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HATÁROZATOK 
 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 8-i rendkívüli 
ülésén elfogadott határozatai: 
 

330/2014. (VII. 8.)Kt. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elrendeli a Dombóvári 
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Szivárvány 
Óvodája 6 db vizesblokkjának felújítási 
munkáihoz kapcsolódó szennyvízelvezető- 
és fűtési rendszer helyreállítását célzó 
pótmunkák elvégzését 2.272.602,- Ft + 
27% ÁFA = 2.886.255,- Ft értékben, 
melynek fedezetét az Önkormányzat 2014. 
évi költségvetésében biztosítja. 

A Képviselő-testület jóváhagyja az 
intézmény által megkötött szerződés 2. 
pontjában szereplő teljesítési határidő 
2014. augusztus 08. napjára történő 
módosítását. 
A Képviselő-testület felhatalmazza az 
Intézményvezetőt a pótmunkát elrendelő 
dokumentum, illetőleg a 
szerződésmódosítás aláírására. 
 
Határidő: Azonnal – a pótmunkák 
elrendelésére és a szerződésmódosításra 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyző, 
Intézményvezető 
 

331/2014. (VII. 8.)Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkéri dr. Halmos 
Péter ügyvédet, hogy a Tolna Megyei 
Kormányhivatal Földhivatala 2014. június 
12. napján kelt 30234-2/2014. iktatószámú 
határozatának bírósági felülvizsgálatát 
kérje a Szekszárdi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróságtól, annak érdekében, 
hogy a Dombóvár belterület 2905, és 
Dombóvár belterület 2895/1 helyrajzi 
számmal ellátott ingatlanok 
vonatkozásában a Magyar Állam 
tulajdonjogának bejegyzése iránti kérelem 
kerüljön elutasításra.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati 
Iroda 
 

332/2014. (VII. 8.)Kt. határozat 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete támogatja a város 
Szabályozási Tervének a dombóvári 
4641/6 hrsz. alatti ingatlan 
lakóövezetté minősítése érdekében 
történő módosítását. 

2. A képviselő-testület a tervezési 
feladatok ellátásával az 5T Építészeti 
és Városfejlesztési Kft.-t (7627 Pécs, 
Magyar u. 7.) bízza meg nettó 
500.000,- forint + Áfa megbízási díjjal.  

3. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a vállalkozási szerződés 
aláírására. 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a településrendezési 
szerződés aláírására a PHP Invest Kft.-
vel (Dombóvár, Szabadság u. 21.) 
500.000,- forint + áfa értékben. A 
szerződés aláírásának feltétele a 
tanulmányterv PHP Invest Kft. általi 
átadása. 

5. A Képviselő-testület a partnerségi 
egyeztetés szabályait a melléklet 
szerint állapítja meg. A szabályokat 
alkalmazni kell a településfejlesztési 
koncepció, az integrált 
településfejlesztési stratégia és a 
településrendezési eszközök készítése 
vagy módosítása során történő 
véleményezési eljárások 
lefolytatásakor. 

 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2014. július 8-i képviselő-
testületi ülés 3. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 
 

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=CTSTAL&caddrsearch=2%3B1516555A&caddrnovalchk=0&caddrsite=0
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=CTSTAL&caddrsearch=2%3B1516555A&caddrnovalchk=0&caddrsite=0
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333/2014. (VII. 8.)Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a TEKI -  „Hunyadi 
téren gyalogos átkelőhelyhez vezető járdák 
melletti védőkorlát kialakítása” című 
pályázathoz kapcsolódóan a fejlesztéssel 
érintett helyrajzi számot 782/4 hrsz.-ról 
782/6 hrsz.-ra módosítja.  
Támogatási szerződés száma: 170004308K 
A Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy a helyrajzi szám 

módosítására vonatkozóan nyújtson be 
kérelmet a Dél-Dunántúli Regionális 
Fejlesztési Ügynökséghez (7400 Kaposvár, 
Szántó u. 5.). 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
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RENDELET 
 

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

 

A Képviselő-testület 2014. augusztus 19-i rendkívüli ülésén elfogadott rendelete: 

 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 
18/2014 (VIII. 21.) önkormányzati rendelete 

a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról  szóló 
2/2006. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 6. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

1. § 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Dombóvár Város 
Önkormányzatának a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 
2/2006. (II.20.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) a következő 27/A. §-sal 
egészül ki: 

27/A. § 
Átmeneti rendelkezések 

(1) Ha a telek határai a szabályozási tervben foglaltaknak nem felelnek meg, de az eltérés a 
korábbi előírások szerint alakult ki, és a szabályozási vonal meglévő épületet nem érint, új 
épület elhelyezésére kizárólag a szabályozási terv szerinti építési helyen, az övezetre előírt 
építménymagasság és a beépítettség megtartása mellett kerülhet sor. Ebben az esetben a 
legnagyobb beépítettség megállapítása során a telek szabályozási vonalakkal 
meghatározott területét kell figyelembe venni. 

(2) A Rendelet 18/2014. (VIII. 21.) önkormányzati rendelettel megállapított 27/A. §-át az 
18/2014. (VIII. 21.) önkormányzati rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell. 

 

2 . § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
A jegyző és az aljegyző távollétében az aljegyzői 
feladatok ellátásával megbízott: 

 
 
 Szabó Loránd dr. Szabó Péter 
 polgármester Városüzemeltetési Iroda 
  vezetője 

http://www.dombovar.hu/
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IMPRESSZUM 
Kiadó: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 

7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. 
Kiadásért felelős: dr. Letenyei Róbert jegyző 

Szerkeszti: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 
Önkormányzati Iroda 

Szerkesztésért felelős: dr. Farkas-Szabó András 
Dombóvár, 2014. augusztus 21. 
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