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HATÁROZATOK 
  

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 11-i 14.00 
órakor kezdődő  rendkívüli ülésén elfogadott határozatai: 
 
 

378/2014. (IX. 11.)Kt. határozat 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2011. évi CCIX. 
törvény (Vksztv.) 11. § rendelkezései 
alapján az ellátásért felelős 
kötelezettségébe tartozó DRV Zrt. 
(8600 Siófok, Tanácsház utca 7.) által 
elkészített 15 éves időtartamra szóló 
Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja, 
és annak a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal részére 
történő megküldésével a település 
víziközmű rendszerét üzemeltető DRV 
Zrt.-t  megbízza. 

2. A Képviselő-testület a beruházási-
felújítási és pótlási munkák 
fedezeteként kizárólag a víziközmű 
vagyon használatáért befolyó, illetve 
rendelkezésre álló bérleti díjat jelöli 
meg. Ennél nagyobb összeggel az 
Önkormányzat a beruházásokat nem 
támogatja. 

3. A Gördülő Fejlesztési Tervben 
szereplő beruházási-felújítási és pótlási 
feladatok közül az adott évre 
tervezetteket a DRV Zrt. minden évben 
január 31-ig tartozik a Képviselő-
testület elé jóváhagyásra beterjeszteni 
(pontos árajánlatokkal alátámasztva), 
amelyek megvalósításáról a pénzügyi 
lehetőségeket szem előtt tartva (a 
befolyó bérleti díj mértékéig), a 
műszaki tanácsadói feladatok 
ellátásával megbízott szakértő 
segítségével dönt a Képviselő-testület.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 

A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2014. szeptember 11-i 14.00 
órakor kezdődő képviselő-testületi ülés 1. 
számú előterjesztésében foglaltakkal. 
 

379/2014. (IX. 11.)Kt. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6.477.300,- forint 
összegű kölcsönt nyújt a Dombóvár 
Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati 
Társulásnak 2015. március 31-i lejárattal, a 
jegybanki alapkamattal megegyező 
mértékű ügyleti kamat kikötésével. A 
képviselő-testület fedezetként a víziközmű 
vagyon használatáért rendelkezésre álló 
bérleti díjat jelöli meg.  
A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a kölcsönszerződés 
jóváhagyására és aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda  
 

380/2014. (IX. 11.)Kt. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a TÁMOP-3.1.3-10/2-
2010-0015 azonosítószámú „Együtt a 
jövődért” című uniós támogatással 
megvalósuló projekt keretén belül 
kialakítandó labor és kiszolgáló helyiségek 
tervezési munkálataival kapcsolatban 
felmerült tervhiba és a műszaki ellenőri 
tevékenység miatti kifogásról a soron 
következő rendes ülésén dönt dr. Halmos 
Péter ügyvéd jogi véleményének 
ismeretében.  
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381/2014. (IX. 11.)Kt. határozat 
 

A Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási Nkft.-vel 
parkfenntartási feladatokra 2014. december 
31-ig megkötött szerződés árainak 
felülvizsgálatának kezdeményezéséről a 
soron következő rendes ülésén dönt – a 
Városgazdálkodási Bizottság 146/2014. 
(VIII. 27.) számú határozatával bekért 
tájékoztató adatok ismeretében.  

 
382/2014. (IX. 11.)Kt. határozat 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a helyi adókról szóló új 
önkormányzati rendeletről való döntést 
elnapolja, egyben felkéri a jegyzőt, hogy a 
rendelettervezetet a soron következő 
rendes ülésre ismételten terjessze elő.  
 

 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 11-i 14,00 
órára összehívott rendkívüli ülés befejezését követő rendkívüli ülésén elfogadott 
határozatai: 

 
383/2014. (IX. 11.)Kt. határozat 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete támogatja az Illyés 
Gyula Gimnáziumban a pince-klub 
helyiség padlóburkolatának felújítását, 
amely munkára átcsoportosítással 
biztosít 2 millió forint fedezetet a 
költségvetésében a 2011. évi forgalmi 
rend felülvizsgálatban szereplő, a 
Képviselő-testület által javasolt 
munkákra elkülönített 6 millió forint 
keretből. 

2. A Képviselő-testülete döntést hoz az 
„Illyés Gyula Gimnázium pince-klub 
helyiség padló felújítás kivitelezési 
munkáinak elvégzése” elnevezésű 
közbeszerzésen kívüli beszerzési 
eljárás megindításáról. 

3. A Képviselő-testület jóváhagyja a 
mellékelt ajánlattételi felhívást és 
elrendeli az alábbi gazdasági szereplők 
felé való közvetlen kiküldését: 

 
Gazdasági szereplő 

neve 
Gazdasági szereplő 

címe 
(székhelye, lakóhelye) 

ERMIBAU 
Építőipari, 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

7361 Kaposszekcső, 
Liget ltp. 10. 

IMOBAU Építőipari 7200 Dombóvár, III. 

Kft. u. 63. 
STABIL Építőipari 
Szolgáltató Kft. 

7200 Dombóvár, Fürst 
Sándor u. 2. 

 
4. A Képviselő-testület jóváhagyja az 

alábbi személyi összetételű szakmai 
bizottságot az eljárásban való 
közreműködésre: 

 
Bírálóbizottsági tag 

neve 
Szakértelem 

dr. Szabó Péter jogi 

Varga Péter 
beszerzés tárgya 
szerinti 

Kovács Gyula pénzügyi 

Reichert Gyula 
beszerzési-
versenyeztetési 

 
Határidő: 2014. szeptember 15. – az 
ajánlattételi felhívás kiküldésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyző – a 
beszerzési eljárásért 
Városüzemeltetési Iroda – a szerződés 
teljesítése során 
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2014. szeptember 11-i 14.00 
órakor kezdődő képviselő-testületi ülés 
befejezését követő rendkívüli ülése 1. 
számú előterjesztésében foglaltakkal. 
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A képviselő-testület a 384/2014. (IX. 11.) Kt. határozatát zárt ülésen hozta: 
 

384/2014. (IX. 11.)Kt. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a „Dombóvár, Báthory 
utca déli végén a Rét utca és az Erdősor 
utca közötti gyalogjárda szakasz 
maradékának felbontása, és a helyére 300 
m hosszban 0,8 m szélességű térkő 
burkolatú járda készítése” elnevezéssel 
2014. augusztus 13-án indult 
közbeszerzésen kívüli beszerzési 
eljárásban az alábbi döntést hozza: 
A Képviselő-testület az alábbi ajánlattevők 
ajánlatát érvényesnek nyilvánítja: 
 
DOMBÓ-BAU Építőipari, Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. 
7200 Dombóvár, Alsó Állomás 07685/1889/15 
hrsz. 
ERMIBAU Építőipari, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 
7361 Kaposszekcső, Liget ltp. 10. 
IMOBAU Építőipari Kft. 
7200 Dombóvár, III. u. 63. 
Keppel Balázs ev. 
7341 Csikóstőttős, József Attila u. 6. 
Tukora Gyula ev. 
7211 Dalmand, Kölcsey u. 15. 

 
Indokolás: Az ajánlattevők ajánlata 
mindenben megfelel az ajánlattételi 
felhívásban foglaltaknak, a szerződés 
teljesítéséhez előírt pénzügyi-gazdasági, 
illetőleg műszaki-szakmai 
követelményeknek megfelelnek, esetükben 
Dombóvár Város Önkormányzata 
Beszerzési Szabályzatának VII.2. 
pontjában foglalt ajánlatok 
érvénytelenségére vonatkozó esetek egyik 
sem áll fenn. 
A Képviselő-testület az alábbi ajánlattevő 
ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja: 
 
Ajánlatte
vő neve, 

címe 

Érvénytelen
ség jogcíme 

Indoklás 

D-BAU 
Dávid 
Roland 
ev. 

Beszerzési 
Szabályzat 
VII.2. c) 

pont: egyéb 

Az ajánlattevő a 
költségvetési 
kiírás 6. tételében 
szereplő 

7200 
Dombóvá
r, Gagarin 
u. 63. 

módon nem 
felel meg az 
ajánlattételi 
felhívásban 

meghatározo
tt 

feltételeknek 

mennyiséget 
önkényesen 
megváltoztatta, 
amivel nem felelt 
meg az 
ajánlattételi 
felhívás 11.1. 
pontja ötödik 
bekezdésében 
foglaltaknak, 
illetőleg e 
lépésével nem 
tette lehetővé az 
ajánlatok 
egyértelmű 
összehasonlíthatós
ágát. 
Ajánlattételi 
felhívás 11.1. pont 
ötödik bekezdés: 
Az ajánlatkérő 
külön felhívja az 
ajánlattevők 
figyelmét, hogy az 
árazatlan 
költségvetési 
kiírás tételsoraiban 
levő tartalom nem 
változtatható, 
azzal 
kapcsolatosan más 
megajánlás 
(alternatíva) nem 
tehető, az ilyen 
ajánlat 
érvénytelennek 
minősül. 
E hiányosság a 
Beszerzési 
Szabályzat V.17., 
illetőleg az 
ajánlatételi 
felhívás 11.7. 
pontja értelmében 
hiánypótlással 
nem orvosolható, 
mivel direkt 
összefüggésben 
van az értékelésre 
kerülő ajánlati 
árral. 
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A Képviselő-testület az eljárás eredményét 
az érvényes ajánlatok figyelembevételével 
– az ajánlattételi felhívás 4. pontjában 
szereplő legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás értékelési szempontja 
szerinti értékeléssel – az alábbiak szerint 
hirdeti ki: 
 1. helyezett 2. helyezett 
Ajánlattevő DOMBÓ-BAU 

Építőipari, 
Szolgáltató és 
Kereskedelmi 

Kft. 
7200 

Dombóvár, 
Alsó Állomás 

07685/1889/15 
hrsz. 

Keppel 
Balázs ev. 

7341 
Csikóstőttős, 
József Attila 

u. 6. 

Pontszám - - 
Ajánlati ár 
(Ft, nettó) 

2.298.833 2.884.194 

Amennyiben a nyertes a szerződéskötéstől 
visszalép, az ajánlattételi felhívás 11.11. 
pontja alapján a második helyezett 
ajánlattevővel megköthető a szerződés a 
megjelölt ajánlati áron. 
 
Határidő: 2014. szeptember 24. – az 
eredményhirdetésre 
Felelős: Szabó Loránd polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 
 
 

 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. október 29-i alakuló 
ülésén elfogadott határozatai: 
 

385/2014. (X. 29.)Kt. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megbízza a 
polgármestert, hogy végeztesse el a 
szervezeti és működési szabályzatról szóló 
11/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatát, és azt terjessze a 
Képviselő-testület elé. 

 
Határidő: 2015. február 28. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati 
Iroda 
 

386/2014. (X. 29.)Kt. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a titkos szavazások  
lebonyolítására háromtagú 
szavazatszámláló bizottságot hoz létre, 
melynek tagjai: 

 
Kántor Katalin 
Simon István 
Vida Tamás 

 
A szavazatszámláló bizottság megbízatása 
a titkos szavazások lebonyolításával 

megbízott bizottság képviselő tagjainak 
megválasztásáig tart.  
 

387/2014. (X. 29.)Kt. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete társadalmi megbízatású 
alpolgármesternek  

Kiss Béla képviselőt  

választja meg. 

388/2014. (X. 29.)Kt. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete társadalmi megbízatású 
alpolgármesternek  

Tigelmann Péter képviselőt  

választja meg. 
 

389/2014. (X. 29.)Kt. határozat 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megállapítja, hogy 
Szabó Loránd polgármester 
megválasztása napjától 523.500 Ft/hó 
illetményre, valamint költségtérítésként 
illetménye 15%-ára, 78.500 Ft/hó 
összegre jogosult. 
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2. A Képviselő-testület engedélyezi 
Szabó Loránd polgármester részére a 
Dombóvári Közös Önkormányzati 
Hivatal tulajdonát képező mobil telefon 
készülék és a hozzá tartozó SIM kártya 
korlátlan forgalmú, valamint szintén a 
Hivatal tulajdonát képező táblagép és 
hordozható számítógép használatát 
hivatali és magáncélra egyaránt.  

Határidő: Azonnal 
Felelős: Jegyző 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
 

390/2014. (X. 29.)Kt. határozat 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Kiss Béla 
társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíját megválasztása napjától 
198.000 Ft/hó összeggel, 
költségtérítését havi tiszteletdíjának 
15%-ával, 29.700 Ft-tal elfogadja. 

2. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Tigelmann Péter 
társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíját megválasztása napjától 
198.000 Ft/hó összeggel, 
költségtérítését havi tiszteletdíjának 
15%-ával, 29.700 Ft-tal elfogadja. 

 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Jegyző 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 
391/2014. (X. 29.)Kt. határozat 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete bizottságait az alábbi 
személyi összetétellel választja meg: 
 

Humán Bizottság 
   
Elnök:  Molnár Tünde  
Tagok:  Kántor Katalin  
  Szatmáry Gyula  
  dr. Berta Bálint  
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
     
Elnök:  Talapka Rudolf 

Tagok:  Berta János 
 Simon István 
 dr. Urbánné Patkás Márta 

     
392/2014. (X. 29.)Kt. határozat 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a civil szervezetekkel 
kapcsolatos önkormányzati feladatok 
felügyeletére 

Tóth Gyula képviselőt 

civil tanácsnoknak választja.  
 
A képviselő-testület a civil tanácsnok 
tiszteletdíját 112.100 Ft-ban állapítja meg. 
 

393/2014. (X. 29.)Kt. határozat 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 191/2012. (V. 24.) 
Kt. határozatát visszavonja. 

2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy 
önkormányzati közfeladatok ellátásához 
kapcsolódóan a Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 
közfoglalkoztatási programokban – 
beleértve a Start-munkaprogramot is – 
vegyen részt, azokra pályázatot, igényt 
nyújtson be és azokat lebonyolítsa. A 
Képviselő-testület a közfoglalkoztatási 
programokhoz évente az önkormányzat 
költségvetésében erre a célra elkülönített 
összeggel járul hozzá. 

3. A Képviselő-testület a 2. ponthoz 
kapcsolódóan együttműködési 
megállapodásban kívánja rendezni, hogy a 
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási 
Nonprofit Kft.  az általa ellátott 
közfeladatokhoz kapcsolódóan milyen 
feladatokhoz vesz igénybe 
közfoglalkoztatást, és annak segítségével 
hogyan látja el a feladatot. A Képviselő-
testület az együttműködési megállapodás 
jóváhagyását a polgármesterre bízza. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási 
NKft.-t a Start-munkaprogram keretében 
megtermelt zöldségek 3. pont szerinti 
együttműködési megállapodásban 
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meghatározott hányadának értékesítésére, 
azzal, hogy az abból származó bevételt a 
startmunka mintaprogram során felmerülő 
költségekre, illetve a program fejlesztését 
célzó beruházások költségeinek 
finanszírozására kell fordítania. A 
Képviselő-testület a Start-munkaprogram 
keretében megtermelt zöldségek nem 
értékesített hányadát önkormányzati 
segélyként kívánja az arra rászorulók 
részére biztosítani, ezért annak átadására 
kötelezi az NKft.-t. 

 
Határidő: 2014. december 31. – 3. pont 
szerinti együttműködési megállapodás 
jóváhagyására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási 
NKft. 
 

394/2014. (X. 29.)Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
polgármester szabadság-nyilvántartáson 
alapuló, ki nem adott 45 nap 
szabadságának megváltását, melynek 
kifizetésére a fedezetet költségvetési 
rendeletében biztosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a 
jegyzőt a szabadság megváltásából eredő 
összeg utalványozására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
 

395/2014. (X. 29.)Kt. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvár Térségi 
Humán Szolgáltató Társulás Társulási 
Tanácsába tagjai közül Kiss Bélát, 
akadályoztatása esetére a Humán Bizottság 
elnökét, az elnök akadályoztatása esetére a 
Humán Bizottság elnökhelyettesét, az 
elnökhelyettes akadályoztatása esetére a 
Humán Bizottság bizottsági tisztséget be 

nem töltő képviselő tagját delegálja a 
képviselői megbízatásuk fennállásáig. 
 

396/2014. (X. 29.)Kt. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvár Város, 
Gyulaj és Szakcs Községek Szociális 
Intézményfenntartó Társulásának Társulási 
Tanácsába tagjai közül Kiss Bélát, 
akadályoztatása esetére a Humán Bizottság 
elnökét, az elnök akadályoztatása esetére a 
Humán Bizottság elnökhelyettesét, az 
elnökhelyettes akadályoztatása esetére a 
Humán Bizottság bizottsági tisztséget be 
nem töltő képviselő tagját delegálja a 
képviselői megbízatásuk fennállásáig. 
 

397/2014. (X. 29.)Kt. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvár és 
Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Tanácsába tagjai közül Szabó 
Loránd polgármestert, akadályoztatása 
esetére Kiss Bélát, Kiss Béla 
akadályoztatása esetére Tigelmann Pétert 
delegálja a polgármesteri, illetve képviselői 
megbízatásuk fennállásáig. 
 

398/2014. (X. 29.)Kt. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvár Térségi 
Szennyvízkezelési Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsába tagjai közül 
Szabó Loránd polgármestert, valamint 
Talapka Rudolfot, bármelyikük 
akadályoztatása esetére Kiss Bélát, Kiss 
Béla akadályoztatása esetére Tigelmann 
Pétert delegálja a polgármesteri, illetve 
képviselői megbízatásuk fennállásáig. 
 

399/2014. (X. 29.)Kt. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvár és 
Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító 
Társulás Társulási Tanácsába tagjai közül 
Szabó Loránd polgármestert, valamint 
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Berta Jánost és Talapka Rudolfot, 
bármelyikük akadályoztatása esetére Kiss 
Bélát, Kiss Béla akadályoztatása esetére 
Tigelmann Pétert delegálja a 
polgármesteri, illetve képviselői 
megbízatásuk fennállásáig. 
 

400/2014. (X. 29.)Kt. határozat 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Dombóvár Város 
Önkormányzata részéről a Mecsek-
Dráva Regionális Szilárdhulladék 
Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsába tagjai közül Szabó Loránd 
polgármestert, akadályoztatása esetére 
Kiss Bélát, Kiss Béla akadályoztatása 
esetére Tigelmann Pétert delegálja a 
polgármesteri, illetve képviselői 
megbízatásuk fennállásáig. 

2. A Képviselő-testület kezdeményezi, 
hogy a Dombóvár Város 
Önkormányzatát is magában foglaló, a 
Mecsek-Dráva Regionális 
Szilárdhulladék Kezelő Rendszer 
Létrehozását Célzó Önkormányzati 
Társulás társulási megállapodásának 3. 
számú melléklete szerinti térség többi 
önkormányzata részéről az 1. pont 
szerinti személyek kerüljenek 
delegálásra a Társulási Tanácsba. A 

Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a kezdeményezés 
továbbítására az érintett 
önkormányzatok, illetve a Társulás 
munkaszervezete részére. 

 
 

Határidő: 2014. december 31.  
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 

401/2014. (X. 29.)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 
Tigelmann Péter alpolgármestert a társaság 
taggyűlésén: 
Javasolja és fogadja el a soron következő 
taggyűlésen, hogy a felügyelőbizottság 
tagjai ne részesüljenek díjazásban. 

 
Határidő: 2014. október 31. 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Dombóvári és 
Környéke Víz- és Csatornamű Kft. 
Önkormányzati Iroda 
 

 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 29-i alakuló 
ülését követően szóban összehívott zárt ülésén elfogadott határozata: 

402/2014. (X. 29.)Kt. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási NKft. ügyvezetője, Vida Tamás részére a 2014. évben még rendelkezésére 
álló, ki nem vett 25 nap szabadságát 2014. október 30-ától kiadja. 
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