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HATÁROZATOK 
  

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 7-i rendkívüli 
ülésén elfogadott határozatai: 
 

331/2015. (VII. 7.)Kt. határozat 

A Szekszárdi Kálvária kilátó Szőlő-
szobor vételi ajánlatáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy 
Dombóvár település befogadó város, ahol 
nemcsak az embereket fogadja be, hanem a 
különböző eszmék is megférnek egymás 
mellett, vételi ajánlatot kíván tenni Kiss 
István szobrászművész, Kálvária kilátó 
Szőlő-szobor kompozíciójára, a 
hulladékként történő értékesítés esetén 
kapott vételár másfélszereséért.  

 
A Képviselő-testület kinyilvánítja azon 
szándékát, hogy Kiss István Szőlő-szobrát 
Dombóvár-Szőlőhegyen kívánja felállítani.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó 
Loránd polgármestert, hogy a műalkotás 
megvásárlása érdekében jelezze a vételi 
szándékot a Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármestere felé, és egyben közölje a 
felajánlott vételárat. 

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

332/2015. (VII. 7.)Kt. határozat 

A betöltetlenné vált I. számú házi 
gyermekorvosi körzetben 

az egészségügyi alapellátási 
feladatok ideiglenes biztosításáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a betöltetlenné vált I. 
számú házi gyermekorvosi körzetben a 
házi gyermekorvosi teendőket, valamint a 
dr. Sárdi Margit által végzett iskola- és 
ifjúság-egészségügyi tevékenységet 
helyettesítéssel láttatja el a praxisjogot 

megszerző házi gyermekorvossal kötendő 
szerződés hatálybalépéséig.  
 
A képviselő-testület  

a) az I. számú házi gyermekorvosi 
körzetben a házi gyermekorvosi 
helyettesítési feladat ellátására dr. 
Belt Éva házi gyermekorvossal köt 
megbízási szerződést havi 50.000,-
Ft fix alapdíj és 15.000,-
Ft/rendelési nap megbízási díj 
ellenében a praxisjogot megszerző 
házi gyermekorvossal kötendő 
szerződés hatálybalépéséig, 

b) hozzájárul a házi gyermekorvosi 
tevékenységhez kapcsolódó 
asszisztensi feladatokra egy fő 
önkormányzat részéről történő 
foglalkoztatásához a praxisjogot 
megszerző házi gyermekorvossal 
kötendő szerződés 
hatálybalépéséig, 

c) hozzájárul, hogy a dr. Sárdi Margit 
egyéni vállalkozó által 
foglalkoztatott munkavállalók 
munkaviszonyuk megszűnése 
napjától a jelen határozat 
meghozatalát követő napig a 
korábbi munkabérüknek megfelelő 
megbízási díjban részesüljenek, 

d) a dr. Sárdi Margit által végzett 
iskola- és ifjúság-egészségügyi 
tevékenység ellátásával 
(Dombóvári Szivárvány Óvoda és 
Bölcsőde Erzsébet Óvodai 
Tagintézménye, a Dombóvári 
Belvárosi Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola megosztva) 
helyettesként a Dr. Keller Tamás 
Gyermekgyógyászati Betéti 
Társaságot bízza meg az 1. pont 
szerinti időtartamra az iskola- és 
ifjúság-egészségügyi feladat 
ellátására kapott havi 
finanszírozásnak megfelelő 
összegű havi megbízási díj 
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ellenében dr. Keller Tamás házi 
gyermekorvos személyes 
közreműködésével, a praxisjogot 
megszerző házi gyermekorvossal 
kötendő szerződés 
hatálybalépéséig. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a feladat ellátásához 
szükséges intézkedéseket és 
kötelezettségvállalásokat megtegye, 
szerződéseket megkösse. A feladat 
ellátásával kapcsolatban vállalt 
kötelezettségek összesen legfeljebb az 
önkormányzatot megillető finanszírozás 
mértékéig terjedhetnek. 

 
Határidő: 2015. július 31. - a 
helyettesítéssel kapcsolatban szükséges 
intézkedésekre 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati 
Iroda 
 

333/2015. (VII. 7.)Kt. határozat 

A Dombóvári Víz- és Csatornamű Kft. 
taggyűlésén a többségi tulajdonos 
döntésének képviseletéről személyi 

ügyekben 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete, mint a Dombóvár és 
Környéke Víz- és Csatornamű Kft. 
többségi tulajdonosa az alábbiak 
képviseletére hatalmazza fel az 
Önkormányzat képviseletében eljáró 
polgármestert a soron következő 
taggyűlésen: 

 
1. A gazdasági társaság 

felügyelőbizottságába – Hegedüs 
Gyula lemondása miatt – Máté 
Zoltán 2019. december 31-ig történő 
megválasztása mellett szavazzon. 

2. Javasolja és fogadja el, hogy a 
gazdasági társaságnál ne legyen 
megbízva könyvvizsgáló a C.C. 
AUDIT Könyvvizsgáló Kft. 
megbízatásának lejártát követően. 

 

Határidő: 2015. július 31. 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős:  
Dombóvár és Környéke Víz- és 
Csatornamű Kft. 
Önkormányzati Iroda 
 

334/2015. (VII. 7.)Kt. határozat 

A BIOKOM Nonprofit Kft.-ben lévő 
önkormányzati tulajdonú üzletrész 

értékesítéséről 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy a BIOKOM Nonprofit Kft.-ben 
meglévő 355.038 Ft névértékű, az 
Önkormányzat tulajdonát képező 
osztatlan közös tulajdonú hányadot a 
Mecsek-Dráva Önkormányzati 
Társulás javára az üzletrész 
névértékével megegyező vételáron 
értékesítésre kerüljön. 

 
2. A Képviselő-testület egyetért a 

Mecsek-Dráva Önkormányzati 
Társulás Tanácsa 16/2014. (VIII. 14.) 
számú határozata alapján a „Mecsek-
Dráva Hulladékgazdálkodási Program 
– települési szilárdhulladék 
gazdálkodási rendszerek fejlesztése” 
Projektben megvalósult létesítmények, 
eszközök felett vagyonkezelői jog 
alapításával és felhatalmazza a 
Társulási Tanácsot a kijelölt 
üzemeltetővel a vagyonkezelői 
szerződés megkötésére. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert döntésének képviseletére 
és az adásvételi szerződés aláírására. 

 
Határidő: azonnal – a határozat 
továbbítására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
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335/2015. (VII. 7.)Kt. határozat 

A gyepmesteri feladatok ellátásáról 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a gyepmesteri telep 
üzemeltetésére és a hozzá tartozó 
gyepmesteri feladatok elvégzésére a 
szolgáltatást végző vállalkozás, vagy 
szervezet kiválasztása érdekében 
közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárást 
kezdeményezzen. 

Amennyiben az eljárás eredményes lesz, a 
képviselő-testület a Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási NKft.-vel a 
városüzemeltetési feladatokra kötött 
átalánydíjas szerződést módosítja, 
miszerint abból kikerülnek a gyepmesteri 
feladatok. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a 
szerződésmódosítás aláírására eredményes 
beszerzési eljárás esetén. 
 
Határidő: 2015. augusztus 30. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 

 

336/2015. (VII. 7.)Kt. határozat 

A szociális kaszálás feltételeinek 
módosításáról 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 209/2015. (IV. 30.) 
számú határozatát az alábbiak szerint 
módosítja: 

A határozatban a pályázati feltételek közül 
a harmadik pontban foglalt 
jövedelemhatárra vonatkozó rendelkezés 
helyébe a következő szövegrész lép: 

 „és akinek a háztartásában az egy 
főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 
250%-át (71.250,-Ft). 

A Képviselőtestület felhatalmazza a 
polgármestert a módosított pályázati 

felhívás közzétételére, a benyújtott 
pályázatok elbírálására.  
 
A Képviselőtestület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a korábban benyújtott 
pályázatokat a jelen határozatban foglalt 
módosított feltételek figyelembevételével 
bírálja el.  

 
Határidő: azonnal – a módosított pályázati 
feltételek megjelentetésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 
 
A Képviselő-testület a 337-340/2015. 
(VII. 7.) Kt. határozatait zárt ülésen 
hozta meg. 
 
A Képviselő-testület a 337/2015. (VII. 7.) 
Kt. határozatát egyedi önkormányzati 
hatósági ügyben eljárva hozta meg. 

 

338/2015. (VII. 7.)Kt. határozat 

Dombóvári polgárőr munkájának 
elismeréséről 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elismeri, hogy Király 
Gábor, a Dombóvári Polgárőr Egyesület 
elnöke kimagasló polgárőri tevékenységet 
végez, és a város közbiztonságának 
javítása érdekében tett erőfeszítései 
példaértékűek, ezért 50.000,-Ft értékű 
szállodai szolgáltatásokra igénybe vehető 
ajándékkártyában részesíti, mely a Tolna 
Megyei Polgárőr Találkozón kerül 
átadásra. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert az ajándékkártya 
beszerzésével kapcsolatos 
kötelezettségvállalásra, illetve a Tolna 
Megyei Polgárőr Találkozón történő 
átadással kapcsolatos intézkedésekre. 

 
Határidő: 2015. július 15. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati 
Iroda 
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339/2015. (VII. 7.)Kt. határozat 

a Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 

felügyelőbizottságába tag választásáról 
és a felügyelőbizottság ügydöntő 
hatásköreinek megszüntetéséről 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az egyedüli tulajdonos 
nevében a Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. (7200 
Dombóvár, Kinizsi u. 37., cg.: 17-09-
007169) tekintetében az alábbi alapítói 
döntést hozza az alapító okirat megfelelő 
módosításával: 

 
A képviselő-testület a Dombóvári Város- 
és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 
felügyelő-bizottságába – Talapka Rudolf 
lemondása miatt – Szatmáry Gyulát 
választja 2018. december 31-ig, valamint 
az alapító okiratot módosítja, miszerint 
abból a felügyelőbizottság ügydöntő – a 
legfőbb szerv vagy az ügyvezetés 
hatáskörébe tartozó egyes döntések 
meghozatalára vagy azok jóváhagyására 
irányuló – feladat- és hatáskörei, valamint 
a felügyelőbizottság ügydöntő jellegére 
vonatkozó szövegrészek törlésre kerülnek. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert az alapító okirat 
módosításával kapcsolatos aláírások 
megtételére, és megbízza az ügyvezetőt az 
egységes szerkezetű alapító okirat 
elkészíttetésével, valamint a cégbíróság 
felé történő eljárás megindításával. 

 
Határidő: 2015. július 15. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:     
Önkormányzati Iroda 
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási 
Nonprofit Kft. 
 
 
 
 
 
 

340/2015. (VII. 7.)Kt. határozat 

A Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 

ügyvezető igazgatói állásáról 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvári 
Város- és Lakásgazdálkodási 
Nonprofit Kft. ügyvezetői igazgatói 
állására kiírt pályázati eljárást 
eredménytelenné nyilvánítja.  

 
2. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az egyedüli 
tulajdonos nevében a Dombóvári 
Város- és Lakásgazdálkodási 
Nonprofit Kft. (7200 Dombóvár, 
Kinizsi u. 37., cg.: 17-09-007169) 
tekintetében az alábbi alapítói döntést 
hozza: 

A képviselő-testület Reichert 
Gyuláné ügyvezetői megbízatását 
2015. július 15-ével visszavonja. 

A képviselő-testület a Dombóvári 
Város- és Lakásgazdálkodási 
Nonprofit Kft. ügyvezetői teendőinek 
– munkaviszony keretei között – 
ügyvezető igazgatói munkakörben 
történő ellátásával 2015. július 15-
étől legfeljebb 6 havi időtartamra dr. 
Szabó Péter Gyulát bízza meg. A 
képviselő-testület az ügyvezető 
igazgató munkabérét havi bruttó 
400.000.-Ft-ban állapítja meg, 
továbbá az ügyvezető igazgató 
jogosult a Nonprofit Kft.-nél 
alkalmazott cafetéria juttatásokra, a 
saját gépkocsi használatával 
kapcsolatos költségek megtérítésére a 
felügyelőbizottság döntése szerint 
kerül sor. 

A képviselő-testület felkéri a 
polgármestert az ügyvezető igazgató 
munkaszerződésének az aláírására. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert az alapító okirat 
módosításával kapcsolatos aláírások 
megtételére, és megbízza az 
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ügyvezetőt az egységes szerkezetű 
alapító okirat elkészíttetésével, 
valamint a cégbíróság felé történő 
eljárás megindításával. 

 
Határidő: 2015. július 15. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   
Önkormányzati Iroda 
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási 
Nonprofit Kft. 
 
Dombóvár Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2015. július 23-i 
rendkívüli ülésén elfogadott határozatai: 
 

341/2015. (VII. 23.)Kt. határozat 

A szakképzési rendszer átalakításához 
kapcsolódóan a dombóvári szakképző 
iskolák részére önkormányzati vagyon 

vagyonkezelésbe adásáról 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
Szekszárdi Szakképzési Centrum 
vagyonkezelésébe kerüljön a 2015. 
június 30-ig a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ 
vagyonkezelésében lévő, 2015. július 1-
től a Szekszárdi SZC Esterházy Miklós 
Szakképző Iskolája, Speciális 
Szakiskolája és Kollégiuma 
feladatellátását szolgáló Pannónia út 21. 
szám alatti, 967/2 helyrajzi számú 
ingatlan a Bezerédj u. 53. szám alatti, 
974 helyrajzi számú beépítetlen terület 
megnevezésű parkolóval, valamint a 
feladatellátást szolgáló ingó vagyonnal 
együtt. 

2. A képviselő-testület hozzájárul, hogy a 
Szekszárdi Szakképzési Centrum 
vagyonkezelésébe kerüljön a 2015. 
június 30-ig a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ 
vagyonkezelésében lévő, 2015. július 1-
től a Szekszárdi SZC Apáczai Csere 
János Szakközépiskolája és Kollégiuma 
feladatellátását szolgáló Arany János tér 
21. szám alatti, 229 helyrajzi számú 

ingatlan, a feladatellátást szolgáló ingó 
vagyonnal együtt. 

3. A képviselő-testület hozzájárul, hogy a 
fenti ingatlanokra kerüljön 
vagyonkezelői jog bejegyzésre az 
ingatlan-nyilvántartásba a Szekszárdi 
Szakképzési Centrum, illetve annak 
fenntartója javára. 

4. A képviselő-testület a fenti 
vagyonelemekre vonatkozó 
vagyonkezelési szerződések 
megkötésére felhatalmazza a 
polgármestert azzal a kikötéssel, hogy a 
Szekszárdi Szakképzési Centrum a 
vagyonkezelésében lévő vagyon 
használatát és hasznosítását csak az 
önkormányzat előzetes hozzájárulásával 
engedheti át másnak.  

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

342/2015. (VII. 23.)Kt. határozat 

A II. számú fogorvosi körzetre 
vonatkozó praxisjogot megszerezni 

kívánó Józan Dániel fogorvossal történő 
szerződéskötésről 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete dr. Fábián 
Zsuzsanna bejelentése alapján egyetért 
azzal, hogy a dombóvári II. számú 
fogorvosi körzetre (praxiskód: 
170096013) vonatkozó praxisjogot 
megszerezni kívánó Józan Dániel – a 
praxisjog megszerzése esetén – a 
körzetben területi ellátási 
kötelezettséggel önálló orvosi 
tevékenységet végezzen, és arról 
nyilatkozik, hogy a praxisjog 
megszerzése esetén vele, illetve az ő 
személyes közreműködésével 
tevékenységet végző egészségügyi 
szolgáltatást végző gazdasági 
társasággal feladatellátási szerződést 
köt.  
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A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert  

a) a Józan Dániellel való 
előszerződés aláírására az 
önálló orvosi tevékenységről 
szóló 2000. évi II. törvény 2/A. 
§ (2) bekezdés a) pontjának 
megfelelően, amennyiben a 
praxisjog engedélyezésére 
jogosult egészségügyi 
államigazgatási szerv 
véleménye szerint Józan Dániel 
teljesíti az előírt feltételeket, 

b) a dombóvári II. számú 
fogorvosi körzetre (praxiskód: 
170096013) vonatkozó 
praxisengedély kiadása esetén 
határozatlan időre szóló 
feladatellátási szerződés 
aláírására e praxis tekintetében 
a fogorvosi feladatok területi 
ellátási kötelezettséggel történő 
végzésére az egészségügyi 
szolgáltatást végző, jelenleg a 
ZSANNA ARANYHÍD Bt. 
nevet viselő gazdasági 
társasággal, amelynek 
keretében társasági részesedés 
alapján Józan Dániel az önálló 
orvosi tevékenységet fog 
végezni. 

2. A képviselő-testület hozzájárul, hogy a 
ZSANNA ARANYHÍD Bt. és Dr. 
Fábián Zsuzsanna által a Dombóvári 
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 
székhelyén, illetve  a Dombóvári 
Belvárosi Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskolában végzett 
iskolafogászati feladatok ellátására a 
dombóvári II. számú fogorvosi 
körzetre (praxiskód: 170096013) 
vonatkozó praxisengedély kiadása 
esetén az 1. b pontnak megfelelően 
kerüljön megkötésre határozatlan idejű 
feladatellátási szerződés, és 
felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására. 

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

343/2015. (VII. 23.)Kt. határozat 

A Szicília 2005 Kft. részére a Katona 
József utca 37. alatti sporttelep egyes 

részeinek bérbeadásáról  

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) 
önkormányzati rendeletben foglaltak 
szerint versenyeztetés nélkül 2015. 
augusztus 1-től határozatlan időre bérbe 
adja az Önkormányzat tulajdonában álló, 
Dombóvár Katona J. u. 37. szám alatti, 
1414/11 helyrajzi számon nyilvántartott 
kivett sporttelep megnevezésű ingatlan 
alábbi részeit az értékbecslés szerinti havi 
13.000,-Ft + áfa bérleti díj ellenében a 
Szicília 2005 Kft. részére a következők 
szerint: 
 
1. A bérlettel érintett területek: 

- a bérlő által működtetett étterem 
pénztára és a raktárépületek között 
elhelyezkedő hűtőkamra alatti területet,  
- bérlő által működtetett étterem 
pénztára előtti területen elkerített 1100 
l-es szeméttároló konténer alatti 
területet, 
- a bérlő által működtetett étterem 
udvari bejáratától jobbra lévő 
melléképületi rész 9 m2 területű 
italraktára és 9 m2 területű volt 
büféhelyisége. 

2. A bérlőnek vállalnia kell a használattal 
együtt járó üzemeltetési és 
rezsiköltségeket. A versenyeztetés 
nélküli bérbeadás a vagyonrendelet 27. 
§ (6) bekezdés a) pontja alapján 
történik.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a bérleti szerződés 
megkötésére, a szerződés tartalmának 
jóváhagyására. 
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Határidő: 2015. augusztus 30. – a 
szerződés megkötésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 

 

344/2015. (VII. 23.)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.) 
és a 234/2015.(V.14.) 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 

- Dombóvár, Arany J. u. 10. 
szám alatti, dombóvári 
221/A/4-5 hrsz-ú lakás 
megnevezésű ingatlanokat, 

- Dombóvár, Erzsébet u. 34. 
szám alatti 258/4 hrsz-ú 
ingatlant, 

- Dombóvár, Ivanich u. 39. szám 
alatti 1356/3 hrsz-ú ingatlant 

  törli az értékesítésre kijelölt lakások 
közül.    

2. A Képviselő-testület megerősíti a 
- Dombóvár, Fecske u. 5. szám 

alatti 6033 hrsz-ú, 
- Dombóvár, Kossuth L. u. 41. 

szám alatti 105/A/2 hrsz-ú és a 
- Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 

3. szám alatti 1402/A/3 hrsz-ú  
ingatlan értékesítésre való kijelölését.   

Az ingatlanok 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. 
A nyertes pályázóknak meg kell 
téríteni az önkormányzat részére az 
eljárásnak az ügyvédi díjon kívüli 
egyéb költségeit is. 
 

3. A Képviselő-testület a 
438/2014.(XII.18.) Kt. határozat 2. 
pontját visszavonja. 
 

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

Határidő: 2015. augusztus 31. – 2. pont 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda  

345/2015. (VII. 23.)Kt. határozat 

Az Egyesített Szociális Intézmény 
szakmai létszámának bővítéséhez való 

hozzájárulásról 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul a 
Dombóvári Szociális Intézményfenntartó 
Társulás fenntartásában működő Egyesített 
Szociális Intézmény dombóvári 
intézményegységei tekintetében 2015. 
szeptember 1. napjától a szakmai létszám 
egy fő intézményvezető-helyettes 
munkakörrel való bővítéséhez. 
 
A Képviselő-testület a létszámbővítéshez 
szükséges fedezetet az önkormányzat 
2015. évi költségvetése terhére biztosítja a 
Társulás működéséhez való 
hozzájárulásában. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Dombóvári Szociális Intézményfenntartó 
Társulás Társulási Tanácsába delegált 
képviselőt, hogy a létszámbővítés 
engedélyezésére tegyen javaslatot és azt 
fogadja el. 
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Határidő: 2015. augusztus 31. 
Felelős: Társulási Tanácsba delegált 
képviselő 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati 
Iroda 
 

346/2015. (VII. 23.)Kt. határozat 

A településfejlesztési koncepcióról és a 
hozzá kapcsolódó Örökségvédelmi 

hatástanulmányról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Terra Stúdió Kft. 
által készített Településfejlesztési 
Koncepciót és a hozzá kapcsolódó 
Örökségvédelmi hatástanulmányt a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
A határozatban elfogadott dokumentumok 
megegyeznek a 2015. július 23-i képviselő-
testületi ülés 10. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 
 

347/2015. (VII. 23.)Kt. határozat 

A klímavédelmi aláírásgyűjtő akcióhoz 
való csatlakozásról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete csatlakozik Áder János 
Magyarország köztársasági elnökének 
aláírásgyűjtő akciójához és felhívására 
támogatja Al Gore – az Amerikai Egyesült 
Államok Nobel-díjjal kitüntetett volt 
alelnökének – azon kezdeményezését, 
amellyel egy új globális éghajlatvédelmi 
megállapodás létrehozása érdekében a – 
2015 decemberében Párizsban 
megrendezésre kerülő ENSZ 
Éghajlatváltozási Keretegyezmény Felek 
Konferenciáján összegyűlő – világ vezetőit 
egységre és cselekvésre ösztönözzék.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a szükséges intézkedésre, és 
a minél szélesebb körű támogatás 
érdekében felkéri, hogy az aláírásgyűjtő 
akcióról tájékoztassa, és aláírásra 
ösztönözze a lakosságot. 
 

Határidő: 2015. augusztus 5. – 
csatlakozás továbbítására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 
 

348/2015. (VII. 23.)Kt. határozat 

A nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz közszolgáltatójával 

az állami támogatás érvényesítéséhez 
szükség megállapodásról 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul a Dunántúli 
Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok, 
Tanácsház u. 7.) és az önkormányzat 
közötti, a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz lakosság díjának 
állami támogatásra vonatkozó 
megállapodás megkötéséhez. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás aláírására. 

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

349/2015. (VII. 23.)Kt. határozat 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény (a továbbiakban: 

Nkt.) 74. § (6) bekezdése alapján 
meghozott döntésről 

 
Dombóvár Város Képviselő-testülete az 
Nkt. 74. § (6) 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 állami intézményfenntartó 
központ általi működtetéséhez 
megállapított hozzájárulás megfizetését 
vállalja. 
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350/2015. (VII. 23.)Kt. határozat 

A dombóvári 2878/10 hrsz-ú beépítetlen 
terület telekalakításáról és az újonnan 

létrejövő ingatlan értékesítéséről 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a bevételek növelése és 
helyi vállalkozó telephelyének kialakítása 
érdekében támogatja a dombóvári 
székhelyű Illia Kereskedelmi Kft. 
ingatlanvásárlási igényét, és e célra 
felajánlja az önkormányzati tulajdonú, 
Kórház utcában található dombóvári 
2878/10 hrsz-ú beépítetlen terület északi 
részén a Kórház utca és a Juhász Gy. utca 
között telekalakítással létrejövő 5-6.000 m2 
nagyságú területet a Kft.-nek; 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a következőkre: 

1. Készíttessen telekalakítási vázrajzot 
és értékbecslést az értékesítendő 
területről, amelynek költségeit a 
Kft. viseli.  

2. Az elkészült vázrajzok és 
értékbecslések alapján folytasson 
tárgyalásokat az Illia Kereskedelmi 
Kft. ügyvezetőjével a kialakított 
ingatlan értékesítésének 
feltételeiről. 

 
Határidő: 2015. szeptemberi rendes ülés – 
a tárgyalások eredményének testület elé 
terjesztésére   
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda  
 

351/2015. (VII. 23.)Kt. határozat 

A Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 
felügyelőbizottsága ügyrendjének 

módosításáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az egyedüli tulajdonos 
nevében a Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. (7200 
Dombóvár, Kinizsi u. 37., cg.: 17-09-

007169) tekintetében az alábbi alapítói 
döntést hozza: 

 
A képviselő-testület a Dombóvári Város- 
és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 
felügyelőbizottságának módosított 
ügyrendjét a melléklet szerint jóváhagyja. 

 
Határidő: 2015. július 31. – a döntésről 
való értesítésre 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati 
Iroda 
 
A határozatban elfogadott dokumentumok 
megegyeznek a 2015. július 23-i képviselő-
testületi ülés 6. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 
 

352/2015. (VII. 23.)Kt. határozat 

A Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 
támogatásáról gyakorlati képzés 

feltételeinek megteremtéséhez 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. részére 
2.300.000,-Ft kamatmentes tagi kölcsönt 
nyújt 2016. június 30-i lejárattal a szakács 
szakma gyakorlati képzési feltételeinek 
megteremtéséhez a Bajcsy-Zsilinszky u. 
2/A. sz. alatti, kollégium megnevezésű 
ingatlanban, és hozzájárul a szükséges 
munkálatok elvégzéséhez. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a kölcsönszerződés 
aláírására.  

 
Határidő: 2015. augusztus 15. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati 
Iroda 
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353/2015. (VII. 23.)Kt. határozat 

A Hóvirág utcai és a III. utcai 
egészségügyi célú ingatlanok felújítása 

miatt szükséges átmeneti jellegű 
intézkedésekről az egészségügyi 

alapellátás folyamatossága érdekében 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyetért a Hóvirág 
utcai és a III. utcai egészségügyi célú 
önkormányzati ingatlanok felújítása miatt 
az egészségügyi alapellátást végző 
szolgáltatók – háziorvosok, házi 
gyermekorvos, fogorvos, védőnők – más 
megfelelő feladatellátási helyen való 
ideiglenes, a felújítás időtartamára szóló 
elhelyezésével, és elfogadja az ennek 
érdekében tett, illetve megtenni szükséges 
intézkedéseket és 
kötelezettségvállalásokat, melyre 1 millió 
Ft összegű keretet biztosít az 
önkormányzat 2015. évi költségvetéséből. 
 
Határidő: 2015. július 30.- a szükséges 
intézkedések és kötelezettségvállalások 
megtételére 
Felelős: Tigelmann Péter alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati 
Iroda 
 

354/2015. (VII. 23.)Kt. határozat 

A Dombóvári Művelődési Ház és a 
Dombóvár Város Könyvtára közös 

főbejáratának kialakításáról 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyetért a Hunyadi 
tér 25. alatti Dombóvári Művelődési 
Ház és a Dombóvár Város Könyvtára 
közös főbejáratának kialakításával a 
könyvtár előcsarnokból való 
megnyitása révén a melléklet szerinti 
A) verzió szerint azzal, hogy a belső 
udvar kihasználási lehetőségeit 
vizsgáltassa meg, és annak eredményét 
terjessze a képviselő-testület elé. 
 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert arra, hogy a feladat 
megtervezése érdekében folytasson le 

beszerzési eljárást és a nyertessel írjon 
alá vállalkozási szerződést a 
tervezésre. 

 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a közreműködő 
szervezettel, és az eredeti tervezővel 
egyeztessen a kötelező fenntartási 
időszakon belüli épület-átalakítással 
kapcsolatban. 

 
4. A képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az érintett 
gazdálkodó szervezetek vezetőivel 
egyeztessen a közös főbejárat 
legoptimálisabb kialakításáról. 

Határidő: azonnal – az egyeztetések 
megkezdésére 
2015. augusztus 15. – a beszerzési eljárás 
megindítására 
2015. szeptemberi rendes ülés – belső 
udvar kihasználására vonatkozó javaslat 
testület elé terjesztésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 

355/2015. (VII. 23.)Kt. határozat 

Az európai uniós projektek 
lebonyolítását elősegítő önkormányzati 

cég alapításáról 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
egyszemélyes, az Önkormányzat 
100%-os tulajdonú társaságaként 
3.000.000,- Ft törzstőkével megalapítja 
a Dombó-Land Térségfejlesztő 
Korlátolt Felelősségű Társaságot. A 
társaság rövidített elnevezése Dombó-
Land Kft. 
 

2. A Képviselő-testület a Dombó-Land 
Kft. ügyvezetőjének 2015. július 23. 
napjától kezdődően 1 éves időtartamra 
Ilia Anitát választja meg, megbízási 
díját havi bruttó 75.000 Ft-ban állapítja 
meg. 
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3. A Képviselő-testület a Dombó-Land 
Kft. felügyelőbizottságába 2015. július 
23-tól 5 éves határozott időtartamra az 
alábbi személyeket választja:  
- Talapka Rudolf 
- Tigelmann Péter 
- Vajkai András   
A felügyelőbizottság tagjai feladatukat 
díjazás nélkül végzik. 

 
4. A Képviselő-testület a kizárólagos 

önkormányzati tulajdonú Dombó-Land 
Kft. alapító okiratát a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja és felhatalmazza 
a Polgármestert annak aláírására. 

 
5. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, 

hogy a Dombó-Land Kft. székhelye az 
önkormányzat tulajdonában lévő 
Dombóvár, Szabadság u. 18. szám 
alatti ingatlanra legyen bejegyezve.  

 
6. A Képviselőtestület, mint a Dombó-

Land Kft. tulajdonosa a társaság 
törzstőkéjét az alábbiak szerint 
biztosítja. A társaság bejegyzésével 
egyidejűleg 500.000,-Ft pénzbeli 
vagyoni hozzájárulást biztosít, a 
törzstőkéből fennmaradó 2.500.000,-Ft 
pénzbeli vagyoni hozzájárulást egy 
éven belül bocsátja a társaság 
rendelkezésére.  

 
7. A Képviselő-testület felkéri a Dombó-

Land Kft. ügyvezetőjét, hogy a társaság 
bejegyzéséhez szükséges 
intézkedéseket tegye meg.  
 

8. A Képviselő-testület felkéri a 
Polgármestert, hogy a szeptemberi 
rendes ülésre terjessze elő Dombóvár 
Város Önkormányzata és a Dombó-
Land Kft. közötti, európai uniós 
projektek előkészítésével és 
lebonyolításával kapcsolatos 
megállapodás tervezetét. 

 
Határidő: azonnal – cégalapításra 

2015. szeptemberi rendes ülés – 
feladatellátást szolgáló megállapodás 
képviselő-testület elé terjesztésére 
2016.06.30.- a teljes törzstőke 
megfizetésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 
 
A határozatban elfogadott dokumentumok 
megegyeznek a 2015. július 23-i képviselő-
testületi ülés 11. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 
 

356/2015. (VII. 23.)Kt. határozat 

A Belvárosi Akcióterülethez 
kapcsolódó főtér újratervezésének 

elindításáról 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy a Belvárosi Akcióterülethez 
kapcsolódó főtér újratervezése 
elinduljon. 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban 
szereplő projekt előkészítésével, és a 
tervezésre vonatkozó beszerzési eljárás 
megindításával a Dombóvár Város 
Önkormányzatának 100%-os 
tulajdonában álló Dombó-Land Kft. 
bízza meg. 

3. A beszerzési eljárást követően a 
nyertes ajánlattevő kiválasztására és 
szerződéskötésre Dombóvár Város 
Önkormányzata jogosult. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Dombó-Land Kft.-t a tervezésére 
vonatkozó beszerzési eljárás elindítására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dombó-Land Kft. 
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357/2015. (VII. 23.)Kt. határozat 

A balatonfenyvesi táborban szociális 
üdülési lehetőség igénybevételéről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete pályázatot hirdet 
szociálisan hátrányos helyzetű dombóvári 
lakosok részére, a Balatonfenyvesi Ifjúsági 
Táborban kedvezményes üdülés 
igénybevételére. 

A pályázat elbírálásánál előnyben részesül 
az, akinek a háztartásában az egy főre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200%-át (57.000,-Ft), 
kisgyermeket nevel, vagy nyugdíjas és az 
adott időszakon belül több üdülési napot 
kíván igénybe venni.  

A pályázatokat a Dombóvári Közös 
Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán 
kell benyújtani. 

 

Üdülési lehetőség 
időpontja: 

Jelentkezési 
határidő:  

 2015. 
augusztus 11-
től 15-ig 

2015. augusztus 7. 
12,00 óra 

 2015. 
augusztus 24-
től 30-ig. 

2015. augusztus 
14. 12,00 óra 

 

A szociális üdülés során fizetendő térítési 
díjak összege: 

 
szállás: 500,-Ft / gyerek / nap 
             1000,-Ft / felnőtt / nap 
ágynemű használati díj 600,-Ft 
idegenforgalmi adó 300,-Ft / 18 év 
felett / nap 
 

Étkeztetési díjak: 

Gyermek   

reggeli 320 Ft 

ebéd 750 Ft 

uzsonna 120 Ft 

vacsora 610 Ft 

Összesen 1 800 Ft 

Felnőtt   

reggeli 390 Ft 

ebéd 800 Ft 

uzsonna 180 Ft 

vascora 630 Ft 

Összesen 2 000 Ft 

 

Az napi étkezés 
részenként is 

igénybe vehető 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a 
polgármestert a pályázati felhívás 
közzétételére és a benyújtott pályázatok 
elbírálására. 

Határidő: 2015. augusztus 5. – Pályázati 
felhívás megjelentetésére  
2015. augusztus 31. – a határozatban 

foglaltak végrehajtására 
Felelős: Kiss Béla alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 
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RENDELETEK 

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

A Képviselő-testület 2015. július 23-i rendkívüli ülésén elfogadott rendeletei: 
 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
23/2015. (VII. 24.) önkormányzati rendelete 

a települési folyékony hulladék – szippantott szennyvíz – összegyűjtésére, elszállítására 
és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásokról szóló 35/1999. (XI.30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja alapján meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A települési folyékony hulladék – szippantott szennyvíz – összegyűjtésére, elszállítására és 
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásokról szóló 35/1999. (XI.30.) önkormányzati rendelet 
melléklete helyébe a jelen rendelet melléklete lép. 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2015. augusztus 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát 
veszti.   
 
      A jegyző távollétében: 
 
 
          Szabó Loránd          Vincellérné dr. Illés Krisztina 
  polgármester                  az aljegyzői feladatok ellátásával  
        megbízott Hatósági Iroda vezetője 
 
 

Melléklet a 23/2015. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez 
„Melléklet a 35/1999. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez” 

 
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díja 

 
 A B C 
 Díj megnevezése Ft/m3 Vízterhelési díj 

Ft/m3 
1. Lakossági szolgáltatási díj  1.029,30 10,60 
2. Közműves csatornahálózattal el nem 

látott településrészen a lakossági díj 
 

950,56 
 

10,60 
3.  Valamennyi közület, intézmény, 

nonprofit szervezet szolgáltatási díja 
 

1.588,- 
 

11,80 
 
A szolgáltatási díjak az áfát nem tartalmazzák.”  

http://www.dombovar.hu/
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
24/2015. (VII. 24.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 20.) önkormányzat rendelet módosításáról 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § 
(3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (2) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) 
bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, 134/E. §-ában 
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 
8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletének 2. §-a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 
 

„(5) A képviselő-testület évente a tárgyévi költségvetés terhére pályázatot hirdethet 
hátrányos helyzetű dombóvári lakosok részére kedvezményes üdülési lehetőség 
igénybevételére, melynek feltételeit a képviselő-testület határozatban állapítja meg.”  

 
2. § 

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

A jegyző távollétében: 
 
 
          Szabó Loránd          Vincellérné dr. Illés Krisztina 
  polgármester                  az aljegyzői feladatok ellátásával  
        megbízott Hatósági Iroda vezetője 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dombóvári Közlöny - 16 - XI. évfolyam 9. szám 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. július 24. 

 


	TARTALOM
	�HATÁROZATOK
	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatójával az állami támogatás érvényesítéséhez szükség megállapodásról

	A Képviselő-testület 2015. július 23-i rendkívüli ülésén elfogadott rendeletei:
	IMPRESSZUM



