, és azt meg is hálálják. A fiatalok
ígérték, hogy az újabb vegetációs időszak elején, tavasszal ismét kilátogatnak a
területre elvégezni az éppen aktuális növényápolási munkákat.
Buzánszky Jenő Dombóváron
A fociról és a vasútról, de inkább a fociról szólt minden október 26-án Dombóváron.
Berki Zsolt kezdeményezéséhez a Dombóvári József Attila Általános Iskola, a
Dombóvári Városszépítő Egyesület és Dombóvár Város Önkormányzata csatlakozott.
A programok az újdombóvári iskola udvarán kezdődtek. Délelőtt tizenegykor az 1953as magyar-angol mérkőzést játszották le, újra. Ezúttal helyi általános iskolások öltötték
magukra a két ország mezeit. A mérkőzés első félideje pörgősre sikeredett, de a „4:2 a
félidőben” azért elmaradt. A „magyar” dombóvári diákok 2:1-re vezettek a félidőben
„angol” iskolatársaikkal szemben, ez egyben a végeredmény is maradt.
Az egy hónap híján 60 éve játszott legendás meccs egyik résztvevője is végignézte a
meccset, de láthatóan nem bosszankodott, hogy a fiatalok nem érték el a londoni
Wembley-beli eredményt. Buzánszky Jenő, az Aranycsapat újdombóvári születésű
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hátvédje e helyett a napon sütkérezve arról mesélt, hogy a mai napig szívesen jön a
városba. Itt nőtt fel, és igazán szép emlékeket őriz Dombóvárról.
Ez fordítva is igaz, Dombóvár is szép emlékeket őriz legendás szülöttjéről, büszke az
olimpiai bajnok focistára. Éppen ezért szervezték a szombati eseményt is, amelynek
részeként Szabó Loránd, a város polgármestere és Kaszás Zoltán tankerületi igazgató
leleplezte a sportpálya új tábláját, az ugyanis mostantól Buzánszky Jenő nevét viseli.
Talán kevesen tudják róla, de Jenő bácsi éppen hetven éve lépett vasúti szolgálatba.
Szombaton délután már ebből az alkalomból köszöntötték Dombóváron az idős
hátvédet a Dombóvári Vasúti Gyűjteménynek otthont adó épület előtt. Orbán Zsolt, a
MÁV Zrt. Pécsi Igazgatóságának vezetője és munkatársai a MÁV levéltárából
előkerestek dokumentumokat, tablóképeket, és az is kiderült: az Aranycsapat hátvédje
a foci mellett tanulmányait sem hanyagolta el.
Rég nem látott tömeg a városi rendezvényen
A felhívás megjelenése után nem sokkal Dombóvár városa is csatlakozott az Itthon
vagy – Magyarország, szeretlek! felhíváshoz. Az Itthon vagy! Magyarország,
szeretlek! című hagyományőrző programsorozatot – melyhez országszerte több mint
1300 település csatlakozott – Szent Mihály napjához kapcsolódóan szervezte
kormányzati támogatással a közmédia, a Magyar Turizmus Zrt. részvételével.
Szeptember 28-án nagy sikerrel került megrendezésre a „Városházi Táncos Party” a
Városháza udvarán. A talpalávalót Szelei Pali és csapata húzta. A résztvevők nemcsak
éjfélig rophatták a táncot, de a vállalkozó kedvűek több versenyre is benevezhettek.
Sajnos azonban másnapra egész napos esőt kaptunk és akkor, amikor az országban
egyszerre gyúltak meg a Szent Mihály-napi tüzek, az egész Dél-Dunántúl – így
városunk – felett még sötét felhők kergetőztek. Sajnos nem maradtunk ki az égi
áldásból, így az arra a napra tervezett programokat el kellett halasztani.
Október 22-én azonban az ilyenkorra már nem jellemző enyhe időszakban rengetegen
gyűltek össze a Szállásréti tó partján. Ennyien már nagyon rég nem voltak városi
rendezvényen. A környező utcákban az út két szélén végig álltak az autók, lenn a
völgyben – becslések szerint – körülbelül kétezren voltak kíváncsiak a rendezvényre.
Este hét órakor csendült fel először negyven hangszer. Szabó Loránd polgármester
meghívásának eleget téve a Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar adott elő népszerű
szerzeményeket egy órán keresztül. A meghitt hangulatot a zenészek körül lobogó
fáklyák lángjai tették még hangulatosabbá. 20 órakor röppentek fel az első rakéták,
elkezdve ezzel a tűzijátékot. A különféle tűzijáték elemeket, tűzmozsarakat, római
gyertyákat, tűzijáték bombákat nemcsak a víz mellől indították, de a vízről, a víz alól
is indultak sivító, süvöltő röppentyűk. De láthattunk szikrázó vízi szökőkutat, és több
sorban, több színben sorakozó tűzijáték gyertyákat is. A jó negyedórás látványosság
után került sor a vízen úszó máglya meggyújtására. Rövid füstölgés után a máglya
végül is megadta magát és belobbant. A partról sokan, sokáig nézték a lobogó tüzet,
találgatva, hogy mit is mintáznak a táncoló lángok.
Nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett a Városházára a rendezvénnyel kapcsolatban.
Sokan dicsérték a kezdeményezést, a szervezést és a szereplőket éppen úgy, mint a
látványt és a hangulatot.
Idén is jó hangulatban zajlott a borünnep
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A Kakasdombi Borünnepnek ebben az esztendőben is az Arany János téri Aranysziget
Idősek Otthonának pincéje adott otthont.
A Dombóvár Város Önkormányzata és a Dombóvári Művelődési Ház Nkft. által
szervezett program egy szakmai előadással indult. A délután során a Szépteremtő
Kaláka játszóházzal várta a gyerekeket. A foglalkozást Csík Mária és dr. Pappné
Farkas Gabriella vezette. A családi kézműves foglalkoztatóra kukoricafosztással,
csuhé tárgyak és népi kukoricás ételek készítésével készültek a szervezők. Őss
Csabától és zenekarától néhány népdalt hallgathattak meg a fiatalok, Vass László
pedig a legfontosabb tánclépéseket tanította meg nekik.
A rendezvényen Szabó Loránd Dombóvár város polgármestere és Kovács János, a
Dombóvári Kertbarát Egyesület elnöke mondott köszöntőt. Az új bor előtti tisztelgést
követően a résztvevők a közeli szőlőkből származó borokat meg is kóstolhatták. Az
idei Borünnepen a Dombóvári Kertbarát Egyesület tagjainak borai kerültek
bemutatásra.
A jó hangulatot helyi fellépők műsora színesítette. Az alaphangot a Dombóvári Városi
Fúvószenekar adta meg, majd a néptáncegyüttesek következtek. A Kapos
Táncegyüttes, a Kapos Kamara Néptáncegyüttes és a Kapospulai Vízmente
Néptánccsoport gyors lábakkal és igényes tánctudásukkal kápráztatta el a közönséget.
A táncosokat követően a somogyjádi Kiskondás együttes előadásában bordalok
hangzottak el. Az estet a Vass László néptáncoktató által vezetett táncház zárta.
Köszönet a szociális munkásoknak
Dombóváron 1998 óta ünnepelik meg a Szociális Munka Napját. Idén az ünnepségre
és a szociális munkához kapcsolódó konferenciára a Művelődési Házban került sor az
Egyesített Szociális Intézmény és az "Életet az Éveknek" Közhasznú Alapítvány
szervezésében. Szabó Loránd polgármester köszöntője után az idén kilencvenedik
esztendejét betöltő Gáspár Pista bácsi szavalt el egy verset. Ezt követően került sor a
szakmai programra, melynek levezető elnöke Szuhánszky Gábor metodista lelkészigazgató volt. Az előadók témái közt a következők szerepeltek: „Túlélés vagy
paradigmaváltás?” (Dobék Diána ápolási igazgató), „Nővér támogató eszközök” (Dr.
Mersányné Gömzsik Eleonóra egészségügyi szakmenedzser), „Mese, álom, és való
életünk” (Dr. Bauer Margit pszichiáter), „Hit és hivatás” Szabó Szilárd lelkészigazgató).
Az előadások után kerül sor a „Kistérség Szociális Fejlesztésért” elnevezésű díj
átadására, melyet 2005 óta minden évben egy arra érdemes szakember kap meg. Idén
ezt az elismerésben Bükkösdi Károlyné (az Sz3 képen középen, munkatársai körében)
az "Arany-sziget" idősek Otthona gondozó-ápolónője részesült. A díjazott 40 éve
tevékenykedik közalkalmazottként. Pályáját csecsemőgondozóként kezdte, 1998 óta
dolgozik az idősellátásban. Méltatásában elhangzott, hogy munkáját mindig lelki
kiegyensúlyozottság, derű és türelem jellemezte. Elhivatottsága példaként állítható
mások elé. Mindennapi feladatai mellett számos önként vállalt munkában is részt vesz.
A fokozott ápolásra szoruló, kiszolgáltatott idős lakókat rendkívüli empátiával és
nyugalommal veszi körül, szépíti és díszíti lakókörnyezetüket a saját maga által
készített tárgyakkal.
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A szakmai program végén a Kalimpa és a Püfülüsz együttesek szórakoztatták a
megjelenteket majd Dobos Károlyné, a Szociális Intézményfenntartó Társulás
Tanácsának elnöke mondott pohárköszöntőt.
Szoborkiállítás a könyvtárban
November 29-én nyílt meg a könyvtárban Monori Sebestyén Világmorzsák című
kiállítása. A köszöntőt Szabó Loránd polgármester tartotta, a kiállítást Dr. Bőzsöny
Ferenc tanár, előadóművész, a Magyar Rádió örökös főbemondója nyitotta meg. A
kiállítás a könyvtár nyitva tartási idejében január végéig látogatható.
Téravató karácsonyváró családi délután
December 19-én jó hangulatban zajlott az a téravató délután, melyen a Városháza előtt
kialakított kis terecske lett felavatva. A december közepére elkészült kis terület
elsősorban a Városházára érkező ügyfelek, vendégek megfelelő parkolási lehetőségét
biztosítja, de helyt adhat kisebb rendezvények számára is. A téravatót igazi karácsonyi
hangulat, kirakódó vásár, mézeskalács díszek sütése és egyéb programok színesítették.
Az éhesebbek pirogot kóstolhattak, a szomjasabbak forralt bort kortyolhattak. 16
órától kezdődtek a gyermekprogramok, amelyek elsősorban óvodásoknak,
kisiskolásoknak szóltak. Jól sikerült a jótékonysági árverés, melynek keretében ismert
dombóvári személyek által felajánlott tárgyakra lehetett licitálni. A legmagasabb licitet
az a Szabó Loránd által felajánlott póló érte el, amelyet az aranycsapat egykori
csapatkapitánya, Puskás Ferenc írt alá. Az árverés bevétele a rászorulók segítését
szolgálta. A rendezvényen autentikus betlehemi műsorukkal felléptek a csomai
Kárpátaljáról érkezett fiatalok is.
Nagyszerű hangulatban zajlott az Idősek Karácsonya
Ebben az esztendőben december 17-én került megrendezésre az Idősek Karácsonya.
A hagyományokhoz híven egy-egy csomag szaloncukrot kaptak ajándékba azok a
szépkorú dombóvári polgárok, akik ezen a napon ellátogattak a Dombóvári Belvárosi
Általános és Alapfokú Művészeti Iskolába. Az összejövetelre idén is különjáratú
autóbuszok indultak három távolabbi városrészből, hogy az idősek rendezvényre
érkezését megkönnyítsék.
A jó hangulatról Magyar Rózsa énekesnő gondoskodott, akit az Echo TV-n és a
Muzsika TV-n futó önálló televíziós műsoraiból ismerhetnek a nézők országszerte. A
főleg az idősebbek között népszerű művésznő Dombóváron is nagy sikert aratott.
Sorra csendültek fel az ismert dalok, melyeket a közönség az előadóval együtt énekelt.
Rózsát nagyon sokan ismerik és szeretik városunkban is, sokaknak nagy élmény volt a
vele való személyes találkozás. A műsor végén sor kerülhetett az énekesnővel történő
kötetlen találkozóra is, amelyen számos dedikált lap és CD került gazdára.
Betlehemes csoport járt Dombóváron
A kárpátaljai, döntő többségében magyarok lakta Csoma településről egy autentikus
betlehemes csoport érkezett az önkormányzat meghívására Dombóvárra, akik a
hagyományos karácsonyi készülődést egy nálunk már elfeledett népi előadással, Jézus
születéséről szóló bábjátékkal színesítették meg. Felléptek többek között a Városháza
előtti téravató ünnepségen, a nemzetiségek estjén, a Civil Adventen és a somogy
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megyei Csoma község karácsonyi műsorán is. Jártak céges évzáró rendezvényeken,
valamint a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat tagjaival is eltölthettek egy izgalmas
délutánt. Az itt-tartózkodásuk alatt mintegy 100 ezer forintnyi adományt sikerült
összegyűjteniük, mely nemes célokra –a csomai kultúrház és a megalakulóban lévő
községi múzeum támogatására – fordítódik. A hagyományőrző csoport rendszeres
résztvevője különböző helyi, járási, megyei, illetve nemzetközi betlehemes
találkozóknak. Számos alkalommal nyert részvételt a debreceni Nemzetközi
Betlehemes Találkozóra és rendszeresen megméretteti magát helyi és nemzetközi
versenyeken is. Sokak számára okoztak maradandó élményt előadásukkal, s a
fiatalokat is számos pozitív benyomás érte városunkban, melyért hálás köszönetüket
fejezték ki.
Kiválóan szerepeltek az attalai böllérversenyen a Városháza dolgozói
A megyeszéli község önkormányzata hatodszor invitálta a környékről, valamint a
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei testvérközségéből, Szatmárcsekéről és a Hajdú-Bihar
megyei partnervárosából, Tiszacsegéről disznóvágásra a csapatokat. Ez alkalommal tíz
társaság – köztük a dombóvári városháza dolgozóiból verbuválódott csapat – fogadta
el a szívélyes meghívást. A házigazda falu polgármesterének, Gelencsér Istvánnak a
köszöntője után lebökték a böllérek a sertéseket, majd segítségeikkel közösen
letisztították azokat, szétdarabolták és megkezdték a feldolgozásukat. A hangulatot
nemcsak a finomabbnál finomabb pálinkák fokozták, hanem azok a muzsikusok is,
akik standról standra járva elhúzták mindenkinek a nótáját. Miközben folyt a
csontozás, a húsok szeletelése és darálása, a tárcsákon, valamint a tűzhelyeken sültek
készültek, a bográcsokban pedig pörköltek főttek. A reggeli hagymás vér
megkóstolását követően májat, tarját és oldalast kínáltak a szakácsok, hozzá pedig bort
és sört ittak a szomjazók. Nem sokkal dél után az asztalokon már szépen formázott
sonkákat és szalonnákat lehetett látni, majd a csapatok elkezdték tölteni a különböző
ízesítésű hurkákat, illetve kolbászokat. A zsűri tagjai – a dombóvári kertbarátok
egykori elnöke, Bodó Imre, valamint az ismert vendéglős, Cser Zoltán – is megízlelték
az ételeket és elbírálták a disznóvágás szakszerűségét. A megmérettetésen a Városháza
csapata kiváló minősítést szerzett. Azonban itt persze nem az eredményen volt a
hangsúly, hanem az egész napos együttléten és szórakozáson. A résztvevők a jövő évi
viszontlátás reményében búcsúztak el a kitűnően sikerült nap végén.
Civil Ádvent 2013
December 21-én a művelődési ház adott otthont a civil szervezetek ádventi
rendezvényének. A megjelenteket dr. Bereczki Mária a Civil Tanács elnöke és Szili
Lajosné a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás alelnöke köszöntötte.
A műsorban fellépett a Dombóvári Apáczai Alapítvány, a Dombóvári József Attila
Általános Iskola, Nagy Katalin, Gáspár István, Sátor Edéné, Kovács Ernőné és Szűcs
Ferencné. A kárpátaljai Csoma község diákjai autentikus kántálása és betlehemi játéka
után Lukács Enikő magánénekesnő lépett fel. Az előadást követően, a kötetlen
beszélgetés előtt Tóth Gyula önkormányzati képviselő mondott pohárköszöntőt.

EGYÉB ESEMÉNYEK:
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Az év első dombóvári újszülöttje
Keszthelyi Lara lett az év első dombóvári újszülöttje. A Dombóvári Szent Lukács
Kórházban, január 5-én 7.40-kor, császármetszéssel született, 47 centiméterrel és 2350
grammal. A szülők: Bodnár Adrienn és Keszthelyi Tamás. Az újszülöttet és a
kismamát január második hetében még a kórházban köszöntötte Szabó Loránd
polgármester és Kiss Béla, a képviselő-testület tagja.
Rózsika néni köszöntése
A 90. életévébe lépett özvegy Élő Lajosné sz. Horváth Rozália, mindenki szeretett
Rózsika nénijét köszöntötték barátai a Dombóvári Helytörténeti Múzeumban rendezett
ünnepségen. A Dombóvári Városszépítők évkezdő közgyűlésének ünnepi programján
a hímző és szövő népi iparművészt, Életfa-díjast először Szabó Loránd polgármester
köszöntötte. Ezt követően az általa alapított és mai napig éltetett közösségben együtt
lévő kézműves asszonyok, valamint az egyesület tagjai köszöntötték a jó kedéllyel és
alkotókedvvel teli hölgyet.
Kati néni betöltötte a 95. életévét
Január 9-én Matus Istvánné – az Aranysziget Idősek Otthonának egyik lakója –
ünnepelte 95. születésnapját. Szabó Loránd polgármester ez alkalomból köszöntötte fel
és adta át neki – jókívánságai mellett – az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt
emléklapot valamint egy csokor virágot. A kis ünnepségen elhangzott egy vers, de
nem maradhatott el a koccintás valamint a szülinapi torta sem.
Újabb értékekkel bővült a Dombóvári Kincsestár
A Városi Könyvtárban lévő kincsestárba már több mint két éve gyűlnek a városunkkal
kapcsolatos értékek. Szombath Tibor képeslapgyűjteménye, Buzánszky Jenő relikviái
és a többi érdekesség mellé az utóbbi időben három dolog került.
• Dombóvár Város Bora
A Város borának ötlete a tavaly őszi Kakasdombi borünnepen hangzott el. A
kezdeményezést a Kertbarát Egyesület is támogatta, így az általuk hagyományosan
megrendezett borversenyen okleveles borbíráik döntöttek a kiemel nedűkről. A
megmérettetésre 124 bormintát neveztek az egyesület tagjai, zömében dombóvári
termelők, illetve néhány környékbeli gazda. A bírálók döntése alapján a fehér borok
közül Boda István chardonnay –ja, a rosék közül Páldi Ede szintén tavalyi évjáratú
zweigelt szőlőből készült bora, míg a vörös boroknál Varga Ferenc 2012-es cabernet
sauvignon-ja érdemelte ki az elismerő címet. A kiválasztott borokból tíz-tíz üveg
került palackozásra. Az egyedi címkékkel ellátott palackok már több alkalommal
szolgáltak ajándékul a városba érkező hivatalos vendégek számára.
• Tóth Lili Anna fotója
A dombóvári tizenöt éves atléta ebben az évben még egyik versenyen sem talált
legyőzőre. 2013. június 15-én a hollandiai Ultrechtben, az Európai Ifjúsági Olimpia
Fesztiválon (EYOF) érte el élete eddigi legnagyobb sikerét, ahol 2000 méteres
akadályfutásban első helyezést ért el. A győzelem után készült fotója került a
Dombóvári Kincsestárba.
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• Dombóvár „Gólyavár” térségében elvégzett geofizikai mérések eredményéről
készült jelentés
A „Gólyavár” régészeti feltárása eddig még nem történt meg. A szakemberek és az
önkormányzat munkatársai is egyetértettek abban, hogy fontos lenne a területen
tudományos igényű ásatás elindítása annak érdekében, hogy a későbbiek során
megtörténhessen a feltárt falak műemléki helyreállítása. Ennek érdekében történtek
meg a korszerű geofizikai felmérések, amelyek lehetővé teszik a terület régészeti
kutatását.
A 90 éves Kati néni köszöntése
Ismét egy idős dombóvári polgárt köszönthettek születésnapján a város vezetői. A
Rákóczi utcában élő Schőn Katalin október 21-én töltötte be 90. életévét. Ebből az
alkalomból – az ünnepelt fiának Népköztársaság utcai lakásában – látogatta meg és
köszöntötte fel őt Szabó Loránd polgármester és dr. Letenyei Róbert jegyző. Az
ünnepelt elmondta, hogy életének nagy részében Kisvaszaron élt, a TSZ-ben és az
erdőgazdaságban dolgozott. Ma sem panaszkodik egészségére, még sokszor szedegeti
ki a gazt a kertből – ahogy mondta – egészen addig, míg le tud hajolni érte.
Négy magyar állampolgárral ismét többen vagyunk
Október 28-án a Városházán újabb állampolgársági eskü letételére került sor. Szabó
Loránd polgármester és Schäffer Zoltánné anyakönyvvezető egy kis ünnepség keretén
belül adta át új okmányait négy újabb magyar állampolgárnak. Forgácsék ez év április
11-én adták be állampolgársági kérvényüket a szabadkai konzulátuson. A család mind
a négy tagja a vajdasági Szenttamáson él. A családfő, Forgács Károly kereskedő, az
édesanya, Ilona már nyugdíjas. A két lány közül az idősebb, Katalin egy vajdasági
település iskolájában történelmet tanít. A legfiatalabb családtag, Mária Újvidéken
tanul, nemsokára pszichológus lesz belőle.
Közeli – Szenttamásról elszármazott – rokonaik élnek Dombóváron, ezért választották
városunkat az állampolgársági eskü letételének színhelyéül. A kis ünnepség közben az
anyuka érzékenyült el a legjobban, legelőször Katalin vette kézbe izgatottan új magyar
személyi igazolványát. A Szerbiához tartozó Vajdaságban élve mindig is magyarnak
tartották magukat. Az új okmányok birtokában életük nem változik sokat, de azt érzik,
hogy ezzel egy nagyobb közösséghez tartoznak. Azokhoz, akik felvállalják azokat,
akik az országhatáron kívül magyarként élik mindennapjaikat.
Két korszerű géppel gazdagodott a Szennyvíz Társulás
Még tavaly év végén, a „Dombóvár térségi szennyvízelvezetés- és tisztítás kiépítése, a
dombóvári szennyvíztisztító telep fejlesztése” tárgyú, KEOP projekt keretében a
Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás uniós nyílt
közbeszerzési eljárást indított két korszerű gép beszerzésére; egy kombinált
csatornamosó berendezésre és egy szippantó járműre.
Az eljárás során két ajánlat érkezett. Hosszas és alapos szakmai értékelést követően a
döntési javaslatra a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kiadta a szabályossági
tanúsítványt. Ennek birtokában a Társulási Tanács 2013. június 14-i ülésén arról
döntött, hogy mindkét rész tekintetében az érvényes ajánlatot benyújtó környei
telephelyű M-U-T Hungária Kft-t hirdeti ki nyertesként.

68

A szállítási szerződést 2013. július 18-án írták alá. A szállító határidőben teljesített, s a
tulajdonosi-, üzembentartói dokumentumok alapján a forgalomba helyezett járműveket
2013. november 4-én, Dombóváron átadta az üzembentartó Dombóvári Víz- és
Csatornamű Kft. képviselőinek. A járművek a legkorszerűbbek, a kor
követelményeinek figyelembevételével készültek. Főbb jellemzőik a megbízhatóság, a
könnyű kezelhetőség, és a gazdaságos üzemeltetés.
Inváziós adománygyűjtés
A Dombóvár Tescoban működő Invázió ruházati üzlet nemrégiben azzal a kéréssel
kereste meg Önkormányzatunkat, hogy segítsen a megfelelő helyre juttatni az általuk
gyűjtött adományokat. Az Invázió Üzletlánc korábban főtámogatói együttműködési
megállapodást kötött hazánk és Európa egyik legnagyobb karitatív szervezetével, a
MikulásGyárral. Az Invázió ennek kapcsán vállalta, hogy már a karácsonyi időszakot
megelőzően üzleteiben adománygyűjtő tevékenységet folytat üzleteiben a rászoruló
családok számára.
A gyűjtés a dombóvári üzletben már korábban elkezdődött, de a MikulásGyár csak
decemberben tudja az adományokat fogadni. Az eddig összegyűjtött ajándékokat
ajánlotta fel az üzlet, s az elosztásban kérte az Önkormányzat segítségét. A már
összegyűlt adományok (ruházati termékek, könyvek, játékok stb.) elszállítása az
üzletből megtörtént. Karácsonyra a rászorulókhoz is el fog jutni, hogy egy kicsit
színesebbé tehessék ünnepüket.
Új növénycserjékkel gazdagodott a Természetőr Bázis
A Dombóvári Önkéntes Polgári Természetőr Egyesület ötvenezer Forintnyi támogatást
kapott a polgármesteri keretből a „Tiszta, virágos közterület” mozgalom nyertes
pályázóinak díjazására. A pályázat eredménytelen volt, így a kapott összeget
különböző növények – elsősorban cserjék és évelők – telepítésére kívánják fordítani.
Az első ütemben a Természetőr Bázis területén 20 jázmincserje ültetésére került sor
november utolsó hetében. A továbbiakban szintén az egyesület bázisán, de a város más
helyén is sor kerül a növények telepítésére.
Egy kapcsolaterősítő látogatás
Szabó Loránd polgármester meghívására november végén látogatott városunkba a
Riesz Adrienn és férje, Balogh Péter István. Riesz Adrienn annak a Dr. Riesz
Józsefnek a dédunokája, akit Dombóváron nagy tisztelet övezett és csak a „szegények
orvosa”-ként neveztek.
Riesz József, orvosi diplomával rendelkező fiatalemberként 1906-ban érkezett a
forgalmas vasúti csomópontként számon tartott településre MÁV–orvosnak. 1912-től
nyugdíjazásáig a község tisztiorvosa volt. Munkája mellett megalakította a helyi
Egészségügyi Társaságot, melynek célját a gyermekhalandóság, a tbc és a járványok
megelőzésében és leküzdésében jelölte meg. Három éven keresztül ezredorvosként az
I. Világháború szinte minden frontját megjárta. A háború után folytatta orvosi praxisát
Dombóváron, ahol a legelesettebb vasutasokat és cselédeket ingyen gyógyította.
Megszervezője és elnöke volt a Dombóvári Önkéntes Mentő Egyletnek, elnöke a
Vörös Kereszt Egyletnek. A gimnáziumban és a zárdában egészségtant tanított. A
tanévek végén jutalmazásra szánt – akkor nem csekély értékű adományát – mindig
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egy-egy tehetséges, ám szegény sorsú vasutas gyermek kapta. Több környékbeli
szegény gyermek továbbtanulásához kosztot és szállás biztosított saját házában. De
Borsos Miklós szobrászművész (akinek Dr. Riesz Józsefről készített mellszobra a
kórházunkban megtekinthető) első külföldi tanulmányútját is jelentős összeggel
támogatta. Tagja volt a dombóvári képviselő-testületnek és Tolna vármegye
törvényhatóságának. Az 1944-es deportálást – noha elkerülhette volna – mégis
vállalta. Nem akart gyáván elbújni, osztozni akart társai szomorú és embertelen
sorsában. Már nagy betegen hurcolták Auschwitzba. Erről az útról – sok száz
sorstársával együtt – azonban már nem térhetett vissza. 1946-ban utcát neveztek el
róla.
Riesz Adrienn férjével együtt két napot töltött városunkban. Először – Takács Istvánné
helytörténész valamint Polgármester Úr kalauzolásával – sorra járták azokat a
helyeket, ahol a dédapa nap mint nap járhatott. Az egykori Riesz ház, a Korona, az
Imaház és zsinagóga megtekintése után Kaposszekcső zsidó temetőjét keresték fel. Az
ebéd után a Helytörténeti Múzeumban dr. Kriston Vízi József kalauzolta őket végig a
tárlatokon. A gunarasi szálláshely elfoglalása előtt a vendégek még felkeresték a
Szigeterdőt és megtekintették a Kossuth szoborcsoportot. Másnap délelőtt a vendégek
a város nevezetesebb helyeit látogatták meg majd délután indultak haza Budapestre.
Pár évvel ezelőtt a Budapesten élő, professzor Riesz Tamás adományozott nagyapja
egykori lakóhelye számára egy nagyméretű, dr. Riesz Józsefet ábrázoló festményt,
melyet Marczell György készített. A mostani látogatással városunk megerősítette és
egy kicsit talán szorosabbá is fűzte egykori neves polgárának leszármazottaival a
kapcsolatot.
I.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. a polgármester beszámolóját a 393/2012. (XII. 14.), 114/2013. (III. 28.), 157/2013.
(IV. 25.), 165/2013. (IV. 25.), 270/2013. (VIII. 26.), 281/2013. (VIII. 26.),
284/20013. (VIII. 26.), 287/2013. (IX. 26.), 288/2013. (IX. 26.), 289/2013. (IX.
26.), 291/2013. (IX. 26.), 295/2013. (IX. 26.), 300/2013. (IX. 26.), 319/2013. (X.
10.), 321/2013. (X. 10.), 328/2013. (X. 10.), 330/2013. (X. 10.), 334/2013. (X.
31.), 335/2013. (X. 31.), 336/2013. (X. 31.), 338/2013. (X. 31.), 339/2013. (C.
31.), 340/2013. (X. 31.), 341/2013. (X. 31.), 342/2013. (X. 31.), 344/2013. (X.
31.), 347/2013. (X. 31.), 355/2013. (X. 31.), 356/2013. (X. 31.), 360/2013. (X.
31.), 361/2013. (X. 31.), 363/2013. (XI. 7.), 366/2013. (XI. 28.), 367/2013. (XI.
28.), 368/2013. (XI. 28.), 369/2013. (XI. 28.), 374/2013. (XI. 28.), 376/2013. (XI.
28.), 379/2013. (XI. 28.), 380/2013. (XI. 28.), 381/2013. (XI. 28.), 382/2013. (XI.
28.), 383/2013. (XI. 28.), 385/2013. (XI. 28.), 386/2013. (XI. 28.), 390/2013. (XI.
28.), 391/2013. (XI. 28.), 393/2013. (XI. 28.), 394/2013. (XI. 28.), 396/2013. (XI.
28.), 397/2013. (XI. 28.), 398/2013. (XI. 28.), 399/2013. (XI. 28.), 405/2013. (XII.
5.), 408/2013. (XII. 19.), 409/2013. (XII. 19.), 410/2013. (XII. 19.), 411/2013.
(XII. 19.), 412/2013. (XII. 19.), 413/2013. (XII. 19.), 415/2013. (XII. 19.),
417/2013. (XII. 19.), 418/2013. (XII. 19.), 420/2013. (XII. 19.), 421/2013. (XII.
19.), 1/2014. (I. 30.), 2/2014. (I. 30.), 4/2014. (I. 30.), 7/2014. (I. 30.), 12/2014. (I.
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30.), 14/2014. (I. 30.), 15/2014. (I. 30.), 16/2014. (I. 30.), 17/2013. (I. 30.),
21/2014. (I. 30.), 24/2014. (I. 30.), 30/2014. (I. 30.), 32/2014. (I. 30.), 37/2014. (I.
30.), 38/2014. (I. 30.), 43/2014. (I. 30.), 44/2014. (I. 30.), 46/2014. (I. 30.),
47/2014. (I. 30.), 56/2014. (II. 13.) lejárt határidejű határozat végrehajtásáról szóló
beszámolót elfogadja.
II.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatok
végrehajtási határidejét a következők szerint meghosszabbítja:
2014. február 28-ig: 13/2014. (I. 30.)
2014. március 31-ig: 163/2013. (IV. 25.), 232/2013. (VI. 27.), 337/2013. (X. 31.),
391/2013. (XI. 28.) 1. pontja, 417/2013. (XII. 19.) 2. pontja, 418/2013. (XII. 19.)
2. pontja, 425/2013. (XII. 19.), 27/2014. (I. 30.)
2014. április 1-ig: 333/2013. (X. 31.)
2014. április 30-ig: 185/2013. (V. 16.), 268/2013. (VIII. 26.), 392/2013. (XI. 28.)
2014. július 31-ig: 354/2013. (X. 31.)
2014. december 31-ig: 99/2012. (III. 29.)
III.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 79/2011. (III. 3.)
számú határozatát visszavonja.
IV.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester
átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről szóló beszámolót elfogadja.
V.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bizottságainak
átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről szólót beszámolót elfogadja.
VI.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti
fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja.
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A Dombóvári Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. a 10 fő közfoglalkoztatására
vonatkozó hatósági szerződést megkötötte. A szerződés aláírásakor egyértelmű volt,
hogy célhoz kötötten kapta meg az Nkft. a támogatást. Továbbá határozott jelzés
érkezett (szóban), hogy az Államtitkárság számára fontos ez a mintaprojekt. Az előző
testületi ülésen ismertetett határozati javaslatot módosítva nyújtjuk be elfogadásra a
Képviselő-testület elé. A közfoglalkoztatottak célnak megfelelő foglalkoztatásához
szükség van egy régész, ásatásvezető szakmai felügyeletére, ezért az ehhez szükséges
forrást az Önkormányzat átadja az Nkft. részére.
VII.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Középkori Dombóvári
Vár, úgynevezett Gólyavár régészeti feltárásához, a Dombóvári Város és
Lakásgazdálkodási
Nkft.
által
foglalkoztatott
feltáráshoz
kapcsolódó
közmunkaprogram végrehajtásához, az ásatásvezető, technikusok és a régészhallgatók
elszállásolásához, költségvetéséből 960.000,- Forint összegű forrást biztosít.
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a 2014. évi költségvetésben külön soron,
mint a Dombóvári Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. részére átadott pénzeszköz
jogcímen szerepeltesse a régészeti feltáráshoz kapcsolódó költségeket.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karának Régészeti Tanszékével az együttműködési
megállapodás aláírására.

Szabó Loránd
polgármester

