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HATÁROZATOK 
 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes 
ülésén elfogadott határozatai: 
 

1/2014. (I. 30.) Kt. határozat 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a TÁMOP-
3.1.3-10/2-2010-0015 azonosító 
számú projekthez kapcsolódó, Arany 
János tér 21. sz. alatti labor építési 
beruházásával összefüggésben 
egyezségi megállapodást készítsen 
elő dr. Halmos Péter ügyvéd 
közreműködésével, és az egyezségi 
megállapodást terjessze a Képviselő-
testület elé jóváhagyásra.  Az 
egyezségi megállapodás részét kell 
képezze a vállalkozási szerződés, 
valamint 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendelet szerinti átadás-átvételi 
eljárás lefolytatása, valamint 
előzőekkel összefüggésben 
szerződési és jogszabályi 
kötelezettségek teljesítése határidőn 
belül. 

2. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az üzemi, irodai 
berendezések beépítése után 
megkezdi a műszaki átadás-átvételi 
eljárást és párhuzamosan közjegyzői 
nem peres eljárást indít, ezen belül 
előzetes szakértői bizonyítást 
kezdeményez a vitatott kérdésekben: 
- tervek megfelelősége, tervhiba 

esetén vállalkozó figyelemfelhívó 
kötelezettségének teljesítése, 

- tervtől eltérés szükségessége és 
indokoltsága, 

- műszaki tartalom módosulása és 
ennek kihatása a vállalkozói díjra, 

- mennyiségi és minőségi hiba, 
- vállalkozónak felróható 

késedelem időtartama, 
- többletmunka meghatározása. 

3. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkéri dr. 
Halmos Péter ügyvédet, hogy a 

közjegyzői nem peres eljárásban 
Dombóvár Város Önkormányzatát 
képviselje. 

4. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az egyes 
közjegyzői nemperes eljárásokról 
szóló 2008. évi XLV. törvény 
alapján indított előzetes szakértői 
bizonyítás költségeit a 2014. évi 
költségvetésében biztosítja. Továbbá 
felhatalmazza a Polgármestert a 
közjegyzői nemperes eljárásban 
szakértői bizonyításhoz kapcsolódó 
szerződések és nyilatkozatok 
aláírására. 

5. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete, amennyiben van 
rá lehetőség, a beruházás 
lebonyolítását és a konzorcium 
vezetését – ide értve a Vortex Kft.-
vel kötött vállalkozási szerződésből 
eredő jogokat és kötelezettségeket  is 
– átadja a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ részére. 

 
Határidő: 2014. február 28. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 

2/2014. (I. 30.) Kt. határozat 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Dombóvári 
Járásbíróság előtt Döbrököz Község 
Önkormányzata ellen 
3.P.20.274/2012/33. szám alatt 
folyamatban lévő perben a keresettől 
nem áll el. 

2. A Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy a döntésről 
Döbrököz község polgármesterét 
tájékoztassa. 

 
Határidő: azonnal - tájékoztatásra 
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Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 

3/2014. (I. 30.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvári Polgárőr 
Egyesület 2013. évről szóló beszámolóját 
és pénzügyi elszámolását elfogadja.  
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2014. január 30-i képviselő-
testületi ülés 7. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 
 

4/2014. (I. 30.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2014. évi 
költségvetési rendeletének elfogadásáig a 
Dombóvári Futball Club részére - 
működőképességének fenntartása 
érdekében – a 2014. évi sporttámogatási 
kerete terhére 3 millió forint támogatási 
előleget biztosít és felhatalmazza a 
polgármestert a támogatási szerződés 
megkötésére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Titkárság 
 

5/2014. (I. 30.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja a Dombóvári 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 
pályázatát a Német Szövetségi 
Belügyminisztérium „Essen auf Rädern” 
című pályázati felhívására kisbusz 
beszerzése érdekében. 
 
A Képviselő-testület a Dombóvári Német 
Nemzetiségi Önkormányzat részére a 
pályázat benyújtásához szükséges önrészt 
az aktuális euro árfolyamnak megfelelően 
a 2014. évi költségvetés terhére 
támogatásként biztosítja azzal a feltétellel, 

hogy sikeres pályázat esetén a Nemzetiségi 
Önkormányzatnak a beszerzett kisbuszt az 
Egyesített Szociális Intézmény 
használatába kell adni az intézmény 
feladatellátásához. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a támogatási szerződés 
megkötésére nyertes pályázat esetén. 

 
Határidő: 2014. december 31. – 
támogatási szerződés megkötésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati 
Iroda 

 
6/2014. (I. 30.) Kt. határozat 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény 80. §-a és az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § 
(2) bekezdésének végrehajtására a 
Dombóvári Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött és 2012. április 
1-jén hatályba lépett megállapodást 
felülvizsgálta és azt a melléklet szerinti 
tartalommal módosítja. 

2. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény 80. §-a és az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § 
(2) bekezdésének végrehajtására a 
Dombóvári Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött és 2012. április 
1-jén hatályba lépett megállapodást 
felülvizsgálta és azt a melléklet szerinti 
tartalommal módosítja. 

3. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény 80. §-a és az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § 
(2) bekezdésének végrehajtására a 
Dombóvári Örmény Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött és 2012. április 
1-jén hatályba lépett megállapodást 
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felülvizsgálta és azt a melléklet szerinti 
tartalommal módosítja. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodások 
módosításának aláírására. 

 
Határidő: 2014. február 28. – a 
megállapodás módosítására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati 
Iroda 
 
A határozatban elfogadott dokumentumok 
megegyeznek a 2014. január 30-i 
képviselő-testületi ülés 10. számú 
előterjesztésében foglaltakkal. 
 

7/2014. (I. 30.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
határozat 1. mellékletét képező, Swietelsky 
Magyarország Kft. által a Dombóvári 
Művelődési Ház homlokzatának 
felújításával kapcsolatban írt levélben 
foglaltakat, a határozat 2. mellékletében 
található szakvélemény alapján elviekben 
jóváhagyja a javasolt technológiát, az 
alábbi feltételekkel: 

- a helyreállítás megkezdése előtt a 
kivitelező készíttessen helyreállítási 
dokumentációt, felelős tervezővel 
ellenjegyezve; 

- a kivitelező a homlokzatra 
vonatkozóan 12 hónappal 
hosszabbítsa meg a garanciális időt; 

- a javaslatban szereplő helyreállítási 
munkák először a legkritikusabb 
északi homlokzaton legyenek 
elvégezve 2014. áprilisában, majd 
annak tapasztalatai alapján – felek 
közti egyeztetést követően – a 
későbbiekben folytatva és befejezve. 

A képviselő-testület felkéri a Polgármestert 
a határozatban foglaltak szerinti válasz 
megadására, illetve annak képviseletére a 
továbbiak során. 
  

Határidő: 2014. február 7. – a válaszlevél 
elküldésére 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 
 
A határozatban mellékletét képező 
dokumentumok megegyeznek a 2014. 
január 30-i képviselő-testületi ülés 12. 
számú előterjesztésében foglaltakkal. 

 
8/2014. (I. 30.) Kt. határozat 

 
1.  Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Dombóvár, 
Földvár u. 18. szám alatt található 
DVMSE sportingatlan üzemeltetésével 
kapcsolatos döntés megtárgyalását a 
2014. évi februári ülésére napolja el. 
 

2.A Képviselő-testület úgy rendelkezik, 
hogy a Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási Nkft. részére 
folyósítandó 2014. évi átalánydíj 
elfogadásáig 2014. január-február 
hónapra a sportingatlan kezelésével és 
működtetésével kapcsolatban felmerülő 
költségek fedezésére az Önkormányzat 
a 2014. évi költségvetés terhére az előző 
évi üzemeltetési díjat fizeti. A 2014. évi 
átalánydíj elfogadását követően a két 
hónap különbözete kifizetésre kerül.  

 
Határidő: 2014. március 15. – DVMSE 
sportingatlan üzemeltetési szerződésének 
meghosszabbítására 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Titkárság 

 
9/2014. (I. 30.) Kt. határozat 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) 
önkormányzati rendelet 27. § (6) bekezdés 
18. pontja alapján az általa bérelt, 
Dombóvár 1890 hrsz.-ú, természetben 
Dombóvár, Földvár u. 18. szám alatt lévő 
sportingatlan területén térítésmentes 
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használatot biztosít 2014. december 31-ig 
terjedő határidővel az alábbi Egyesületek 
részére:  
  

 Dombóvári Focisuli Egyesület  
 Dombóvári Kosárlabda Suli KHE.  
 Perfect Dance Tánc-Sport 

Egyesület  
 Forgi Boksz Club Ökölvívó KHE.  
 Dombóvári Karatesuli KHE.  
 Dombóvári Vasutas Atlétikai és 

Szabadidő Egyesület  
 Dombóvári Floorball Közhasznú 

Sportegyesület  
 Cyklon Ikigaidó SE Dombóvár  

 Dombóvári Asztalitenisz Club 
KHE.  

 Dombóvári Hangulat Szabadidő 
Sportegyesület  

 IMGTS Egyesület 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert az egyesületek támogatási 
szerződéseinek megkötésére.  
 
Határidő: 2014. február 28. – használatba 
adási szerződések megkötésére  
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Titkárság 
 

 
10/2014. (I. 30.) Kt. határozat 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a DVMSE sportingatlan 
üzemeltetője, a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. részére, hogy a Dombóvár 
területén található oktatási intézmények részére az érintett sportingatlan használatáért az 
alábbi díjtételek kerüljenek megállapításra: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A teremhasználati díj tartalmazza a kiegészítő szolgáltatásokat is, mint öltöző-, 
mosdóhasználat, melegvíz, fűtés, csarnokvilágítás. 
 
A Képviselő-testület megbízza a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.-t, mint 
üzemeltetőt az ingatlanüzemeltetési szerződés 6.3. pontja értelmében a használati 
szerződések megkötésére. 
 
Határidő: 2014. február 28. – bérleti szerződés megkötésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. 
               Polgármesteri Titkárság 

Helyiségek 
megnevezése 

Teremhasználati 
díjak 

KLIK részére  
2014. január 1-től 

 
Nagyterem 

(kosárcsarnok) 
4.000,-/óra 3.500,-/óra 

Kisterem 2.500,-/óra 1.800,-/óra 
Box terem - 1.000,-/óra 
Társalgó 500,-/óra 500,-/óra 

Atlétikapálya+ 
focipálya 

3.000,-/óra 2.500,-/óra 

VIP terem 500,-/óra 500,-/óra 
Nagyterem Teniszre 

2 fő 
3.000,-/óra - 

Egész létesítmény Rendezvénytől függően 
előzetes megbeszélés 

alapján 

Rendezvénytől 
függően előzetes 

megbeszélés alapján 
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11/2014. (I. 30.) Kt. határozat 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete kifejezi szándékát, 
hogy az önkormányzati tulajdonban 
álló Népköztársaság útja 5. sz. alatti 
1040/1 hrsz.-ú garzonház további 
romlásának megelőzése, és veszélyes 
statikai állapotának megszüntetése 
érdekében el kívánja végeztetni az 
épület hibás szerkezeteinek 
megerősítését. 

2. A képviselő-testület tartószerkezet-
megerősítési feladatokhoz szükséges 
tervek biztosítása érdekében 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
212/2012. (VII. 5.) Kt. határozattal 
elfogadott Beszerzési szabályzatban 
rögzített feltételek betartásával indítson 
eljárást tervező kiválasztására a statikai 
szakvéleménynek, a 
szerkezetmegerősítés engedélyezési 
terveinek, a felmérési és kiviteli 
terveknek, az árazatlan és árazott 
költségvetésnek az elkészítéséhez. 

3. A képviselő-testület jóváhagyja az 
alábbi személyi összetételű 
bírálóbizottságot az eljárásban való 
közreműködésre: 

dr. Szabó Péter, Városüzemeltetési 
Iroda vezetője (jogi szakértelem) 
Varga Péter beruházási ügyintéző 
(közbeszerzés tárgya szerinti 
szakértelem) 
Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda 
vezetője (pénzügyi szakértelem) 
Reichert Gyula közbeszerzési, 
műszaki ügyintéző (közbeszerzési 
szakértelem) 

4. A Képviselő-testület a 2014. évi 
költségvetésében 2 millió forintot 
biztosít a tervezési munkákhoz, és 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Városgazdálkodási Bizottság által 
kiválasztott tervezővel megkösse a 
tervezési szerződést. 

 
Határidő: 2014. március 15. a tervező 
kiválasztására, 

2014. május 30. a tervek elkészítésére. 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 

12/2014. (I. 30.) Kt. határozat 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 100 millió Ft 
összegű folyószámlahitel felvételét 
rendeli el 2014. december 22-i 
lejárattal. 
A Képviselő-testület kötelezettséget 
vállal arra, hogy a hitel és járulékainak 
fizetését az éves költségvetésébe a 
fejlesztési kiadások előtt betervezi, 
jóváhagyja. 
A Képviselő-testület hozzájárul az 
önkormányzat általános működésének 
és ágazati feladatai támogatásának, a 
közfoglalkoztatási támogatások OTP 
Bank Nyrt. javára történő 
engedményezéséhez. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a hitelfelvétellel 
kapcsolatban valamennyi 
önkormányzati nyilatkozat megtételére, 
a hitelfelvételhez szükséges 
biztosítások nyújtására és a 
szerződések megkötésére. 

 
Határidő: 2014. február 15. – a 
hitelkérelem benyújtására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
 

13/2014. (I. 30.) Kt. határozat 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az önkormányzati 
tulajdonban álló Tanácsköztársaság tér 
1-3-5. sz. alatti lakóépület csapadékvíz- 
elvezetésének elégtelenségét belátva el 
kívánja végeztetni az épület körüli 
csapadékvíz-elvezető rendszer szükség 
szerinti javítását. 

2. A Képviselő-testület a munkák 
elvégzéséhez szükséges nettó 388.859,- 
Ft + Áfa összegű fedezetet az 
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önkormányzati lakások hasznosításából 
származó, elkülönített bevételekből 
biztosítja. 

3.  A Képviselő-testület megbízza a 
Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási Nkft.-t a munkák 
elvégzésével, és felhatalmazza a 
polgármestert a megrendelés 
megtételére. 

 
Határidő: 2014. február 10. - a 
megrendelésre 
2014. április 30. - a kivitelezésre 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 

14/2014. (I. 30.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy kezdeményezze az 
57/2013. (X. 4.) BM rendelet módosítását 
és a szociális célú tűzifavásárláshoz 
kapcsolódó kiegészítő támogatás 
kiterjesztését az 5000 főt meghaladó 
lakosságszámú településekre is. 
 
Határidő: azonnal – kezdeményezés 
továbbítására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 
 

15/2014. (I. 30.) Kt. határozat 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete döntést hoz a 
Szakmai szolgáltatások igénybevétele 
az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0027 
azonosító számú „Szervezeti 
folyamatok korszerűsítése Dombóvár 
Város Önkormányzatánál” című 
projekt keretében elnevezésű Kbt. 
Harmadik Része szerinti nemzeti 
eljárásrendben a Kbt. 121.§ (1) 
bekezdés b) pontja alapján, azon belül 
a Kbt. 122/A.§-ban foglalt 
különbségekkel történő nyílt eljárás 
megindításáról. 

2. A Képviselő-testület jóváhagyja a 
mellékelt ajánlattételi felhívást és 
elrendeli az alábbi vállalkozások felé – 
a dokumentációval együtt történő – 
közvetlen kiküldését: 
 Agenda Projektház Kft. 

1158 Budapest, Drégelyvár utca 7. 
 Humán Aspektus Kft. 

1146 Budapest, Gyertyán utca 9-11. 
 Proakció Kft. 

1089 Budapest, Kálvária tér 8. 
3. Jóváhagyja az alábbi személyi 

összetételű bírálóbizottságot az 
eljárásban való közreműködésre: 
dr. Kocsis Krisztina (jogi szakértelem) 
Tigerné Schuller Piroska (közbeszerzés 
tárgya szerinti szakértelem) 
Kovács Gyula (pénzügyi szakértelem) 
W. Somogyi Bernadett (közbeszerzési 
szakértelem) 

Határidő: 2014. február 15. – az 
ajánlattételi felhívás kiküldésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2014. január 30-i képviselő-
testületi ülés 27. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 
   

16/2014. (I. 30.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Tolna Megyei 
Kormányhivatalnak a Dombóvár és 
Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 
társulási megállapodása módosításának 
elfogadásáról szóló 242/2013.(VI.27). 
számú határozatával kapcsolatban tett 
törvényességi felhívás végrehajtására előírt 
határidő 2014. február 28. napjáig történő 
meghosszabbítását kezdeményezi a Tolna 
Megyei Kormányhivatalnál. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a kezdeményezés 
továbbítására.  
 
Határidő: 2014. január 31.  
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Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati 
Iroda 

   
17/2014. (I. 30.) Kt. határozat 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Tolna Megyei 
Kormányhivatalnak a Dombóvár 
Város, Gyulaj és Szakcs Községek 
Szociális Intézményfenntartó 
Társulásának társulási megállapodása 
felülvizsgálatával, illetőleg az azt 
elfogadó 220/2013. (VI.20) számú 
határozatával kapcsolatban tett 
törvényességi felhívását megtárgyalta, 
az abban foglaltakkal egyetért és 
Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs 
Községek Szociális Intézményfenntartó 
Társulásának társulási 
megállapodásának módosítását a 
melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a megállapodás 
módosítást és a módosított, egységes 
szerkezetbe foglalt társulási 
megállapodást a Képviselő-testület, 
mint a Társulás tagja nevében aláírással 
lássa el. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a törvényességi 
felhívásban foglaltak végrehajtására 
előírt határidő 2014. február 28. 
napjáig történő meghosszabbítását 
kezdeményezze a Tolna Megyei 
Kormányhivatalnál. 

 
Határidő: 2014. január 31. – a 
Kormányhivatal értesítésére 
2014. február 28. – társulási megállapodás 
aláírására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati 
Iroda 
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2014. január 30-i képviselő-
testületi ülés 28. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 

 
18/2014. (I. 30.) Kt. határozat 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete: 
1. a polgármester beszámolóját a 

393/2012. (XII. 14.), 114/2013. (III. 
28.), 165/2013. (IV. 25.), 270/2013. 
(VIII. 26.), 281/2013. (VIII. 26.), 
289/2013. (IX. 26.), 291/2013. (IX. 
26.), 295/2013. (IX. 26.), 319/2013. 
(X. 10.), 321/2013. (X. 10.), 328/2013. 
(X. 10.), 330/2013. (X. 10.), 334/2013. 
(X. 31.), 336/2013. (X. 31.), 338/2013. 
(X. 31.), 340/2013. (X. 31.), 341/2013. 
(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.), 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.), 386/2013. 
(XI. 28.), 390/2013. (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.) lejárt 
határidejű határozat végrehajtásáról, az 
átruházott hatáskörben tett 
intézkedésekről, tájékoztatóját a két 
ülés közötti fontosabb eseményekről,  

2. a 335/2013. (X. 31.), 232/2013. (VI. 
27.), 288/2013. (IX. 26.), 333/2013. 
(X. 31.), 337/2013. (X. 31.), 339/2013. 
(X. 31.), 342/2013. (X. 31.), 385/2013. 
(XI. 28.),  369/2013. (XI. 28.), 
163/2013. (IV. 25.), 287/2013. (IX. 
26.), 391/2013. (XI. 28.), 185/2013. 
(V. 16.), 268/2013. (VIII. 26.), 
392/2013. (XI. 28.), 354/2013. (X. 
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31.), 99/2012. (III. 29.) lejárt 
határidejű határozat végrehajtási 
határidejének meghosszabbítását, 

3. a 79/2011. (III. 3.), 332/2013. (X. 31.) 
Kt. határozat visszavonását,   

4. a Dombóvár, Ifjúság u. 5., valamint a 
Mászlony, Bordás A. u. 31. alatti 
ingatlan vételét előkészítő értékbecslés 
elutasítására vonatkozó javaslatot 

 nem fogadja el.  
 

19/2014. (I. 30.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvár, Ifjúság u. 
5., valamint a Mászlony, Bordás A. u. 31. 
alatti ingatlan vételét előkészítő 
értékbecslés elutasítására vonatkozó 
javaslatot ismételten nem fogadja el. 
 

20/2014. (I. 30.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a jegyző 
felhatalmazását Szabó Loránd 
polgármester részére 20.000,- Ft., azaz 
húszezer forint fellebbezési perköltséget 
utalványozására nem fogadja el.   
 

21/2014. (I. 30.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Tarr Ágnest, a 
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 
igazgatóját 2014. január 1. napjától 2014. 
december 31. napjáig a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 65. § (5) bekezdése alapján 
havonta 12.400,- Ft kereset-kiegészítésben 
részesíti. 
 
A Képviselő-testület megbízza a 
polgármestert az igazgató kinevezésének 
módosításával. 
 
Határidő: 2014. január 31. – kinevezés 
módosítására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Integrált 
Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 

 
22/2014. (I. 30.) Kt. határozat 

 
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,- Ft összegű 
forrás biztosítására vonatkozó javaslatot 
nem fogadja el.  
 

23/2014. (I. 30.) Kt. határozat 
 
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,- Ft összegű 
forrás biztosítására vonatkozó javaslatot 
ismételten nem fogadja el.  
 

24/2014. (I. 30.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő 
Egyesület - a 2014. április 30-ig terjedő 
időszak felkészülési és versenyeztetési 
kiadásainak finanszírozására - a 2014. évi 
sporttámogatási kerete terhére 1.600.000 
forint előlegben részesüljön. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármester a támogatási szerződés 
megkötésére. 

 
Határidő: 2014. február 15. – támogatási 
szerződés megkötésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Titkárság 
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25/2014. (I. 30.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete, mint a Dombóvár és 
Környéke Víz- és Csatornamű Kft. 
többségi tulajdonosa az alábbiak 
képviseletére hatalmazza fel az 
Önkormányzat képviseletében eljáró 
polgármestert a társaság taggyűlésén: 
1. Javasolja és fogadja el, hogy a 

taggyűlés hagyja jóvá a Dombóvári 
Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit 
Kft.-vel, illetve a jogutódjával, 
valamint a PET Hungária Kft.-vel 
szemben fennálló követelésekről – a 
jogosulatlanul kiszámlázott 
szennyvízelvezetési díjak miatt – tett 
lemondásokat. 

2. Javasolja és fogadja el, hogy a 
taggyűlés kezdeményezze annak 
megvizsgálását, miszerint terhel-e 
valakit kártérítési vagy egyéb 
felelősség a követelés lemondásokkal, 
illetve a T-Systems Magyarország Zrt.-
vel kötött szolgáltatási szerződéssel 
kapcsolatban, és a döntéshozó a kellő 
körültekintéssel járt-e el az ügyekben. 

 
Határidő: 2014. február 28. 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Dombóvár és 
Környéke Víz- és Csatornamű Kft. 
Önkormányzati Iroda 
 

26/2014. (I. 30.) Kt. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
Farkas Attila Uszoda belépődíja bruttó 599 
Ft/fő/óra áron kerüljön megállapításra.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a Dombóvár és Környéke 
Víz- és Csatornamű Kft. taggyűlésén a 
döntés képviseletére. 

 
Határidő: 2014. március 1. – csökkentett 
belépődíjak alkalmazására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Titkárság 

Dombóvár és Környéke Víz- és 
Csatornamű Kft 
 

27/2014. (I. 30.) Kt. határozat 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Dombóvár Város 
Könyvtárát be kívánja vonni a 
Dombóvári Városszépítő és Városvédő 
Egyesület által fenntartott Dombóvári 
Helytörténeti Gyűjtemény szakmai 
működtetéséhez szükséges személyi 
feltételek biztosításába, és Dombóvár 
Város Könyvtárának tevékenységi 
körét ennek megfelelően bővíteni 
kívánja múzeumi tevékenységgel, ezen 
belül pedig muzeológus 
foglalkoztatásával. 

2. A Képviselő-testület az 1. pont 
végrehajtása érdekében a következőket 
rendeli el: 
Dombóvár Város Könyvtárának 
vezetője írjon ki pályázatot 
muzeológus foglalkoztatására azzal, 
hogy a pályázat alapján muzeológus 
kinevezésére csak az annak 
foglalkoztatására is fedezett nyújtó 
költségvetés és a foglalkoztatást 
lehetővé tevő létszám elfogadása 
esetén van lehetőség. 

 
Határidő: 2014. február 7. – 2. pont 
2014. februári rendes ülés – a további 
döntésekre vonatkozó javaslatok 
képviselő-testület elé terjesztésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Titkárság, Dombóvár Város Könyvtára 
 

28/2014. (I. 30.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Dombóvár Város 
Könyvtárának múzeumi tevékenységgel 
történő bővítéséről szóló döntés 
elnapolására vonatkozó javaslatot nem 
fogadja el. 
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29/2014. (I. 30.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvári 
Városszépítő és Városvédő Egyesület 
2013. évi tevékenységéről készült 
beszámolót elfogadja. 
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2014. január 30-i képviselő-
testületi ülés 6. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 
 

30/2014. (I. 30.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2014. évi 
költségvetése terhére a Dombóvári 
Városszépítő és Városvédő Egyesület 
részére - a múzeumvezető felé fennálló 
munkabér és járulékai tartozásra, a 
gyűjteménynek helyet adó épület működési 
kiadásaira – a 2014. évre 1.000.000,-Ft 
támogatási előleget biztosít. 
 
Határidő: a támogatási előlegről szóló 
szerződés megkötésére - azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Titkárság 
 

31/2014. (I. 30.) Kt. határozat 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonát képező, Dombóvár, Arany 
János tér 12. szám alatti ingatlan 
műszaki állapota felmérésének 
eredményét elfogadja. 

2. A Képviselő-testület a 362/2013.(X. 
31.) számú határozatának 3. pontját 
módosítja, miszerint az Arany János tér 
12. alatti ingatlan nem esik bontási 
kötelezettség alá. 

3. A Képviselő-testület az Arany János tér 
12. alatt ingatlant továbbra is 
értékesíteni kívánja a 362/2013.(X. 31.) 
számú határozatában foglalt 
értékesítési feltételek szerint azzal, 
hogy az ingatlanban lévő lakások 

továbbra is együttesen értékesíthetők 
az aktualizált értékbecslés szerinti 
forgalmi értéken. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a végrehajtáshoz szükséges 
intézkedések és kötelezettségvállalások 
megtételére, pályázati felhívás, 
szerződések tartalmának jóváhagyására és 
aláírására. 
 
Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati 
Iroda 
 

32/2014. (I. 30.) Kt. határozat 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadja a 
Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. által 
2011-2013. évben elvégzett, de 
pénzügyileg nem rendezett 
városüzemeltetési feladatairól készült 
teljesítés-igazolást, ezzel elismeri az 
abban szereplő munkák maradéktalan 
teljesítését. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy intézkedjen a 
munkák ellenértékeként 3.043.357,- Ft 
+ Áfa összeg kifizetése iránt az Nkft. 
részére, a 2014. évi költségvetés 
terhére. 

3. A Képviselő-testület felkéri a 
Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási NKft. ügyvezetőjét, 
hogy a 2014. évtől csak aláírt 
megrendelővel, a kötelezettségvállaló 
aláírásával végezzen munkát az 
önkormányzat számára a vis maior 
helyzet kivételével.  

 
Határidő: 2014. február 15. 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda, Pénzügyi Iroda 
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33/2014. (I. 30.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási NKft.-nek az 
önkormányzat részére jövőben végzendő 
munkavégzés módjára vonatkozó 
javaslatot nem fogadja el.  
 

34/2014. (I. 30.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvári Közös 
Önkormányzati Hivatal Szakcsi 
Kirendeltségében 650.000 Ft összegű 
jutalom kifizetésével egyetért, a jutalom 
kifizethetősége érdekében az 
önkormányzat költségvetési rendeletében a 
teljesítményösztönzésre meghatározott 
keretet módosítja. 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az államháztartás 
számviteli rendszerének változása miatt 
szükséges rendező mérleg készítéséhez 
elrendeli 2013. december 31-ei 
mérlegfordulónappal az önkormányzat 
eszközeinek és forrásainak teljes körű 
leltározását, a függő, átfutó kiadások és 
bevételek azonosítását és pénzügyi 
rendezését. 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
intézkedések meghozatalára. 
 

35/2014. (I. 30.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvár Város 
Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről 
szóló 16/2013. (III. 27.) önkormányzati 
rendelet módosítását nem fogadja el.  
 

36/2014. (I. 30.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete nem fogadja el az arra 
vonatkozó javaslatot, hogy az 
önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
szóló 16/2013. (III. 27.) önkormányzati 
rendelet módosítása során a polgármesteri 

hatáskörben tett alábbi átcsoportosítások 
ne kerüljenek jóváhagyásra: 

 Polgármesteri keret emelésére 650 
eFt 

 Városi rendezvényekre elkülönített 
előirányzattal kapcsolatosan emelés 
tűzijátékra 350 eFt 

 Testvérvárosi kapcsolatok 
emelésére 250 eFt 

 Önkormányzati jogalkotás 
kiadásainak emelésére 500 eFt. 

 
37/2014. (I. 30.) Kt. határozat 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Magyarország 
2014. évi központi költségvetéséről 
szóló 2013. évi CCXXX. törvény 
(továbbiakban: 2014. évi költségvetési 
törvény) 67-68. §-aiban foglaltakra 
figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 
2014. évi költségvetési törvényben írt 
feltételekkel az adósságállománya 
Magyar Állam által történő átvállalását 
igénybe kívánja venni. 

2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az 
önkormányzat 2013. december 5-én 
nem rendelkezett olyan betéttel vagy 
egyéb számlaköveteléssel, ami 
kifejezetten egy adott adósságelemhez 
kapcsolódott, és annak fedezetére, 
teljesítésének biztosításául szolgált. 

3. A Képviselő-testület kijelenti, hogy 
amennyiben az önkormányzat egy 
átvállalással érintett ügylete az 
ügylethez kapcsolódóan befolyó 
támogatás, illetve egyéb bevétel miatt 
bevétel megelőlegezésére szolgáló 
ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel 
összegét, legfeljebb az érintett 
adósságból átvállalásra került összeg 
erejéig, a bevétel beérkezését követő 3 
munkanapon belül átutalja a kincstár 
által megjelölt fizetési számlára. 

4. A Képviselő-testület kinyilvánítja, 
hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény 332. § alapján 
megállapodást kíván kötni a Magyar 
Állammal az önkormányzatot terhelő, 
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az adósságátvállalással érintett 
adósságállománya átvállalásáról. 

5. A Képviselő-testület az 
adósságátvállalással összefüggésben 
felhatalmazza a polgármestert, hogy: 
a. megtegye a 2014. évi költségvetési 

törvény 67-68. §-a szerinti 
nyilatkozatokat és intézkedéseket; 

b. az átvállalással érintett adósság 
részét képező ügyleteket a 2014. 
évi költségvetési törvény 67-68. §-a 
szerinti átvállalás érdekében 
átalakítsa; 

c. a 2014. évi költségvetési törvény 
68. § (4) bekezdése szerinti 
megállapodásokat megkösse.  

6. A Képviselő-testület utasítja a 
polgármestert, hogy az 
adósságátvállalással kapcsolatos 
intézkedéseiről a soron következő 
ülésén tájékoztassa a testületet. 

 
Határidő: 2014. február 20. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
 

38/2014. (I. 30.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvári Közös 
Önkormányzati Hivatal munkavállalói és 
Dombóvár város polgármestere  cafetéria 
juttatására 2014. évben bruttó 200.000,-
Ft/fő keretet biztosít. A cafetéria-juttatás 
részletes szabályait a „Közszolgálati 
Szabályzat” tartalmazza, melynek 
alkalmazása kiterjed a polgármesterre is. 
 
Határidő: 2014. február 15.  – keret 
megállapítására 
2014. március 1. – munkavállalók 
nyilatkozatára 
Felelős: Jegyző  
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
 

39/2014. (I. 30.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. 

évi vagyongazdálkodási tervét a melléklet 
szerint elfogadja. 
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2014. január 30-i képviselő-
testületi ülés 22. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 
 

40/2014. (I. 30.) Kt. határozat 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete tudomásul veszi és 
elfogadja az Orbán & Orbán Szakértői 
Tervezői Betéti Társaság által a 
782/4/A helyrajzi számú víztorony 
építmény műszaki állapotáról 2013. 
októberben készített szakvéleményt. 

2. A Képviselő-testület a víztorony 
további állagromlásának megelőzése és 
a baleseti források kiküszöbölése 
érdekében el kívánja végeztetni a 
jókarbantartás körét meghaladó 
felújításokat a szakvéleményben 
részletezett műszaki megoldásokkal. 

3. A Képviselő-testület a felújítás 
fedezeteként a víziközmű vagyon 
használatáért a Dombóvár és Környéke 
Víz- és Csatornamű Kft –től korábban 
befolyt bérleti díjat jelöli meg. 

4. A Képviselő-testülete döntést hoz a 
„Dombóvári Víztorony 
balesetveszélyes állapotot megszüntető 
javításainak elvégzése” elnevezésű 
Kbt. Harmadik Része szerinti nemzeti 
eljárásrendben a Kbt. 121.§ (1) 
bekezdés b) pontja alapján, azon belül 
a Kbt. 122/A.§-ban foglalt 
különbségekkel történő nyílt eljárás 
megindításáról. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert a pályázati kiírás alapját 
képező árazatlan költségvetés 
elkészítésének megrendelésére az 
Orbán & Orbán Szakértői Bt.-től 60 eFt 
+ Áfa értékben. 

6. Jóváhagyja az alábbi személyi 
összetételű bírálóbizottságot az 
eljárásban való közreműködésre: 
dr. Szabó Péter, a Városüzemeltetési 
Iroda vezetője (jogi szakértelem) 



Dombóvári Közlöny - 14 - X. évfolyam 1. szám 

Varga Péter beruházási ügyintéző 
(közbeszerzés tárgya szerinti 
szakértelem) 
Kovács Gyula, a Pénzügyi Iroda 
vezetője (pénzügyi szakértelem) 
Reichert Gyula közbeszerzési, műszaki 
ügyintéző (közbeszerzési szakértelem) 

7. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Városgazdálkodási Bizottságot az 
ajánlattételi felhívás jóváhagyására és 
az ajánlattételre felhívandó gazdasági 
szereplők körének meghatározására. 

8. A Képviselő-testület a felújítandó 
víztorony színének kiválasztására az 
elkészített látványtervek alapján a 
Humán Bizottságot hatalmazza fel. 

 
Határidő: 2014. február 28. – a 
közbeszerzési eljárás megindítására, 
2014. június 30. – az állagmegóvási 
munkák elvégzésére. 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 

41/2014. (I. 30.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Kapos folyón átívelő 
közúti hidak elnevezésére ötletpályázat 
kiírására vonatkozó javaslatot nem fogadja 
el.  
 

42/2014. (I. 30.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a polgármester 2014. 
évi szabadságolási tervét nem fogadja el.   
 

43/2014. (I. 30.) Kt. határozat 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a polgármester által 
beterjesztett szabadságolási tervét, a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 104. §, 
valamint a 106. § (1) bekezdésében 
foglalt rendelkezésekre tekintettel nem 
fogadja el. 

2. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a jogszabályi 
rendelkezésekkel összhangban a soron 
következő testületi ülésre ismételten 
terjessze be a 2014. évi szabadságolási 
tervét, az alábbi előírásokra 
figyelemmel: 

- a 2013. évben a polgármester által ki 
nem vett 22 nap szabadság kivételére 
legkésőbb 2014. március 31-ig, 

- a 2014. évben a polgármestert 
időarányosan megillető szabadság 
kivételére legkésőbb 2014. október 1-ig 
kerüljön sor.  

3. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, 
amennyiben a polgármester a soron 
következő ülésen nem tesz eleget a 
jogszabályi előírásokkal összhangban 
kijavított szabadságolási ütemterv 
benyújtási kötelezettségének, úgy a 
jegyző ismételten terjessze elő „A 
polgármester 2014. évi szabadságolási 
terve” című napirendi pontot és tegyen 
javaslatot a szabadságolási terv 
jogszerű elfogadására, továbbá a 2013. 
évben ki nem vett szabadság kiadásáról 
szóló munkáltatói intézkedésre. 
 

Határidő: Soron következő képviselő-
testületi ülés 
Felelős:  
2. pont tekintetében: Polgármester 
3. pont tekintetében: Jegyző 
Végrehajtásért felelős:  
2. pont tekintetésben: Polgármester 
3. pont tekintetésben: Jegyző 

 
44/2014. (I. 30.) Kt. határozat 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Dombóvár város 
környezeti állapotának értékelését a 
melléklet szerint elfogadja és felkéri a 
Polgármestert, hogy a város hivatalos 
honlapján és a Közös Önkormányzati 
Hivatal hirdetőtábláján tegye közzé. 
 
Határidő: azonnal 
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Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2014. január 30-i képviselő-
testületi ülés 30. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 
 

45/2014. (I. 30.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a szennyvízberuházás 
állásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2014. január 30-i képviselő-
testületi ülés 31. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 
 

46/2014. (I. 30.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási 
NKft.-vel 2014. február 1-jétől március 31-
ig tartó időszakra vonatkozó, a 
mellékletben szereplő szerződéstervezet 
megkötését a város közterületein végzett 
városüzemeltetési és parkfenntartási 
munkák elvégzésére. 
 
Határidő: azonnal – a szerződés 
megkötésére 
Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 

 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2014. január 30-i képviselő-
testületi ülés 33. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 

 
47/2014. (I. 30.) Kt. határozat 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a 385/2013. (XI. 28.) Kt. 
határozatában elfogadott közterületi 
elnevezésekre vonatkozó javaslatokról 
kérje ki az érintett utcák lakóinak 
véleményét. Az erről szóló felhívás 
jelenjen meg a Dombóvár és Környéke 
újságban és legalább 3 időpontot, valamint 
a módosítandó és javasolt elnevezéseket is 
tartalmazza. 
 
A képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy az érintett lakók 
véleményének kikérését követően – az 
általuk támogatott – átnevezésre vonatkozó 
javaslatot terjessze a 2014. februári rendes 
ülés elé. 

 
Határidő: 2014. februári rendes ülés – a 
testület elé terjesztésre 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármester 
Titkárság 
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RENDELET 
 

(A rendeletek egységes szerkezetben megtalálhatóak a www.dombovar.hu honlapon!) 
 

A Képviselő-testület 2014. január 30-i rendes ülésén elfogadott rendelete: 
 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III.4.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, 
a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és 
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában, a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában, és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. §  

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 13/A. §-sal egészül ki: 

„13/A. § 

(1) Mindazon ingatlanok esetében, ahol az önkormányzat az értékesítés során beépítési 
kötelezettséget és ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kötött ki, vagy 
a beépítési kötelezettség fenntartásával járult hozzá a továbbértékesítéshez, az 
elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt az ingatlan eladásához az 
önkormányzattal kötött adásvételi szerződésben a beépítési kötelezettség teljesítésével 
kapcsolatban előírt feltételek, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom 
fenntartásával adható hozzájárulás a (2) bekezdésben foglalt kivétellel. A beépítési 
kötelezettséget az önkormányzattal kötött adásvételi szerződésben vagy a képviselő-
testület által meghatározott határidőig kell teljesíteni. 

(2) Az önkormányzattal kötött adásvételi szerződésben kikötött elállási vagy 
visszavásárlási jog helyett az önkormányzat javára 5 évig fennálló vételi jogról kell 
rendelkezni a továbbértékesítésre vonatkozó szerződésben, a vételi jogot be kell 
jegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba. Amennyiben a vevő a beépítési 
kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, az önkormányzat élhet a vételi jogával. 
A vételár a továbbértékesítésre vonatkozó szerződésben szereplő vételárral azonos, 
azzal, hogy a vételi jog gyakorlása időpontjában fennálló értékváltozásokat 
figyelembe kell venni.” 

 
2. §  

A Rendelet 15. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 

„(8) A követelésről való lemondásra jogosult előzetes jóváhagyása esetén a Képviselő-testület 
hozzájárulhat a teljes követelésnek vagy annak egy részének ingó vagy ingatlan 
vagyontárggyal való rendezéséhez. A vagyontárgy forgalmi értékének megállapítására e 
rendelet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy forgalmi értékbecslés helyett 
az önkormányzati adóhatóság által kiállított adó- és értékbizonyítvány is elfogadható.” 

http://www.dombovar.hu/


Dombóvári Közlöny - 17 - X. évfolyam 1. szám 

3. §  

A Rendelet 29. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok haszonbérletbe adása jogszabályokban foglalt 
feltételekkel határozott időre szólhat. A szerződés legfeljebb 15 évre köthető, mely egy 
alkalommal újabb 5 évre meghosszabbítható, ha a hosszabbításnak a nemzeti vagyonról szóló 
törvényben foglalt feltételei fennállnak.” 
 

4. §  

A Rendelet 31. § (9) bekezdése a következő q)-x) pontokkal egészül ki: 

[(9) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdés szerinti ajánlatkérési eljárást a következő 
esetekben:] 
„ 
q) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti hitel és 

pénzkölcsön, valamint pénzforgalmi szolgáltatás igénybevételére; 

r) kulturális javak körébe tartozó tárgyak vételére és a rájuk vonatkozó egyéb jogok 
megszerzésére; 

s) az áru kivételesen kedvező feltételekkel felszámolási eljárás, végelszámolás vagy bírósági 
végrehajtás, vagy az érintett szervezet személyes joga szerinti hasonló eljárás során 
történő értékesítés keretében szerezhető be; 

t) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 3. § 5., 7. és 9. pontjai; valamint szükség- vagy veszélyhelyzet esetén 
az állatok járványos megbetegedése, a súlyos ipari vagy közlekedési baleset okozta kár, 
vízkár, illetve vízminőségi kár közvetlen megelőzése, elhárítása, védekezési készültség 
vagy az azt közvetlenül követő helyreállítás érdekében történő beszerzésre; 

u) közműveken történő hibaelhárítások, javítások, karbantartások, beavatkozások esetén, ide 
nem értve a felújításokat; 

v) hatósági kötelezéssel kapcsolatos szolgáltatások megrendelésére; 

w) HPV védőoltás beszerzésére; 

x) meglevő adatok korszerűbb, komplexebb informatikai rendszerekbe történő 
konverziójára.” 

 
5. §  

(1) A Rendelet 1. mellékletének 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat 81. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

[1.1. Dombóvár belterületén található forgalomképtelen ingatlanok] 
„ 

81 782 / 6 Közpark Hunyadi tér 
„ 
 
(2) A Rendelet 1. mellékletének 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat a következő 657. 
sorral egészül ki: 

[1.1. Dombóvár belterületén található forgalomképtelen ingatlanok] 
„ 

657 782 / 5 Közforgalom elől Hunyadi tér 
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el nem zárt 
magánút 

„ 
6. §  

A Rendelet 3. mellékletének 1. pontjában foglalt táblázat a következő 15-16. sorral egészül ki: 
[1. munkáskertek] 
„ 

15 Dombóvár, 1642 240 m2 árok 

16 Dombóvár, 3822 650 m2 közterület 

„ 

7. §  
 
Hatályát veszti a Rendelet 33. § (19) bekezdése és a Rendelet 1. mellékletének 1. pont 1.1. 
alpontjában foglalt táblázat 657. sora. 
 

8. §  

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – kihirdetését követő napon lép 
hatályba és 2014. február 28-án hatályát veszti. 

(2) A rendelet 7. §-a 2014. február 10-én lép hatályba. 
 
 

Az aláírás időpontjában távollévő jegyző helyett: 
 
 

Szabó Loránd 
polgármester 

dr. Kocsis Krisztina 
aljegyző 
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