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HATÁROZATOK 
  

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i rendkívüli 
ülésén elfogadott határozatai: 
 

100/2015. (III. 12.) Kt. határozat 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a dombóvári 
1414/11 hrsz.-on felvett, természetben 
Dombóvár, Katona József utca 37. 
szám alatt található sporttelep 
megjelölésű ingatlan üzemeltetésével 
és pályafenntartási feladatainak 
elvégzésével 2015. március 16. 
napjától 2015. június 30. napjáig a 
Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási Nkft.-t bízza meg. 

 
2. A Képviselő-testület a sporttelep 

fenntartásával kapcsolatos 
költségkalkuláció tárgyalását és az 
üzemeltetési átalánydíjról való döntést 
a következő rendes ülésére halasztja. 

 
3. A Képviselő-testület a Dombóvári 

Futball Club 2015. január 1-től 2015. 
március 15-ig terjedő időszakban a 
sporttelep üzemeltetésével 
kapcsolatban felmerült kiadásainak (br. 
1.465.345 Ft) finanszírozását a 
kiadásokat alátámasztó számlák, 
bérjegyzékek, valamint ezek kifizetését 
bizonyító pénztárbizonylat és 
bankszámlakivonat bemutatásával 
vállalja. 

 
4. A Képviselő-testület - amennyiben az 

együttműködési szerződés aláírásra 
kerül - 2015. évi költségvetésében a 
DVMSE sportingatlan fejlesztésére 
fordítandó TAO-s támogatáshoz az 
öltöző bútorok esetében a 270.000 Ft, 
öltözők renoválása esetében a 900.000 
Ft önrészt biztosítja. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert a szükséges szerződések 
aláírására. 

 
Határidő:  
2015. március 26. – a DFC 2015. január 1-
március 15-ig terjedő időszakra pénzügyi 
gazdálkodási dokumentumainak 
bemutatására 
2015. március 26. - Katona József utcai 
sporttelep üzemeltetési költségének 
képviselő-testület elé terjesztésére 
2015. március 30. – együttműködési 
megállapodás és támogatási szerződés 
aláírására a Dombóvári Futball Clubbal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 
 

101/2015. (III. 12.) Kt. határozat 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Gunaras Gyógyfürdő 
és Idegenforgalmi Zrt. ellen a Szekszárdi 
Törvényszék 1700-VH.10/2014 
határozatával megindított végrehajtási 
eljárásának megszüntetéséhez hozzájárul, 
amennyiben a társaság elfogadja 
Dombóvár Város Önkormányzata és Bárdi 
Róbert között 2008. november 14-én kelt 
Részvény-átruházási szerződést módosító 
okirat II. VIII. 7. pontja alapján az 
önkormányzat 7.960.000 Ft összegű 
jegyzett tőke emelési kötelezettségének 
teljesítését a tartozás ellenében és az ezen 
felüli részt a társaság az önkormányzat felé 
vállalja két részletben megfizetni, 
2.800.000 Ft-ot 2015. július 31-ig, a 
hátralevő tartozást 2015. szeptember 30-ig. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert a szükséges megállapodások 
megkötésére, nyilatkozatok kiadására. 
 
Határidő: 2015. március 31. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   
Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi 
Zrt.  
Pénzügyi Iroda 
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102/2015. (III. 12.) Kt. határozat 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvári 
Művelődési Ház Nonprofit Kft. élére 
társügyvezetőt javasol megválasztani 
tekintettel arra, hogy két ügyvezetővel 
a feladat hatékonyabb és 
gazdaságosabban látható el, továbbá a 
beszerzett szakértői anyag birtokában 
is így látja biztosítva az Nkft. törvényes 
működését.  

 
2. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 2015. december 31. 
napjáig önálló cégjegyzési és 
képviseleti joggal Somlai Adrienn 
7632 Pécs, Nagy Imre út 39. szám 
alatti lakost a Társaság ügyvezetőjének 
havi bruttó 250.000 Ft díjazással 
javasolja megválasztani határozatlan 
időre. Javasolt személynek a 
taggyűlésen, megválasztása előtt 
szükséges összeférhetetlenségi és 
elfogadó nyilatkozatot tenni. Továbbá a 
képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy Somlai Adrienn 
utazási költségtérítése mértékére a 
taggyűlésen tegyen javaslatot. 

 
3. Somlai Adrienn ügyvezető feladatát 

képezi megválasztását követően – 
többek között - a gazdálkodással 
kapcsolatos összes 
kötelezettségvállalás, szerződéskötés, 
hatóságok és bíróságok előtti 
képviselet ellátása.   

 
4. A Dombóvári Művelődési Ház 

Közösségi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
jogi képviseletének ellátása 
tekintetében Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
taggyűlésen e tekintetben személyi 
javaslatot tegyen.  

 
5. A Képviselő-testület felkéri Szabó 

Loránd polgármestert a fentiek 

képviseletére a Dombóvári Művelődési 
Ház Nkft. taggyűlésén.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 

103/2015. (III. 12.) Kt. határozat 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvári 
Művelődési Ház Nonprofit Kft. 
működésével összefüggésben 
taggyűlésen javasolja, hogy az Nkft. 
munkavállalói feletti munkáltató 
jogokat – megválasztását követően - 
Somlai Adrienn ügyvezető igazgató 
gyakorolja.  
 

2. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete javasolja a 
taggyűlésnek, hogy a jövőben az 
ügyvezetők munkájának jogi 
támogatására az Nkft. dr. Tormási 
Anita ügyvédet kérje fel. 

 
3. A Képviselő-testület felkéri Szabó 

Loránd polgármestert a fentiek 
képviseletére a Dombóvári Művelődési 
Ház Nkft taggyűlésén.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 

104/2015. (III. 12.) Kt. határozat 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az átvilágítás alapján 
megállapított jogosulatlan kifizetések 
visszakövetelését rendeli el. A Képviselő-
testület felkéri a polgármestert, hogy a 
taggyűlésen képviselje – önálló 
határozathozatala mellett - a jogosulatlan 
kifizetések visszakövetelését, és írásban 
kerüljön sor az ügyvezető értesítésére ezen 
döntésről.  

 
Határidő: azonnal 
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Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 

105/2015. (III. 12.) Kt. határozat 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete kezdeményezi a 
Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit 
Kft. ügyvezetőjének, Farkas Jánosnak a 
Társasági Szerződés 16.) pont d.) db.) 
pontjára való hivatkozással a 
tisztségéből való visszahívását. 

 
2. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete felkéri Szabó 
Loránd polgármestert a fentiek 
képviseletére a Dombóvári Művelődési 
Ház Nonprofit Kft. taggyűlésén.   

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 

106/2015. (III. 12.) Kt. határozat 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete, mint a Dombóvári 
Művelődési Ház Nkft. többségi tulajdonosa 
az alábbiak képviseletére hatalmazza fel az 
Önkormányzat képviseletében eljáró 
polgármestert a társaság taggyűlésén:  

 
Javasolja és fogadja el a soron következő 
taggyűlésen, hogy Dombóvár Város 
Önkormányzata a Művelődési Ház Nkft. 
által megvalósítandó programokhoz külön 
forrást nem biztosít. 

 
Határidő: 2015. március 25.  
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős:  
Dombóvári Művelődési Ház Nkft. 
Jegyző 
 
 

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

107/2015. (III. 26.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvári 
Városszépítő és Városvédő Egyesület 
2015. évi költségvetését és múzeumi 
programját elfogadja.  
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. 
évi költségvetésének VI. 23. Mobilitási 
terv sorából 3.000.000,-Ft-ot átcsoportosít 
a Dombóvári Városszépítő és Városvédő 
Egyesület részére a Helytörténeti 
Gyűjtemény működéséhez és 
működtetéséhez.  
 
Határidő:  
azonnal – az átcsoportosításra 
2015. április 10. – a támogatási szerződés 
megkötésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2015. március 26-i 
képviselő-testületi ülés 3. számú 
előterjesztésében foglaltakkal. 
 

108/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvár, Szepessy 
u. 1. szám alatti (7/2 hrsz.) ingatlan 
használatát haszonkölcsön szerződéssel - 
2015. január 1-től 2015. június 30-ig – 
működtetésre, iroda és raktározás céljára a 
Dombóvári Városszépítő és Városvédő 
Egyesület részére térítésmentesen átadja 
azzal, hogy a használó a térítésmentes 
használat fejében köteles viselni az összes 
üzemeltetési költséget. A pályáztatás 
nélküli és ingyenes használatba adás a 
kulturális örökség helyi védelmével és a 
közművelődési tevékenység támogatásával 



Dombóvári Közlöny - 5 - XI. évfolyam 5. szám 
 

kapcsolatos önkormányzati közfeladatokra 
tekintettel történik. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a haszonkölcsön szerződés 
tartalmának jóváhagyására és megkötésére 
 
Határidő: 2015. április 10.  
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 
 

109/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Integrált 
Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 
alapító okiratának módosítását és az 
egységes szerkezetű alapító okiratot a 
melléklet szerint elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a módosító okiratot és 
az egységes szerkezetű alapító okiratot 
aláírja, és intézkedjen a törzskönyvi 
nyilvántartásba történő változás-bejelentés 
iránt. 
 
Határidő: 2015. április 4. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati 
Iroda 
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2015. március 26-i 
képviselő-testületi ülés 7. számú 
előterjesztésében foglaltakkal. 
 

110/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvénynek való megfelelés érdekében 
elrendeli az átalánydíjas fogyasztási 
helynek minősülő önkormányzati 
bérlakások vízmérőórával való 
felszerelését, és a felmerülő költségek 
megosztásához az alábbiak szerint járul 
hozzá: 

a) A beszerelésre kerülő 
mellékvízmérők díját, továbbá a 
plombálási és nyilvántartásba vételi 
díjat a bérlőnek kell vállalnia, míg a 
kivitelezéssel járó költségeket 50-
50%-ban Dombóvár Város 
Önkormányzata és a Dombóvári 
Város- és Lakásgazdálkodási NKft. 
viseli.  

b) Érintett bérlakások: Lucza hegyi 
utca 2/A és 2/B., Jókai u. 13. szám 
alatt 3 lakás, Népköztársaság u. 7. 
szám alatt 9 lakás, Bajcsy-
Zsilinszky u. 5. alatt 1 lakás  és a 
Szabadság u. 15. szám alatti 
bérlakás.  

2. A Képviselő-testület az 1. pontban 
foglalt feladatok ellátásához bruttó 
600.000,- forintos keretet biztosít a 
2015. évi költségvetéséből az állam 
tulajdonából az önkormányzat 
tulajdonába kerülő lakások 
értékesítéséből befolyt, elkülönített 
(11746043-15415819- 10030008 
számú számlán lévő) bevételek terhére. 

3. A Képviselő-testület a vízmérőórák 
beszerelésével kapcsolatos feladatok 
ellátásával (mérőórák beszerzése, 
kivitelezés, szolgáltatóval történő 
átvétel) megbízza a Dombóvári Város- 
és Lakásgazdálkodási NKft.-t. 

4. A Képviselő-testület felkéri a 
Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási NKft.-t, hogy a 
vízmérőórák felszereléséről 
tájékoztassa a bérlőket, valamint 
kössön megállapodást az 1. pont 
szerinti költségek viseléséről, azzal, 
hogy a Népköztársaság u. 7. szám alatti 
lakóház esetében a bérlők számára 4 
havi részletfizetési lehetőséget 
biztosítson. 
 

Határidő:  
2015. december 30. – Mellékvízmérő-órák 
beszerelése  
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2015. május 31.  – 4. pont 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda  
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási 
NKft. 
 

111/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási Nkft.-vel 
parkfenntartási feladatokra megkötött 
szerződést 2015. május 31-ig 
meghosszabbítja. 

Határidő: 2015. március 31. - a szerződés 
meghosszabbítására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: 
Városüzemeltetési Iroda 
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási 
NKft. 
 

112/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 439/2014. (XII.18.) 
Kt. határozatát az alábbiak szerint 
módosítja. 

1. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, 
hogy a közbeszerzési eljárás 
„Parkfenntartási, valamint gyalogos és 
kerékpáros közlekedőfelületek 
tisztítási feladatainak ellátása 
Dombóvár egyes közterületein” 
tárgyban kerüljön kiírásra. 

2. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, 
hogy az eljárásra a Kbt. Harmadik 
Része szerinti nemzeti eljárásrendben 
kerüljön lefolytatásra. 

3. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, 
hogy a bírálóbizottságban a 
közbeszerzési szakértelmet dr. Turi 
Ákos helyett dr. Kelemen Balázs 
ügyvéd képviselje. 

 

Határidő: 2015. március 31. - a felhívás 
feladására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  
Városüzemeltetési Iroda 
dr. Kelemen Balázs ügyvéd 
 

113/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a dombóvári 1890 
hrsz.-ú, természetben Dombóvár, 
Földvár u. 18. szám alatt található 
DVMSE sportingatlan üzemeltetésével 
2015. április 1. napjától 2015. 
december 31. napjáig továbbra is a 
Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási Nkft.-t bízza meg. 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban 
nevesített ingatlan üzemeltetésével és 
kezelésével kapcsolatban felmerülő 
költségek finanszírozására a 2015. 
április 1-től 2015. december 31-ig tartó 
időszakra továbbra is 1.510.670 Ft/hó 
üzemeltetési átalánydíjat biztosít. 

3. A Képviselő-testület a DVMSE 
sportlétesítmény üzemeltetésére a város 
2015. évi költségvetésében a 106. 
Önkormányzat cím, III. Dologi kiadás 
alcím, 24. DVMSE üzemeltetése 
előirányzat keretében biztosít forrást. 

4. A Képviselő-testület megbízza a 
Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási Nkft. 
felügyelőbizottságát, hogy részletesen 
vizsgálja meg az átalánydíj mértékének 
helytállóságát. Amennyiben 5%-nál 
nagyobb eltérés tapasztalható az 
átalánydíj összege és a tényleges 
költségek között, abban az esetben az 
üzemeltetési díj összegét a Képviselő-
testület soron következő rendes ülésén 
újratárgyalja 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert az ingatlan üzemeltetési és 
kezelési szerződés módosításának 
aláírására. 
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Határidő: azonnal – üzemeltetési 
szerződés módosítására 
2015. április 15. – DVMSE üzemeltetési 
díjának FEB általi  felülvizsgálatára 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 
 

114/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete, mint a Dombóvár és 
Környéke Víz- és Csatornamű Kft. 
többségi tulajdonosa jóváhagyja a 
taggyűlés azon döntését, hogy a Dombóvár 
és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. 
kezdeményezzen peren kívüli megegyezést 
a Gunaras Zrt. felé a csatornahasználati 
díjtartozása ügyében,  miszerint a 
követelésben szereplő költségek közül a 
kamatot a Dombóvár és Környéke Víz- és 
Csatornamű Kft. elengedi, amennyiben a 
követelés többi részét kifizeti a Zrt. 
 
Határidő: 2015. március 31. - értesítésre 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati 
Iroda 
 

115/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja 2015. 
április 1. napjától a kék 240 literes 
szelektív hulladékgyűjtő edények 
négyhetente történő ürítését az 1. 
számú mellékletben meghatározott 
időpontokban, valamint a piros 1100 
literes szelektív hulladékgyűjtő 
konténerek kéthetente való ürítését a 
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
keretén belül. 
 

2. A képviselő-testület a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés költségeit 
2015. április 1. napjától az alábbiak 
szerint téríti meg a Közszolgáltatónak: 
 szállítási költség: 450,- Ft + áfa/km 
 munkabér: 14.190,- + áfa 

Ft/munkanap (3 fővel számolva) 

 közteher: 3.000,- Ft + áfa/nap 
 védőfelszerelés: 9.000,- Ft + áfa (3 

fővel számolva). 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert arra, hogy a házhoz 
menő szelektív hulladékgyűjtés miatt 
2014. október 6. és 2015. március 31. 
napja közötti időszakban keletkezett 
többletköltségek Közszolgáltató 
részére történő megtérítéséről - a 2. 
pontban foglaltak figyelembevételével 
- döntsön. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a Közszolgáltatási 
szerződés 1-3. pont szerinti 
módosítására. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Dombó-Média 
Kft. bevonásával készíttessen 
tájékoztató anyagot a hulladékok 
szelektív gyűjtésének szabályairól és a 
szállítási napokról. A képviselő-testület 
a feladatra bruttó 200.000,- Ft összeget 
biztosít a 2015. évi költségvetése 
terhére. 

Határidő: 2015. március 31. 
Felelős:  Polgármester 
              ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. 

Végrehajtásért felelős: 
Városüzemeltetési Iroda  
ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. 
 

116/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elvi döntést hoz a város 
közterületein a fizető parkolási rendszer 
idejéből kint maradt, tulajdonát képező 19 
db DAMBACH ParkLine 3000 típusú, 
hálózati üzemű parkolójegy kiadó 
automata értékesítéséről azzal, hogy a 
berendezések leszerelése a vevő feladatát 
képezze. 

A Képviselő-testület – figyelemmel a 
korábbi értékbecslésben foglaltakra – a 
berendezések eladási árát 80.000,- Ft/db 
összegben állapítja meg. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert a pályázati feltételek 
kidolgozásával, a pályázati felhívás városi 
honlapon történő közzétételére, illetőleg a 
beérkezett pályázatok értékelésére, az 
érvényes pályázatot benyújtó 
jelentkezőkkel való szerződéskötésre. 

A Képviselő-testület felkéri a 
Polgármestert, hogy amennyiben 2015. 
május 31-ig nem kerül valamennyi 
berendezés eladásra, a fennmaradók 
hulladékként történő hasznosításáról 
gondoskodjon. 
 
Határidő:  
2015. április 15. – a pályázati felhívás 
közzétételére 
Felelős:Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 

117/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a belváros forgalmi 
rendjével kapcsolatban a helyi közutak 
kezelőjeként az alábbiakról dönt: 

1.  A forgalmi rend biztonságosabbá tétele 
érdekében támogatja a Bezerédj utca és 
a Dombó Pál utca egyirányúsítására 
vonatkozó elképzelést. 

2.  Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 
Oxai Bt.-vel készíttessen tanulmányt az 
egyirányúsítások megvalósításának 
lehetőségéről, annak feltételeiről 
(szükséges táblázások) és várható 
hatásáról, és annak alapján az esetleges 
további döntésekkel kapcsolatos 
javaslatokat terjessze a képviselő-
testület elé. 

3. A képviselő-testület a város egyik 
buszmegállóját öko-buszmegállóvá 
kívánja átalakítani. Felhatalmazza a 
polgármestert az érintett buszmegálló 
kiválasztására és a kialakításhoz 
szükséges szerződések aláírására. 

Határidő: 2015. április 30. - a tanulmány 
elkészítésére és az öko-buszmegálló  

kialakításához szükséges 
szerződéskötésekre 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
Polgármesteri Kabinet  
 

118/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

1. Dombóvár Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete támogatja, hogy készüljön 
megvalósíthatósági tanulmány a 
Földvár utcában található, volt 
MÁV étkezde központi 
főzőkonyhaként történő kialakítása 
és üzemeltetése tárgyában. 
 

2. A képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy folytasson le 
közbeszerzésen kívüli beszerzési 
eljárást a tanulmány elkészíttetése 
érdekében. 
 

3. A tanulmány elkészíttetésének 
fedezete Dombóvár Város 
Önkormányzata 2015. évi 
költségvetésének 106 
Önkormányzat III. Dologi kiadások 
48. „Vasúti étkezde felülvizsgálata” 
sora. 

 
Határidő: 2015. április 15. – az eljárás 
megindítására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 

119/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

1. Dombóvár Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Balatonfenyvesi és a 
Gunarasi Ifjúsági Tábor 
üzemeltetési feladatainak ellátására 
a 2015. évi költségvetésében 
1.500.000,- Ft fedezetet biztosít 
Dombóvár Város Önkormányzata 
2015. évi költségvetésének 106 
Önkormányzat III. Dologi kiadások 
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9. Ingatlanok üzemeltetése című 
sora terhére.  
 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert arra, hogy az 1. pont 
szerinti előirányzat terhére a táborok 
üzemeltetéséhez szükséges 
megrendelésekről döntsön. 

 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a Dombóvár és 
Környéke Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Tanácsán az 1. 
pont szerinti táborok 
üzemeltetésével kapcsolatos 
pénzügyi elszámolásának 
elfogadásáról döntsön. 

 
Határidő: 2015. április 30. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 

120/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2015. évi Közbeszerzési Tervét a melléklet 
szerint elfogadja. A nyilvánosság 
folyamatos biztosítása érdekében elrendeli, 
hogy a www.dombovar.hu honlapra 
kerüljön fel. 

Határidő: 2015. március 31. – a terv 
nyilvánosságra hozatalára 
Felelős:Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda  

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

121/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyetért a Kossuth 
szoborcsoport kisebb javításával, 
valamint a történelmi kormánytagok 
névtábláinak elkészíttetésével a 2015. 

évi költségvetésben meghatározott 810 
eFt összegben. 
 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert arra, hogy a Belvárosi 
Építő Kft.-vel a munka elvégzésére 
vonatkozó vállalkozási szerződést 
aláírja. 

 
Határidő: 2015. április 15. – a szerződés 
aláírására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: 
Városüzemeltetési Iroda 

 
122/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. 
törvény 61/F. § (1) bekezdése alapján 
kezdeményezi a Szigeterdő (a 
dombóvári 1882/3 hrsz. alatti ingatlan) 
történelmi emlékhellyé nyilvánítását. 
 

2. A képviselő-testület megbízza a 
polgármestert azzal, hogy a kérelemhez 
szükséges dokumentációt készíttesse el 
és a kérelmet nyújtsa be. 

 
Határidő: 2015. április 10. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: 
Városüzemeltetési Iroda 

 
123/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyetért a Klímabarát 
Települések Szövetségének céljaival, 
elfogadja az alapszabályában foglaltakat, 
valamint a taggal szemben támasztott 
követelményeket és kéri rendes tagként 
történő felvételét.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a tagsági nyilatkozat 
megtételére, a tagsághoz kapcsolódó 
intézkedések és további jognyilatkozatok 
megtételére. 
 

http://www.dombovar.hu/
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Határidő: 2015. április 15. – tagsági 
nyilatkozat megtétele 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati 
Iroda 
 

124/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Dombóvár és 
Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító 
Társulás Társulási Tanácsának ülésén 
kezdeményezze és fogadja el, hogy a 
vagyonértékeléssel egyidejűleg kerüljön 
megállapításra a Dombóvár és térsége 
ivóvízminőség-javító programjában a 
dombóvári ivóvíz-hálózathoz való 
csatlakozásért fizetendő díj. 
 
A Képviselő-testület a 331/2012. (XI.5.) 
számú határozatának végrehajtási 
határidejét 2015. szeptember 30-ig 
meghosszabbítja. 
 

125/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvár Térségi 
Humán Szolgáltató Társulás társulási 
megállapodásának módosítását a melléklet 
szerint elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a társulási 
megállapodás módosítását és a módosított, 
egységes szerkezetbe foglalt társulási 
megállapodást a Képviselő-testület, mint a 
Társulás tagja nevében aláírja. 
 
Határidő: 2015. április 30. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati 
Iroda 
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2015. március 26-i 
képviselő-testületi ülés 34. számú 
előterjesztésében foglaltakkal. 
 
 

126/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Dombóvár Város, 
Gyulaj és Szakcs Községek Szociális 
Intézményfenntartó Társulása társulási 
megállapodásának módosítását a melléklet 
szerint elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a társulási 
megállapodás módosítását és a módosított, 
egységes szerkezetbe foglalt társulási 
megállapodást a Képviselő-testület, mint a 
Társulás tagja nevében aláírja. 
 
Határidő: 2015. április 30. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati 
Iroda 
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2015. március 26-i 
képviselő-testületi ülés 35. számú 
előterjesztésében foglaltakkal. 
 

127/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megbízza az ARKER-
Invest Kft.-t egy 26 helyszínből álló, 
gömbpanoráma technikával készülő 
virtuális séta összeállításával 
Dombóvárról. A fotók elkészítésére bruttó 
702.000 forintot biztosít a 2015. évi 
költségvetésének III. 5. Város- és 
községgazdálkodás sora terhére.  

A Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert a szükséges egyeztetések 
lefolytatására és felhatalmazza a 
kötelezettségvállalásra. 
 
Határidő: 2015. április 15. - a szerződések 
megkötésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 
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128/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert a 2015. évre vonatkozó 
Együttműködési Megállapodás 
aláírására a Szegedi 
Tudományegyetem, 
Bölcsészettudományi Kar, Régészeti 
Tanszékével a „Gólyavár” régészeti 
feltárására vonatkozóan. 

2. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy kezdjen 
egyeztetéseket a Wosinszky Mór 
Megyei Múzeum Régészeti 
Osztályával, a Dombóvári 
Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjével 
és a Szegedi Tudományegyetem, 
Bölcsészettudományi Kar, Régészeti 
Tanszékével a 2014-ben feltárt 
régészeti leletek restaurálásáról.  

3. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az egyeztetések 
eredményeit és a restaurálási 
költségeket a 2015. évi májusi testületi 
ülésen terjessze elő. 

 
Határidő: azonnal - 1-2.   
2015. évi májusi rendes testületi ülés 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 
 

129/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elrendeli 
Dombóvár Város Természetvédelmi 
Alaptervének, valamint a Dombóvár 
város helyi jelentőségű természeti 
értékeinek védelméről szóló 10/2004. 
(IV. 19.) önkormányzati rendeletének 
felülvizsgálatát új természetvédelmi 
alapterv és rendelet kidolgozásával. 

2. A Képviselő-testület továbbá elrendeli 
a Kis-Konda-patak völgyében élőhely- 
és tájrehabilitációs munkák kiviteli 

szintű tervezésének megindítását és 
rendfenntartó kezelésének 
kidolgozását, melynek célja a 
Szállásréti-tó területétől a Tüskei-
tavakig terjedő természetvédelmi 
terület állat- és növényvilágának 
specifikus kezelése és védelme.  

3. A Képviselő-testület jóváhagyja az 1. 
és 2. pontban nevezett dokumentumok 
felülvizsgálatát és a tájrehabilitációs 
tervezői munkát elvégző cég 
kiválasztására beszerzési eljárás 
megindítását. 

4. A Képviselő-testület az 1-2. pontban 
nevezett dokumentumok elkészítésével 
és élőhely-tájrehabilitációs munkálatok 
tervezésével járó költségek 
finanszírozására a város 2015. évi 
költségvetésében a 106. Önkormányzat 
cím, III. Dologi kiadások alcím, 16. 
Környezet és természetvédelmi 
feladatok előirányzat terhére 2,8 millió 
Ft+Áfa keretet állapít meg. 

 
Határidő: 2015. április 15. – beszerzési 
eljárás megindítására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  
Polgármesteri Kabinet 
Városüzemeltetési Iroda 
 

130/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 74. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján az önkormányzat 
rendelkezésére álló saját és átengedett 
bevételek terhére, a saját tulajdonában álló 
– az állami intézményfenntartó központ 
által fenntartott köznevelési intézmény 
feladatainak ellátását szolgáló – ingó és 
ingatlan vagyon működtetését nem képes 
vállalni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a felmentés iránti kérelem 
benyújtására, a nyilatkozatok megtételére. 
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Határidő: 2015. március 31. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
 

131/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvár-
Mágocs összekötő úton a Kapos folyón 
átívelő hidat „Böhm Ferenc híd”-nak 
kívánja elnevezni. A képviselő-testület 
felkéri a polgármestert, hogy a 
tervezett névről kérje ki a Földrajzinév-
bizottság véleményét. 

 
2. A képviselő-testület a 611. számú 

országos közút Pécs felé a Kapos 
folyón átívelő hidat „Dombó Pál híd”-
nak javasolja elnevezni. A képviselő-
testület felkéri a polgármestert, hogy az 
elnevezéssel kapcsolatos javaslattal 
keresse meg a nemzeti fejlesztési 
minisztert. 
 

3. A képviselő-testület a Dombóvár- 
Szőlőhegy és Kapospula között fekvő a 
Kapos folyón átívelő hidat Werbőczy 
hídnak, Dáró hídnak vagy Tinódi 
hídnak javasolja elnevezni. A 
képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy a fenti 
javaslatokkal keresse meg Kapospula 
Község Önkormányzatát és 
felhatalmazza arra, hogy – Kapospula 
Község Önkormányzatával 
egyetértésben – a híd elevezéséről 
döntsön. 

 
Határidő: 2015. április 15. – az 
elnevezéssel kapcsolatos véleménykérésre 
és javaslattételre 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda  
 

132/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete határozatlan időre 
szóló együttműködési megállapodást 

köt a Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási NKft.-vel, valamint 
a HELP-DOMBÓVÁR Egyesülettel az 
önkormányzat tulajdonát képező 
gyepmesteri telep fenntartásával 
kapcsolatosan. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert az együttműködési 
megállapodás jóváhagyására és 
aláírására. 

Határidő: 2015. április 15. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 

133/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az értékesítésre 
kijelölt Arany J. tér 7. sz. alatti, 
dombóvári 196/4 hrsz-ú lakóház, udvar 
megnevezésű ingatlant az alábbi 
feltételekkel kívánja értékesíteni: 

 Az ingatlan vételára az 
értékbecslés szerinti forgalmi 
érték 50%-a 

 A vételár kifizetésére 30%-os 
kezdő vételárrészlet mellett 
legfeljebb 36 hónapos 
törlesztési idővel biztosít 
fizetési kedvezményt. 

 
2. A Képviselő-testület az Ivanich u. 39. 

szám alatti, dombóvári 1356/3 hrsz-ú 
lakóház, udvar megnevezésű ingatlant 
értékesítésre jelöli ki azzal a feltétellel, 
hogy a bérlő elhelyezésére másik 
önkormányzati bérlakásban az 
értékesítési folyamat végén kerül sor, 
addig a bérlő az ingatlanban maradhat. 
Az ingatlan értékesítésére az 
értékbecslés szerinti forgalmi értéken 
kerülhet sor.  

 
3. Az 1. és 2. pontban jelölt ingatlanok 

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

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

  
Határidő: 2015. április 30. – pályázatok 
kiírása 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda  
 

134/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyetért a Kapos-
Koppányvölgyi Vízi Társulatban való 
tagsági viszony fenntartásával. 

2. A képviselő-testület az alábbi, az 
önkormányzat tulajdonát képező 
közcélú vízelvezető árkok 
üzemeltetésével a Kapos-
Koppányvölgyi Vízitársulatot bízza 
meg: 

Hrsz. Megnevezés 
012 Bontovai árok 
041 Bontovai árok 
050 Kiskuti feletti üzemi árok 
052 Kiskuti árok 
077/2 Volt Tsz-major alatti üzemi árok 
0284 Nagykondai árok 
0295 Nagykondai árok 
0298/2 Gunarasfürdői árok 
0300/4/d Gunarasi árok 
0301/1 Gunarasi árok 
0302/9 Gunarasi árok 
1911, 1943, 1678, 1949 Szuhay-dombi árok 
1506/13, 1550, 1642 Strandi árok 

0358, 0354/3, 0354/5, 0354/6, 
0359/15 

Vajgyári árok 

 
3. A képviselő-testület a 2015. évi 

önkormányzati költségvetési 
hozzájárulás összegét 858.400 Ft-ban 
állapítja meg. 

4. A Képviselő-testület az üzemeltetésbe 
átadott csatornák karbantartásával 
kapcsolatos ütemezést az alábbiak 
szerint fogadja el: 

 

5. A képviselő-testület a Szuhay–dombi 
árok 0+510-1+570 km szelvények 
közötti szakaszának gyökérzónás 
mederkotrásával a Társulatot bízza 
meg 1.608.752 Ft + Áfa összegért 
azzal, hogy a vállalkozói díjba a 3. pont 
szerinti támogatás összege 
beszámítandó. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert az üzemeltetési 
szerződés és az 5. pont szerinti 
szerződés jóváhagyására és aláírására. 

 
Határidő: 2015. április 30. – a 
szerződések megkötésére 

 Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 

135/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

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

331/2012. (XI. 5.), 393/2014. (X. 29.), 
404/2014. (XI. 13.), 419/2014. (XI. 

Ütemezés:  Besorolás: 

I. - 2015. év Szuhay–dombi árok 

II. – 2016. év Strandi árok 

III. – 2017. év Bontovai árok, Kiskuti árok 

IV. – 2018. év Vajgyári árok 

V. – 2019. év Gunarasfürdői árok, Gunarasi 
árok, Nagykondai árok 
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13.), 425/2014. (XII. 18.), 437/2014. 
(XII. 18.), 487/2014. (XII. 18.), 9/2015. 
(I. 29.), 10/2015. (I. 29.), 11/2015. (I. 
29.), , 18/2015. (I. 29.), 22/2015. (I. 
29.), 23/2015. (I. 29.), 26/2015. (I. 29.), 
27/2015. (I. 29.), 28/2015. (I. 29.), 
29/2015. (I. 29.), 31/2015. (I. 29.), 
46/2015. (I. 29.), 49/2015. (I. 29.), 
53/2015. (II. 12.), 54/2015. (II. 12.), 
55/2015. (II. 12.), 56/2015. (II. 12.), 
60/2015. (II. 19.), 61/2015. (II. 19.), 
65/2015. (II. 19.), 66/2015. (II. 19.), 
68/2015. (II. 19.), 69/2015. (II. 19.), 
71/2015. (II. 19.), 72/2015. (II. 19.), 
77/2015. (II. 19.), 82/2015. (II. 19.), 
84/2015. (II. 19.), 86/2015. (II. 19.), 
91/2015. (II. 19.) 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. április 30-ig: 385/2014. (X. 29.), 
12/2015. (I. 29.), 32/2015. (I. 29.), 
36/2015. (I. 29.), 37/2015. (I. 29.) 
2015. május 31-ig: 356/2014. (VIII. 
28.), 479/2014. (XII. 18.), 35/2015. (I. 
29.). 
 

3. a 459/2011. (XII. 8.) határozatát 
visszavonja. 

 
136/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvári Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat részére 
biztosítja a 407/2014. (XI. 13.) számú 
határozatában a 2014. évi programokra és 
működési költségre nyújtott és 2014. évben 
fel nem használt 95.168,- Ft támogatást. A 
nemzetiségi önkormányzat a támogatást 
2015. június 30. napjáig használhatja fel a 
2015. évi programok és működési 
költségek finanszírozására. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a támogatási szerződés 
módosítására. 

 
Határidő: 2015. április 15. – támogatási 
szerződés módosítására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati 
Iroda 
 

137/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megerősíti a 
62/2015. (II. 19.) Kt.  határozat 1. 
pontjának döntését, miszerint a 
dombóvári úszósport támogatására 8 
millió forint támogatást biztosít a város 
2015. évi sportkerete terhére. 

 
2. A Képviselő-testület a 2015. évi 

uszodahasználati támogatást 
teljesítmény- alapú támogatásként 
biztosítja, melynek szakmai alapja a 
Magyar Úszó Szövetség 
Aranyjelvényes Utánpótlás 
Programjában 2014. évben szerzett 
minősítés.  

 
3. A Képviselő-testület a 2015. évi 

uszodahasználati támogatást az 
alábbiak szerint osztja fel: 

2014. évi eredmények 
Dombóvári Sportiskola Egyesület 

Minősítés 
Versenyző 

(fő) 

Pontokkal 
felszorzott 

szám 
Arany 
(3pont) 

14 42 

Ezüst 
(2pont) 

8 16 

Bronz (1 
pont) 

13 13 

Összesen: 4.896.552 Ft 
 
 

Dombóvári Úszó Egyesület 

Minősítés 
Versenyző 

(fő) 

Pontokkal 
felszorzott 

szám 
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Arany 
(3pont) 

9 27 

Ezüst 
(2pont) 

7 14 

Bronz (1 
pont) 

4 4 

Összesen: 3.103.448 Ft 
 
4. A 8 millió forintos uszodahasználati 

keret a 2015. évi uszodahasználati 
költségek finanszírozására szolgál, az 
egyesületeknek a számlamásolatok 
benyújtásával havonta el kell számolni 
az önkormányzat felé a támogatás 
felhasználásáról. 

 
5. A Képviselő-testület tájékoztatja az 

egyesületeket, hogy a 8 millió forinton 
felüli kiadásaikhoz a későbbiekben 
nem kíván hozzájárulni, az 
uszodahasználatot a rendelkezésre álló 
forrás alapján szervezzék meg. 

 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a Dombóvár és 
Környéke Víz- és Csatornamű Kft. 
taggyűlése előtt képviselje azon 
álláspontot, hogy az egyesületeknek 
nem lehet 8 napon túli kifizetetlen 
számlája, különben az uszoda 
szolgáltatásait nem vehetik igénybe. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert a támogatási szerződések 
aláírására. 
 
Határidő: 2015. március 31. – támogatási 
szerződések megkötésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 

 
138/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvári 
Művelődési Ház Nonprofit Kft. 2015. évi 
üzleti tervét nem fogadja el. A Képviselő-
testület a taggyűlésen keresztül felkéri 
Farkas János ügyvezetőt az üzleti terv 

átdolgozására a következő szempontok 
szerint, illetve a következő javaslatokat 
fogalmazza meg: 

A Társaság tulajdonában álló gépjármű 
tekintetében a Társaság tényleges 
használatot, illetve az azzal kapcsolatos 
ráfordításokat pontosan kimutató 
nyilvántartás (így például útnyilvántartást) 
vezessen. Az üzleti terv a saját tulajdonban 
álló gépjárművek használatát tartalmazza. 
Az üzleti terv tartalmazza a javasolt 
szervezeti struktúrát, a 
létszámgazdálkodásra vonatkozó 
elvárásokat. 

A Képviselő-testület javasolja, hogy 
amennyiben még lehetséges a hiányos 
kiküldetési rendelvények javítása, úgy az 
kerüljön elvégzésre, amennyiben pedig 
nem lehetséges, önrevízió keretében a 
jogtalan kifizetések elszámolásának 
módosítását végezze el a Társaság.  

A kiküldetési rendelvények alapján a 
várható kifizetések összegszerűen 
kerüljenek beépítésre az üzleti tervbe.  

A Képviselő-testület a taggyűlésen 
keresztül felkéri Farkas János ügyvezetőt, 
hogy a Társaság életében tipikusan 
előforduló bérleti helyzetekre készüljenek 
rövid, lényegi eseti szerződésminták, a 
hatékony és jogszerű 
létesítménygazdálkodás érdekében. A 
helyiségbérleti bevételek összegszerűen és 
tételesen kerüljenek rögzítésre az üzleti 
tervben. 

A Képviselő-testület a taggyűlésen 
keresztül felkéri az ügyvezetőt, hogy a 
városi kultúrpolitika megvalósítása 
érdekében kerüljön átdolgozásra az üzleti 
terv, mely tükrözi a Képviselő-testület 
városi kulturális elképzeléseit. A 
rendezvényekről és az elvárt működésről a 
Képviselő-testület nevében a polgármester, 
illetve a Humán Bizottság jogosult 
tájékoztatást adni az ügyvezető részére, a 
megfelelő üzleti terv elkészítése 
érdekében.  

 
Határidő: 2015. április 15. 
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Felelős: polgármester  
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
(értesítés elkészítéséért) 
 

139/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvár és 
Környéke Víz- és Csatornamű Kft. 2015. 
évi üzleti tervét elfogadja. 

 
Határidő: 2015. április 15. 
Felelős: polgármester  
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
(értesítés elkészítéséért) 
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2015. március 26-i 
képviselő-testületi ülés 9. számú 
előterjesztésében foglaltakkal. 
 
 

140/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombó-Média Kft. 
2015. évi üzleti tervét elfogadja. 

 
Határidő: 2015. április 15. 
Felelős: polgármester  
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
(értesítés elkészítéséért) 
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2015. március 26-i 
képviselő-testületi ülés 9. számú 
előterjesztésében foglaltakkal. 
 

141/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvári Járási 
Ügyészséghez fordul a Dombóvári 
Művelődési Ház Nonprofit Kft. 
tevékenységével kapcsolatban a 
Társaság jogszerű működésének 
helyreállítása, illetve további 
biztosítása érdekében, közérdekre való 
tekintettel kezdeményezi az ügyészség 
felügyeleti eljárását. 

 

2. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Esztári Ügyvédi 
Iroda (1118 Budapest, Kelenhegyi út 
41. fszt. 1.) által elvégzett a 
Dombóvári Művelődési Ház 
tevékenységére vonatkozó 
megállapítások és javaslatok 
mérlegelése alapján, ismeretlen 
személy ellen hűtlen kezelés, csalás, 
közokirat-hamisítás bűncselekményi 
törvényi tényállás feltételezhető 
elkövetése gyanúja miatt feljelentéssel 
kíván élni.  

 
3. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete megbízza a 
polgármestert a fenti okiratok 
elkészítésének érdekében az 
átvilágítást végző Esztári Ügyvédi 
Irodával a szerződéskötésre.  

 
Határidő: 2015. április 15. 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 

142/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a helyi közutak 
kezelési feladataival 2015. május 1. 
napjától 2018. április 30. napjáig a 
Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási Nkft.-t bízza meg. 
 

2. A képviselő-testület a helyi közutak 
2015. évi kátyúzási feladatainak 
ellátásával a Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási Nkft.-t bízza meg 
nettó 42.500,- Ft + Áfa / tonna 
egységáron azzal, hogy az Nkft. nettó 
630.000,- Ft + Áfa összegű 
előlegbekérőt nyújthat be 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a kezelői feladatok 
ellátásával, illetve a kátyúzási 
munkákkal kapcsolatos szerződések 
jóváhagyására és aláírására, amelyben 
rögzíteni szükséges, hogy az NKft. 
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által benyújtott számlákban a 
közfoglalkoztatottak után munkadíjat 
nem tartalmazhat. 
 

Határidő: 2015. április 15.  – szerződések 
megkötésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 

143/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a tulajdonában lévő  
alábbi épületek elbontásáról dönt: 
a) Arany János tér 12. sz. alatti lakóház, 
b) Arany János tér 2. sz. alatti nappali 

melegedő, 
c) Arany János tér 7. sz. alatti 

ingatlannak a dombóvári 198/1 
hrsz-ú ingatlannal határos része,  

d) Baross utca 6. sz. alatti épület 3. 
számú lakása (hátsó rész), 

e) Baross utca 10. sz. alatti épület, 
f) Erzsébet utca 16. számú épület hátsó 

része. 
g) Erzsébet utca 34. sz. alatti épület 

hátsó része, 
h) Kossuth Lajos utca 4. sz. alatti 

önkormányzati épületrész. 

2. A Képviselő-testület a bontási 
engedélyek megszerzésével a 
Polgármestert, a bontások 
végrehajtásával a Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási NKft.-t bízza meg. 

3. A Képviselő-testület a még 
használható bontott építőanyagok 
elszállításával, tisztításával, 
deponálásával és értékesítésével a 
Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási NKft.-t bízza meg. 
Az eladásból származó bevételeknek 
lehetőség szerint fedeznie kell a 
bontási költségeket. 

4. A Képviselő-testület felkéri a 
Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási NKft.-t, hogy a 

bontások és bontott anyagok 
hasznosítása során minél szélesebb 
körben alkalmazza az irányítása alatt 
álló közfoglalkoztatottakat.  

5.  A Képviselő-testület a 438/2014. (XII. 
18.) Kt. határozat 1. pontját 
visszavonja. 

Határidő: Bontási engedélyekhez 
igazodva, 2016. december 31. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: 
Városüzemeltetési Iroda 
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási 
Nkft. 
 

144/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

1.) Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megbízza a 
Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási NKft.-t – 
legalább 30 férfi és legalább 5 nő - 
közfoglalkoztatott bevonásával a 
következő közfeladatok ellátásával: 

- Gólyavár területén régészeti 
feltárás 2015. július és augusztus 
hónapban – 6 fő 

- Városrészfelelősök kijelölése az 
alábbi településrészekre – 5 fő. 

 Újdombóvár  
 Szőlőhegy  
 Szuhay-domb  
 Belvárost övező területek  
 Kertváros, Tüske  
 Gunaras  

- Járdafelújítások 
- Parkfenntartási feladatok 
- Sporttelep-fenntartási feladatok 
- Kisebb jellegű városüzemeltetési 

feladatok 
- Tópartfalak megerősítése: 

Szállásréti-tó, Tüskei horgásztó 
- Önkormányzati tulajdonú lakások 

felújítása, karbantartása 
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2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Dombóvári 
Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-
vel kötött együttműködési 
megállapodást a közfeladatok 
tekintetében kiegészítse és a 
módosítást aláírja. 

 
Határidő: 2015. március 31. – 
Megállapodás megkötésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: 
Városüzemeltetési Iroda 
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási 
Nkft. 
Polgármesteri Kabinet 
 

145/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elrendeli, hogy 
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási 
NKft. a közfoglalkoztatottak bevonásával 
végzett közfeladatok ellátásáról havonta 
készítsen jelentést, amelyről a tárgyhót 
követően – első alkalommal május 
hónapban - tájékoztatni kell a képviselő-
testületet. 

 
Határidő: 2015. májusi rendes képviselő-
testületi ülés 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 
 

146/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Szent Gellért utca 
Petőfi utca felé történő megnyitását 
továbbra is napirenden tartja, és a 
kivitelezésre alkalmas engedélyezési 
útépítési tervek, valamint a szükséges 
közműkiváltások újratervezését megrendeli 
az eredeti terveket korábban készítő 
Közlekedéstudományi Egyesülettől, illetve 
a korábbi tervek készítőitől. 

A Képviselő-testület a tervezési munkákra 
bruttó 3.600.000,- Ft összeget biztosít a 
2015. évi költségvetéséből.. 

Határidő: 2015. április 30.- az 
újratervezés megrendelésére. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
iroda 
 

147/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a 
természetben Dombóvár, Földvár utca 
18. szám alatt található sportingatlan 
2015. április 1. napjától a Szuhay-
Sportközpont elnevezést viselje. 

2. A különböző sportesemények és 
rendezvények helyszínének feltüntetése 
és a hivatalos levelezések alkalmával 
az 1. pontban meghatározott elnevezés 
alkalmazandó. 

3. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy 
az ingatlan főbejárati homlokzatára 
névtábla kerüljön kihelyezésre. 

 
Határidő: 2015. április 1. – Szuhay-
Sportközpont elnevezés életbe lépése 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet  
 

148/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Gunaras, Fürdő 
utcai nyárfasor pótlását az alábbiak 
szerint biztosítja: 

35 db Prunus serrulata Amanogawa 
(oszlopos díszcseresznye) és 414 db 
Spiraea bumalda Anthony Waterer 
(pompás gyöngyvessző). 
 

2. A képviselő-testület a Bezerédj utcai 
hamisciprus és gömbakác sor pótlását 
az alábbiak szerint biztosítja azzal, 
hogy arra az érintett utcaszakasz 
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járdafelújításáról szóló döntést 
követően kerülhet sor. 

23 db Crategus lavagiana Paul's Scarlet 
(galagonya) alacsony termetű lombos 
fa és összesen 37 db Weigela 
(rózsalonc), Prunus (babérsom), 
Phottinia (koralberkenye), Forsythia 
(aranyeső). 

 
3. A képviselő-testület a Népköztársaság 

utcai nyírfa sor pótlását az alábbiak 
szerint biztosítja: 

45 db Acer platanoides Olmstedt 
(oszlopos juhar) a Teleki u. - Bezerédj 
u.  közti szakaszra, illetve 42 db Tilia 
platyphyllos Silver Globe (gömbhárs) a 
 Bezerédj u. - Kölcsey u. közti 
szakaszra. 
 

4. A képviselő-testület az ültetési 
feladatok elvégzésével a Dombóvári 
Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit 
Kft.-t bízza meg (elsősorban 
közfoglalkoztatottak igénybevételével). 
 

5. A képviselő-testület a fenti feladatok 
ellátására 3.000 eFt-ot biztosít a 2015. 
évi költségvetése 106. III. Dologi 
kiadások 12. „Közterületen lévő fák, 
fasorok cseréje, telepítése, rendezése, 
nyesése, eseti fakivágások” előirányzat 
terhére. 

 
Határidő: 2015. április 20.  
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 

149/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

1. Dombóvár Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete támogatja - a 
Belügyminisztérium a büntetés-
végrehajtási intézetek nemzetközi 
elvárásoknak megfelelésével 
összefüggő átfogó vizsgálat 
megállapításaihoz kapcsolódó 
intézkedésekről szóló 

1040/2011.(III.9.) Korm. határozat 
végrehajtása érdekében - 
férőhelybővítő beruházáshoz 
büntetés-végrehajtási intézet 
építését, ezért felajánlja a 
tulajdonában álló dombóvári 2980/1 
hrsz-ú sporttelep megnevezésű 
ingatlant, azzal a kikötéssel, hogy 
nyertes pályázat esetén az ingatlan 
megközelítését biztosító út 
kialakításának, és a pályázati 
feltételeknek megfelelő 
infrastruktúra kialakításának 
költségeit nem vállalja.  
 

2. A Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert a felajánlás 
benyújtására a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága részére. 

 
Határidő: 2015. március 31.  – felajánlás 
beadása 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 

150/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Dombóvár Város 
Könyvtára alapító okiratának módosítását 
és az egységes szerkezetű alapító okiratot a 
melléklet szerint elfogadja.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a módosító okiratot és 
az egységes szerkezetű alapító okiratot 
aláírja, és intézkedjen a törzskönyvi 
nyilvántartásba történő változás-bejelentés 
iránt. 

 
Határidő: 2015. április 4. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati 
Iroda 
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2015. március 26-i 
képviselő-testületi ülés 48. számú 
előterjesztésében foglaltakkal. 
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151/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Hamulyák 
Közalapítvány alapító okiratának a 
közhasznúsági rendelkezések törlésére 
irányuló módosítását és az egységes 
szerkezetű alapító okiratot a melléklet 
szerint elfogadja a 446/2014. (XII. 18.) 
Kt. határozat 1. pontjának megfelelő 
személyi változásokkal együtt. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a módosító 
okiratot és az egységes szerkezetű 
alapító okiratot aláírja, és az alapító 
okirat módosításával kapcsolatos 
további jognyilatkozatokat, 
intézkedéseket megtegye. 
 

2. A képviselő-testület a 446/2014. (XII. 
18.) Kt. határozat 2. pontját 
visszavonja. 

 
Határidő: 2015. április 15. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati 
Iroda 
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2015. március 26-i 
képviselő-testületi ülés 49. számú 
előterjesztésében foglaltakkal. 
 

152/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvári 
Szociális Lakásalap Alapítvány alapító 
okiratának a 447/2014. (XII. 18.) Kt. 
határozatának 1. pontjában foglalt 
személyi változásoknak megfelelő 
módosítását és az egységes szerkezetű 
alapító okiratot a melléklet szerint 
elfogadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a módosító 
okiratot és az egységes szerkezetű 
alapító okiratot aláírja, és az alapító 

okirat módosításával kapcsolatos 
további jognyilatkozatokat megtegye. 

2. A képviselő-testület a 2006. évi LXV. 
törvény 9. § (1) bekezdése alapján 
kérelmezi a Dombóvári Szociális 
Lakásalap Alapítvány közhasznúsági 
nyilvántartásba vételét. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a közhasznúsági nyilvántartásba 
vétele iránti kérelemmel kapcsolatos 
jognyilatkozatokat megtegye. 

 
Határidő: 2015. április 15. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati 
Iroda 
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2015. március 26-i 
képviselő-testületi ülés 49. számú 
előterjesztésében foglaltakkal. 
 

153/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvári 
„Kisgimnazistákért” Alapítvány alapító 
okiratának a 448/2014. (XII. 18.) Kt. 
határozatának 1. pontjában foglalt 
személyi változásoknak megfelelő 
módosítását és az egységes szerkezetű 
alapító okiratot a melléklet szerint 
elfogadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a módosító 
okiratot és az egységes szerkezetű 
alapító okiratot aláírja, és az alapító 
okirat módosításával kapcsolatos 
további jognyilatkozatokat megtegye. 

2. A képviselő-testület a 2006. évi LXV. 
törvény 9. § (1) bekezdése alapján 
kérelmezi a Dombóvári 
„Kisgimnazistákért” Alapítvány 
közhasznúsági nyilvántartásba vételét. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a közhasznúsági 
nyilvántartásba vétele iránti 
kérelemmel kapcsolatos 
jognyilatkozatokat megtegye. 
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Határidő: 2015. április 15. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati 
Iroda 
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2015. március 26-i 
képviselő-testületi ülés 49. számú 
előterjesztésében foglaltakkal. 
 

154/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az ÖKO-Dombó 
Nonprofit Kft. ügyvezetője, Somfalvi 
Józsefnek a Ptk. 3:117. §-a szerinti – a 
2014. évi üzleti évben végzett munkájával 
kapcsolatos - felmentvényére vonatkozó 
kérésének benyújtását tudomásul veszi. 
A képviselő-testület a felmentvény 
kiadásáról az NKft. átvilágításának 
lezárását követően dönt.  
 

155/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megtárgyalta az 
ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. 2014. 
évi beszámolóját és üzleti jelentését. 

 
2. A Képviselő-testület a beszámolót és 

üzleti jelentést, valamint ezeknek 
megfelelően az eszközök és források 
végösszegét egyezően 66.989 eFt 
főösszeggel, a mérleg szerinti 
eredményt -21.113 eFt összeggel 
előzetesen elfogadja. 

 
3. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az ÖKO-DOMBÓ 
Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervét a 
melléklet szerint elfogadja. 

 
4. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a társaság tulajdonosai és 
hitelezői közti tárgyalások 
lefolytatására a fizetőképesség 
helyreállításával kapcsolatban, 
valamint a társaság vagyoni 

helyzetének rendezése érdekében 
szükséges döntések előkészítésére, a 
tulajdonosok közti egyeztetésekre. 

 
Határidő: 2015.április 10. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2015. március 26-i 
képviselő-testületi ülés 8. számú 
előterjesztésében foglaltakkal. 
 
A Képviselő-testület a 156-158/2015. 
(III. 26.) Kt. számú határozatokat zárt 
ülésen hozta 
 

156/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

Dombóvár Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete az ügyvezetői 
tevékenység ellátására vonatkozó 
megbízási szerződés közös megegyezéssel 
történő megszüntetésére Farkas János által 
tett javaslatot nem fogadja el.  

 
A Képviselő-testület felkéri Farkas Jánost, 
tekintettel az átvilágításban 
megfogalmazott tényekre és vélelmezett 
jogsértésekre, illetve arra a tényre, hogy az 
ügyvezetői tisztségéből való visszahívás a 
kisebbségi tulajdonos ellenszavazata miatt 
sikertelen volt, mondjon le az ügyvezetői 
igazgatói tisztségéről. 

 
Határidő: 2015. április 1. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet (döntésről való tájékoztatásért) 
 

157/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvári Közös 
Önkormányzati Hivatal „Mobiltelefon 
szolgáltatás ellátása 20 hónap 
időtartamban” tárgyában 2015. március 17-
én indult közbeszerzésen kívüli beszerzési 
eljárásában a következő döntést hozza: 
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A Képviselő-testület az alábbi ajánlattevő 
ajánlatát érvényesnek nyilvánítja: 

- Telenor Magyarország Zrt. 
2045 Törökbálint, Pannon út 1. 

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 egyik 
sem áll fenn. 

A Képviselő-testület az eljárás 
nyerteseként – az ajánlattételi felhívás 4. 
pontjában szereplő, az összességében 
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása bírálati 
szempontja szerinti elbírálással – a 100 
pontot elért 

Telenor Magyarország Zrt-t 
(2045 Törökbálint, Pannon út 1.) 

hirdeti ki, a részszempontok szerinti alábbi 
tartalmi elemekkel: 

1. Beszélgetési egységdíjak vezetékes hálózat felé 7,50 Ft/perc, nettó 
2. Beszélgetési egységdíjak saját mobilhálózat felé 7,50 Ft/perc, nettó 
3. Beszélgetési egységdíjak más mobilhálózat felé 7,50 Ft/perc, nettó 
4. Havi előfizetési díj 1.700 Ft/hó/előfizetés, 

nettó 
5. Lebeszélhető rész a havi előfizetési díjból  100 %/előfizetés 
6. Előfizetésenkénti ingyen sms mennyisége 40 db/hó/előfizetés 
7. Számlajóváírásra fordítható keret 960.000 Ft/év, nettó 
8. Készülékvásárlásra fordítható keret 480.000 Ft/év, nettó 

A Képviselő-testület jóváhagyja a 2. 
melléklet szerinti szolgáltatási szerződést, s 
felhatalmazást ad annak aláírására. 

Határidő: 2015. március 31. – az 
eredményhirdetésre 
Felelős: Jegyző 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 
 
 
 

158/2015. (III. 26.) Kt. határozat 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az ÖKO-DOMBÓ 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2015. 
április 1. napjától 2015. december 31. 
napjáig Somfalvi Józsefet javasolja 
megválasztani, díjazását 350.000 Ft/hó 
összegben javasolja megállapítani. 

2. Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert döntésének 
képviseletére, valamint a 
munkaszerződés aláírására. 

Határidő: 2015. március 31. 
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. március 26-i rendes ülésén elfogadott rendeletei: 
 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2015. (III. 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 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a szociális és 
gyermekjóléti alapszolgáltatásokat ellátó intézményi társulásban, valamint a szociális 
alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat nyújtó intézményi társulásban résztvevő 
önkormányzatok képviselő-testületének hozzájárulásával – a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról szóló 
22/2003. (VIII.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés e) 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[3. § (1) A szociálisan rászorultak részére az önkormányzat a következő 
alapellátásokat biztosítja:] 
 
„e) támogató szolgáltatás,” 

 
2. § 

 
A Rendelet „Támogató szolgálat és szociális taxi szolgáltatás” alcíme helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„Támogató szolgáltatás 
 

7/A. § 
 
(1) Az önkormányzat a támogató szolgáltatást a Szt. 65/C. §-a szerint a „Kapaszkodó 
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ által működtetett Támogató 
Szolgálaton keresztül biztosítja. 
 
(2) A támogató szolgáltatás szállító szolgálatát a Szt. 65/C. § (4)-(5) bekezdése 
alapján szociálisan nem rászorult személy is igénybe veheti az alapvető szükségletek 
kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása 
érdekében (szociális taxi). A szolgáltatás igénybevételéért térítési díjat kell fizetni.” 

 
 
 
 

3. § 

http://www.dombovar.hu/
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A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 
 

4. § 
 
Hatályát veszti a Rendelet 13. § (4) bekezdése. 
 

5. § 
 
Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
 

Szabó Loránd 
polgármester 

dr. Letenyei Róbert 
jegyző 
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Melléklet a  10/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelethez 
 

„„2. melléklet a 22/2003. (VIII.26.) önkormányzati rendelethez 
 

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK 
1. EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY- DOMBÓVÁRI INTÉZMÉNYEGYSÉGEI 
 
1.1. Idősek, demens betegek tartós bentlakásos intézményi ellátása (Arany Sziget Idősek 
Otthona, Platán Otthon) 
 

 A B C 
napi 3000 Ft/fő 1. Átlagos 
havi 90.000 Ft/fő 
napi 3000 Ft/fő 2. Demens 
havi 90.000 Ft/fő 

 
1.2. Idősek gondozóháza - idősek, demens betegek átmeneti elhelyezést biztosító 
intézményi ellátása (Támasz Otthon) 
 

 A B C 
napi 3000 Ft/fő 1. Átlagos 
havi 90.000 Ft/fő 
napi 3000 Ft/fő 2. Demens 
havi 90.000 Ft/fő 

 
1.3. Nappali ellátás – csak napközbeni tartózkodás, étkeztetés nélkül (Őszikék Szociális 
Alapszolgáltatások Intézménye) 
 

 A B 
1. Idősek nappali ellátása - 

átlagos 
270 Ft/nap 

2. Demens betegek nappali 
ellátása 

370 Ft/nap 

3. Pszichiátriai betegek 
nappali ellátása 

370 Ft/nap 

 
1.4. Nappali ellátás étkeztetéssel (Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézménye) 
 

 A B 
1. Idősek nappali ellátása - 

átlagos 
bruttó 620 Ft/nap 

2. Demens betegek nappali 
ellátása 

bruttó 720 Ft/nap 

3. Pszichiátriai betegek 
nappali ellátása  

bruttó 720Ft/nap 

 
Az intézményi térítési díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák. 
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1.5. Szociális étkeztetés (Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézménye) 
 

 A B 
1. Étkeztetés helyben 

fogyasztással 
 

bruttó 350 Ft/nap 

2. Szociális étkeztetés elvitellel 
 bruttó 350 Ft/nap 

3. Szociális étkeztetés 
kiszállítással – kiszállítás 

díja 
 

bruttó 127 Ft/alkalom 

 
Az intézményi térítési díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák. 
 
1.6. Házi segítségnyújtás (Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézménye) 
 

 A B 

1. Házi segítségnyújtás 300 Ft/óra 

 
1.7. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Platán Otthon) 
 

1. 
Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 55 Ft/kihelyezett készülék/nap 

 
2. EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY- IDŐSEK OTTHONA SZAKCS 
 
2.1. Idősek, demens betegek tartós bentlakásos intézményi ellátása 
 

 A B C 
napi 2750 Ft/fő 1. Átlagos  
havi 82.500 Ft/fő 
napi 2750 Ft/fő 2. Demens 
havi 82.500Ft/fő 

 
2.2. Szociális étkeztetés 
 

 A B 
1. Szociális étkeztetés – 

helyben fogyasztással és 
elvitellel 

550 Ft/nap 

2. Szociális étkeztetés 
kiszállítással – kiszállítás 

díja 

0 Ft/alkalom 

 
Az intézményi térítési díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák. 
 
2.3. Házi segítségnyújtás 
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 A B 

1. 
Házi segítségnyújtás 0 Ft/óra 

 
2.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 

1. 
Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 55 Ft/kihelyezett készülék/nap 

 
3. EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY- IDŐSEK GONDOZÓ OTTHONA GYULAJ 
 
3.1. Idősek, demens betegek tartós bentlakásos intézményi ellátása 
 

 A B C 
napi 2600 Ft/fő 1. Átlagos  
havi 78.000 Ft/fő 
napi 2700 Ft/fő 2. Demens 
havi 81.000 Ft/fő 

 
3.2. Szociális étkeztetés 
 

 A B 
1. Szociális étkeztetés  610 Ft/nap 

 
Az intézményi térítési díj az általános forgalmi adót tartalmazzák. 
 
3.3. Házi segítségnyújtás 
 

 A B 
1. Házi segítségnyújtás 75 Ft/óra 

 
3.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 

1. 
Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 55 Ft/kihelyezett készülék/nap 

 
4. „KAPASZKODÓ” SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 
 
4.1. Támogató szolgáltatás 
 

 A B 
1. Szállító szolgálat – 

szociálisan rászoruló 
személy részére 

125 Ft/km 

2. Szállító szolgálat – 340 Ft/km 
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szociálisan nem rászorult 
személy részére 

2. Személyi segítés 500 Ft/óra 
 
4.2. Házi segítségnyújtás 
 

 A B 
1. Házi segítségnyújtás 350 Ft/fő/óra 
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 34/2002. 
(XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § g) pontjában és 88.§ 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

1.§ 
 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 34/2002. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a 
következő alcímmel és 6/A §-sal egészül ki:  
 

„A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 
 6/A. §  

(1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlantulajdonos személyének 
megállapításához, a közszolgáltatási díjhátralék behajtásához szükséges adatbázis 
létrehozása és működtetése, valamint közszolgáltatás szüneteltetése esetén annak 
nyilvántartása. 

(2) Az adatok nyilvántartásáról a Közszolgáltató gondoskodik. 

(3) A Közszolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat -a behajtásra 
jogosul adóhatóságon kívül – harmadik félnek nem adhatja ki. 

(4) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait a szerződéses viszony 
létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A 
jogviszony illetve a tartozás megszűnését követően a Közszolgáltató az adatokat köteles 
megszüntetni.” 

2.§ 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 

 
Szabó Loránd     dr. Letenyei Róbert 
 polgármester      jegyző 
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2015. (III. 30.) 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 147. §-ban 
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a 
szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat ellátó intézményi társulásban résztvevő 
önkormányzatok képviselő-testületének hozzájárulásával – a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi 
szabályozásáról szóló 12/2006. (II.20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 
13/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(2) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját a Gyvt. 151. § (4) bekezdése alapján 
kell megállapítani. A Dombóvár város közigazgatási területén lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek esetében, aki a Gyvt. 151.§ (5) 
bekezdése alapján normatív kedvezményre nem jogosult, a kötelezett az így 
megállapított személyi térítési díj 90%-át köteles az étkeztetést ellátó szolgáltató 
részére megfizetni, a 10%-os különbözetet az önkormányzat biztosítja.” 

 
2. § 

 
A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 
 

3. § 
 
Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
 

Szabó Loránd 
polgármester 

dr. Letenyei Róbert 
jegyző 
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Melléklet a   12 /2015. (III. 30.) önkormányzati rendelethez 
 

„„2. melléklet a 12/2006. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 
 

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK 
 

1. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai 
 

  A B 

1. Bölcsődei étkeztetés 277 Ft/fő/nap 

2. Óvodai ellátás során biztosított étkeztetés 235 Ft/fő/nap 

3. 
Általános iskola ebéd 
(TM EGYMI Móra Ferenc Általános Iskolát is beleértve) 160 Ft/fő/nap 

4. 
Általános iskola napközis étkeztetés (tízórai, ebéd, uzsonna) 
(TM EGYMI Móra Ferenc Általános Iskolát is beleértve) 263 Ft/fő/nap 

5. Kollégiumi reggeli 136 Ft/fő/nap 

6. Kollégiumi ebéd 215 Ft/fő/nap 

7. Kollégiumi vacsora 176 Ft/fő/nap 

8. Középiskolás ebéd 215 Ft/fő/nap 

9. Középiskolás teljes ellátás (tízórai, ebéd, uzsonna) 318 Ft/fő/nap 

10. 

Fogyatékos tanköteles tanulókat nevelő-oktató intézményben 
étkeztetés (TM EGYMI Móra Ferenc Általános Iskola Dombóvár, 
Kinizsi u. 37. alatti telephelye) 

355 Ft/fő/nap 

 
Az intézményi térítési díjak az áfát nem tartalmazzák. 
 

2. A bölcsődei gondozás intézményi térítési díja 
 

 A B 
1. Bölcsődei gondozás 250 Ft/fő/nap 

 
3. A gyermekek átmeneti gondozása intézményi térítési díjai 

 
 A B 

1. Családok Átmeneti Otthona 85 Ft/fő/nap 
2550 Ft/fő/hónap 

2. Helyettes szülői ellátás 0 Ft/fő/nap 
0 Ft/fő/hónap 

 
 

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. március 30. 
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