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HATÁROZATOK
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2006. január 23-ai rendkívüli ülésén
elfogadott határozatai:
1/2006. (I.23.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete elvi jóváhagyását adja,
hogy pályázatokat nyújt be az alábbi
előirányzatokra.
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács
területés
régiófejlesztési
célelőirányzatra az alábbi témákban:
Vízvisszaforgató berendezés beszerzése és
beszerelése a Szivárvány Óvodában;
Vizesblokk felújítása az Illyés Gyula
Gimnáziumban, Bartók Béla utcai
szennyvízhálózat fejlesztése, Művelődési
Házban mozi-terem kialakítása, Arany
János téri orvosi rendelő átalakítása,
Buszmegállók felújítása, Újdombóvári
Közösségi Ház felújítása III. ütem,
Belvárosi Általános Iskola nyílászáró
csere II. ütem.
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács települési önkormányzati szilárd
burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítására vonatkozó előirányzatra az
alábbi témákban: Dombó Pál utca
felújítása, Kórház utca felújítása, Udvari
Vince utca felújítása, Dália utca felújítása,
Béke utca felújítása.
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács települési hulladék közszolgáltatás
fejlesztésére vonatkozó előirányzatra:
szelektív hulladékgyűjtő- és szállító
járművek beszerzésére.
Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács
területi
kiegyenlítést
szolgáló
önkormányzati
fejlesztések
(TEKI)
előirányzatra az alábbi témákban:
Szabadság utcai járda felújítása, Fő utca
északi oldal járdafelújítás a Kórház u. és a
VI. u. között, Szent István tér csapadékvíz
elvezetésének kialakítása, Újdombóvári
Közösségi Ház felújítása III. ütem,
Belvárosi Általános nyílászáró csere II.
ütem.

Határidő: 2005. február 15.
Felelős: polgármester
2/2006. (I.23.) Kt. sz. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete pályázatot nyújt be
a
Képzőés
Iparművészeti
Lektorátushoz, az ’56-os Forradalom
terén
felállítandó
köztéri
képzőművészeti alkotás támogatására,
a pályázathoz az 50 %-os önerőt,
maximum 5,5 millió forintot biztosítja.
2. A
Képviselőtestület
az
’56-os
emlékmű elkészítésére meghívásos
pályázatot ír ki az alábbi művészek
felkérésével: Baráz Tamás (Budapest),
Pelcz Zoltán (Szilvásvárad), Erős
Apolka (Budapest), Varga Gábor
(Dombóvár),
Ambrus
Sándor
(Dombóvár), Szatmári Juhos László
(Szekszárd),
Seregi
György
(Nagymaros), Párkányi Rabb Péter
(Budapest). A pályázóknak az
elképzelt képzőművészeti alkotást
2006.
február
20-ig,
1:5
méretarányban kell benyújtaniuk.
A
beérkezett
Képviselőtestület
ülésen bírálja el.

pályaműveket
a
2006. február végi

Határidő: 2006. március 30. – a pályázat
benyújtására a Képző és Iparművészeti
Lektorátushoz
Felelős: polgármester
A Képviselőtestület a 3-5/2006.(I.23.) Kt.
sz. határozatokat zárt ülésen hozta.
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3/2006. (I.23.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a jegyzői állásra
beérkezett pályázatok elbírálását titkos
szavazással bonyolítja le, az alábbi
módon:
Az
írásban
benyújtott
pályázatok
kiegészítésére mindegyik pályázónak 5
perc
áll
rendelkezésére.
A
Képviselőtestület egy-egy pályázónak
további 25 percig tehet fel kérdéseket.
A személyes meghallgatás után:
–
I. fordulóban a szavazólapon
valamennyi, a pályázati feltételeknek
megfelelő személy ABC rendben szerepel
–
A támogatott személyt a neve
melletti négyzetbe egymást keresztező
vonallal kell jelölni.
–
Egy képviselő csak egy pályázóra
adhatja le szavazatát
–
Érvénytelen a szavazat, ha a
képviselő több jelöltre is leadja szavazatát,
vagy üresen hagyja a szavazólapot
–
Amennyiben az első fordulóban
egy pályázó megkapja a minősített
többséget (legalább 10 igen szavazat),
eredményes a szavazás, nincs szükség
további fordulóra
Amennyiben egyik pályázó sem kapja
meg a minősített többséget,
–
II. fordulóban a szavazólapon
csak az első három legtöbb szavazatot
kapott jelölt neve kerül (illetve
szavazategyenlőség esetén több jelölt is
felkerül a szavazólapra)
–
A továbbiakban az I. fordulóban
leírt eljárást kell követni.

Amennyiben egyik pályázó sem kapja
meg a minősített többséget,
–
III. fordulóban a szavazólapon a
két legtöbb szavazatot kapott jelölt neve
szerepel
(illetve
szavazategyenlőség
esetén több jelölt is felkerül a
szavazólapra)
–
A továbbiakban az I. fordulóban
leírt eljárást kell követni.
Amennyiben a III. fordulóban sem kapja
meg egyik pályázó a legalább 10 igen
szavazatot, úgy a képviselőtestület
eredménytelennek nyilvánítja az eljárást,
és 30 napon belül új pályázatot ír ki.
A 4/2005.(I.23.) Kt. sz. határozatot
személyiségi jogok védelme miatt nem
tesszük közzé.
5/2006. (I.23.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete 2006. május 1-től,
határozatlan időre
dr.Radochayné dr.Molnár Zsuzsannát
nevezi aki a Polgármesteri Hivatal
jegyzőjének.
…
Felhatalmazza egyben a polgármestert a
kinevezés aláírására.
Határidő: 2006. május 1.
Felelős: Szabó Loránd polgármester
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SZERZŐDÉSEK
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 31/2002.(XI.29.) rendeletének 36. § (5) bekezdése értelmében a
vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – nettó ötmillió forintot elérő vagy azt
meghaladó értékű -, árubeszerzésre építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre,
vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint
koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő
felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát
a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül közzé kell tenni.

Típusa
1. vállalkozási

2005. november 1. – 2005. december 31.
Tárgya
Szerződő fél
Értéke
Újdombóvári KözösségiIMOBAU Kft.
6 250 000 Ft
Szolgáltató Ház
rekonstrukciója

2. vállalkozási aktív korú nem foglalkozt.
foglalkoztatásának
támogatása/közhasznú

Időtartama
2005.08.012005.12.31

Dombóvári Város-és
Lakásgazdálkodási
Kht.

8 567 000 Ft

05.09.0106.06.19

3. vállalkozási Dombóvár-Erzsébet u. II. és Debreceni Magas,
Szigligeti u. útjainak
Mély- és Útépítő Rt.
felújítása

24 564 480 Ft

05.10.2605.12.15

4. vállalkozási

Dombóvár város szilárd
Mecsek Aszfalt Kft.
burkolatú útjainak felújítása
5. vállalkozási balatonfenyvesi tábor tűzkár
ERMIBAU Kft.
helyreállítása
6. vállalkozási
Teleki u. felújítása
Mecsek Aszfalt Kft.

63 410 000 Ft

7. vállalkozási

9 000 000 Ft

05.08.2205.10.31
05.10.1406.04.30
05.11.0205.11.15
2005.04.01folyamatos

tanácsadás-közbeszerzés:
Városrehab. akciók a
szociális...ROP

ÉSZ-KER Kft.

12 411 024 Ft
7 800 000 Ft

_______________________________________________________
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. január 30.

