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HATÁROZATOK 
  

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 26-i rendes 
ülésén elfogadott határozatai: 

 

426/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

Dombóvár Város Önkormányzata új 
szociális szolgáltatástervezési 

koncepciójáról 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a JAZYG Kutató és 
Fejlesztő Kft.-nek az önkormányzat új 
szolgáltatástervezési koncepciója 
tervezetének elkészítésére szóló 
megbízását teljesítettnek tekinti, és 
jóváhagyja a megbízási díj kifizetését. 

2. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2004-ben 
elfogadott és 2006-ban felülvizsgált 
szociális szolgáltatástervezési 
koncepció átfogó felülvizsgálatának 
eredményeként az önkormányzat új 
szociális szolgáltatástervezési 
koncepcióját a melléklet szerint 
elfogadja azzal, hogy azt a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvénnyel 
összhangban 2017-ben aktualizálni és 
felülvizsgálni szükséges.  

 
Határidő: 2015. november 15. – 
megbízási díj kifizetésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati 
Iroda 
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2015. október 26-i képviselő-
testületi ülés 3. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 
 

427/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

Dombóvár Város Természetvédelmi 
Alaptervéről szóló önkormányzati 

rendelet tervezetének elfogadásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Dombóvár Város 
Természetvédelmi Alaptervéről szóló 
önkormányzati rendelet tervezetét a 
melléklet szerinti tartalommal első 
olvasatban elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy a rendelettervezetet 
véleményeztetésre küldje meg a Duna-
Dráva Nemzeti Park Igazgatósághoz, és a 
rendelet elfogadásához szükséges egyéb 
egyeztetési eljárásokat folytassa le. 
 
Határidő: 2015. október 30. - 
rendelettervezet megküldésére 
2016. január 31. - ismételt előterjesztésre 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2015. október 26-i képviselő-
testületi ülés 4. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 

 

428/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

Dombóvár város helyi jelentőségű 
természeti értékeinek védelméről  
szóló önkormányzati rendelet 

tervezetének elfogadásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvár város 
helyi jelentőségű természeti értékeinek 
védelméről szóló önkormányzati rendelet 
tervezetét a melléklet szerinti tartalommal 
első olvasatban elfogadja. 

 
A Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy a rendelettervezetet 
véleményeztetésre küldje meg a Duna-
Dráva Nemzeti Park Igazgatósághoz, és a 
rendelet elfogadásához szükséges egyéb 
egyeztetési eljárásokat folytassa le. 
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Határidő:  
2015. október 30. - rendelettervezet 
megküldésére,  
2016. január 31. - ismételt előterjesztésre 
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2015. október 26-i képviselő-
testületi ülés 4. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 
 

429/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

A Kis-Konda-patak völgyében élőhely- 
és tájrehabilitációs kezelési előírások 

meghatározásáról  
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Kis-Konda-patak 
völgyében élőhely- és tájrehabilitációs 
munkák kiviteli szintű tervezéséről, a 
terület állat- és növényvilágának specifikus 
kezeléséről és védelméről szóló, az Izra Bt. 
(2600 Vác, Fűz u. 3/b) által készített 
dokumentumot elfogadja.  
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2015. október 26-i képviselő-
testületi ülés 4. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 
 

430/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

A Szállásréti-tó környezetrendezési 
koncepciótervéről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyetért a Szállásréti-tó 
környezete és a Kis-Konda-patak völgye 
kapcsolódó szakasza környezetrendezési 
koncepciótervvel és az abban rögzített 
elképzelésekkel.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert a 
továbbtervezéssel kapcsolatos beszerzési 
eljárás lefolytatására 8 millió Ft 
keretösszegig a 2016. évi költségvetés 
terhére, és a nyertes tervezővel való 
szerződéskötésre, amennyiben a projekt 
megvalósítására pályázati lehetőségből 
forrás adódik. A továbbtervezés 

tartalmazza a szükséges vízjogi, építésügyi 
és egyéb szakági engedélyezési tervet. 
 
Határidő: 2016. december 31. - a 
beszerzési eljárás lefolytatására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 

 
431/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

A településrendezési eszközök 
hatályosulásáról szóló beszámolóról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a városi főépítész 
beszámolóját a településrendezési 
eszközök hatályosulásáról elfogadja. 
 

432/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

A dombóvári sportingatlanoknál (DFC 
pálya, Farkas Attila Uszoda) parkolók 

kialakításáról  
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja a Katona 
József utcában a DFC Sporttelepen és a 
Farkas Attila uszoda területén zúzottköves 
parkolók kialakítását az alábbiak szerint: 

1. A Képviselő-testület a DFC területén 
történő parkolóépítés fedezeteként a 
költségvetési rendelet VI. beruházások 
fejezetének 16. sorában szereplő, a 
szőlőhegyi kerékpárút megépítése első 
ütemre tervezett 5.000.000,- Ft-ot jelöli 
meg, a szükséges átcsoportosítással. 

2. A Farkas Attila Uszoda területén történő 
parkolóépítés megvalósulása érdekében 
a Képviselő-testület megbízza a 
polgármestert, hogy a Dombóvár és 
Környéke Víz- és Csatornamű Kft. 
következő taggyűlésén kezdeményezze, 
hogy az uszoda használhatósága 
érdekében a Kft. saját erőből 
finanszírozza a parkolók létesítését. 

A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy indítsa meg a 
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kivitelező kiválasztására az önkormányzat 
vagyonrendelete szerinti beszerzési eljárást. 
 
Határidő: 2015. november 15. – a 
beszerzési eljárás megindítására 
2016. április 15. – a parkoló kialakítására  
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 

433/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

Önkormányzati bérlakásokkal 
kapcsolatos döntések módosításáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az 52/2012. (II. 23.), a 
213/2012. (VII. 5.), a 346/2012. (XI. 29.), 
a 362/2013. (X. 31.), a 144/2014. (IV. 10.), 
a 376/2014. (VIII.28.), a 438/2014. (XII. 
18.), a 234/2015. (V. 14.) és a 344/2015. 
(VII. 23.) Kt. határozat szerinti bérlakás-
értékesítésekkel kapcsolatban – fenntartva 
az azokban foglalt rendelkezéseket, a jelen 
határozatban foglalt módosításokkal együtt 
– az alábbiakról dönt:  
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Dombóvár, 
Erzsébet u. 34. szám alatti 258/4 hrsz.-
ú ingatlant ismételten értékesítésre 
jelöli ki.  

 
Az ingatlan értékesítésére Dombóvár 
Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzat vagyonáról 
és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati 
rendeletben foglaltak szerinti árveréssel 
egybekötött nyilvános pályáztatás útján 
kerül sor az értékbecslés szerint 
megállapított 150.000 Ft induló nettó 
licitáron.  
A nyertes pályázóknak meg kell 
téríteni az önkormányzat részére az 
eljárásnak az ügyvédi díjon kívüli 
egyéb költségeit is. 

 
2.   A Képviselő-testület a 344/2015. (VII. 

23.) Kt. határozat 1. pontjának 
második bekezdését visszavonja. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a végrehajtáshoz szükséges 
értékbecslések megrendelésére, a 
jognyilatkozatok megtételére, a 
szerződések tartalmának jóváhagyására és 
megkötésére. 

 
Határidő: 2015. november 30. – Pályázat 
kiírására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda  
 

434/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

Állami tulajdonú termőföldek ingyenes 
vagyonkezelésbe adásának 

kezdeményezése 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 68/2015. (II. 19.) 
Kt. határozatot visszavonja. 

 
2. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete ingyenes 
vagyonkezelés formájában 
hasznosításba kívánja venni a 
kaposszekcsői 0101/15. hrsz.-ú út, 
szántó és szennyvíztároló megnevezésű 
ingatlant hosszútávra szóló komplex 
közmunkaprogramok lebonyolításához. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert az ingatlan vagyonkezelésbe 
adásának kezdeményezésére vonatkozó 
kérelem benyújtására.  

 
Határidő: 2015. október 30. – a kérelem 
beadására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
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435/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

Állami tulajdonú ingatlan térítésmentes 
önkormányzati tulajdonba kérése 

 
1.) Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXVI. 
törvény 13. §-ában foglaltak, 
valamint az állami vagyonról szóló 
2007. évi CVI. törvény 36. § (2) 
bekezdésének c) pontja alapján a 
MÁV Zrt.-nél kezdeményezi és 
kérelmezi a Magyar Állam 
tulajdonában lévő és a MÁV Zrt. 
vagyonkezelésében lévő alábbi 
ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának 
ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adását: 

Hrsz.:  dombóvári 0286/1. 
Megnevezés: kivett közforgalmú 
vasút 
Ingatlan területe:  9 ha 9055 m2  
Tulajdonos: Magyar Állam 
Felhasználási cél: kerékpárút 
létrehozása 
Segítendő feladat: településfejlesztés 
Jogszabályi rendelkezés: 
Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 1. pontja 
 
A Képviselő-testület az ingatlant az 
állami vagyonról szóló 2007. évi 
CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) 
pontja alapján a fenti jogszabályi 
rendelkezésekben foglalt kötelező 
önkormányzati feladatok ellátásának 
érdekében kívánja tulajdonba venni. 

 
2.) A Képviselő-testület kijelenti, hogy a 

kérelemnek helyt adó döntés esetén az 
önkormányzat vállalja a tulajdonba 
adás érdekében a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. előtt folyó 
eljárásban felmerülő költségek 
megtérítését. Az önkormányzat 
vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett 

ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra 
vonatkozó terhekkel együtt veszi át. 

 
3.)  A Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az ingatlan 
ingyenes önkormányzati tulajdonba 
kerülése iránti igénybejelentést és a 
költségek viseléséről szóló 
nyilatkozatot aláírja, a tulajdonba 
adáshoz szükséges jognyilatkozatokat, 
kötelezettségvállalásokat megtegye, 
szerződéseket megkösse. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy tegye meg a szükséges 
intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának 
az önkormányzat részére történő 
megszerzése érdekében a Magyar Állam 
irányában. 
 
Határidő: 2015. október 31. - 
igénybejelentés a MÁV Zrt. felé 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 
 

436/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

Dombóvár–Nagypáltelep közötti vasúti 
töltés kitisztításáról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete hozzájárul a 
Szarvasd-Nagypáltelep közötti vasúti 
töltés nyomvonalának tisztításához 
közfoglalkoztatottak bevonásával, 
amelynek költsége 290.300,- Ft. 

2. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul 
Döbrököz Község Önkormányzatával 
kötendő megállapodás aláírásához a 
Dombóvár– Szarvasd–Nagypáltelep-
Tüszküs-hegy közötti vasúti töltés 
nyomvonalának tisztítására 
vonatkozóan. 

A Képviselő-testület a megállapodás 
aláírására felhatalmazza a 
polgármestert. 
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2. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jóváhagyja 8 db 
tábla elkészítését a Dombóvár–
Nagypáltelep közötti vasúti töltés 
nyomvonalán, amelynek költsége 
658.000,- Ft+áfa. 

3. A Képviselő-testület a vasúti töltés 
nyomvonalának tisztításához 
(290.300,- Ft) és a táblák 
elkészítéséhez (658.000,- Ft + Áfa) 
kapcsolódó költségeket a Dombóvári 
Város- és Lakásgazdálkodási NKft. 
számára 88/2015. (II.19.) Kt. 
határozattal közfoglalkoztatási önerő 
címen átadott összegből megmaradt 
370.000,- Ft-ból, valamint a 2015. évi 
költségvetés 105. Dombóvári Közös 
Önkormányzati Hivatal III. Dologi 
kiadásaiból fedezi, átcsoportosítással. 

Határidő: 2015. november 30. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 
 

437/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

A Dombóvári Ipari Park Nonprofit Kft.-
ben lévő részesedés értékesítéséről, a 

„Dombóvár” név használatának 
visszavonásáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az önkormányzat 
Dombóvári Ipari Park Nonprofit Kft.-ben 
lévő 4.500.000 Ft névértékű részesedését 
nyílt pályázaton, legalább a részesedés 
névértékén értékesíti. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a pályázati felhívás 
összeállítására, a pályázati felhívás 
meghirdetésére, a hirdetés módjának 
meghatározására, illetve az eljárás 
lebonyolítására. 

 
A képviselő-testület a Dombóvári Ipari 
Park és Logisztikai Központ tekintetében a 
„Dombóvár” név használatának engedélyét 
2015. december 31. napjával visszavonja.  

 
Határidő: 2015. november 2. - a Társaság 
értesítése 
2015. november 16. – a pályázati felhívás 
megjelentetésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
 

438/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

A Kis-Konda-patak völgyében található 
építési telkek értékesítési feltételeiről 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 163/2013. (IV. 25.) 
Kt. határozat 1. f) pontját az alábbiak 
szerint módosítja:  
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) 
önkormányzati rendeletben foglaltak 
szerint az alábbi feltételekkel árveréssel 
egybekötött nyilvános pályáztatás útján 
értékesíti a dombóvári 4644/1-29 hrsz.-ú 
beépítetlen területeket: 
 
1. Az alábbi beépítetlen területekre külön-

külön is lehet pályázatot benyújtani: 
I. tömb:   4644/13-14-15 és 4644/17-

18-19 hrsz.-ú beépítetlen 
területek 1.500 Ft/m2 induló 
nettó licitáron. Az adásvételi 
szerződés feltétele a Helyi 
Építési Szabályzat szerinti 
szabályozási vonal 
kialakítása. 

II. tömb:  4644/3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 
hrsz.-ú beépítetlen területek 
2.000 Ft/m2 induló nettó 
licitáron 

III. tömb:  4644/1-2 és 4644/20-21-22-
23-24-25-26-27-28-29 
hrsz.-ú beépítetlen területek 
1.000 Ft/m2 induló nettó 
licitáron. 

2. A pályázat elbírálásánál elsőbbséget 
élvez az a pályázó, aki a 4644/1-29. 
hrsz.-ú ingatlanokat egyben kívánja 
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megvásárolni. Az ingatlanok együttes 
értékesítése esetén azok vételára nettó 
1.200,- Ft/m2. 

3. Amennyiben mindhárom tömböt nem 
ugyanaz a vevő veszi meg, az 
önkormányzat vállalja a dombóvári 
4644/30 hrsz.-ú közforgalom elöl elzárt 
magánút közúttá történő átsorolását. 

4. Amennyiben a nyertes pályázó nem 
veszi meg mindhárom értékesítésre 
kijelölt tömböt, és azokra nincs más 
érvényes pályázat, abban az esetben az 
önkormányzat az értékesítésre nem 
kerülő tömbökre 2 évre szóló 
elővásárlási jogot biztosít. 

5. Az önkormányzat az ingatlanok 
közművesítését nem vállalja, azok 
kiépítése a vevő feladata. Az E.ON 
Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.-t illető 
vezetékjogok kiváltását ugyancsak a 
vevőnek kell vállalni, amennyiben azt a 
szolgáltató saját hatáskörben és 
költségen nem oldja meg.  

6. Az önkormányzat vállalja a dombóvári 
4644/30 hrsz.-ú közforgalom elöl elzárt 
magánút minimális feltételekkel 
történő gépjármű-közlekedésre 
alkalmassá tételét, azzal a feltétellel, 
hogy annak költségét a vevő és az 
önkormányzat 50-50%-ban vállalja.  

7.  A nyertes pályázónak meg kell téríteni 
az önkormányzat részére az eljárásnak 
az ügyvédi díjon kívüli egyéb 
költségeit is. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a pályázati felhívás 
jóváhagyására és a legmagasabb összegű 
vételárat megajánló ajánlattevővel az 
adásvételi szerződés tartalmának 
jóváhagyására és megkötésére, majd az 
ajánlat megküldésére az illetékes szervnek 
a Magyar Államot megillető elővásárlási 
jog miatt. 

 
Határidő: 2015. november 30. – pályázat 
kiírására   
Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 

439/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

Postahivataltól a Szabadság utca és az 
Arany János tér, orvosi rendelők 

környékének térkőburkolat javításáról 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyetért a 
Szabadság utcai postahivatal és az 
Arany János tér közötti járda, valamint 
a Szabadság utca 2. szám alatt található 
orvosi rendelők parkolójának 
térkőburkolatának javításával, 
tekintettel a vízelvezetési problémákra 
és a balesetveszélyre. Fedezeteként a 
2015. évi költségvetési rendelet VI. 
Beruházások fejezetének 18. „Gréder 
beszerzése útjavításokhoz” keretet 
jelöli meg bruttó 615.000 Ft 
keretösszeggel, a szükséges 
átcsoportosítással.  

2. A Képviselő-testület támogatja az aradi 
vértanúk előtti téren a térkőburkolat 
részleges újrafektetését. Fedezeteként a 
költségvetési rendelet VI. Beruházások 
fejezetének 18. „Gréder beszerzése 
útjavításokhoz” keretet jelöli meg 
bruttó 480.000 Ft keretösszeggel, a 
szükséges átcsoportosítással. 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy indítsa meg a 
kivitelező kiválasztására az 
önkormányzat vagyonrendelete szerinti 
beszerzési eljárást.  

 
Határidő: 2015. november 15. – a 
kivitelező kiválasztására 
2016. április 30. – a munkák elvégzésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
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440/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

Kölcsey utca egyirányú részének 
forgalomtechnikai felülvizsgálatáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyetért a Kölcsey utca 
forgalmi rendjének felülvizsgálatával és 
ennek megfelelően egy, a jelenlegi 
forgalmi iránnyal szemben kialakításra 
kerülő kerékpáros nyomvonal 
kijelölésével.  

A képviselő-testület a 2015. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendelet VI. Beruházások fejezetének 18. 
„Gréder beszerzése útjavításokhoz” 
keretből bruttó 75.000 Ft keretösszeget 
biztosít és csoportosít át a fenti 
munkálatokra. 
 
Határidő: 2015. november 30. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 

441/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

A Dombó-Land Kft.-vel 
keretmegállapodás megkötéséről 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete támogatja a 100%-
os tulajdonában álló Dombó-Land Kft.-
vel keretmegállapodás megkötését a 
2014-2020-as európai uniós fejlesztési 
időszakra a megvalósítani kívánt 
projektek előkészítésének és a 
projektmenedzsmenti feladatok 
ellátására vonatkozóan. 
 

2. A Képviselő-testület az. 1. pontban 
meghatározott feladatellátásra készített 
keretmegállapodást a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja és felhatalmazza 
a Polgármestert a dokumentum 
aláírására. 

 
Határidő: 2015. október 31. – 
keretmegállapodás megkötésére 
Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2015. október 26-i képviselő-
testületi ülés 27. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 
 

442/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

Dombó-Land Kft. felügyelőbizottsága 
ügyrendjének jóváhagyásáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombó-Land Kft. 
felügyelőbizottságának ügyrendjét a 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.  
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2015. október 26-i képviselő-
testületi ülés 27. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 
 

443/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

A Pannon kertek programról 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete támogatja az 
Ivanich terv Pannon kertek programját 
és a programban megjelölt 12 
akcióterület fejlesztésével egyetért. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a területek 
növényállományának megújítására 
vonatkozó módszertani ajánlás 
elkészítésére ajánlatkérést folytasson le 
a 2016. évi költségvetés terhére, 
legfeljebb 400.000.- Ft + áfa 
keretösszeggel. 

 
2. A Képviselő-testület elrendeli, hogy a 

program a helyi lakosság körében is 
népszerűsítésre kerüljön, továbbá arra 
más települések figyelme is legyen 
felhívva, valamint egyetért azzal, hogy 
az első két fejlesztési helyszín a Saguly 
Károly tér és az Ogulin udvar legyen. 
A Képviselő-testület a szükséges 
munkák fedezetét az önkormányzat 
2016. évi költségvetéséből biztosítja. A 
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Képviselő-testület 4 millió Ft 
keretösszegig a munkák elvégzésével a 
Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási NKft.-t bízza meg. 

 
Határidő:  
1. 2015. november 30. – az ajánlatkérés 
lefolytatására 

2. 2016. október 30. – az első ütem 
elvégzésre 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: 
Városüzemeltetési Iroda 
 

444/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program 
felülvizsgálatáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény 31. § (4) bekezdése alapján 
felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot elfogadja. 

 
A Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert a felülvizsgált Helyi 
Esélyegyenlőségi Program közzétételére a 
város honlapján, valamint megküldésére a 
Türr István Képző és Kutató Központ 
részére. 

 
Határidő: 2015. október 30. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2015. október 26-i képviselő-
testületi ülés 33.. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 
 

445/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

A közbeszerzési terv módosításáról 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2015. évi módosított Közbeszerzési Tervét 
a melléklet szerint elfogadja, és a 

nyilvánosság folyamatos biztosítása 
érdekében elrendeli a Közbeszerzési 
Hatóság által működtetett Közbeszerzési 
Adatbázisban (KBA), illetve a 
www.dombovar.hu honlapon való 
közzétételét. 
 
Határidő: 2015. október 30. – a 
közzétételre 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 

A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2015. október 26-i képviselő-
testületi ülés 40. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 
 

446/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

A közétkeztetés ellátására lefolytatandó 
közbeszerzési eljárás megindításáról 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete döntést hoz a 
„Közétkeztetés ellátása Dombóvár 
Városában vállalkozási szerződés 
keretén belül, infrastrukturális 
beruházások elvégzésével” elnevezésű 
Kbt. Harmadik Része szerinti nemzeti 
eljárásrendben a Kbt. 123. § alapján 
lefolytatandó nyílt eljárás 
megindításáról. 

2. A Képviselő-testület az eljárás 
lefolytatásával a Turi Ügyvédi Irodát 
(7621 Pécs, Teréz u. 11-13.) bízza meg 
az átalánydíjas szerződés terhére, az 
eljárást megindító felhívás és a 
dokumentáció jóváhagyását a 
polgármesterre bízza. 

3. A Képviselő-testület jóváhagyja az 
alábbi személyi összetételű 
bírálóbizottságot az eljárásban való 
közreműködésre: 

 

Bírálóbizottsági 
tag neve 

Kbt. 22. § (3) 
bekezdés szerinti 

szakértelem 

http://www.dombovar.hu/
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Vincellérné dr. 
Illés Krisztina 

jogi 

Gulyásné Kovács 
Zita 

közbeszerzés tárgya 
szerinti 

Kovács Gyula pénzügyi 

Dr. Turi Ákos közbeszerzési 

 
Határidő: 2015. október 30. – az eljárást 
megindító felhívás feladására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 
 

447/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

Kaposszekcső külterület 073/1 helyrajzi 
számú ingatlan kisajátítása 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Kaposszekcső 
Község Önkormányzatának tulajdonában 
lévő Kaposszekcső külterület 073/1 
helyrajzi szám alatt felvett kivett árok 
megnevezésű 1,0597 ha nagyságú ingatlan 
kisajátítását rendeli el.  

 
A Képviselő-testület a kisajátítási eljárás 
lebonyolítására a Dr. Turi Ügyvédi Irodát 
kéri fel az Önkormányzattal megkötött 
átalánydíjas szerződés terhére.  

 
A kisajátítással kapcsolatos költségek 
viselésére a Képviselő-testület a 2016. évi 
költségvetésében 500.000,- Forint összeget 
különít el.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a kisajátításról rendelkező 
2007. évi CXXIII. törvény rendelkezései 
szerinti kisajátítással kapcsolatos kérelem 
benyújtására és a szükséges 
jognyilatkozatok megtételére.  

 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
iroda 
 
 
 

448/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

A Magyarországi Metodista Egyházzal 
közfeladat-ellátási szerződés 

megkötéséről 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Magyarországi 
Metodista Egyházzal közfeladat-ellátási 
szerződést köt. 
 
A Képviselőtestület felhatalmazza a 
polgármestert a közfeladat-ellátási 
szerződés megkötésére. A szerződésnek 
tartalmaznia kell: 

- az ellátott közművelődési 
tevékenység részletezését, 

- azt, hogy a tevékenység ellátása 
érdekében a Metodista Egyház 
közösségi házat üzemeltet 
Dombóváron a Bezerédj u. 2/C. szám 
alatt, 

- azt, hogy a tevékenység ellátásáért, 
valamint az közösségi ház 
üzemeltetéséért a Metodista Egyház 
ellenszolgáltatásra nem tart igényt.  

Határidő: 2015. november 15. – a 
szerződés megkötésére 
Felelős: Kiss Béla alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 
 

449/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

A lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról, az átruházott 

hatáskörben tett intézkedésekről, a két 
ülés közötti fontosabb eseményekről 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete:  
1. a polgármester beszámolóját a 

101/2015. (III. 12.), 247/2015. (V. 28.), 
269/2015. (V. 28.), 318/2015. (VI. 26.), 
325/2015. (VI. 26.), 362/2015. (VI. 
26.), 364/2015. (VIII. 27.), 374/2015. 
(VIII. 27.), 376/2015. (VIII. 27.), 
382/2015. (IX. 24.), 387/2015. (IX. 
24.), 390/2015. (IX. 24.), 392/2015. 
(IX. 24.), 393/2015. (IX. 24.), 
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394/2015. (IX. 24.), 396/2015. (IX. 
24.), 397/2015. (IX. 24.), 401/2015. 
(IX. 24.), 406/2015. (IX. 24.), 
409/2015. (IX. 24.), 410/2015. (IX. 
24.), 413/2015. (IX. 24.), 414/2015. 
(IX. 24.), 417/2015. (IX. 24.), 
418/2015. (IX. 24.), 419/2015. (IX. 
24.), 420/2015. (IX. 24.), 421/2015. 
(IX. 24.), 423/2015. (IX. 24.), 
424/2015. (IX. 24.) 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. november 30-ig: 191/2015. (IV. 
30.), 368/2015. (VIII. 27.), 370/2015. 
(VIII. 27.), 381/2015. (IX. 24.), 
412/2015. (IX. 24.), 
2015. december 31-ig: 230/2015. (V. 
14.), 321/2015. (VI. 26.), 372/2015. 
(VIII. 27.), 377/2015. (VIII. 27.), 
411/2015. (IX. 24.). 

 
450/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

A Dombóvár, Árpád utca 2-4-6. számú 
társasház megsüllyedésével összefüggő 

kártérítési perben hozott elsőfokú 
ítélettel szembeni fellebbezés 

benyújtásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Szekszárdi 
Törvényszék 16.G.40.042/2014/44. számú, 
a Dombóvár, Árpád utca 2-4-6. számú 42 
lakásos társasház megsüllyedésével 
összefüggő kártérítési perben hozott 
elsőfokú ítéletével szemben fellebbezés 
benyújtását rendeli el. A Képviselő-testület 
felkéri dr. Kutas Péter ügyvédet (7200 
Dombóvár, Szent Gellért utca 2/a.) a 
fellebbezés elkészítésére és benyújtására.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a fellebbezéshez 
kapcsolódó költségek viseléséről, 

különösen az ügyvédi munkadíjról saját 
hatáskörben rendelkezzen.  

 
Határidő: 2015. október 31. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
 

451/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

A Dombóvár, Árpád utca 2-4-6. számú 
társasház megsüllyedésével összefüggő 

kártérítési perben hozott elsőfokú 
ítélettel szemben a Dombóvári Víz- és 

Csatornamű Kft. fellebbezésének 
benyújtásáról  

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvári Víz- és 
Csatornamű Kft. (7200 Dombóvár, 
Berzsenyi utca 1.) többségű 
tulajdonosaként a taggyűlésen az alábbiak 
képviseletével bízza meg a polgármestert: 

 
A Szekszárdi Törvényszék 
16.G.40.042/2014/44. számú, a Dombóvár, 
Árpád utca 2-4-6. számú 42 lakásos 
társasház megsüllyedésével összefüggő 
kártérítési perben hozott ítéletével szemben 
a Dombóvári Víz- és Csatornamű Kft. a 
jogi képviselője útján nyújtson be 
fellebbezést. A fellebbezéshez kapcsolódó 
illetékfizetési kötelezettségének a 
Dombóvári Víz- és Csatornamű Kft. 
tegyen eleget, melyre fedezetet nyújt a Kft. 
folyószámlája. 

 
Határidő: 2015. október 31. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati 
Iroda 
 

452/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

Egyes önkormányzati cégek postázási 
feladatainak ellátásáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a 
Dombó-Land Kft. és a Dombó-Média Kft. 
küldeményeinek átvételét és a postázási 
feladatokat - költségtakarékossági okokból 
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- a Dombóvári Közös Önkormányzati 
Hivatal, illetve a Hivatal postázási 
feladatokat végző közszolgálati 
ügykezelője végezze, és felhatalmazza a 
jegyzőt, hogy ezért a többletfeladatért a 
Hivatal költségvetéséből megbízási 
szerződés keretén belül díjat fizessen.  

 
Határidő: 2015. október 31. 
Felelős: Jegyző 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati 
Iroda 
 

453/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

Az FKB-340 forgalmi rendszámú 
autóbusz kijavíttatásáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete felszólítja Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központot, hogy a 
Dombóvár Város Önkormányzat 
tulajdonában álló és a KLIK 
vagyonkezelésében lévő kiégett FKB-340 
forgalmi rendszámú Ikarus típusú 
autóbuszt a vagyonkezelési szerződésnek 
megfelelően az eredeti állapotnak 
megfelelően javíttassa meg, illetve hozassa 
rendbe. Amennyiben ez nem lehetséges, 
akkor egy független szakértő által 
megállapított értékcsökkenésnek megfelelő 
kártérítést fizessen az Önkormányzatnak.  

 
A Képviselő-testület az esetleges jogvita 
megelőzése és az Önkormányzat 
vagyonában bekövetkezett 
vagyoncsökkenés mértékének 
megállapítása érdekében felhatalmazza a 
polgármestert, hogy szakértőt kérjen fel a 
kár mértékének megállapítása érdekében.  

 
Határidő: 2015. november 15. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati 
iroda 
 
 
 
 
 
 

454/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

Szabó Loránd polgármester 
nyelvpótlékáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megállapítja, hogy 
Szabó Loránd főállású polgármester 
megválasztása napjától 11.595,-Ft/hó 
német középfokú „A” típusú idegennyelv-
tudási pótlékra, 2015. január 1. napjától 
38.650,-Ft orosz felsőfokú „C” típusú 
idegennyelv-tudási pótlékra jogosult.   
 

455/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat részére tűzifajuttatásról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvári Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat részére - az 
együttműködési megállapodás keretén 
belül – az általuk kitermelt tűzifát 
térítésmentesen átadja az alábbi 
feltételekkel úgy, hogy a Képviselő-testület 
figyelembe veszi, hogy a vonatkozó 
törvényi szabályozás szerint a Nemzetiségi 
Önkormányzatokat saját hatáskörben nem 
illeti meg a segélyezés joga, mert 
adományosztás esetén személyi 
jövedelemadó fizetési kötelezettség 
keletkezne. 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkéri a Dombóvári 
Roma Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy 
a tűzifa támogatás, mint szociális 
jogosultság megállapítása érdekében 
tegyen javaslatot a támogatandó 
személyekre, a Dombóvári Közös 
Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodája 
részére, ahol az Önkormányzat 
rendeletének megfelelően megállapítják a 
jogosultságot.  

 
Határidő: 2016. február 29. 
Felelős: Kiss Béla alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 
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456/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

A Dombóvár, Földvár, utca 18. szám 
alatti sportingatlan elnevezésének 

módosításáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 147/2015. (III. 26.) 
határozatával hozott döntését módosítja 
azzal, hogy a Dombóvár, Földvár utca 18. 
szám alatt található sportingatlan 
elnevezését Szuhay Sportközpontról 
Szuhay Sportcentrumra  

457/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

Részletfizetési megállapodás 
megkötéséről a Mélyép-Betontechnika 

Kft.-vel 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Mélyép-
Betontechnika Építőipari Szolgáltató 
Kereskedelmi Kft.-vel megkötésre kerülő, 
(székhely: 1095 Budapest, Máriássy utca 
7.) mellékelt részletfizetési megállapodást 
jóváhagyja, és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására.  
 
Határidő: 2015. november 15. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2015. október 26-i képviselő-
testületi ülés 1. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 
 

458/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

A 301/2015. (VI. 26.) Kt. határozat 
módosításáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 301/2015. (VI. 26.) 
Kt. határozatát módosítja, miszerint 2025. 
június 30-a helyett 2017. június 30-ig bízza 
meg a települési folyékony hulladék 
elszállításával, ártalommentes 
elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatási 
feladatok ellátásával a Dunántúli 
Regionális Vízmű Zrt.-t. 

 

459/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

A 370/2015. (VIII. 27.) Kt. határozat 
módosításáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 370/2015. (VIII. 27.) 
Kt. határozatából „a hiány-szakképesítések 
körébe nem tartozó” szövegrészt törli. 

 

460/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

A Tolna Megyei Önkormányzattal 
együttműködési megállapodásról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete támogatja 
együttműködési megállapodás aláírását 
a Tolna Megyei Önkormányzattal, 
melynek célja a Terület- és 
településfejlesztési Operatív Program 
keretében megjelenő felhívásokra 
benyújtani és megvalósítani kívánt 
egyes pályázatok, projektek 
vonatkozásában való együttműködés. 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban 
meghatározott célra készült 
együttműködési megállapodást a  
melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja azzal, hogy a Tolna Megyei 
Önkormányzat a pályázati kérelmek 
elbírálásánál közreműködő 
bizottságban szakmai és formai 
megfelelés esetén támogatja Dombóvár 
Város Önkormányzata projektjeinek 
pozitív elbírálását. 

Határidő: 2015. november 15. – a 
szerződés aláírására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 
 
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2015. október 26-i képviselő-
testületi ülés 2. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 
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461/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

A Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit 
Kft. új programjainak várható 

bevételéiről és kiadásairól 2015. utolsó 
negyedévében 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvári 
Művelődési Ház Nonprofit Kft. új 
programjainak várható bevételeit és 
kiadásait 2015. utolsó negyedévére 
vonatkozóan elfogadja. 

  
462/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

„Dombóváriak a Nagy Háborúban” 
című könyv megjelentetéséről 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megbízza Dombóvár 
Város Könyvtárát a „Dombóváriak a Nagy 
Háborúban” című könyv kiadásával. 

A Képviselő-testület a feladat ellátására az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésének 
2. sz. melléklet 106. Önkormányzat V. 4. 
Általános tartalék sorából 1.300.000,-Ft-ot 
csoportosít át Dombóvár Város 
Könyvtárának 2015. évi kiadásaira, 
felhatalmazza az intézményvezetőt a 
könyv kiadásához szükséges beszerzési 
eljárás megindítására. 

A Képviselő-testület Dombóvár Város 
Könyvtárának 2016-2018. évi 
költségvetéseinek jóváhagyásakor 
figyelembe veszi a könyv értékesítéséből 
várható bevételeket a következő ütemezés 
szerint: 2016. és 2017. év 500-500 ezer 
forint, 2018. év 300 ezer forint.  

 
Határidő: 2016. január 22. – a könyv 
megjelentetésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dombóvár Város 
Könyvtára, Polgármesteri Kabinet 
 
 
 
 
 

463/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

A Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási NKft. papír-írószer 

beszerzéseiről, illetve a kifizetett 
jutalmakról és ügyvezetői döntésen 

alapuló juttatásokról készült 
tájékoztatóról  

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási NKft. papír-írószer 
beszerzéseiről, illetve a 2010.01.01-től 
2014.12.31-ig terjedő időszakra 
vonatkozóan kifizetett jutalmakról és 
ügyvezetői döntésen alapuló juttatásokról 
az NKft. ügyvezetője által készített 
tájékoztatást tudomásul veszi. 
 

464/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

A hulladékudvarok igénybevételét 
népszerűsítő tevékenység támogatásáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombó-Média Kft. 
hulladékudvarok igénybevételét 
népszerűsítő tevékenységét legfeljebb 500 
ezer Ft-tal támogatja. A képviselő-testület 
felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy 
fokozottabb marketingtevékenységgel, 
reklámfelületek értékesítésével tegyen meg 
mindent bevételeinek növelésére.  
 

465/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

A Saguly Károly téren lévő szökőkút és 
térplasztika átalakításáról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Saguly Károly 
téren lévő szökőkút jelenlegi állapotára 
és a felújítás várható beruházási 
összegére való tekintettel nem 
támogatja annak eredeti funkcióját 
lehetővé tevő felújítását. 
A Képviselő-testület a szökőkút 
jövőbeni megjelenését kőműves 
javításokkal és virágosítással 
szándékozik esztétikussá, a tér 
jellegéhez méltóvá tenni. Az 
átalakításra az önkormányzat a 2016. 
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évi költségvetésében 600 ezer Ft 
keretösszeget biztosít.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Dombóvári 
Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-vel 
készíttessen látványtervet és árajánlatot 
a szökőkút szerkezetének javítására és 
virágosítására. A munkák elvégzésével 
a Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási NKft.-t bízza meg. 

2. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja a Saguly 
Károly téren álló térplasztika 
átalakítását úgy, hogy a felső 
kockaelem felületén a jelenlegi, 
megfakult jelvények helyére egy 
Rubik-kocka kerüljön ráfestésre. A 
kompozíciót eredetileg felállító 
vállalkozásokról egy tájékoztató 
szöveget kell az alsó, ferde kőtábla 
síkján lévő rozsdamentes lemezre 
maratással megjelentetni. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy készíttesse el a kocka 
átfestését, és az emlékeztető szöveg 
felmaratását legfeljebb 100.000,- Ft 
összegért, amely munkára a fedezetet a 
2015. évi költségvetési rendelet III. dologi 
kiadások 11.3 sorában szereplő 
keretösszegből biztosítja, 
átcsoportosítással. 
 
Határidő: 2016. április 15. – a szökőkút 
virágosítására 
2015. november 30. – a térplasztika 
átalakítására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 

466/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

Városkártya bevezetésének 1. 
üteméről 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja a 
városkártya bevezetését Dombóváron. A 
képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy egy városkártya 

rendszer kiépítésére -, melynek becsült 
értéke 6 millió forint - indítsa a meg a 
beszerzési eljárást.  

 
A Képviselő-testület a kártyarendszer 
kiépítésére a 2016. évi költségvetésében 
biztosít forrást.  

 
Határidő: 2015. november 20. – a 
beszerzési eljárás megindítására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 

 
467/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

„Negyedik láng” élményfutás és 
gyaloglás program támogatásáról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete támogatja a 2015. 
december 20-ra tervezett „Negyedik 
láng” élményfutás és gyaloglás 
program megszervezését 
hagyományteremtő jelleggel. 
 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban 
meghatározott program szervezésével 
járó kiadásokra keretjelleggel 650.000 
Ft-ot biztosít a város 2015. évi 
költségvetésének a városi 
rendezvények szervezésére elkülönített 
kerete terhére.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármester a program szervezésével 
kapcsolatos szerződések megkötésére. 

 
Határidő: 2015. december 20. – program 
szervezésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 
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468/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

Pályázati kérelmek benyújtásához 
szükséges tervek elkészítésének 

jóváhagyásáról 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 356/2015. (VII. 
23.) határozatát, mely a Belvárosi 
Akcióterülethez kapcsolódó főtér 
újratervezésének elindításáról döntött 
visszavonja. 
 

2. A Képviselő-testület a 2014-2020-as 
európai uniós fejlesztési időszakra és a 
pályázati felhívások megjelenésére 
előkészülve elrendeli a következő 
projekttervekhez kapcsolódó tervezési 
munkák elindítását: 

 
- ipari terület infrastrukturális 

fejlesztéséhez (volt Láng Gépgyári 
futballpálya) szükséges ágazati és 
közlekedési tervek készítése ≈10 
millió Ft 

- Megbékélés háza projekt esetében 
megvalósíthatósági tanulmány 
készítése ≈2 millió Ft 

- Szuhay-domb vízelvezető 
rendszerének kiépítésére vonatkozó 
kiviteli tervek aktualizálása 
(piackutatás) 

- Helyi termelői piactér kialakítása a 
belvárosban a környező területek 
modernizálásával és fejlesztésével 
egybekötve – koncepcióterv 
készítése 2,1 millió + Áfa 

- belvárosi közlekedésfejlesztés – 
611. számú főút egyes szakaszinak 
szűkítésével ≈2 millió Ft  

- Arany János téri csomópont új 
elágazásának kiépítési 
koncepcióterve ≈120.000 Ft + Áfa 

- Hunyadi téri buszmegálló 
áthelyezésének koncepcióterve 
≈200.000 Ft+Áfa 

- Kórház utcai kerékpárút 
engedélyezési eljárásának 
megindítása ≈ 300.000 Ft 

- új háziorvosi rendelőközpont 
kialakítására koncepcióterv 
készítése ≈500.000 Ft + Áfa 

- nappali melegedő és népkonyha 
áthelyezése a Kinizsi utca 37. szám 
alatti egykori bérlakások helyére – 
engedélyes tervek készítése ≈ 
300.000 Ft 

 
3. A Képviselő-testület hozzájárul 

továbbá a Dombóvár-Tamási (Pári) 
közötti egykori vasúti nyomvonalon 
tervezett kerékpárút kiépítéséhez 
kapcsolódó döntés-előkészítő 
tanulmány elkészítéséhez, melynek 
várható költsége 3,8 millió Ft + Áfa. 
 

4. A Képviselő-testület felkéri a Dombó-
Land Kft.-t, hogy az önkormányzat 
fenntartásában működő bölcsőde és az 
óvodák infrastrukturális fejlesztéséhez 
szükséges intézményi és statisztikai 
felmérések elvégzését külső szakértő 
bevonásával elvégezze erre a célra 
készülő megállapodás alapján. 
Dombóvár Város Önkormányzata 
vállalja, hogy a megbízás teljesítéséért 
a Dombó-Land Kft.-nek 500.000 Ft 
megbízási díjat fizet. 
 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert a 2. és 3. pontban 
szereplő projektek tervezésére 
vonatkozó beszerzési eljárások 
előkészítésével, azzal, hogy kiemelt 
figyelmet fordít a jogszabályi 
környezetre, és amennyiben szükséges, 
rendkívüli ülést kezdeményez 
közbeszerzési eljárás(ok)  
megindításáról való döntésre, lehetőség 
szerint preferálva a keret-
megállapodásos eljárás alkalmazását. 

 
6. A Képviselő-testület a különböző 

tervek elkészítésének finanszírozására 
a város 2016. évi költségvetésében 
forrást biztosít. 

 
Határidő:  
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2015. november 30. – beszerzési eljárás 
megindítására 
2015. november 15. – megbízási szerződés 
megkötésére a Dombó-Land Kft.-vel 
2015. december 31. – bölcsődét és óvodát 
érintő felmérések elvégzésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  
Polgármesteri Kabinet és 
Városüzemeltetési Iroda 
Polgármesteri Kabinet és Dombó-Land 
Kft. 
 

469/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

Az önkormányzati tulajdonú dombóvári 
2980/1 hrsz.-ú ingatlan iparterületté 

alakításáról 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete munkahelyteremtés 
céljából támogatja a tulajdonában álló 
dombóvári 2980/1 hrsz.-ú sporttelep 
megnevezésű ingatlan vállalkozások 
letelepedésére alkalmas iparterületté 
történő alakítását, amelyhez pályázati 
forrást kíván bevonni. 

 
2. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az ipari terület 
feltételeinek kialakításához kapcsolódó 
tervezési költségekre 10 millió Ft 
összegű keretet biztosít a 2016. évi 
költségvetés terhére. 

 
A Képviselő-testület a pályázati kiírások 
függvényében dönt a további részletes 
tervek kidolgozására irányuló beszerzési 
eljárás lefolytatásáról, illetve a 
megvalósításhoz kapcsolódó további 
intézkedésekről.  

 
Határidő: 2016. június 30.  
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: 
Városüzemeltetési Iroda 
 
 
 
 
 

470/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

A szigeterdei futópálya rekortán 
borítással történő ellátásának 

támogatásáról 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete támogatja, hogy a 
Magyar Atlétika Szövetség által 
tervezett beruházás keretében a 
Szigeterdőben megvalósuljon egy 600 
méteres futókör rekortán borítással, és 
mellette egy sávban szilárd burkolattal 
történő ellátása, valamint a Szuhay 
Sportcentrumban az atlétikapályán a 
vizesárok és környékének (ráhordó és 
kifutó szakasza) szintén 
gumiburkolattal történő borítása. 
 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban 
meghatározott beruházás összegéhez, 
mely várhatóan 45 millió forint, 10%-
os önerőt biztosít maximum 5 millió 
forint erejéig. 

 
3. A Képviselő-testület a város 2016. évi 

költségvetésében forrást biztosít a 
beruházás önerejének 
finanszírozásához. 

 
Határidő: 2016. december 31. – beruházás 
megvalósítására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet  
 

471/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

Beszámoló a Katona József utcai 
sporttelepen végzett beruházásokról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete elfogadja a Katona 
József utca 37. szám alatti sporttelepen 
megtörtént beruházásokról szóló 
beszámolót. 
 

2.  A Képviselő-testület jóváhagyja a 
318/2015. (VI. 26.) határozatával az 1. 
pontban megjelölt sporttelep 
fejlesztésére elfogadott 1 millió 
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forintos keret bruttó 1.760.000 Ft-ra 
növelését. A többletköltség biztosítása 
a város 2015. évi költségvetésében a 
106. Önkormányzat cím III. Dologi 
kiadások alcím 62. Sportpályák 
üzemeltetése kerete terhére történik. 

 
Határidő: 2015. november 30. – a 
hátralévő feladatok elvégzésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 
 

472/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

A Szuhay Sportcentrumba 
eszközbeszerzés jóváhagyásáról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Dombóvár, Földvár u. 18. szám alatt 
található Szuhay Sportcentrumba az 
alábbi eszközök beszerzését: 

- 8 állású, 4 kamerával felszerel 
digitális megfigyelő rendszer 
kiépítése  
 bruttó 405.606 Ft 

- PVC padlószőnyeg és 
filcszőnyeg beszerzése a 
kosárcsarnokba 
rendezvényekhez        bruttó 
872.525 Ft 

  
2. A Képviselő-testület az 1. pontban 

jelölt eszközök vásárlására összesen 
bruttó 1.278.131 Ft-ot biztosít a város 
2015. évi költségvetésének 106. 
Önkormányzat cím VI. Beruházások 
alcím 23. Mobilitási terv keret 
terhére. 

 
Határidő: 2015. november 30. – eszközök 
beszerzésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 
 
 
 
 
 

473/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

A Szuhay Sportcentrum területén 
büféhelyiség kialakításáról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 
Szuhay Sportcentrumban, a 
kosárlabdacsarnok területén, a 
kosárlabda öltözők előtti tér 
átalakításával büféhelyiség kerüljön 
kialakításra az alábbi paraméterek 
szerint: 
- földszinti ablak elbontása, helyette 

ajtó beépítése, 
- lépcső kialakítása a külső, baloldali 

lelátónál a járdafelület és a lelátó 
felső járófelülete közötti 
összeköttetésre, 

- a beépítésre kerülő ajtó és az új 
lépcső között a régi betonozás 
elbontása, csapadékvíz 
elvezetésének megoldása, új 
betonjárdafelület elkészítése, 

- kábelcsatornás villamoshálózat 
kiépítése a villamos berendezések 
részére, 

- vizesblokk kialakítása meleg-
hidegvizes mosogatóval, 
mosdókagyló és falikút 
beszerelésével. 

 
2. A Képviselő-testület pályázati felhívás 

keretében meghirdeti a büféhelyiség 
kialakításának lehetőségét az 1. 
pontban megnevezett ingatlan 
területén, mely során a teljes költséget 
az adott vállalkozó állja. A beruházás 
összege a kivitelezést követően a 
bérleti díjba megállapodás szerint 
beszámításba kerül. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

Polgármestert a döntés szerinti 
dokumentumok aláírására és 
jóváhagyására. 

 
Határidő: 2015. december 31. – büfé 
helyiség kialakítására 
Felelős: Polgármester 
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Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 
 

474/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

Katona József utcai sporttelep 
elnevezéséről 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a dombóvári 141/11. 
hrsz.-ú, természetben Dombóvár, Katona 
József utca 37. szám alatti sportingatlant 
Dombóvári Ifjúsági Sporttelepnek nevezi 
el, mely névhasználat 2015. november 1. 
napjától érvényes. 
 
Határidő:  
2015. november 1. – új névhasználat 
bevezetésére 
2015. november 15. – névtábla 
elhelyezésére a sporttelep új bejáratánál 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 
 

475/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

Szabadtéri testedzést segítő eszközök 
elhelyezéséről 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkéri a polgármestert 
a szabadtéri testedzést segítő street work-
out eszközök közterületen való 
elhelyezésére vonatkozó vizsgálat 
lefolytatására, és a vizsgálat eredményének 
képviselő-testület elé terjesztésére.  
 

476/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

A Víztorony újabb fejlesztési ütemének 
jóváhagyásáról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Víztorony központi oszlopelemére 
falmászó műfogások elhelyezését. 
   

2. A Képviselő-testület az 1. pontban 
rögzített eszközök beszerzésére 
keretjelleggel bruttó 360.000 Ft-ot 
biztosít a város 2015. évi 

költségvetésének 106. Önkormányzat 
cím VI. Beruházások alcím 28. 2 db 
személygépkocsi keret terhére. 

 
3. A Képviselő-testület jóváhagyja a 

Víztorony lábazata növényzetének 
felújítását és modernizálását, új, 
életképes és időjárás tűrő fajok 
ültetésével, melyre keret- jelleggel 
bruttó 550.000 Ft-ot különít el szintén a 
106. Önkormányzat cím VI. 
Beruházások alcím 28. 2 db 
személygépkocsi keret terhére. 

 
Határidő: 2015. december 31.  
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 
Városüzemeltetési Iroda 
 

477/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

A parkfenntartási szolgáltatás 
közbeszerzési eljárásának 

megindításáról csökkentett műszaki 
tartalommal 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete döntést hoz a 
„Parkfenntartási szolgáltatás, valamint 
gyalogos és kerékpáros 
közlekedőfelületek tisztítási, 
hóeltakarítási és síkosság-mentesítési 
munkái  Dombóvár egyes 
közterületein” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás megindításáról a 
közbeszerzésekről szóló hatályos 
törvény előírásai szerint. 

2. A Képviselő-testület szükségesnek 
tartja független hivatalos közbeszerzési 
tanácsadó bevonását az eljárás 
lefolytatásába, elfogadja az Ignác utca 
17. Kft. megbízását, a díjazásában való 
megállapodást és a szerződés aláírását, 
továbbá az eljárást megindító felhívás 
és a dokumentáció jóváhagyását a 
Polgármesterre bízza. 

 

3. A Képviselő-testület jóváhagyja az 
alábbi személyi összetételű 
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bírálóbizottságot az eljárásban való 
közreműködésre azzal, hogy a 
közbeszerzés tárgya szerinti szakértő 
személyének kiválasztásával és 
megbízásával a polgármestert 
hatalmazza fel: 

 

Bírálóbizottsági tag 
neve 

Szakértelem 

Vincellérné dr. Illés 
Krisztina 

jogi 

Polgármester által 
megbízott személy 

közbeszerzés 
tárgya szerinti 

Kovács Gyula pénzügyi 

a megbízott által 
delegált hivatalos 
közbeszerzési 
tanácsadó 

közbeszerzési 

 
Határidő: 2016. január 31. - befejezés 
tekintetében 
Felelős:Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 
 

A Képviselő-testület a 478-483/2015. 
(X.26.) Kt. határozatokat zárt ülésen 
hozta meg. 

 
478/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

A Fortuna Vendéglátó Kkt. részére 
közterületi díjkedvezményről  

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Fortuna 
Vendéglátó Kkt. által III.569-1/2015. 
ügyszámon benyújtott kérelem alapján 
a fizetendő közterület-használati díjat a 
2015. október 1. napjától 2016. 
március 31. napjáig tartó időszakban 
300,- Ft/m2/hó összegben állapítja meg. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Kkt. 
képviselőjének kérelme alapján a 
kedvezményes díjfizetéssel kapcsolatos 
időszak tartamát meghosszabbítsa 

azzal, hogy a különbözet tekintetében a 
Dombóvár Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a közterületek 
használatáról szóló 26/2012. (VII. 6.) 
önkormányzati rendelete szerinti 945,- 
Ft/m2/hó összeg alkalmazandó. 

 
Határidő: azonnal – értesítésre  
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 

 
479/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

Az úthálózat gépi síkosságmentesítésére 
és hóeltakarítására lefolytatott 

közbeszerzési eljárás eredményéről 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. által 
„Dombóvár Város kezelésében levő 
úthálózat, buszöblök és a parkolók 
kiszolgáló útjainak gépi síkosság-
mentesítési és hóeltakarítási munkái, 
szükség esetén hó elszállítással 500 m-en 
belüli távolságra, továbbá készenlét 
biztosítása” elnevezéssel 2015. október 2-
án indított, a Kbt. Harmadik Része szerinti 
nemzeti eljárásrendben, a Kbt. 121. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján, azon belül a 
Kbt. 122/A. §-ban foglalt különbségekkel 
lefolytatott nyílt eljárásban – a 
bírálóbizottság javaslata alapján – az alábbi 
végső döntést hozza: 

A Képviselő-testület az alábbi ajánlattevő 
ajánlatát érvényesnek nyilvánítja: 

KOVI-95 Építő, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 
7200 Dombóvár, Rákóczi u. 35. 

Indokolás: Az ajánlattevő esetében kizáró 
okok nem állnak fenn, a szerződés 
teljesítéséhez előírt pénzügyi-gazdasági, 
illetőleg műszaki-szakmai 
követelményeknek megfelel, ajánlata 
minden tekintetben megfelel az 
ajánlattételi felhívás és a dokumentáció, 
valamint a jogszabályok által 
meghatározott feltételeknek, esetében a 
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Kbt. 74. § (1)-(3) bekezdésében felsorolt, 
az ajánlat érvénytelenségére vonatkozó 
esetek egyike sem áll fenn. 

A Képviselő-testület az eljárás eredményét 
az érvényes ajánlatok figyelembevételével 
– az ajánlattételi felhívás j) pontjában 
szereplő, a Kbt. 71. § (2) bekezdés a) 
pontja szerinti, a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás értékelési szempontja 
szerinti értékeléssel – az alábbiak szerint 
hirdeti ki: 

 1. helyezett 

Ajánlattevő KOVI-95 Építő, 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 
7200 Dombóvár, 
Rákóczi u. 35. 

Pontszám - 

Sószórás 
egységára, 
anyagárral 
(Ft/óra, 
nettó): 

18.000 

Gépi hóeltolás 
egységára 
(Ft/óra, 
nettó): 

13.000 

Kombinált 
sószórás + 
hótolás 
egységára, 
anyagárral 
(Ft/óra, 
nettó): 

22.000 

Készenlét díja 
(Ft/óra, 
nettó): 

1.800 

Az 
ajánlattételi 
felhívás u) 13. 
pontjában 
megadott 
súlyozással 
számított 
elméleti 

14.355,5556 

egységár: 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az eredmény 
kihirdetésére és a nyertes ajánlattevővel 
való szerződéskötésre. 

Határidő: a döntést követő három 
munkanapon belül az eredményről való 
tájékoztatás tekintetében 
Felelős: Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 
Végrehajtásért felelős:    
Városüzemeltetési Iroda 
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási 
Nonprofit Kft. 

 

480/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

A Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási NKft.-vel szerződés 

kötéséről 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete szerződést köt a 
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási 
NKft.-vel Dombóvár Város kezelésében 
levő úthálózat, buszöblök és a parkolók 
kiszolgáló útjainak gépi síkosság-
mentesítési és hóeltakarítási munkái, 
szükség esetén hóelszállítással 500 m-en 
belüli távolságra, továbbá készenlét 
biztosítása tárgyban. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés tartalmának 
jóváhagyására és aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Dombóvári Város-
és Lakásgazdálkodási NKft. 
Végrehajtásért felelős:  
Városüzemeltetési Iroda 
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási 
Nonprofit Kft. 
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481/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

A Hunyadi téri és Ady Endre utcai fák 
ifjítására lefolytatott beszerzési eljárás 

eredményéről 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a „Dombóvár, Hunyadi 
téri és Ady Endre utcai játszótereket 
körülvevő fák visszaifjítása, kertészeti 
módszerekkel történő visszavágása 
szívóágakra” elnevezéssel 2015. 
szeptember 17-én indult közbeszerzésen 
kívüli beszerzési eljárásban az alábbi 
döntést hozza: 

A Képviselő-testület az alábbi ajánlattevő 
ajánlatát érvényesnek nyilvánítja: 

FA-PARK 3000 Kft. 
7500 Nagyatád, Taranyi úti Ipartelep 0220/47 hrsz. 

Indokolás: Az ajánlattevő ajánlata 
mindenben megfelel az ajánlattételi 
felhívásban foglaltaknak, a szerződés 
teljesítéséhez előírt pénzügyi-gazdasági, 
illetőleg műszaki-szakmai 
követelményeknek megfelel, esetében 
Dombóvár Város Önkormányzata 
Beszerzési Szabályzatának VII.2. 
pontjában foglalt ajánlatok 
érvénytelenségére vonatkozó esetek egyike 
sem áll fenn. 

A Képviselő-testület az eljárás eredményét 
az érvényes ajánlatok figyelembevételével 
– az ajánlattételi felhívás 4. pontjában 
szereplő legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás értékelési szempontja 
szerinti értékeléssel – az alábbiak szerint 
hirdeti ki: 

 

 1. helyezett 

Ajánlattevő FA-PARK 3000 Kft. 
7500 Nagyatád, Taranyi 

úti Ipartelep 0220/47 
hrsz. 

Pontszám - 

Ajánlati ár 
(Ft, nettó) 

3.720.000 

Határidő: a döntést követő három 
munkanapon belül az eredményről való 
tájékoztatás tekintetében 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 

 

482/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

A Bajza és Bartók Béla utca útburkolat 
javítására lefolytatott beszerzési eljárás 

eredményéről 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a „Dombóvár, Bajza és 
Bartók Béla utca kritikus szakaszain a 
megsüllyedt útburkolatok sávos javítása” 
elnevezéssel 2015. október 08-án indult 
közbeszerzésen kívüli beszerzési 
eljárásban az alábbi döntést hozza: 

A Képviselő-testület az eljárás 
eredményessé nyilvánítása, illetve a 
beruházás megvalósulása érdekében 
11.918.423,- Ft fedezetet biztosít az 
Önkormányzat 2015. évi költségvetésében 
a víziközmű üzemeltetőtől befolyt bérleti 
díj terhére. Felhatalmazza a Polgármestert 
a feltárási munkákkal kapcsolatos 
ajánlatkérésre, s annak alapján való 
szerződéskötésre. 

A Képviselő-testület az alábbi ajánlattevő 
ajánlatát érvényesnek nyilvánítja: 

KOVI-95 Építő, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 
7200 Dombóvár, Rákóczi u. 35. 

Indokolás: Az ajánlattevő ajánlata 
mindenben megfelel az ajánlattételi 
felhívásban foglaltaknak, a szerződés 
teljesítéséhez előírt pénzügyi-gazdasági, 
illetőleg műszaki-szakmai 
követelményeknek megfelel, esetében 
Dombóvár Város Önkormányzata 
Beszerzési Szabályzatának VII.2. 
pontjában foglalt ajánlatok 
érvénytelenségére vonatkozó esetek egyike 
sem áll fenn. 

A Képviselő-testület az alábbi ajánlattevő 
ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja: 
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Ajánlatte
vő neve, 

címe 

Érvénytelensé
g jogcíme 

Indoklás 

Dávid 
Roland 
ev. 
7200 
Dombóvá
r, Gagarin 
u. 63. 

Beszerzési 
Szabályzat 

VII.2. b) pont: 
az ajánlattevő 
nem felel meg 

a szerződés 
teljesítéséhez 

szükséges 
alkalmassági 

követelmények
nek 

Az 
ajánlattevő 
ajánlatába 
referencia 
nyilatkozato
t csatolt 
ugyan, ám 
az nem érte 
el az előírt 
mértéket, 
amivel nem 
felelt meg 
az 
ajánlattételi 
felhívás 5. 
M1.) 
pontjában 
foglaltaknak
, illetőleg 
nem tette 
lehetővé az 
alkalmasság
i 
kritériumna
k való 
megfelelés 
megállapítás
át. 

Az 
ajánlattevő 
a 
hiánypótlást 
nem 
teljesítette, 
az elbírálás 
eredeti 
ajánlata 
alapján 
történt. 

A Képviselő-testület az eljárás eredményét 
az érvényes ajánlatok figyelembevételével 
– az ajánlattételi felhívás 4. pontjában 
szereplő legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás értékelési szempontja 

szerinti értékeléssel – az alábbiak szerint 
hirdeti ki: 

 1. helyezett 2. 
helyezett 

Ajánlattevő KOVI-95 
Építő, 

Kereskedelmi 
és Szolgáltató 

Kft. 
7200 

Dombóvár, 
Rákóczi u. 35. 

- 

Pontszám - - 

Ajánlati ár 
(Ft, nettó) 

9.384.585 - 

Határidő: a döntést követő három 
munkanapon belül az eredményről való 
tájékoztatás tekintetében 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 

483/2015. (X. 26.)Kt. határozat 

A gyepmesteri telep üzemeltetésére 
lefolytatott beszerzési eljárás 

eredményéről 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a „Gyepmesteri telep 
üzemeltetése és a hozzá kapcsolódó 
gyepmesteri szolgáltatás elvégzése” 
elnevezéssel 2015. szeptember 17-én indult 
közbeszerzésen kívüli beszerzési 
eljárásban az alábbi döntést hozza: 

A Képviselő-testület az alábbi ajánlattevő 
ajánlatát érvényesnek nyilvánítja: 

Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási 
Nonprofit Kft. 
7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37. 

Indokolás: Az ajánlattevő ajánlata 
mindenben megfelel az ajánlattételi 
felhívásban foglaltaknak, a szerződés 
teljesítéséhez előírt pénzügyi-gazdasági, 
illetőleg műszaki-szakmai 
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követelményeknek megfelel, esetében 
Dombóvár Város Önkormányzata 
Beszerzési Szabályzatának VII.2. 
pontjában foglalt ajánlatok 
érvénytelenségére vonatkozó esetek egyike 
sem áll fenn. 

A Képviselő-testület rögzíti, hogy az 
alábbi ajánlattevő ajánlata érdemi 
értékelésre nem került, mivel visszalépését 
jelezte: 

Tieger Endre 
7200 Dombóvár, Bartók B. 
u. 18. 

A Képviselő-testület az eljárás eredményét 
az érvényes ajánlatok figyelembevételével 
– az ajánlattételi felhívás 4. pontjában 
szereplő, az összességében legelőnyösebb 
ajánlat kiválasztása értékelési szempont 
szerinti elbírálással, az ott megjelölt 
részszempontok és súlyszámok, illetve 
értékelési módszer alkalmazásával – az 
alábbiak szerint hirdeti ki: 

 1. helyezett 2. 
helyezet

t 

Ajánlattev
ő 

Dombóvári 
Város- és 

Lakásgazdálkodá
i Nonprofit Kft. 
7200 Dombóvár, 

Kinizsi u. 37. 

- 

Pontszám 1.000,00 - 

Ajánlati ár 
(Ft/hó, 
nettó) 

300.000 - 

Szállítási 
egységdíj 
nem 
dombóvári 
helyszínek 
esetén 
(Ft/km, 
nettó) 

200 - 

Késedelmi 
kötbér 
mértéke 
(%/óra) 

0,8 - 

Határidő: a döntést követő három 
munkanapon belül az eredményről való 
tájékoztatás tekintetében 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
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RENDELETEK 

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

A Képviselő-testület 2015. október 26-i rendes ülésén elfogadott rendeletei: 
 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
33/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II.20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében és a 147. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi 
szabályozásáról szóló 12/2006. (II. 20.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: 
Rendelet) 2. melléklete a jelen rendelet melléklete szerint módosul. 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2015. november 1-jén lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát 
veszti. 
 
Az aláírás időpontjában távollévő   Az aláírás időpontjában távollévő 
              polgármester helyett    jegyző helyett 
 
 

Tigelmann Péter 
alpolgármester 

Vincellérné dr. Illés Krisztina 
aljegyzői feladatok ellátásával megbízott 

Hatósági Iroda vezetője 
 
 

http://www.dombovar.hu/


Dombóvári Közlöny - 26 - XI. évfolyam 12. szám 
 

Melléklet a 33 /2015. (X. 28.) önkormányzati rendelethez 
 
A Rendelet 2. mellékletének 1. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai pontjában foglalt 
táblázat helyébe a következő táblázat lép: 
 
„ 

  A B 

1. Bölcsődei étkeztetés  290 Ft/fő/nap 

2. Óvodai ellátás során biztosított étkeztetés  245 Ft/fő/nap 

3. 
Általános iskola ebéd 
(TM EGYMI Móra Ferenc Általános Iskolát is beleértve)  170 Ft/fő/nap 

4. 
Általános iskola napközis étkeztetés (tízórai, ebéd, uzsonna) 
(TM EGYMI Móra Ferenc Általános Iskolát is beleértve) 280 Ft/fő/nap 

5. Kollégiumi reggeli 140 Ft/fő/nap 

6. Kollégiumi ebéd 225 Ft/fő/nap 

7. Kollégiumi vacsora 185 Ft/fő/nap 

8. Középiskolás ebéd 225 Ft/fő/nap 

9. Középiskolás teljes ellátás (tízórai, ebéd, uzsonna) 335 Ft/fő/nap 

10. 

Vásárolt szolgáltatás útján biztosított étkeztetés a Dombóvár, 
Kinizsi utca 37. alatt gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban, 
valamint fogyatékosok nappali ellátásában részesülő gyermekek 
számára 

240 Ft/fő/nap 

 
„
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
34/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete 
Dombóvár város nevének használatáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. Általános rendelkezések 
 
1. §  

 
(1) A „Dombóvár” nevet vagy annak bármely toldalékos formáját (a továbbiakban együtt: 

településnév) a jogi személyek megnevezésükben, a természetes személyek, egyéni 
vállalkozók és jogi személyek tevékenységük során vagy működésükkel összefüggésben 
engedéllyel használhatják (a továbbiakban együtt: névhasználat), így különösen üzlet 
vagy építmény elnevezésében, rendezvény címében, továbbá védjegyben vagy termék 
megjelölésére. 

(2) Nem engedélyköteles 
a) az a névhasználat, amely jogszabályon alapul, 
b) a költségvetési szervek névhasználata, 
c) Dombóvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) részvételével 

működő önkormányzati társulás névhasználata,  
d) az önkormányzat és az önkormányzati szervek névhasználata, 
e) az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság névhasználata, 
f) a domain névvel, sajtótermékkel és médiaszolgáltatással kapcsolatos névhasználat, 
g) az egyházi jogi személyek névhasználata, 
h) megyei vagy országos szervezetek, intézmények dombóvári illetékességgel 

rendelkező helyi szerveinek névhasználata. 
(3) A névhasználat akkor is engedélyköteles, ha az (1) bekezdésben meghatározott kifejezés 

akár szóösszetételként, akár kötőjellel, vagy bármilyen elválasztással jelenik meg. 
 

2. A névhasználat engedélyezése 
 

2. §  
 
(1) A névhasználat díjmentes. 
(2) A névhasználat csak akkor engedélyezhető,  

a) ha a kérelmező természetes személy lakó- vagy tartózkodási helye, nem természetes 
személy székhelye, telephelye vagy fióktelepe Dombóvár közigazgatási területén 
található, vagy 

b) tevékenysége vagy működése Dombóvárhoz kötődik, ha a kérelmező nem felel meg 
az a) pontban foglaltaknak. 

 
3. §  

 
(1) A névhasználati engedélyezési eljárás önkormányzati hatósági ügy, melyben a 

közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
(2) A névhasználat engedélyezésére, valamint az engedély visszavonására irányuló 
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eljárásban a polgármester jár el és hoz döntést átruházott hatáskörben. 
 

4. §  
 
(1) A névhasználat iránti kérelmet az általános tételű közigazgatási eljárási illeték 

lerovásával írásban lehet benyújtani a polgármesterhez az erre a célra szolgáló 
formanyomtatványon. 

(2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:  
a) a kérelmező nevét vagy megnevezését, lakóhelyét vagy székhelyét,  
b) a kérelmező tevékenységi körét,  
c) a kérelmezett névhasználat célját és módját, és 
d) a kérelmezett névhasználat időtartamát.  

(3) A kérelemhez csatolni kell 
a) a dísz- vagy emléktárgy, jelvény, embléma vagy termék tervét, amennyiben 

annak megjelölését szolgálná a településnév,  
b) a létrehozni kívánt jogi személy létesítő okiratának tervezetét, amennyiben 

annak megnevezését érintené a névhasználat. 
 

5. §  
 

A névhasználat engedélyezését meg kell tagadni, amennyiben:  
a) a tervezett névhasználat célja, módja vagy körülményei  

aa) jogszabályba ütköznek,  
ab) bizonyíthatóan az önkormányzat, vagy a város lakosságának jogait, 

jogos érdekeit sértenék vagy veszélyeztetnék, vagy egyéb ok miatt 
méltatlanok,  

b) a kérelmezett névhasználat a kérelem elbírálását megelőzően engedélyezett 
névhasználattól nem különbözik. 

 
6. §  

 
(1) A névhasználati engedélynek tartalmaznia kell:  

a) a jogosult nevét vagy megnevezését, lakóhelyét vagy székhelyét,  
b) az engedélyezett névhasználat célját, 
c) az engedélyezett névhasználat módját, 
d) az engedélyezett névhasználat pontos szövegét, 
e) az engedélyezett névhasználat időtartamát,  
f) az engedély visszavonhatóságára történő figyelmeztetést és lehetséges okait, 

valamint  
g) a névhasználattal kapcsolatos esetleges egyéb feltételeket, kikötéseket és 

előírásokat.  
(2) A névhasználat 

a) a kérelmező működési idejének időtartamára,  
b) tevékenység folytatásának időtartamára,  
c) meghatározott időpontig történő felhasználásra,  
d)  egy alkalomra, 
e) meghatározott feltétel bekövetkezéséig vagy  
f) határozatlan időre 

engedélyezhető. 
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(3) A névhasználati engedélyekről, a megszűnt és visszavont engedélyekről a jegyző 
nyilvántartást vezet. 

 
7. §  

 
(1) A névhasználati engedély jogosultja az engedély által meghatározott módon és célra 

használhatja a településnevet. 
(2) A névhasználati engedély jogosultja az engedélyezett névhasználatot másra nem 

ruházhatja át. 
(3) Az engedélyezett névhasználat ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik. 

 
3. A névhasználati engedély visszavonása 

 
8. §  

 
A névhasználati engedélyt vissza kell vonni, ha  

a) a névhasználati engedély jogosultja a névhasználatot az engedélyben 
foglaltaktól eltérő módon vagy célra folytatja,  

b) a névhasználati engedély jogosultja az engedélyben meghatározott, a 
névhasználattal kapcsolatos feltételeket, kikötéseket, egyéb előírásokat 
megszegi, vagy 

c) az 5. §-ban meghatározott okok az engedély kiadását követően következnek 
be. 

 
4. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások 

 
9. §  

 
E rendelet alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások tényállásait 
külön önkormányzati rendelet állapítja meg. 
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5. Záró rendelkezések 

 
10. §  

 
Az e rendelet hatályba lépése előtti megvalósuló névhasználat esetén a használó utólagos 
engedélyezés iránti kérelem benyújtására nem kötelezett, azonban a képviselő-testület a 
jövőre nézve megtilthatja a névhasználatot, ha az az önkormányzat jogát vagy jogos érdekét 
sérti. Amennyiben a használó nem hagy fel a névhasználattal, az önkormányzat nevében a 
polgármester jogosult – szükség esetén bírósági úton –igényérvényesítéssel fellépni. 
 

11. §  
 
Ez a rendelet 2015. november 1-jén lép hatályba. 

 
 
Az aláírás időpontjában távollévő   Az aláírás időpontjában távollévő 
               polgármester helyett    jegyző helyett 
 
 
 

Tigelmann Péter 
alpolgármester 

Vincellérné dr. Illés Krisztina 
aljegyzői feladatok ellátásával megbízott 

Hatósági Iroda vezetője 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPRESSZUM 
Kiadó: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 

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

Szerkeszti: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 
Önkormányzati Iroda 

Szerkesztésért felelős: dr. Farkas-Szabó András 
Dombóvár, 2015. október 28. 
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