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HATÁROZATOK

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2006. március 9-ei, március 23-ai és 
április 11-ei rendkívüli ülésén elfogadott határozatai:

62/2006. (III.9.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  támogatási  kérelmet 
nyújt be a Magyar Köztársaság 2006. évi 
költségvetéséről  szóló  2005.  évi  CLIII. 
törvény  5.  számú  mellékletének  20. 
pontjában  meghatározott  helyi 
közforgalmú  közlekedés  normatív 
támogatására. 
Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete nyilatkozik arról:
1. A  helyi  közlekedés  működtetéséhez, 

fejlesztéséhez 2006. évben 4 millió Ft 
összegű  saját  forrásból  származó 
vissza  nem  térítendő  önkormányzati 
támogatással  járul  hozzá,  melyet  az 
önkormányzat költségvetésébe beépít.

2. A  helyi  közlekedést  2006.  január 
1-jétől  december  31-éig  folyamatosan 
fenntartja.

Felhatalmazza  a  polgármestert  a 
támogatási  kérelemhez  szükséges 
nyilatkozatok  megadására,  kérelem 
benyújtására, megállapodások aláírására. 

Határidő:  2006.  március  10.  –  a 
támogatási kérelem benyújtására
Felelős: Polgármester

63/2006. (III.23.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  engedélyezi  a  Petőfi 
téren Varga Gábor művész „Petőfi szobor” 
alkotásának  felállítását  a  mellékelt 
térképen meghatározott helyen. 
A képviselőtestület  a  szobor  költségeihez 
150.000 Ft-tal járul hozzá. 

Határidő: 2006.  március  27.  –  szobor 
felavatására
Felelős:     Polgármester

64/2006. (III.23.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  elhatározza  az 
önhibájukon  kívül  hátrányos  pénzügyi 
helyzetben  lévő  helyi  önkormányzatok 
támogatására vonatkozó igény benyújtását.
I. Dombóvár  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
Magyar  Köztársaság  2006.  évi 
költségvetéséről  szóló  2005.  évi  CLIII. 
törvény  16.  §.(1)  bekezdése  és  6.  számú 
mellékletének 1. pontja alapján támogatási 
igényt  nyújt  be  az  önhibájukon  kívül 
hátrányos  pénzügyi  helyzetben lévő helyi 
önkormányzatok támogatására.

II. Dombóvár  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az 
önhibájukon  kívül  hátrányos  pénzügyi 
helyzetben  lévő  helyi  önkormányzatok 
támogatásának  igényléséhez  a  fenti 
törvény alapján a következő nyilatkozatot 
teszi:
1.)  Az  önkormányzat  lakosságszáma 
2005. január 1-jén 500 fő feletti.
2.)  Az önkormányzat a polgármesteri 

hivatalon túl intézményeket tart fenn.

3.)  Az önkormányzat  2005. január 1-
jei  lakosságszáma  3000  fő  feletti  és 
nevelési,  alapfokú  oktatási  intézményeket 
tart  fenn  és  ezek  intézményenkénti 
kihasználtsága a 2005/2006-os, valamint a 
2006/2007-es tanévre vonatkozóan a 70 % 
-ot eléri.

4.)  Az önkormányzat 3 hónapra vagy 
ennél  hosszabb  időre  lekötött  tartós 
bankbetéttel  – intézményeit  is beleértve – 
rendelkezik, de ennek összege nem haladja 
meg  a  költségvetési  törvény  6.  számú 
melléklet  1.1.6.  pontja  szerint  figyelembe 
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vett  felhalmozási  célú  bevételeknél 
átmenetileg fel nem használt forrásokat.
5.)  Az  önkormányzat  építményadó, 
magánszemélyek  kommunális  adója, 
vállalkozások  kommunális  adója, 
idegenforgalmi  adó,  iparűzési  adó,  helyi 
adó  bevezetéséről  döntött,  és 
költségvetésében ilyen bevételt tervez és a 
gazdálkodás során realizál.
6.)  Az  önkormányzat  a  2005.  évi 
zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. 
§-a alapján könyvvizsgálatra kötelezett.

Határidő: 2006. április 20.    a pályázat 
benyújtására
Felelős: Polgármester 

65/2006. (III.23.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  Dombóvár  Város 
Polgármesterének 2006. február 10. napján 
hozott  I.109/2006.  számú  határozatát 
megvizsgálva,  annak  indokolását 
elfogadva  a  Fidesz-MPSZ  Dombóvári 
csoportja  által  az  „Egyetért-e  Ön  azzal, 
hogy  Dombóváron  szűnjön  meg  a  fizető 
parkolási  rendszer”  kérdésben  helyi 
népszavazás  kiírására  irányuló 
kezdeményezést 

e l u t a s í t j a.

A határozat jogerős és végrehajtható.

I n d o k o l á s

A  Fidesz-MPSZ  Dombóvári  Csoportja 
népszavazást  kezdeményezett  –  a  helyi 
választási  iroda  vezetője  által  2005. 
december 2. napján hitelesítési záradékkal 
ellátott  aláírásgyűjtő  ív  másolati 
példányával  –  az  „Egyetért-e  Ön  azzal, 
hogy  Dombóváron  szűnjön  meg  a  fizető 
parkolási rendszer” kérdésben. 

A  Fidesz-MPSZ  Dombóvári  Csoportja 
2006.  január  2.  napján  366  aláírásgyűjtő 
ívet  nyújtott  át  a  polgármester  részére, 
melyek  összesen  3.765  db  aláírást 
tartalmaznak. 

A  Helyi  Választási  Bizottság  részére  a 
választási  eljárásról  szóló  1997.  évi  C. 
törvény  (a  továbbiakban  Ve.)  135.§-a; 
Dombóvár  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testületének  a  helyi 
népszavazásról  és  népi  kezdeményezésről 
szóló  20/2001.(VI.6.)  rendelet  5.§  (1) 
bekezdése  alapján  az  álírások ellenőrzése 
céljából  a  gyűjtőíveket  a  polgármester 
továbbította  a  Helyi  Választási 
Bizottságnak,  melyek  ellenőrzését  a 
Bizottság megkezdte. 

Az aláírások ellenőrzése során a Ve. 118.§ 
(4)  bekezdésében  foglaltak,  a  helyi 
rendelet  4.§  (10)  bekezdése,  valamint  az 
Alkotmánybíróság  2/1990.(II.18.)  AB 
határozata  és  az  Országos  Választási 
Bizottság  1/2005.(V.12.)  állásfoglalása 
alapján kialakított  ellenőrzési  szempontok 
szerint a Választási Bizottság elvégezte az 
aláírásgyűjtő  íveken  az  aláírások 
ellenőrzését, hitelesítését.

A  Választási  Bizottság  a  fenti 
jogszabályokra  figyelemmel  az  ellenőrzés 
során  csak  olyan  aláírást  tekintett 
hitelesnek,  amely  mellett  teljes  körűen, 
hiánytalanul  és  olvashatóan,  az  adatok 
javítása,  átírása  nélkül  fel  volt  tüntetve  a 
választópolgár  olvasható  családi  és 
utóneve, lakcíme és személyi azonosítója.

A Választási  Bizottság  döntése  alapján  – 
mellyel  a  delegált  bizottsági  tagok  is 
egyetértettek – a 367 db aláírásgyűjtő ívből 
277 db ív került gépi ellenőrzésre, ugyanis 
91 gyűjtőívről azonnal megállapítható volt, 
hogy az ott szereplő adatok hiányosak, pl. 
a  lakcímből  hiányzik  a  településnév,  a 
választópolgár a személyi azonosító helyett 
személyi igazolvány száma van feltüntetve. 
Az  ilyen  hiányossággal  rendelkező 
ajánlások  gépi  ellenőrzése  a  276  db  ív 
esetében  sem  történt  meg.  A  gépi 
ellenőrzésre  utalt  gyűjtőíveken  2348 
ajánlás volt ellenőrzésre alkalmas.  A gépi 
ellenőrzés, és a Választási Bizottság által is 
több  alkalommal  elvégzett  személyes 
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ellenőrzés után a határozatképes Választási 
Bizottság  2006.  január  31.  napján 
megtartott ülésén összesen  1779 érvényes 
aláírást fogadott el, és hitelesített. 569 db 
aláírás  érvényességét  és  hitelességét 
pedig nem fogadta el. 

A  Választási  Bizottság  a  gépi  és  a 
személyes  ellenőrzés  eredményeként 
megállapította,  hogy  az  érvényes 
szavazatok száma 1779 db, mely nem éri 
el  a  2000-et,  mely  Dombóvár  Város 
Képviselő-testületének  Helyi 
népszavazásról  és  népi  kezdeményezésről 
szóló 20/2001.(VI.6.) rendelet 1.§ d) pontja 
szerint  legalább  szükséges  a  népszavazás 
elrendeléséhez. 

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben 
fogalmazottak  szerint  az  „Egyetért-e  Ön 
azzal,  hogy  Dombóváron  szűnjön  meg  a 
fizető  parkolási  rendszer”  kérdésben 
népszavazás  elrendelésére  irányuló 
kezdeményezést  a  képviselőtestület 
elutasítja. 

A képviselőtestület határozatát a Választási 
eljárásról  szóló  1997.  évi  C.  törvény, 
valamint Dombóvár Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének  Helyi 
népszavazásról  és  népi  kezdeményezésről 
szóló  20/2001.(VI.6.)  rendelete  alapján 
hozta meg. 

66/2006. (III.23.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a Kapaszkodó Szociális 
és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ 
igazgatójának  9  éves  időtartamra,  2006. 
április 1. napjától – 2015. április 1. napjáig 
Ruzsits Évát nevezi ki, a közalkalmazottak 
jogállásáról  szóló  törvény  szerinti 
illetmény megállapításával. 

Határidő:  2006.  április  1.  –  kinevezés 
aláírására
Felelős:     Polgármester

67/2006. (III.23.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  javasolja  az  Öko-
Dombó  Dombóvári  Környezet-  és 
Hulladékgazdálkodási  Kft.  taggyűlésének 
ifj. Feigli Ferenc ügyvezetői megbízásának 
meghosszabbítását 2006. április 1. napjától 
3 év időtartamra, 2009. április 1. napjáig.
A  képviselőtestület  felhatalmazza  a 
polgármestert döntésének képviseletére. 

Határidő: 2006. április 1. 
Felelős:     Polgármester 

A 68/2006. (III.23.) Kt. sz. határozatot a 
Képviselőtestület  egyedi  ügyben  zárt 
ülésen hozta. 

69/2006. (IV.11.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  –  árverés  alapján  – 
értékesíti a dombóvári 2875/5 hrsz-ú, 1 ha 
6152 m2 nagyságú  beépítetlen  ingatlant  a 
FA-HO  2004  Ingatlanforgalmazó 
Értékesítő-Beruházó Kft.  (1055 Budapest, 
Október  6.  u.4.  1.  emelet  1.)  részére  az 
alábbi feltételekkel:

– A vételár 25.000.000,- Ft + a törvényes 
ÁFA, melyet  a vevő egy összegben,  a 
szerződés  aláírását  követő  napon 
tartozik megfizetni.

– Az  ingatlanra  a  birtokba  adás 
időpontjától  számított  három  éves 
beépítési kötelezettséget ír elő, melynek 
biztosítékául  elidegenítési  és  terhelési 
tilalom kerül bejegyzésre.

– Amennyiben  a  vevő  beépítési 
kötelezettségének  határidőre  nem  tesz 
eleget, és az építkezést nem kezdte meg, 
az eladó jogosult elállni a szerződéstől, 
az eredeti állapot visszaállítandó.

– Amennyiben  a  vevő  beépítési 
kötelezettségének  határidőre  nem  tesz 
eleget, de az építkezés folyamatban van, 
a határidő leteltétől számítva 125.000,- 
Ft/nap kötbért  köteles fizetni a jogerős 
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használatbavételi  engedély 
megszerzésének napjáig.

– A  mezőgazdasági  művelésből  való 
kivonás költségei a vevőt terhelik.

A  Képviselőtestület  hozzájárul  ahhoz, 
hogy  a  vevő  az  ingatlant  legfeljebb  egy 
alkalommal  továbbadhassa  harmadik  fél 
részére,  a  fenti  feltételek  fenntartásának 
értelemszerű biztosításával.

Felhatalmazza  a  polgármestert  a 
határozatban  foglaltaknak  megfelelő 
adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: 2006. április 20. – a szerződés 
aláírására
Felelős: Polgármester

70/2006. (IV.11.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  Dombóvári 
Művelődési  Ház  felújítására  és 
átalakítására benyújtandó 2006. évi címzett 
támogatás  pályázatot  támogatja,  a 
beruházási  koncepciót  a  következő 
sorrendben  fogadja el:

„A” változat.
 Az  épület  funkcionálisan  kismértékben 
megváltozik, a külső homlokzatok klinker 
téglaburkolatot  és  dryvit  rendszerű 
burkolatot kapnak.
A  beruházás  összköltsége:  269.420.000,-
Ft.
A  rekonstrukcióhoz  40.413.000  ,-Ft  saját 
erőt biztosít.

„B” változat. 
Megegyezik  az  „A”  változattal,  de  a 
homlokzatok  mindenhol  kőburkolatot 
kapnak.
A beruházás összköltsége: 258.520.000,-Ft.

A  Képviselőtestület  megbízza  a 
Polgármestert  a  beruházási  koncepció 
elkészítésére  és  az  „A” változat  szerint  a 
pályázat benyújtására.

Határidő: 2006. április 25. 

Felelős:     Polgármester
71/2006. (IV.11.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  Dombóvári  Szent 
Lukács  Egészségügyi  Kht.  Kórház 
rekonstrukció  II.  ütem  tárgyában 
benyújtandó  2007.  évi  címzett  támogatás 
pályázatot  támogatja,  a  beruházási 
koncepciót a következő sorrendben fogadja 
el:

„A” változat. 
Az A épületszárny teljes felújításra kerül, 
emellett  orvosi  gépek  és  műszerek 
kerülnek beszerzésre. 
Beruházási összköltség: 4.225.200.000,-Ft.
A  rekonstrukcióhoz  633.780.000.-Ft  saját 
erőt biztosít.

„B” változat. 
Megegyezik  az  „A”  változattal,  azzal  a 
különbséggel,  hogy az   öregebb,  de  még 
használható  orvosi  gépek  és  műszerek  is 
cserére kerülnek. 
Beruházási összköltség: 4.611.600.000,-Ft.

A  Képviselőtestület  megbízza  a 
Polgármestert  a  beruházási  koncepció 
elkészítésére  és  az  „A” változat  szerint  a 
pályázat benyújtására.

Határidő: 2006. április 25. 
Felelős:     Polgármester

72/2006. (IV.11.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  Belvárosi  Általános 
Iskola rekonstrukciójára benyújtandó 2006. 
évi  címzett  támogatás  pályázatot 
támogatja,  a  beruházási  koncepciót  a 
következő sorrendben fogadja el:

„A” változat. 
Teljes  homlokzati  rekonstrukció 
megvalósítása, a homlokzati munkák miatt 
szükségessé  váló  részleges  tető 
újraszigeteléssel,  illetve  padlóburkolat 
cserével. 
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Beruházási összköltség: 254.200.000,-Ft.
A  rekonstrukcióhoz  38.130.000,-Ft  saját 
erőt biztosít.

„B” változat. 
Az „A” változat  műszaki  tartalmán  túl  a 
teljes  tetőfelület  szigetelése,  nagyobb 
felületű  padlóburkolat  csere,  illetve  az 
osztálytermek festése. 
Beruházási összköltség: 324.020.000,-Ft.

A  Képviselőtestület  megbízza  a 
Polgármestert  a  beruházási  koncepció 
elkészítésére  és  az  „A” változat  szerint  a 
pályázat benyújtására.

Határidő: 2006. április 25. 
Felelős:     Polgármester

73/2006. (IV.11.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete az Apáczai Csere János 
Szakközépiskola  és  Kollégium 
rekonstrukciójára  és  bővítésére 
benyújtandó  2006.  évi  címzett  támogatás 

pályázatot  támogatja,  a  beruházási 
koncepciót a következő sorrendben fogadja el:

„A” változat. 
Az iskola és kollégium épülete  felújításra 
kerül,  a  tornacsarnok  új  épületben  kap 
helyet. 
Beruházási összköltség: 644.154.000,-Ft.
A  rekonstrukcióhoz  96.623.100,-Ft  saját 
erőt biztosít.

„B” változat. 
A  tornacsarnok  alá  12  x  21m  méretű 
uszoda készül, az iskola tetőfedéses cserére 
kerül,  megtörténik  az  épület  gépészeti 
felújítás. 
Beruházási összköltség: 746.904.000.-Ft.

A  Képviselőtestület  megbízza  a 
Polgármestert  a  beruházási  koncepció 
elkészítésére  és  az  „A” változat  szerint  a 
pályázat benyújtására.

Határidő: 2006. április 25. 
Felelős:     Polgármester 

74/2006. (IV.11.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi  
Szolgáltató Kht.  céltámogatással megvalósuló beruházásáról  az alábbiak szerint dönt,  egyidejűleg 
visszavonja a 29/2006.(II.13.) számú határozatát:

 I. A beruházás pénzügyi forrásai
 I.1. A beruházás összköltsége: 39.300 ezer forint
 I.2. A képviselő-testület/közgyűlés saját forrásként az éves költségvetési rendeleteiben 9.825 ezer 
forintot - a beruházási adatlap szerinti ütemezésben – biztosítja
 I.3. A saját forrás összegéből:
 Saját bevétel:  9.825  ezer forint
 Lakossági hozzájárulás: (amennyiben a beruházás megvalósításához 
víziközmű-társulati hitel igénybevételét tervezik, úgy az annak 
fedezetéül szolgáló lakossági hozzájárulást is e soron kell 
szerepeltetni)

 ............... ezer forint

 Hitel:  ............... ezer forint
 Egyéb állami támogatások  ............... ezer forint
 ebből:  
 Helyi önkormányzatok fejlesztési és  ............... ezer forint

 vis maior feladataira szolgáló előirányzat  
 Egyéb:  ............... ezer forint
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 I.4. A képviselő-testület/közgyűlés a beruházáshoz vállalt saját bevételeit az alábbiak szerint 
biztosítja

 Lekötött betét:  ............... ezer forint
 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:  9.825     ezer forint
 Privatizációból származó bevétel (pl. gázközmű-juttatás):  ............... ezer forint
 Önkormányzati vagyon bérbeadásából, üzemeltetéséből, 
koncesszióból származó bevétel:

 ............... ezer forint

 Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel (önkormányzati körön belül):  ............... ezer forint
 Részvények, kárpótlási jegyek, államkötvények, egyéb értékpapírok 
értékesítése:

 ............... ezer forint

 Osztalék- és hozambevétel:  ............... ezer forint
 Egyéb (rövid megnevezéssel):  ............... ezer forint
 Összesen:  .9.825    ezer forint
 I.5. Az egy érdekeltségi egységre jutó költség (szennyvízberuházás 
esetén):

 ............... ezer 
forint/bekötés.

 I.6.  A  képviselő-testület/közgyűlés  az  önkormányzat  korrigált  saját  folyó  bevételét  a  helyi  
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  (a  továbbiakban:  Örv.)  88.  §-a  szerint  a 
beruházási adatlap szerinti ütemezésben az alábbiak szerint igazolja [Cct. 10. § (3) bek.  b)  pont]. 
Ezen  adatlappal  egyidejűleg  nyilatkozik,  hogy  az  önkormányzat  hitelkérelme  legalább  a 
hitelfelvétel évére és az azt követő két évre vonatkozóan megfelel az Ötv. 88. §-ában foglaltaknak. 
(Az önkormányzatnak az I. 6. pontot kizárólag abban az esetben kell  kitöltenie, amennyiben az 
igénybejelentésben megjelölt beruházásához hitelt kíván felvenni!)

    Ezer forintra kerekítve
    Ebből
No.  Megnevezés Összesen ............ ............. .............  ............. .............

    éves ütemek
   1.  2.  3.  4.  5.  6.
 1.  Saját folyó bevétel       
1.1.  Helyi adók       

1.2.  Illetékbevételek       
1.3.  Bírságok       
1.4.  Kamatbevételek       
1.5.  Egyéb sajátos bevételek       
 2.  Rövid lejáratú 

kötelezettségek 
[az 1990. évi LXV. törvény 
88. § (6) bekezdése szerint]

      

2.1.  Tőke- és kamattörlesztés       
2.2.  Lízingdíj       
 3.  Korrigált saját folyó bevétel 

[(1.-2.) x 0,7]
      

 4.  Az önkormányzat által adott 
év(ek)ben még vállalható 
fizetési kötelezettségek 
(az önkormányzat részére 
legfeljebb ezen összeg erejéig 
bocsátható ki hitelígérvény) 
(3.4.)
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 II. A településrendezési tervvel való összhang
 A  képviselő-testület/közgyűlés  igazolja,  hogy  a  címzett/céltámogatással  megvalósítandó 
beruházás  a  2/2006.(II.20)  számú  képviselő-testületi/közgyűlési  rendeletben  elfogadott 
településrendezési tervvel összhangban van.

 III. Tulajdonjog
 A  képviselő-testület/közgyűlés  igazolja,  hogy  a  címzett/céltámogatással  megvalósítandó 
beruházás  (kivéve  szennyvízcsatorna,  egészségügyi  gép-műszer  beszerzés)  az  önkormányzat  
kizárólagos tulajdonában lévő teher-, per- és igénymentes ingatlanon valósul meg.

 IV. Kötelező feladat ellátását szolgáló vagyon korábbi elidegenítése
 Az  önkormányzat  az  igénybejelentést  megelőző  tíz  évben  az  igénybejelentésben  megjelölt 
ugyanazon  kötelező  feladat  ellátását  szolgáló  vagyonát  nem  idegenítette  el/elidegenítette  (a 
megfelelő szöveg aláhúzandó).

Határidő: 2006. április 12.
Felelős:  Polgármester

75/2006. (IV.11.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város 
Önkormányzatának  Képviselőtestülete 
dönt a Szent Lukács Egészségügyi  Kht. 
orvostechnikai  eszközbeszerzésére 
vonatkozó,  Kbt.  IV.  fejezete  szerinti 
(közösségi)  közbeszerzési  eljárás 
megindításáról.  Jóváhagyja  az 
előterjesztés  mellékletét  képező  ajánlati 
felhívást.  

2. Jóváhagyja  az  alábbi  személyi 
összetételű  bíráló  bizottságot  az 
eljárásban való közreműködésre:

Pécsi József Gazdasági  és 
Városfejlesztési Bizottság elnöke
Kovács Gyula pénzügyi 
irodavezető
Dr.  Radochayné  Dr.  Molnár  Zsuzsanna

aljegyző
Dr. Kerekes László Szent  Lukács 
Egészségügyi Kht. igazgató
Nagy Béla Szent  Lukács  Egészségügyi 
Kht. gazdasági igazgató

Határidő: 2006. április 25.
Felelős: polgármester

76/2006. (IV.11.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  2006.  május  1-től, 
határozatlan időre 

dr. Sitkei Lukácsot
…….

nevezi ki a Polgármesteri Hivatal 
aljegyzőjének.

………
A  képviselőtestület  felhatalmazza  a 
polgármestert a kinevezés aláírására.

Határidő:  2006. május 1. 
Felelős:     Szabó Loránd polgármester
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RENDELET

A Képviselőtestület 2006. április 11-ei rendkívüli ülésén elfogadott rendelete:

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
14/2006.(IV.14.) rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
14/2001.(III.28.) rendelet módosításáról

1.§.
A rendelet 2. és 3. számú melléklete az e rendelet 1. és 2. számú melléklete szerint módosul. 

2.§.
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dombóvár, 2006. április 11.

A jegyző távollétében:

Szabó Loránd Dr.Radochayné dr.Molnár Zsuzsanna
polgármester aljegyző

1.számú melléklet
A vagyonrendelet 2. számú melléklete (korlátozottan forgalomképes törzsvagyon)
Az alábbiak szerint módosul:

• 763/20 hrsz közterület (Zalka Máté u.) 1 ha 7355 m2-re

A 2. sz. mellékletből törlésre kerül:

• 2875/5 hrsz-ú 1 ha 6152 m2 szántó
• 4641/2 hrsz-ú 2 ha 5983 m2 szántó

2. számú melléklet
A vagyonrendelet 3. számú melléklete (forgalomképes vagyoncsoport) kiegészül az 
alábbiakkal:

• 763/20 hrsz-ú 78 m2 Zalka M. u. közterület
• 2875/5 hrsz-ú 1ha 6152 m2 szántó
• 4641/2 hrsz-ú 2ha 5983 m2 szántó

IMPRESSZUM
Kiadó: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala

Kiadásért felelős: Frellerné dr.Kovács Anna címzetes főjegyző
Szerkesztésért felelős személy: Frellerné dr. Kovács Anna címzetes főjegyző

Szerkeszti: Vincellérné dr.Illés Krisztina
Dombóvár, 2006. április 14.
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