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HATÁROZATOK 
  

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 13-i, 16.30 órára 
összehívott rendkívüli ülésén elfogadott határozatai: 

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a DDOP-6.2.1/K-
13-2014-0002 azonosító számú, Dél-
Dunántúli Operatív Program – 
Fenntartható településfejlesztés a kis- 
és középvárosokban – Integrált 
Településfejlesztési Stratégia 
kidolgozása című projekt során 
támogatja az Irányító csoport 
megalakulását.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az Irányító csoport 
összetételét meghatározza, és az 1. 
pontban nevezett projekt keretében a 
képviselő-testület képviseletét ellátva, 
az önkormányzat és a város érdekeinek 
figyelembevételével döntsön a 
projektet érintő kérdésekben. 

  
Határidő: azonnal – meghatalmazás életbe 
lépése 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 
 

2/2015. (I. 13.) Kt. határozat 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete döntést hoz a 
„Dombóvár város kommunális és 
közvilágítási célú villamos energia 
beszerzése” elnevezésű Kbt. Harmadik 
Része szerinti nemzeti eljárásrendben a 
Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján lefolytatandó nyílt eljárás 
megindításáról. A Képviselő-testület 
jóváhagyja a mellékelt eljárást 
megindító felhívást. 

2. A Képviselő-testület jóváhagyja az 
alábbi személyi összetételű 

bírálóbizottságot az eljárásban való 
közreműködésre: 

Bírálóbizottsági 
tag neve 

Kbt. 22. § (3) 
bekezdés szerinti 

szakértelem 

dr. Szabó Péter jogi 

Münnich Ádám közbeszerzés tárgya 
szerinti 

Kovács Gyula pénzügyi 

Reichert Gyula közbeszerzési 

Gulyásné Kovács 
Zita 

az intézmények 
képviseletében 

3. A Képviselő-testület a beszerzés 
fedezetét az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében biztosítja, beleértve 
az energetikai szakértői közreműködést 
és az elektronikus árlejtést is. 

Határidő: 2015. január 16. – az eljárást 
megindító felhívás feladására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2015. január 13-i képviselő-
testületi ülés 2. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 
 

3/2015. (I. 13.) Kt. határozat 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 475/2014. 
(XII.18.) számú határozatának 1. 
pontját módosítja, miszerint a 
Dombóvári Művelődési Ház Közösségi 
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság taggyűlése előtt a 
döntéseinek képviseletére tagjai közül 
a polgármestert bízza meg. 
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2. A Képviselő-testület a Dombóvári 
Művelődési Ház Közösségi Szolgáltató 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság társasági szerződésének 
módosításával a felügyelőbizottságot 
ügydöntő felügyelőbizottsággá kívánja 
alakítani a melléklet szerinti feladat- és 
hatáskörökkel. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza az 
Önkormányzat képviseletében eljáró 
polgármestert a döntés képviseletére a 
társaság taggyűlésén. 
 
Határidő: 2015. január 31. 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Dombóvári 
Művelődési Ház NKft. 
Önkormányzati Iroda 
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2015. január 13-i képviselő-
testületi ülés 3. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 
 

4/2015. (I. 13.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyedüli 
tulajdonosként a Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. (7200 
Dombóvár, Kinizsi u. 37., cg.: 17-09-
007169) tekintetében az alábbi alapítói 
döntéseket hozza: 
1. A képviselő-testület a 473/2014. 

(XII.18.) számú határozatát módosítja, 
miszerint a megválasztott 
felügyelőbizottsági tagok megbízatási 
ideje négy évre, azaz 2018. december 
31-ig szól. 

2. A képviselő-testület a Dombóvári 
Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit 
Kft. alapító okiratának módosítását a 
melléklet szerint elfogadja, mely az 1. 
pontra figyelemmel a képviselő-testület 
473/2014. (XII.18.) és 491/2014. 
(XII.18.) számú határozatában 
foglaltakból következő változásokat is 
magában foglalja. 

 

A Képviselő-testület megbízza az 
ügyvezetőt az egységes szerkezetű alapító 
okirat elkészíttetésével és cégbíróság felé 
történő eljárás megindításával, valamint 
felhatalmazza a polgármestert a módosító 
és az egységes szerkezetű okirat aláírására. 
 
Határidő: 2015. január 31. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati 
Iroda 
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási 
Nonprofit Kft. 
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2015. január 13-i képviselő-
testületi ülés 3. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 
 

5/2015. (I. 13.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyedüli 
tulajdonosként a Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. (7200 
Dombóvár, Kinizsi u. 37., cg.: 17-09-
007169) tekintetében az alábbi alapítói 
döntést hozza: 
 
A képviselő-testület a Dombóvári Város- 
és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 
felügyelő-bizottságának ügyrendjét 
jóváhagyja. 
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2015. január 13-i képviselő-
testületi ülés 3. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 
 

6/2015. (I. 13.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombó-Média 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaságban (cg.: 17-09-010233) lévő 
valamennyi üzletrész tulajdonjogának a 
megszerzésére tekintettel - egyedüli 
tagként-tulajdonosként - az alábbi alapítói 
döntéseket hozza: 
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1. A képviselő-testület a társaság 
székhelyeként a 7200 Dombóvár, 
Hunyadi tér 25. alatti címet jelöli meg. 

2. A képviselő-testület a 480/2014. (XII. 
18.) számú határozatának 5. pontjában 
elhatározott tőkeemelésre tekintettel a 
társaság törzstőkéjének felemelését 
vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával 
határozza el 1.000.000,-Ft összeggel, 
mely 1.000.000,-Ft összegű pénzbeli 
hozzájárulás rendelkezésre 
bocsátásával történik. 

3. A képviselő-testület a 480/2014. (XII. 
18.) számú határozatának 4. pontjában 
foglaltakra tekintettel – mely 
megállapította, hogy a társaság a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. Tv. előírásaival összhangban 
működik a továbbiakban – a Dombó-
Média Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2014. augusztus 
28. napján kelt alapító okiratát teljes 
egészében hatályon kívül helyezi, és a 
helyébe lépő alapító okirat szövegét a 
melléklet szerint állapítja meg és 
fogadja el, mely a jelen határozat 1.) – 
2.) pontjaiban foglalt, valamint a 
képviselő-testület 480/2014. (XII.18.), 
481/2014. (XII.18.) és a 484/2014. 
(XII.18.) számú határozatában 
foglaltakból következő változásokat is 
magában foglalja. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert az egységes szerkezetű 
okirat aláírására, és megbízza az 
ügyvezetőt a cégbíróság felé történő eljárás 
megindításával. 
 
Határidő: 2015. január 15. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati 
Iroda 
Dombó-Média Kft. 
 

A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2015. január 13-i képviselő-
testületi ülés 3. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 
 
Dombóvár Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2015. január 13-i, 
16.30 órára összehívott rendkívüli ülését 
követő rendkívüli ülésén elfogadott 
határozatai: 
 

7/2015. (I. 13.) Kt. határozat 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Buzánszky Jenő, 
Dombóvár díszpolgára, az Aranycsapat 
legendás hátvédje saját halottá 
nyilvánítását jóváhagyja.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy Buzánszky Jenő 
fiával egyeztetéseket folytasson 
esetleges segítségkérés vagy egyéb 
megkeresésből kifolyólag.  

3. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy 
Buzánszky Jenő temetésére Dombóvár 
Város Önkormányzata egy különjáratú 
autóbuszt indítson Budapestre, a Szent 
István Bazilikához. Az úttal 
kapcsolatban felmerülő költségek 
fedezésére a Képviselő-testület 
130.000 Ft-ot különít el. 

 
8/2015. (I. 13.) Kt. határozat 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a DVMSE sporttelep 
jelenlegi salakos pályája helyére műfüves 
labdarúgópálya tervezésére 825.500,- Ft 
fedezetet biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes 
ülésén elfogadott határozatai: 
 

9/2015. (I. 29.) Kt. határozat 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 195/2013. (V.30.) 
Kt. határozat 2. pontjában a 
Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ számára ingatlanhasználatot 
biztosító rendelkezéseket visszavonja.  

2. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, 
hogy az önkormányzati tulajdonú 
Dombóvár, Kinizsi u. 37. alatti, 1971/1 
hrsz.-ú ingatlan főépületben a 
Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ által fenntartott, a Tolna 
Megyei Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény Móra Ferenc 
Általános Iskolája által használt 
helyiségek a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ 
térítésmentes vagyonkezelésébe 
kerüljenek, és az épület egészéhez 
viszonyított eszmei hányadrészben 
vagyonkezelői jog kerüljön bejegyzésre 
az ingatlan-nyilvántartásba a 
Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ javára, egyben a 195/2013. 
(V. 30.) Kt. határozat 2. pontja alapján 
kötött használati szerződés 
megszüntetésre kerüljön. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a használati szerződés 
megszüntetésére és a vagyonkezelési 
szerződés megkötésére. 
 
Határidő: 2015. február 28. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati 
Iroda  
 

10/2015. (I. 29.) Kt. határozat 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 337/2013. (X.31.) 
Kt. határozatának a használati 
szerződés módosítására vonatkozó 
rendelkezését visszavonja. 

2. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, 
hogy az önkormányzati tulajdonú 
Dombóvár, Kinizsi u. 37. alatti, 1971/1 
hrsz.-ú ingatlan főépületben a 
337/2013. (X.31.) Kt. határozat alapján 
a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ által fenntartott, a Tolna 
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Dombóvári Tagintézménye részéről 
használatba vett helyiségek a 
Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ vagyonkezelésébe kerüljenek, 
és az épület egészéhez viszonyított 
eszmei hányadrészben vagyonkezelői 
jog kerüljön bejegyzésre az ingatlan-
nyilvántartásba a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ javára. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a vagyonkezelési szerződés 
megkötésére. 
 
Határidő: 2015. február 28. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati 
Iroda  
 

11/2015. (I. 29.) Kt. határozat 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az óvodai nevelés 
ellátására Dalmand Község 
Önkormányzatával kötött 
feladatellátási szerződést 2015. 
augusztus 31. napjával felmondja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a felmondás közlésére. 
 

2. A képviselő-testület az óvodai nevelés 
feladat ellátására Csikóstőttős Község 
Önkormányzatával kötött 
feladatellátási szerződést 2015. 
augusztus 31. napjával felmondja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a felmondás közlésére. 
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3. A képviselő-testület a feladatellátási 
szerződések felmondására tekintettel a 
Dombóvári Gyermekvilág Óvodát át 
kívánja szervezni a Dalmandi 
Tagóvoda, valamint a Csikóstőttősi 
Tagóvoda 2015. augusztus 31-ével való 
megszüntetésével, az érintett 
önkormányzatok döntésétől függően 
jogutódlással, a tagintézmények önálló 
vagy beolvadásos kiválásával.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza 
Kiss Béla alpolgármestert, hogy az 
átszervezésnek minősülő döntésről 
Dalmand Község Önkormányzatával, 
illetőleg Csikóstőttős Község 
Önkormányzatával, valamint a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC 
törvényben előírt egyetértési és 
véleményezési joggal rendelkező 
szervekkel egyeztessen, és annak 
eredményét 2015. május utolsó 
munkanapjáig terjessze a Képviselő-
testület elé az alapító okirat 
módosításának tervezetével együtt. 

 
Határidő: 2015. február 15. – a 
felmondások közlésére 
2015. május 29. – az alapító okirat 
módosításának képviselő-testület elé 
terjesztésére 
Felelős: Polgármester, Kiss Béla 
alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati 
Iroda 
 

12/2015. (I. 29.) Kt. határozat 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul a 
Dombóvár Város Önkormányzata és az 
ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. között, 
a Lucza hegyi utcában található 
hulladékudvar üzemeltetésére 
megkötött szerződés 2015. április 30. 
napjáig történő meghosszabbításához. 

2. A Képviselő-testület megbízza a 
polgármestert a Lucza hegyi utcai 
hulladékudvar jövőbeni hasznosítására 
vonatkozó koncepció kidolgozására. 

 
Határidő: 2015. január 31. – szerződés 
módosítására 
2015. március 31. – a koncepció 
előterjesztésére 
Felelős: Polgármester, ÖKO-DOMBÓ 
Nonprofit Kft. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda, ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. 
 

13/2015. (I. 29.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvári 
Városszépítő és Városvédő Egyesület 
2014. évi tevékenységéről készült 
beszámolót elfogadja. Az Egyesület 
részére az idei évben biztosított 
támogatásról és annak mértékéről a 2015. 
évi költségvetési rendeletének 
elfogadásakor dönt azzal, hogy a 
múzeumvezető foglalkoztatásának forrását 
Dombóvár Város Könyvtárának 
költségvetésében biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Titkárság 
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2015. január 29-i képviselő-
testületi ülés 6. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 
 

14/2015. (I. 29.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvári Polgárőr 
Egyesület 2014. évről szóló beszámolóját 
és pénzügyi elszámolását elfogadja. 
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2015. január 29-i képviselő-
testületi ülés 7. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 
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15/2015. (I. 29.) Kt. határozat 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete javasolja a Dombóvári 
Művelődési Ház Nkft. 
felügyelőbizottságának annak 
kivizsgálását, hogy Farkas János ügyvezető 
miért nem tett eleget a Dombóvári 
Művelődési Ház Nkft. VII./2015. (I. 06.) 
taggyűlési határozatában foglalt 
feladatának és nem készítette el a megadott 
szempontok szerinti közművelődési 
megállapodást. Továbbá miért nem került 
sor a Dombóvári Járásbíróság előtt folyó 
3.G.20.282/2014/4. szám alatti per 
megszüntetésére, illetve a közművelődési 
megállapodás közös megegyezéssel történő 
megszüntetésére.  

 
Határidő: a FEB felkérésére – azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 
 

16/2015. (I. 29.) Kt. határozat 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkéri a Dombóvári 
Művelődési Ház Nkft. felügyelőbizottságát 
annak kivizsgálására, hogy Farkas János 
ügyvezető miért nem tett eleget a 
Dombóvári Művelődési Ház Nkft. 
VII./2015. (I. 06.) taggyűlési határozatában 
foglalt feladatának és nem készítette el a 
megadott szempontok szerinti 
ingatlanhasznosítási szerződést. 

 
Határidő: a FEB felkérésére – azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 
 

17/2015. (I. 29.) Kt. határozat 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete szociálpolitikai 
szakértő bevonásával a szociális 
szolgáltatástervezési koncepció 
felülvizsgálatát rendeli el új koncepció 
elkészíttetésével. A képviselő-testület a 
koncepció elkészíttetésének 
koordinálásával, a szükséges 
egyeztetések lefolytatásával, 

vélemények bekérésével és az új 
koncepció tervezetének képviselő-
testület elé terjesztésével Kiss Béla 
alpolgármestert bízza meg. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a szociálpolitikai 
szakértő kiválasztásával kapcsolatos 
intézkedések és kötelezettségvállalások 
megtételére. 

3. A képviselő-testület az 1 és 2. pontban 
foglaltak végrehajtásához 500.000,-Ft-
os keretet biztosít a 2015. évi 
költségvetésében. 

 
Határidő: 2015. június 30. – az új 
koncepció tervezetének képviselő-testület 
elé terjesztésére 
Felelős: Polgármester, Kiss Béla 
alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati 
Iroda 
 

18/2015. (I. 29.) Kt. határozat 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elrendeli 
Dombóvár Város Településfejlesztési 
Koncepciójának felülvizsgálatát új 
koncepció elkészíttetésével, valamint 
örökségvédelmi hatástanulmány 
kidolgozását. 

2. A Képviselő-testület jóváhagyja a 
településfejlesztési koncepciót és az 
örökségvédelmi hatástanulmányt 
készítő tervező cég kiválasztására 
közbeszerzésen kívüli beszerzési 
eljárás megindítását. 

3. A Képviselő-testület az 1-2. pontban 
nevezett két dokumentum 
elkészítésével járó költségek fedezésére 
külön költségvetési keretet állapít meg 
a város 2015. évi költségvetési 
rendeletében.  

 
Határidő: 2015. február 15. – 
közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás 
indítására 
2015. június 30. – új koncepció és az 
örökségvédelmi hatástanulmány 
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tervezetének képviselő-testület elé 
terjesztésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 
Városüzemeltetési Iroda – közbeszerzésen 
kívüli beszerzési eljárás lebonyolítására 
 

19/2015. (I. 29.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése alapján 
áttekintette a város hatályban lévő 
településszerkezeti tervét és helyi építési 
szabályzatát és úgy döntött, hogy azokat az 
alábbiak szerint módosítja: 
1. Újdombóvártól nyugatra fekvő 

területek, Viessmann telephely, Liner 
telephely és környezete közlekedési 
hálózatának felülvizsgálata, 
módosítása. 

2. Tüske major (AGRÁR-BÉTA 
Központ) és környezete terület-
felhasználásának felülvizsgálata. 

3. Hunyadi tér, Buszpályaudvar és 
környezete terület-felhasználásának, 
övezetének felülvizsgálata, módosítása. 
(Önkormányzat) 

4. Bajcsy Zsilinszky utca menti, 1954 
hrsz. ingatlan terület-felhasználásának, 
övezetének felülvizsgálata, módosítása. 
(Önkormányzat) 

5. Köztársaság útja, Kiskondai patak 
közötti, 4641/6 hrsz. terület-
felhasználásának, övezetének 
felülvizsgálata, módosítása. (PHP-
Holding) 

6. Kertvárosias lakóterületek (Lke) 
övezeteinek tetőfedés anyagára 
vonatkozó előírások felülvizsgálata, 
módosítása. (Önkormányzat) 

7. Megszüntető jel áthelyezése az 
irányadó elemek közé. 
(Önkormányzat). 

 
A képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy e településfejlesztési 
döntésekről az Állami Főépítészt 
tájékoztassa. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Loránd polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 

20/2015. (I. 29.) Kt. határozat 

I. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2015. évre szóló 
ingatlangazdálkodási koncepciót 
elfogadja a következő főbb 
szempontok szerint: 
1. Az alábbi ingatlanok, illetve 

ingatlanban lévő tulajdonrészek 
értékesítésre való kijelölését kell 
előkészíteni, illetve folytatni az 
értékesítést: 

a)  Deák Ferenc u. 12. sz. alatti, a 
volt zsinagóga épületét is 
magában     foglaló ingatlan 
(201 hrsz.), 

a) a Dőry Hugó utcában és a 
Kapos soron és a Dankó P. 
utcában található építési telkek, 

b) a Konda-patak völgyében 
található, 29 építési telek 
kialakítására alkalmas ingatlan 
(4644/1-30 hrsz.), 

c) Baross u. 10. alatti lakóház, 
udvar (169 hrsz.)  

2. Az egyes ingatlanok értékesítése 
kapcsán a hirdetésre legfeljebb az 
ingatlan forgalmi értékének 0,5%-a 
fordítható. 

3. Meg kell vizsgálni a 
balatonfenyvesi tábor további 
fenntartását, hasznosítását. 

4. A jelenleg díj ellenében 
hasznosított ingatlanok továbbra is 
így hasznosíthatók, kivéve, ha 
közfoglalkoztatási program 
végrehajtása érdekében szükség 
van az adott ingatlanra.  

5. Meg kell vizsgálni, hogy mely 
ingatlanok esetében merülhet még 
fel térítés ellenében való 
hasznosítás a jelenleg így 
hasznosított ingatlanokon kívül. 
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6. Közbeszerzésen kívüli ajánlattételi 
eljárást kell lebonyolítani az 
ingatlan-értékbecslések, illetve 
energetikai tanúsítványok 
elkészíttetésére a 2015. évre 
vonatkozóan. 

7. A településrendezési célból 
elővásárlással érintett ingatlanok 
esetében a költségvetési 
rendeletben meghatározott 
ingatlanvásárlási keret erejéig lehet 
gyakorolni az elővásárlási jogot, 
ezen kívül 2015-ben 
ingatlanvásárlás a bérlakás-
állomány bővítése céljából 
lehetséges. 

8. Szükséges az ingatlanbiztosítási 
szerződési feltételek áttekintése, 
esetlegesen új biztosítás megkötése. 

9.  Ingatlanok közül elsősorban a 
kötelező feladatok ellátását 
szolgáló, illetve az értékesítésre ki 
nem jelölt bérlakások állagának, 
értékének megőrzése kell forrást 
biztosítani. 

 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2015. január 29-i képviselő-
testületi ülés 18. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 
 

21/2015. (I. 29.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a városi főépítész 
tevékenységéről szóló beszámolót 
elfogadja.  
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2015. január 29-i képviselő-
testületi ülés 19. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 
 
 
 

22/2015. (I. 29.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
Dombóvár belterület 213 hrsz.-ú, „kivett 
közterület” megnevezésű ingatlanon 
elhelyezett, a dombóvári gettó meglétét és 
a II. világháború során Dombóvárról 
elhurcoltak emlékét megörökítő 
emlékszikla és a ráhelyezett tábla mementó 
elhelyezését és hozzájárul annak 
fennmaradásához azzal a feltétellel, hogy 
az emlékművet és az általa elfoglalt 
közterületet a Dombóvári Magyar-Izraeli 
Baráti Társaság rendszeresen gondozza, 
takarítja, karbantartja. 

Határidő: 2015. február 15. – a kérelmező 
értesítésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 

23/2015. (I. 29.) Kt. határozat 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jóváhagyja 
ötletpályázat kiírását a Kapos folyón 
átívelő alábbi közúti hidak elnevezésére 
vonatkozóan: 

- a 611. számú országos közút Pécs 
felé 

- a Dombóvár-Mágocs összekötő út 
- a Dombóvár-Szőlőhegy és Kapospula 

közti út 
 
Felhatalmazza a Polgármestert az 
ötletpályázati felhívás jóváhagyására és az 
alábbiak szerinti közzétételére 

- www.dombovar.hu honlapon 
- 7200 közéleti lapban 
- Dombó Tv képújságában 

 
Az ötletpályázat tartalmát és az eljárás 
módját illetően az alábbiak szerint dönt: 
A pályázatban a rövid indokolás mellett 
meg kell jelölni, hogy az elnevezés mely 
hídra vonatkozik, a javaslat Dombóvárhoz 
legyen köthető, (lehetőleg a közvetlen 
környezet hagyományait, sajátosságait kell 
tükröznie, vagy a városhoz kötődő 

http://www.dombovar.hu/
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személyekkel kell kapcsolatosnak lennie). 
Az elnevezésről való döntés jogát a 
Képviselő-testület fenntartja magának. 
 
Határidő: 2015. február 15. – az 
ötletpályázati felhívás közzétételére 
2015. márciusi rendes ülés – a beérkezett 
pályázatok elbírálására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  
Polgármesteri Kabinet – az ötletpályázat 
lebonyolításáért  
Városüzemeltetési Iroda – az elnevezéssel 
kapcsolatos szakmai egyeztetésekért 
 

24/2015. (I. 29.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2015. évi civil 
keretből történő támogatásigénylés 
feltételeit tartalmazó pályázati felhívást és 
pályázati adatlapot a melléklet szerint 
elfogadja, azzal, hogy a támogatás mértéke 
a város 2015. évi költségvetésében kerül 
meghatározásra. 
A felhívásban a támogatás mértékének 
meghatározása „A szétosztható keretösszeg 
mértéke Dombóvár Város 
Önkormányzatának 2015. évi 
költségvetésében meghatározásra kerülő 
civil támogatási keret.” szöveggel történik. 

 
Határidő: 2015. január 30. – pályázati 
felhívás közzétételére  
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2015. január 29-i képviselő-
testületi ülés 24. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 
 

25/2015. (I. 29.) Kt. határozat 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2015. évi 
költségvetési keretből történő 
sportszervezetek támogatás igénylés 
feltételeit tartalmazó, melléklet szerinti 

pályázati felhívást és pályázati 
adatlapot elfogadja. A sportszervezetek 
támogatására a 2015. évi költségvetési 
rendeletében elkülönített forrást 
biztosít. 

2. A pályázati felhívásban a szétosztható 
keretösszeg mértékének meghatározása 
helyébe az alábbi szövegezés lép: „A 
rendelkezésre álló keretösszeg mértéke 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
2015. évi költségvetési rendeletében 
meghatározásra kerülő sporttámogatási 
keret összege.” 

 
Határidő: 2015. január 30. - pályázati 
felhívás közzétételére  
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2015. január 29-i képviselő-
testületi ülés 25. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 
 

26/2015. (I. 29.) Kt. határozat 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a 
természetben Dombóvár, Földvár utca 
18. szám alatt található, dombóvári 
1890 hrsz.-on felvett DVMSE 
sportingatlan elnevezésére 
vonatkozóan ötletpályázat kerüljön 
kiírásra. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert az ötletpályázati felhívás 
tartalmának jóváhagyására és 
közzétételére az alábbi helyeken: 
- www.dombovar.hu 
- 7200közéleti lap 
- Dombó Tv képújság 

3. A leadott ötletpályázat az alábbi 
tartalmi követelményeknek való 
megfelelés esetén tekinthető 
érvényesnek: 
- az elnevezésre adott javaslat mellett 

szerepeljen indoklás, 
- a javaslat Dombóvárhoz kötődjön, 

http://www.dombovar.hu/
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- vagy a közvetlen környezet 
sajátosságait tükrözze, 

- vagy a városhoz kötődő személlyel 
kerüljön összefüggésbe. 

4. Az elnevezésről való végső döntést a 
Képviselő-testület hozza meg. 

 
Határidő: 2015. február 15. – pályázati 
felhívás közzétételére 
2015. márciusi rendes ülés – beérkezett 
pályázatok elbírálására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 
 

27/2015. (I. 29.) Kt. határozat 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadja a 
DVMSE sportingatlan fejlesztését 
célzó intézkedésekre vonatkozó 
javaslatot. 

2. A Képviselő-testület jóváhagyja a 
Dombóvár, Földvár u. 18. szám alatt 
található DVMSE sportingatlan 
infrastrukturális fejlesztésére 
vonatkozó komplex koncepcióterv 
kidolgozására beszerzési eljárás 
megindítását. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert a fejlesztési célok, 
beruházások ütemezésének 
meghatározására. 

4. A Képviselő-testület jóváhagyja 
beszerzési eljárás megindítását a 
Szigeterdei futópálya kivilágítását 
célzó beruházás tervezésére. 

5. A Képviselő-testület a 2. és 4. pontban 
rögzített tervek elkészíttetésére a város 
2015. évi költségvetésében forrást 
biztosít. 
 

Határidő: 2015. február 28. – beszerzési 
eljárás megindítására  
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 
Városüzemeltetési Iroda 
 
 

28/2015. (I. 29.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a tulajdonában lévő, 
közterületeken kihelyezett plakátozó 
helyek működtetésével (hirdetések 
elhelyezése, a megrongálódott, vagy 
aktualitásukat vesztett plakátok 
eltávolítása) határozatlan időre a Dombó-
Média Kft.-t bízza meg azzal, hogy a 
reklámfelület használatát a város 
rendezvénynaptárában szereplő programok 
népszerűsítésére térítésmentesen biztosítsa. 
 
A működtető a plakátozó helyek után 
Dombóvár Város Önkormányzatának a 
közterületek használatáról szóló 
rendeletében a hulladék gyűjtésére 
szolgáló gyűjtőedény tartós elhelyezésére 
megállapított közterület-használati díjjal 
azonos mértékű díjat köteles fizetni. 

 
Határidő: 2015. február 1. – a szerződés 
megkötésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 
 

29/2015. (I. 29.) Kt. határozat 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal a Dombóvári Apáczai Csere 
János Szakközépiskola elhelyezését 
biztosító Dombóvár, Arany János tér 21. 
szám alatti, 229 helyrajzi számú ingatlan 
vagyonkezelésbe adásáról szóló, 2013. 
július 10-én kelt vagyonkezelési szerződés 
kiegészítésre kerüljön a TÁMOP-3.1.3-
10/2-2010-0015 azonosító számú „Együtt a 
jövődért” című projektben beszerzett ingó 
vagyontárgyakkal és a megvalósított 
beruházásokkal. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a vagyonkezelési szerződés 
módosításának megkötésére. 

 
Határidő: 2015. február 15. 
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Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati 
Iroda 
 

30/2015. (I. 29.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a polgármester 2015. 
évi szabadságolási tervét a melléklet 
szerinti szabadságolási ütemezés szerint 
jóváhagyja.  

 
Határidő: Soron következő rendes 
képviselő-testületi ülés 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: nyilvántartás 
vezetéséért: közvetlen jegyzői irányítású 
feladatellátás 
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2015. január 29-i képviselő-
testületi ülés 31. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 
 

31/2015. (I. 29.) Kt. határozat 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a főállású 
polgármester cafetéria juttatásának 
2015. évi bruttó keretösszegét 
200.000,-Ft-ban határozza meg.  
A főállású polgármester cafetéria 
juttatásának részletes eljárási rendje 
megegyezik a köztisztviselők részére a 
„Közszolgálati Szabályzat”-ban 
megállapított rendelkezésekkel. 

2. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvári 
Közös Önkormányzati Hivatal 
munkavállalói cafetéria juttatására 
2015. évben bruttó 200.000,-Ft/fő 
keretet biztosít. A cafetéria-juttatás 
részletes szabályait a „Közszolgálati 
Szabályzat” tartalmazza.  

 
Határidő: 2015. február 15. - keret 
megállapítására 
Felelős: Jegyző  
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
 

32/2015. (I. 29.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadja a 
Szigeterdővel kapcsolatos tájékoztatót.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a növényesítési tervek 
elkészítésére - a vonatkozó jogszabályok 
figyelembe vétele mellett - 3 
tervezőirodától kérjen be ajánlatot a 
kiviteli tervek elkészítésére.  
 
A Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy a tervezési 
munkálatok elvégzéséhez szükséges 
fedezet mértékére a 2015. évi költségvetési 
rendelet tervezetében tegyen javaslatot. 

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

33/2015. (I. 29.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a város mindenkori 
országgyűlési képviselője részére a 
folyamatos kapcsolattartás érdekében egy, 
az önkormányzati flottához tartozó telefon 
előfizetést, valamint 1 db telefonkészüléket 
biztosít.  
 
A Képviselő-testület Potápi Árpád János – 
a város jelenlegi országgyűlési képviselője 
- részére 1 db SonyXperia M2 típusú 
telefon bruttó 36.990,-Ft áron történő 
beszerzéséhez hozzájárul, egyben felkéri a 
város jegyzőjét a telefonszolgáltatóval a 
szükséges szerződések megkötésére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda  
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34/2015. (I. 29.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete - átérezve a társadalmi 
felelősségvállalás szükségességét - 
támogatja, hogy a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság Tolna 
Megyei Kirendeltsége, a TIOP-3.4.1.B-
11/1-2012-0006 azonosítószámú, „A Tolna 
Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 
Faddi Gyermekotthonának kiváltása” című 
pályázatból megvalósítani kívánt 
lakásotthont Dombóvár város 
közigazgatási területén helyezze el, és erre 
a célra a városban lakóingatlant vásároljon.   
 
A Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy a jelen határozatot 
küldje meg a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság Tolna Megyei 
Kirendeltségének vezetője részére.  

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 
 

35/2015. (I. 29.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 150/2014. (IV. 10.) 
Kt. számú határozatát a Rajk László utca 
elnevezésével kapcsolatban az alábbiak 
szerint módosítja:  

 
Jelenlegi név Rajk László   
Új elnevezés Buzánszky Jenő 

 
Határidő: 2015. február 15. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 
 

36/2015. (I. 29.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete, mint a Dombóvári 
Művelődési Ház Közösségi Szolgáltató 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
többségi tulajdonosa az alábbiak 
képviseletére hatalmazza fel az 

Önkormányzat képviseletében eljáró 
polgármestert a társaság taggyűlésén: 
 
Javasolja és fogadja el a soron következő 
taggyűlésen, hogy a társasági szerződés 
kerüljön módosításra, miszerint azokban az 
esetekben, ahol a hatályos társasági 
szerződés értelmében a taggyűlés 
határozatához négyötödös szótöbbség 
szükséges, ott legyen elegendő a 
háromnegyedes szótöbbség. 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
Loránd polgármestert, hogy amennyiben a 
Dombóvári Művelődési Ház Nkft. 
taggyűlésén a kisebbségi tulajdonos nem 
támogatja a társasági szerződés fentebb 
leírt módosítását, akkor a jognyilatkozat 
pótlása iránt peres eljárást 
kezdeményezzen. A jognyilatkozat pótlása 
iránti per vitelével, illetve a jogi 
képviselettel a Képviselő-testület Dr. 
Tormási Anita ügyvédet bízza meg.  

 
Határidő: 2015. február 15. 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Dombóvári 
Művelődési Ház NKft. 
Önkormányzati Iroda 
 

37/2015. (I. 29.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete, mint a Dombóvári 
Művelődési Ház Közösségi Szolgáltató 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
többségi tulajdonosa az alábbiak 
képviseletére hatalmazza fel az 
Önkormányzat képviseletében eljáró 
polgármestert a társaság taggyűlésén: 
 
Javasolja és fogadja el a soron következő 
taggyűlésen a közművelődési 
megállapodás közös megegyezéssel történő 
megszüntetését, kezdeményezze és 
kötelezze a taggyűlési határozattal Farkas 
János ügyvezető urat annak aláírására.  
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
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Loránd polgármestert, hogy amennyiben a 
Dombóvári Művelődési Ház Nkft. 
taggyűlésén elfogadott és határozattal 
többször megerősített közművelődési 
megállapodás közös megegyezéssel történő 
megszüntetését Farkas János ügyvezető 
nem írja alá, illetve a megállapodás 
megszüntetéséről nem intézkedik, akkor a 
jognyilatkozat pótlása iránt peres eljárást 
kezdeményezzen. A jognyilatkozat pótlása 
iránti per vitelével, illetve a jogi 
képviselettel a Képviselő-testület Dr. 
Tormási Anita ügyvédet bízza meg.  

 
Határidő: 2015. február 15. 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Dombóvári 
Művelődési Ház NKft. 
Önkormányzati Iroda 
 

38/2015. (I. 29.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete:  
1. a polgármester beszámolóját az 5/2014. 

(I. 30.), 376/2014. (VIII. 28.), 
400/2014. (X. 29.), 418/2014. (XI. 13.), 
422/2014. (XII. 18.), 423/2014. (XII. 
18.), 424/2014. (XII. 18.), 426/2014. 
(XII. 18.), 427/2014. (XII. 18.), 
428/2014. (XII. 18.), 429/2014. (XII. 
18.), 430/2014. (XII. 18.), 436/2014. 
(XII. 18.), 439/2014. (XII. 18.), 
440/2014. (XII. 18.), 443/2014. (XII. 
18.), 445/2014. (XII. 18.), 449/2014. 
(XII. 18.), 450/2014. (XII. 18.) 1. pont, 
451/2014. (XII. 18.), 452/2014. (XII. 
18.), 454/2014. (XII. 18.), 455/2014. 
(XII. 18.), 457/2014. (XII. 18.), 
458/2014. (XII. 18.), 460/2014. (XII. 
18.), 463/2014. (XII. 18.), 464/2014. 
(XII. 18.), 465/2014. (XII. 18.), 
467/2014. (XII. 18.), 469/2014. (XII. 
18.), 470/2014. (XII. 18.), 472/2014. 
(XII. 18.), 473/2014. (XII. 18.), 
474/2014. (XII. 18.), 475/2014. (XII. 
18.), 480/2014. (XII. 18.), 481/2014. 
(XII. 18.), 482/2014. (XII. 18.), 
483/2014. (XII. 18.), 484/2014. (XII. 
18.), 486/2014. (XII. 18.), 488/2014. 

(XII. 18.), 489/2014. (XII. 18.), 
491/2014. (XII. 18.), 493/2014. (XII. 
18.), 494/2014. (XII. 18.), 1/2015. (I. 
13.), 2/2015. (I. 13.), 6/2015. (I. 13.), 
8/2015. (I. 13.) lejárt határidejű 
határozat végrehajtásáról, az átruházott 
hatáskörben tett intézkedésekről, 
tájékoztatóját a két ülés közötti 
fontosabb eseményekről elfogadja.  

2. az alábbi határozatok végrehajtási 
határidejét a következők szerint 
meghosszabbítja:  
2015. február 15-ig: 356/2014. (VIII. 
28.), 393/2014. (X. 29.), 479/2014. 
(XII. 18.) 
2015. február 28-ig: 404/2014. (XI. 
13.),419/2014. (XI. 13.), 425/2014. 
(XII. 18.), 487/2014. (XII. 18.) 
2015. március 31-ig: 477/2014. (XII. 
18.) 
2015. április 30-ig: 450/2014. (XII. 
18.) 2. pontja 
2015. május 31-ig: 99/2012. (III. 29.), 
413/2014. (XI. 13.), 414/2014. (XI. 
13.),  
2015. június 30-ig: 365/2013. (XI. 29.), 
409/2014. (XI. 13.) 
2015. december 31-ig: 300/2013. (IX. 
26.), 354/2013. (X. 31.),  

3. a 319/2014. (VI. 26.) határozatát 
visszavonja. 

 
39/2015. (I. 29.) Kt. határozat 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Dr. Nagy 
Ügyvédi Iroda által képviselt Kapos 
Innovációs Tanácsadó és 
Kutatásfejlesztő Nonprofit Kft. (7100 
Szekszárd, Tinódi utca 8.) 
részletfizetési ajánlatát nem fogadja el, 
és ragaszkodik a Pécsi Ítélőtábla 
Gf.IV.40.030/2014/4. számú ítéletében 
foglaltak szerinti teljesítéshez.  

2. Dombóvár Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete teljesítés hiányában 
felhatalmazza a polgármestert a 
végrehajtási eljárás megindítására, és 
az ezzel kapcsolatos jognyilatkozatok 
megtételére.  
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Határidő: 2015. február 5. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
(határozat közléséért)  
 

40/2015. (I. 29.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az alábbiak 
képviseletére hatalmazza fel az 
önkormányzat képviseletében eljáró 
polgármestert a Gunaras Gyógyfürdő és 
Idegenforgalmi Zrt. taggyűlésén: 
 Fogadja el, hogy a Dombóvár Város 

Önkormányzata és a Gunaras 
Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt. 
között 2014. március 14-én kelt 
Megállapodás alapján az önkormányzat 
64.000.000 Ft összeggel a Zrt. jegyzett 
tőkéjét megemeli. A részvények 
nyomdai úton előállíthatóak. 

 Fogadja el, hogy Dombóvár Város 
Önkormányzata és Bárdi Róbert között 
2008. november 14-én kelt Részvény 
átruházási szerződést módosító okirat 
II. VIII. 7. pontja alapján az 
önkormányzat a Zrt. jegyzett tőkéjét 
7.960.000 Ft összeggel megemeli. 

 
Határidő: 2015. január 31. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  
Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi 
Zrt. 
Pénzügyi Iroda 
 

41/2015. (I. 29.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 150/2014. (IV.10.) 
Kt. határozatát módosítja, miszerint a 
közterület-elnevezések módosítására 2015. 
február 16-i hatállyal kerül sor. A 
Képviselő-testület a 150/2014. (IV.10.) Kt. 
határozat végrehajtási határidejét 2015. 
február 16-ig meghosszabbítja. 
 
 
 

 
42/2015. (I. 29.) Kt. határozat 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Dombóvári Boxklub részére, hogy a 2014. 
évi sporttámogatási elszámolás 
benyújtásakor 150.000 forint összegig 
2015. január hónapban kiállított számlák is 
elfogadásra kerüljenek. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 
 

43/2015. (I. 29.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) 
önkormányzati rendelet 13. § (8) 
bekezdése szerint hozzájárul a 196/1 hrsz.-
ú ingatlan 176 m2-es részének, a 4886 
hrsz.-ú ingatlan, valamint a Dombóvár, 
Szabadság u. 4. alatti ingatlan 39/100 
tulajdoni hányadának vásárlására 
vonatkozó döntésnek a rendelet szerint 
hatáskörrel rendelkező önkormányzati 
szerv elé történő terjesztéséhez, és a 
vásárlásra vonatkozó döntés előkészítése 
során értékbecslés megrendeléséhez.  
 

44/2015. (I. 29.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvári 
Járásbíróság 3.G.20.282/2014/16. szám 
alatt meghozott ítélete ellen a Szekszárdi 
Törvényszékhez címezve, de a Dombóvári 
Járásbíróságnál benyújtandó fellebbezéssel 
kíván élni.  
 
A Képviselő-testület felkéri Dr. Erdélyi 
Ildikó ügyvédnőt a fellebbezés 
benyújtására, illetve a fellebbezés 
elkészítésére.  

 
Határidő: 2015. február 10. 
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Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői titkárság 
 

45/2015. (I. 29.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 7/2015. (I. 13.) 
határozatával hozott döntését módosítja, 
melynek értelmében Buzánszky Jenő, 
városunk szülötte és díszpolgára 
temetésével kapcsolatban felmerülő 
kiadások fedezésére 2 millió forintot 
különít el a város 2015. évi 
költségvetésében. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet, Pénzügyi Iroda 
 

46/2015. (I. 29.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy 
Kaposszekcső Község Önkormányzata a 
7/2015. (I. 26.) Kt. határozatával az 
önkormányzatunk egyezségi javaslatát nem 
fogadta el, a követelés érvényesítése 
érdekében keresettel kíván élni 
Kaposszekcső Község Önkormányzatával 
szemben 27.787.078,- Ft és annak kamatai 
megtérítése iránt.  
A képviselő-testület a követelés 
érvényesítése érdekében a jogi 
képviselettel megbízza Dr. Halmos Péter 
ügyvédet.  

 
Határidő: 2015. február 15. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
 

47/2015. (I. 29.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete kezdeményezi a 
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-vel 
(DRV Zrt.) (8600 Siófok, Tanácsház u. 7., 
Cégjegyzékszám: 14 10 300050) 
megkötött, a közműves ivóvízellátás, 
valamint a közműves szennyvízelvezetés 

és –tisztítás víziközmű szolgáltatások 
végzésére és az azokat biztosító 
víziközművek üzemeltetésére vonatkozó 
üzemeltetési szerződések módosítását 
annak érdekében, hogy az üzemeltető által 
fizetendő bérleti díj biztosítsa legalább az 
amortizáció miatt szükséges pótlások 
fedezetét. 
 
A képviselő-testület kezdeményezi 
továbbá, hogy az üzemeletetési 
szerződésekben kerüljön kikötésre, hogy a 
DRV Zrt. a víziközmű-rendszeren végzett, 
közterületet érintő vagy a közlekedést 
akadályozó munkálatokról értesítse az 
önkormányzatot. Amennyiben a DRV Zrt. 
nyilatkozatban vállalja, hogy a 
munkálatokról értesítést küld, akkor e 
vonatkozásban nem szükséges az 
üzemeltetési szerződések módosítása.  
 
A képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy a fentiekről a DRV 
Zrt.-t tájékoztassa. 

 
Határidő: azonnal – a DRV Zrt. 
értesítésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 

48/2015. (I. 29.) Kt. határozat 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Helyi 
Szociálpolitikai Kerekasztal ügyrendjét 
a melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja.  

2. A képviselő-testület a Helyi 
Szociálpolitikai Kerekasztalba a 
mindenkori szociális ügyekkel 
foglalkozó bizottság elnökét delegálja.  

 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2015. január 29-i képviselő-
testületi ülés 13. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 
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49/2015. (I. 29.) Kt. határozat 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Dombóvár Város 
Fenntartható Városi Mobilitási Tervének 
koncepcióvázlatát a mellékletben 
foglaltak szerint jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy a további tervezési 
feladatok elvégzéséhez szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 

3. A Képviselő-testület a továbbtervezéshez 
szükséges fedezetet az önkormányzat 
2015. évi költségvetésében biztosítja. 

 
Határidő: a megbízásra – 2015. február 
15. 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2015. január 29-i képviselő-
testületi ülés 17. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 
 

50/2015. (I. 29.) Kt. határozat 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 611. számú út és 
Kápolna utca közötti kerékpárút 
megvalósítására elvégzett tervek közül 
a déli oldalra tervezett nyomvonal 
kialakítását támogatja. 

2. A Képviselő-testület a tervezési 
munkálatokra, a telekalakítási eljárás 
lefolytatására, majd az ingatlanrészek 
vételárának fedezetére az 
önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében 1 millió forintot 
biztosít. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert a telekalakítási eljárás 
lefolytatására és az adásvételi 
szerződések megkötésére 

 
Határidő: 2015. május 31.   
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda  

 
51/2015. (I. 29.) Kt. határozat 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy 
a Jegyző adóbírságot nem vet ki azon 
magánszemélyek részére, akik 
Dombóvár város közigazgatási 
területén építményadó, illetve 
kommunális adó bejelentési, illetve 
fizetési kötelezettségüket 
elmulasztották, de arról legkésőbb 
2015. március 31-ig adóbevallást 
nyújtanak be. 
A Képviselőtestület felkéri Dombóvár 
Város Jegyzőjét, hogy a határozat 1. 
pontjában foglaltakról jelentessen meg 
lakossági hirdetményt. 

2. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete elrendeli, hogy a 
Jegyző 5 évre visszamenőleg a 
Dombóvár város közigazgatási 
területén kiadott használatba vételi 
engedélyek alapján folytasson le 
adóellenőrzést, a feltárt hiányosságok 
alapján, a mulasztók részére 
visszamenőleg vesse ki az adót, az 
esedékes pótlékot, valamint a 2015. 
április 1. után feltárt esetekben 
mulasztási bírságot is.  

3. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete elrendeli, hogy a 
Jegyző Dombóvár város közigazgatási 
területén, a határozat mellékletét 
képező ütemezés szerint lefolytatott 
helyszíni bejárás során végezzen 
adóellenőrzést, a feltárt hiányosságok 
alapján, a mulasztók részére 
visszamenőleg vesse ki az adót, az 
esedékes pótlékot, valamint a 2015. 
április 1. után feltárt esetekben 
mulasztási bírságot is.  

4. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete elrendeli, hogy a 
Jegyző ellenőrizze a 70 éven felüli 
adóalanyok adómentességét, a feltárt 
hiányosságok alapján, a mulasztók 
részére visszamenőleg vesse ki az adót, 
az esedékes pótlékot, valamint a 2015. 
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április 1. után feltárt esetekben 
mulasztási bírságot is.  

5. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete elrendeli, hogy a 
Jegyző az Adóhatóság végrehajtási 
tevékenységét tegye hatékonyabbá, 
növelje az ebből származó bevételeket. 

6. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a 2015. évi 
adóellenőrzési program 
végrehajtásának érdekében 
megvásárolja a város közigazgatási 
területének földhivatali adatbázisát. 
Erre a célra a 2015. évi költségvetésben 
500.000,-Ft összeget biztosít. 

 
Határidő: 
1. pont: 2015. február 5-ig a 
hirdetmény megjelentetésére 
2. pont: 2015. április 1-től 30-ig. 
3. pont: 2015. május 1-től 2015 
december 31-ig ütemezés szerint 
4. pont: 2015. április 1-től 
december 31-ig 
5. pont: 2015. december 31-ig 
6. pont: 2015. március 31-ig 
Felelős: 1.-6. pont: Jegyző, Hatósági 
Iroda 
2. pont: Jegyző, Városüzemeltetési 
Iroda, Hatósági Iroda 
Végrehajtásért felelős: Hatósági 
Iroda 
 

A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2015. január 29-i képviselő-
testületi ülés 30. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 
 
A képviselő-testület az 52/2015. (I.29.) 
Kt. határozatot zárt ülésen hozta: 
 

52/2015. (I. 29.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Hőnyi Pál I. rendű és 
a Kapos Innovációs Tanácsadó és 
Kutatásfejlesztő NKft. II. rendű 
alperesekkel szemben folytatott peres 
eljárás alapjául szolgáló tényállással 
kapcsolatban büntető feljelentést tesz. 
 
A Képviselő-testület a feljelentés 
elkészítésével és az önkormányzat 
képviseletével a Dr. Halmos Ügyvédi 
Irodát bízza meg, amely megbízás kiterjed 
az esetleges polgári jogi igény 
érvényesítésére is. 

 
Határidő: a feljelentésre – 2015. február 
6. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
Dr. Halmos Ügyvédi Iroda  
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RENDELETEK 
 

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

A Képviselő-testület 2015. január 29-i rendes ülésén elfogadott rendeletei: 
 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó 
szabályokról szóló 43/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, 
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 
3. § (1) és (2), 4. § (3), (4), 12. § (5), 19. § (1), (2), 20.§ (3), 21. § (6), 23. § (3), 27. § (2), 31. 
§ (2), 33. § (3), 34. § (1) és (4), 35. § (2), 36. § (2), 42. § (2) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1. § 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 
lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 43/2006. (XII. 20.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(2) A Képviselőtestület a bérlőkijelölésre vonatkozó hatáskörét a polgármesterre 
ruházza át.” 

2. § 

 (1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A bérlőkijelölési jogot valamennyi lakás tekintetében – a 4. § e) pontjában 
meghatározott lakóegységek esetében a PRESIDIUM Közhasznú Egyesület, a 4. § h) 
pontjában meghatározott lakás tekintetében a jegyző javaslata alapján – a polgármester 
gyakorolja.” 
 

(2) A Rendelet 5. §-a a következő (4)-(8) bekezdéssel egészül ki: 
 

„(4) A lakásgazdálkodással, bérlőkijelöléssel kapcsolatos feladatok ellátásának 
támogatására a Képviselőtestület Lakhatási Tanácsadó Testületet hoz létre.  
(5) A polgármester az 5 § (1) bekezdésében meghatározott bérlőkijelölési jogát a 
Lakhatási Tanácsadó Testület javaslata alapján gyakorolja.  
(6) A Lakhatási Tanácsadó Testület tagjai: 

a) a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. képviselője,  
b) a Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató Társulás képviselője, 
c) a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke,  
d) a Nők Dombóvárért Egyesület képviselője. 

(7) A Lakhatási Tanácsadó Testület feladatait a Rendelet 6. függeléke tartalmazza. 
(8) A Lakhatási Tanácsadó Testület ügyrendjét a Rendelet 7. függeléke tartalmazza.” 

3. §  

http://www.dombovar.hu/
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 (1) A Rendelet 6. § (16) bekezdésében „az önkormányzati lakás” szövegrész helyébe a 
„szociális alapon bérbe adható lakás” szöveg lép. 

 
(2) A Rendelet 5. § (3), a 11. § (10), a 14/A § (1a)  bekezdésében a „Bizottság” szövegrész 
helyébe a „polgármester” szöveg lép, továbbá a 10. § (9) bekezdésében a „Bizottság” 
szövegrész helyébe a „polgármester” szöveg lép és ugyanezen bekezdésben a „következő 
ülésén a Bizottság” szövegrész helyébe a „polgármester” szöveg lép. 
 
(3) A Rendelet 9. § (9b), a 10. § (7), a 11. § (8), a 12. § (7) bekezdésében a „követő ülésén 
bírálja el a Bizottság” szövegrész helyébe a „követően bírálja el a polgármester” szöveg lép.  

 
(4) A Rendelet 10. § (2), 11. § (2) és a 12. § (3) bekezdésében a „Dombó-táj című lap soron 
következő számában, valamint az önkormányzat hirdetőtábláján – a lap megjelenési 
szünetében csak az önkormányzat hirdetőtábláján –„ szövegrész helyébe a 
„www.dombovar.hu internetes oldalon” szöveg lép. 
 
(5) A Rendelet 15. § (4) bekezdésében a „Dombó-táj újságban” szövegrész helyébe 
„www.dombovar.hu internetes oldalon” szöveg lép. 

4. §  

A Rendelet kiegészül a jelen rendelet 1., 2. függelékét képező 6. és 7. függelékkel. 

5. § 

Ez a rendelet 2015. február 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
 

Szabó Loránd       dr. Letenyei Róbert 
 polgármester        jegyző 
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1. függelék az 1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelethez 
„6. függelék a 43/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez 

 
A Lakhatási Tanácsadó Testület feladatai 

 
A lakásgazdálkodással, bérlőkijelöléssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatására 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Lakhatási Tanácsadó Testületet hoz 
létre.  
 
A Lakhatási Tanácsadó Testület részt vesz a polgármester hatáskörébe tartozó 
bérleménygazdálkodási döntések előkészítésében:   

1. figyelemmel kíséri és véleményezi a szociálisan rászoruló rétegek lakhatási feltételeit 
érintő ügyeket; 

2. véleményezi a bérleti jogviszony meghosszabbítására benyújtott kérelmeket; 

3. javaslatot tesz a polgármesternek a bérlőtársi szerződés megkötésére, valamint a tartási 
szerződés megkötéséhez való hozzájárulás megadására; 

4. véleményezi a bérlakás várospolitikai érdekből történő bérbeadását; 

5. véleményezi az NKft. által az önkormányzati lakáshelyzetről negyedévente készített 
beszámolót és kimutatást; 

6. a lakás bérlője által benyújtott kalkuláció alapján véleményezi a korszerűsítésre vonatkozó 
megállapodás megkötését; 

7. véleményezi a szociális lakásra benyújtott kérelmeket és javaslatot tesz a névjegyzékre 
vételről; 

8. a névjegyzéken rögzített igénylők közül javaslatot tesz a polgármesternek a bérlő 
kijelölésére és a bérleti jogviszony időtartamára; 

9. állami támogatással épült, piaci alapon bérbe adható és fecskeházi lakás megürülése 
esetén javaslatot tesz a bérlő kijelölésére; 

10. értékeli a fogyatékkal élők elhelyezésére szolgáló lakóegységek bérleti jogának 
elnyerésére beérkezett pályázatokat és javaslatot tesz a bérlők kijelölésére.” 
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2. függelék az 1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelethez 
„7. függelék a 43/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez 

 
A Lakhatási Tanácsadó Testület 

 
Ü G Y R E N D J E 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat tulajdonában lévő 
lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 43/2006. (XII. 20.) ök. 
rendeletében létrehozott Lakhatási Tanácsadó Testület működésének szabályait az alábbiak 
szerint állapítja meg: 

 
A Testület működése 

 
(1) A Testület az aktuális feladatokhoz igazodóan ülésezik. 
 
(2) A Testület tagjait titoktartási kötelezettség terheli, az önkormányzati lakásra pályázók 

személyiségi jogait sértő adatait nem, csak körülményeiket ismerhetik meg. 
 

A Testület összehívása 
 
(3) A Testület ülését a polgármester hívja össze, jelzi a Hatósági Iroda munkatársának a 

meghívandók körét. 
 
(4) A testületi meghívó tartalmazza az ülés időpontját, helyét, a tervezett napirendi pontokat. 
 
(5) A meghívót, valamint az előterjesztéseket legkésőbb az ülést megelőző 3 nappal ki kell 

küldeni az érintetteknek. 
 
(6) Rendkívüli esetben a Testület ülése, legkésőbb az ülést megelőző napon, formális 

meghívó nélkül telefonon vagy más módon is összehívható. 
 
(7) A Testület ülésére meg kell hívni: 

a) a Testület tagjait, 
b) a napirendi pont előadóját, 
c) a Presidium Közhasznú Egyesület képviselőjét a fogyatékkal élők elhelyezésére 

szolgáló lakóegységeket is érintő kérdések tárgyalásakor, 
d) a jegyzőt a hivatali szolgálati lakást érintő kérdések tárgyalásakor, 
e) akinek az ülésen való részvételét a polgármester szükségesnek tartja. 

 
 

A Testület ülése 
 
(8) A Testület ülése nem nyilvános. 
 
(9) A Testület döntéseit egyszerű többséggel hozza. A Testület döntése a polgármesterre 

nézve irányadó, kötelező erővel nem bír. 
 
(10) A Testület működését a Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodájának 

munkatársa segíti, aki gondoskodik a Testület adminisztrációjának ellátásáról. 
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(11) A Testület elnökét a Testület tagjai maguk közül választják meg. 
 
(12) A Testület elnöke: 

a) vezeti a Testület ülését, 
b) szervezi a Testület működését, tevékenységét, 
c) tájékoztatja a polgármestert a folyamatban lévő ügyekről, 
d) kapcsolatot tart a Testülettel együttműködő szervezetekkel, intézményekkel. 

 
(13) A Testület üléséről feljegyzés készül, amely tartalmazza: 

a) a Testület ülésének helyét, idejét, 
b) az ülésen részt vett tagok és a távolmaradottak nevét, 
c) az ülésen részt vett más személyek nevét, 
d) a felszólalók nevét, mondanivalójuk lényegét, 
e) a Testület által hozott döntést. 

 
(14) A Testület írásos anyagait a Hatósági Iroda erre kijelölt munkatársa kezeli.” 
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 Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete 

a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről 

 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a kereskedelemről szóló 2005. évi 
CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében és 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
a következőket rendeli el: 
 

1. A rendelet célja 
1. § 

 
A rendelet célja az üzletek éjszakai (22.00 óra és 06.00 óra közötti) nyitvatartási rendjének 
szabályozása. 
 

2. A rendelet hatálya 
2. § 

 
(1) A rendelet hatálya a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel kiterjed Dombóvár város 

közigazgatási területén működő, vendéglátást folytató üzletekre. 
 
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki: 

a) a Köztársaság úton, a Gunarasi úton, valamint a Kórház u. páros oldalán a 116. 
házszámtól, a páratlan oldalán a 41. házszámtól emelkedő házszámok alatti 
ingatlanokon üzemeltetett üzletekre; 

b) élelmiszer-, vagy vegyeskereskedés üzletekre; 
c) kereskedelmi szálláshely-szolgáltatókra, és annak részeként üzemeltett üzletekre; 
d) üzemanyagtöltő állomáson üzemeltetett üzletekre; 
e) a vendéglátó üzletek tárgyév december 31. napján 20.00 órától a tárgyévet követő 

év január 1. napján 06.00 óráig a kereskedelmi tevékenységek végzésének 
feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet szerinti bejelentési 
kötelezettség alapján tartott szilveszteri rendezvényeire. 

 
3. Az éjszakai nyitva tartás részletes szabályai 

3. § 
 

(1) A rendelet hatálya alá tartozó üzletek a hét minden napján 6,00 órától 22,00 óráig 
tarthatnak nyitva.  

 
(2) A jegyző a nyitva tartást kérelemre engedélyezheti (a továbbiakban: állandó éjszakai 

nyitvatartási engedély) legfeljebb 05.00 óráig, a vendéglátó üzlet teraszán, 
kerthelyiségében tartózkodás esetén legfeljebb 02.00 óráig annak a vendéglátást folytató 
üzletnek, 

a) amely ellen a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapon belül panaszt nem tettek, vagy 
panasz esetén a hatósági ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a panasz nem volt 
megalapozott, 

b) a társasházban lévő üzlet esetén közgyűlési határozattal írásban hozzájárultak, és  
c) az üzemeltető vállalja, hogy az eltérő éjszakai nyitva tartást követő napon, reggel 

08.00 óráig a vendéglátó üzlet környezetében lévő hulladék összegyűjtéséről és 
elszállításáról gondoskodik. 
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(3) Alkalmi rendezvény idejére a jegyző a (2) bekezdés a) és c) pontjában foglalt feltételek 

megléte esetén, a rendezvény időpontját megelőzően legalább 8 nappal korábban 
írásban benyújtott kérelemre, eltérő nyitva tartást engedélyezhet (továbbiakban: alkalmi 
éjszakai nyitvatartási engedély) legfeljebb 05.00 óráig, a vendéglátó üzlet teraszán, 
kerthelyiségében tartózkodás esetén legfeljebb 02.00 óráig. 

 
(4) Az állandó, illetve az alkalmi éjszakai nyitvatartási engedélyt vissza kell vonni, ha 

a) több lakossági panasz érkezik, és a jegyző által végzett hatósági ellenőrzés során a 
panasz megalapozottnak tekinthető, vagy 

b) a hivatalból kezdeményezett helyszíni ellenőrzésen tapasztaltak ezt indokolják. 
 
(5) Az engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 3 

hónapig a vendéglátó üzlet sem állandó, sem alkalmi éjszakai nyitvatartási engedélyt 
nem kaphat.  

 
(6) Amennyiben a nyitvatartási engedély egy éven belül ismételten kerül visszavonásra, az 

engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapig a 
vendéglátó üzlet sem állandó, sem alkalmi éjszakai nyitvatartási engedélyt nem kaphat. 

 
4. Üzletnyitás, üzemeltető-váltás 

4. § 
 
(1) Új, vendéglátást folytató üzlet nyitása esetében a 3. § (1) bekezdése az irányadó. 
 
(2) Az új, vendéglátást folytató üzlet tevékenységének megkezdését követő 3 hónapon 

belül, az üzemeltető részére kizárólag alkalmi éjszakai nyitvatartási engedélyt adhat ki a 
jegyző. 

 
(3) Amennyiben az új, vendéglátást folytató üzlet tevékenységével kapcsolatban 3 hónapon 

belül panaszt nem tesznek, a 3. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az 
állandó éjszakai nyitvatartási engedély kiadható. 

 
(4) Üzemeltető-váltás esetén az új üzemeltetőnek a 3. § (2) bekezdés szerinti állandó 

éjszakai nyitvatartási engedélyt újra meg kell kérnie. 
 

5. Értelmező rendelkezések 
5. § 

 
E rendelet alkalmazásában: 

a) alkalmi rendezvény: az a rendezvény, amit az üzemeltető a heti bejelentett 
nyitvatartási idején túl, nem heti rendszerességgel kíván megtartani, 

b) panasz: a vendéglátást folytató üzlet működésével szemben felmerülő egyedi 
kérelem, vagy reklamáció, amelyben a panaszos a vendéglátást folytató üzlet 
működéséből fakadó zajhatásokat kifogásolja, és azt bizonyítja. Panasznak minősül 
az üzlet engedélyezettől eltérő nyitva tartásával kapcsolatos bejelentés is. 

c) szomszédos ingatlan: az érintett ingatlannal közvetlenül határos, valamint az azzal 
sarokkal érintkező, továbbá az utca átellenben lévő oldalán az érintett ingatlannal 
szemben lévő belterületi ingatlan. Az utca másik oldalán lévő ingatlanok közül 
azokat kell figyelembe venni, amelyek az utca figyelmen kívül hagyásával a 
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vendéglátó egység által érintett ingatlannal közvetlenül, vagy sarokkal 
érintkeznének. 

d) üzlet: kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, 
illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az 
elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, 
amelyben kereskedelmi tevékenységet folytatnak; 

e) vendéglátás: kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben 
fogyasztás céljából történő forgalmazása, ideértve az azzal összefüggő szórakoztató 
és egyéb szolgáltató tevékenységet is. 

 
6. Záró rendelkezések 

6. § 
 

(1) Ez a rendelet 2015. március 15-én lép hatályba. 
 
(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja. 
 
 
 
 Szabó Loránd dr. Letenyei Róbert 
 polgármester jegyző 
 
 
 



Dombóvári Közlöny - 27 - XI. évfolyam 1. szám 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete 

a szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/B. § (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 
 

1. § 
 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról szóló 
22/2003. (VIII.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

„2. § 
 

(1) A képviselő-testület Helyi Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre, mely a képviselő-
testület által jóváhagyott ügyrend szerint működik. 

(2) A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal feladata a szociális szolgáltatástervezési 
koncepcióban meghatározottak megvalósulásának folyamatos figyelemmel kísérése, 
lakossági szükségletek közvetítése az önkormányzatnak és a szolgáltatást nyújtóknak a 
tevékenységek összehangolása érdekében. 

(3) A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal vezetője a képviselő-testület által delegált 
személy, tagjai a következő szervezetek képviselői: 

 
1) Egyesített Szociális Intézmény, 
2)  „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ, 
3) Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató Társulás, 
4) Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó 

Társulása, 
5) Civil Tanács, 
6) Dombóvári Rendőrkapitányság, 
7) Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft., 
8) Dombóvár Város Könyvtára, 
9) dombóvári települési nemzetiségi önkormányzatok, 
10) a Dombóváron működő egyházak, 
11)  PRESIDIUM Közhasznú Egyesület, 
12)  „Nők Dombóvárért” Egyesület, 
13)  Dombóvári Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete, 
14)  Dombóvár-Kernen I.R.Baráti Kör, 
15)  Viharmadár Önkéntes Mentő Egyesület, 
16)  Nagycsaládosok Egyesülete Dombóvári Csoport, 
17)  Magyar Vöröskereszt Dombóvár Városi-Területi Szervezete, 
18)  Szemem Fénye - A Beteg Gyermekekért Alapítvány, 
19)  Őszidő Nyugdíjas Klub.” 
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2. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
 

Szabó Loránd 
polgármester 

dr. Letenyei Róbert 
jegyző 
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