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HATÁROZATOK 
  

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 14-i rendkívüli 
ülésén elfogadott határozatai: 
 
A Képviselő-testület a 222-224/2015. (V. 
14.) Kt. számú határozatokat zárt ülésen 
hozta 
 

222/2015. (V. 14.)Kt. határozat 

A Viessmann Technika Kft. fejlesztési 
elképzeléseinek támogatásáról és a 

2980/1. helyrajzi számú ingatlan elvi 
értékesítéséről  

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a 
Viessmann Technika Kft. az önkormányzat 
számára rendkívül fontos partner, és ezért 
támogatja a cég fejlesztési elképzeléseit. A 
társasággal való konzultációkat 
rendszeressé kívánja tenni, annak 
érdekében, hogy az önkormányzat által 
biztosított üzleti környezet minél 
kedvezőbb legyen.  

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkéri Szabó Loránd 
polgármestert, hogy levélben forduljon a 
Viessmann Technika Dombóvár Kft. 
ügyvezetése felé, amiben kifejti az 
önkormányzat álláspontját és 
hangsúlyozásra kerül, hogy a város 
számára mennyire fontos a Viessmann 
Technika Dombóvár Kft.  

Dombóvár Város Önkormányzata 
tudatában van annak a ténynek is, hogy a 
Magyar Állam által felajánlott 
börtönépítési lehetőség is fontos a város 
számára.  

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Viessmann Technika 
Dombóvár Kft. által használt magánút jogi 
sorsának rendezése érdekében felkéri a 
polgármestert, hogy az előterjesztésben 
szereplő alternatívákról egyeztessen a 
társaság képviselőivel.  

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a börtönépítésre 
beadott pályázat sikertelensége esetén a 
2980/1. helyrajzi számú 6,8241 ha 
nagyságú ingatlan részben vagy egészben 
történő, elvi értékesítéséről dönt, 
amennyiben a Viessmann Technika 
Dombóvár Kft. kifejezi az ingatlanra 
vonatkozó vételi szándékát.  

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkéri Szabó Loránd 
polgármestert, hogy a Viessmann 
németországi központjában a Holding 
vezetői, illetve tulajdonosai előtt is 
ismertesse Dombóvár Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 
azon álláspontját, hogy a Viessmann 
Technika Dombóvár Kft. üzleti 
elképzeléseit a Képviselő-testület 
lehetőségeihez mérten mindenben 
támogatja.  

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

223/2015. (V. 14.)Kt. határozat 

A Dombóvár és Környéke Víz- és 
Csatornamű Kft. taggyűlésén a többségi 

tulajdonos döntésének képviseletéről 

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: 
 
1. A taggyűlésen járuljon hozzá Varga-

Stadler Gábor ügyvezető 
munkaviszonyának közös 
megegyezéssel való megszüntetéséhez 
2015. május 31-vel bezárólag az 
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ügyvezető munkaszerződésének 16. 
pontjára tekintettel. 

2. A taggyűlés kötelezze az ügyvezetőt, 
hogy tegyen meg minden intézkedést 
annak érdekében, hogy a Kft.-nél csak 
a korábbi víziközmű felhasználókkal 
kapcsolatban adatszolgáltatás végző 
személy a továbbiakban 
munkavállalóként legfeljebb napi 4 
órában kerüljön foglalkoztatásra. 

3. A taggyűlésen a Kft. ügyvezetőjének 
2015. június 1-től Nagy Sándort 
válassza meg bruttó 50.000,-Ft/hó 
összegű megbízási díj ellenében 
határozott időtartamra megbízási 
szerződés keretén belül 2016. 
december 31. napjáig. 

4. A taggyűlés hagyja jóvá, hogy a Kft. 
számára jogi tevékenységet végző dr. 
Erdélyi Ildikó megbízási díja 140.000.-
Ft-ban kerüljön megállapításra.  

5. A taggyűlés határozatával kötelezze az 
ügyvezetőt, hogy dr. Papp Tamás 
ügyvéd megbízatását a Szekszárdi 
Törvényszék előtt a 16.G.40.042/2014. 
szám alatt folyamatban lévő polgári 
perben vonja vissza, és egyúttal 
ugyanebben a perben dr. Kutas Péter 
ügyvédet a jogi képviselet ellátására 
bízza meg.  

A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert az ügyvezető megbízási 
szerződésének aláírására. 

 
Határidő: 2015. május 30. 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős:  
Dombóvár és Környéke Víz- és 
Csatornamű Kft. 
Önkormányzati Iroda 
 

224/2015. (V. 14.)Kt. határozat 

A NAVYSTAR Építészeti, Hajózási és 
Kereskedelmi Kft.”fa.” elleni kártérítési 

per megszüntetéséről 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a NAVYSTAR 
Építészeti, Hajózási és Kereskedelmi Kft. 

„fa.” felszámolójához fordul írásbeli 
nyilatkozat kibocsátás érdekében. Az 
önkormányzat felkéri a felszámolót, hogy 
írásban a fedezethiányt igazolja.  

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a LEASCENTER 
Befektetési és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság (1111 Budapest Vak 
Bottyán út 3. II. em. 9.) képviseletében dr. 
Kispál Beáta felszámolóbiztos 
nyilatkozatának hiányában is jóváhagyja az 
önkormányzat és a NAVYSTAR 
Építészeti, Hajózási és Kereskedelmi Kft. 
közti szünetelés folytán történő per 
megszüntetésére vonatkozó, dr. Turi Attila 
ügyvéd által megfogalmazott javaslatot.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
 

225/2015. (V. 14.)Kt. határozat 

A Dombóvári Művelődési Ház NKft. és 
az önkormányzat közötti közművelődési 

megállapodás módosításáról 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvári 
Művelődési Ház Nkft. és a Dombóvár 
Város Önkormányzata közötti 
Közművelődési megállapodás 1. számú 
mellékletének kiegészítését az alábbiak 
szerint elfogadja: 

„6. Stúdióhelyiség biztosítása a Dombó-
Média Kft. részére a helyi televíziós 
műsorszolgáltatáshoz kapcsolódó 
tevékenységre hetente 3 alkalommal.”  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a módosított megállapodás 
aláírására. 

 
Határidő: azonnal - a megállapodás 
aláírására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 
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226/2015. (V. 14.)Kt. határozat 

Az Ivanich utcai tekepálya tetőjavítási 
munkáinak támogatásáról 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete vállalja a 
Dombóvári Spartacus Szövetkezeti 
Sportegyesület tulajdonában álló, a 
dombóvári 1358/A. hrsz. alatti, 
természetben az Ivanich Antal utca 
39/A. szám alatti tekepálya tetőjavítási 
munkáinak elvégzését az 
önkormányzat költségvetése terhére. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a szükséges 
közbeszerzésen kívüli beszerzési 
eljárás lefolytatására azzal, hogy 
szerződéskötésre kizárólag abban az 
esetben kerülhet sor, ha a 
Sportegyesület a jelen határozat 3. 
pontjában foglaltak teljesítését biztosító 
megállapodást vagy egyéb 
jognyilatkozatot aláírja. 

3. A képviselő-testület az 1. pontban 
foglaltaknak kizárólag abban az 
esetben tesz eleget, ha a Sportegyesület 
az érintett ingatlanon az 
önkormányzatnak a tetőjavítás bruttó 
ellenértékének és az ingatlan 2015. 
április 27-én készült becslés szerinti 
értékének arányában tulajdoni 
hányadot biztosít. 

4. A képviselő-testület a tetőjavítási 
munkára bruttó 2.600 eFt-ot biztosít a 
2015. évi költségvetési rendeletében. 

5. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a szükséges 
nyilatkozatok megtételére. 

 
Határidő: 2015. május 22. – a beszerzési 
eljárás lefolytatására 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 
 
 
 

227/2015. (V. 14.)Kt. határozat 

Nyári gyermekétkeztetés biztosítására 
pályázat benyújtásáról 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az 
emberi erőforrások minisztere által, a 
Magyarország 2015. évi költségvetéséről 
szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I.3. 
pont szerinti gyermekszegénység elleni 
program keretében meghirdetett, nyári 
gyermekétkeztetés biztosítása 
támogatására.  

 
Az önkormányzat vállalja, hogy 2015. 
június 16. és 2015. augusztus 28. közötti 
időszakban, 43 napig 185 fő rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő kiskorú gyermek részére napi 
egyszeri meleg étkeztetést biztosít. 

 
A Képviselőtestület felkéri a 
polgármestert, hogy sikeres pályázat 
esetén, annak megvalósításához szükséges 
intézkedéseket megtegye, valamint - 
amennyiben az Integrált Önkormányzati 
Szolgáltató Szervezet az étkeztetés 
biztosítását nem tudja vállalni -, 
közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárást a 
szolgáltatás ellátójának a kiválasztására 
lefolytassa.  

 
Határidő: 2015. május 15. - Pályázati 
hiánypótlás benyújtására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 
 

228/2015. (V. 14.)Kt. határozat 

Keret-megállapodásos közbeszerzési 
eljárás lefolytatásáról a 2014-2020 
közötti európai uniós projektekhez 
kapcsolódó tervezési feladatokra 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy az 
európai uniós projektek tervezésére 
vonatkozóan keret-megállapodásos 
közbeszerzési eljárást folytasson le a Turi 
Ügyvédi Iroda. 
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A Képviselőtestület felhatalmazza a 
Polgármestert a keretmegállapodásos 
eljárást megindító felhívás, illetve a 
keretmegállapodás ideje alatt szükséges 
dokumentumok jóváhagyására. 

Jóváhagyja az alábbi személyi összetételű 
bírálóbizottságot az eljárásban, illetve a 
keretmegállapodás időtartama alatt való 
közreműködésre: 

 

Bírálóbizottsági 
tag neve 

Kbt. 22. § (3) 
bekezdés szerinti 

szakértelem 

dr. Szabó Péter jogi 
Varga Péter közbeszerzés tárgya 

szerinti 
Kovács Gyula pénzügyi 
dr. Turi Ákos közbeszerzési 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 

229/2015. (V. 14.)Kt. határozat 

A 2014-2020 közötti európai uniós 
projektek megvalósíthatósági 

tanulmányainak készítésére keret-
megállapodásos közbeszerzési eljárás 

lefolytatásáról 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy az 
európai uniós projektek megvalósíthatósági 
tanulmányainak készítésére vonatkozóan 
keret-megállapodásos közbeszerzési 
eljárást folytasson le a Turi Ügyvédi Iroda. 

A Képviselőtestület felhatalmazza a 
Polgármestert a keretmegállapodásos 
eljárást megindító felhívás, illetve a 
keretmegállapodás ideje alatt szükséges 
dokumentumok jóváhagyására. 

Jóváhagyja az alábbi személyi összetételű 
bírálóbizottságot az eljárásban, illetve a 
keretmegállapodás időtartama alatt való 
közreműködésre: 

 

Bírálóbizottsági 
tag neve 

Kbt. 22. § (3) 
bekezdés szerinti 

szakértelem 

dr. Szabó Péter jogi 
Varga Péter közbeszerzés tárgya 

szerinti 
Kovács Gyula pénzügyi 
dr. Turi Ákos közbeszerzési 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 

230/2015. (V. 14.)Kt. határozat 

A „Hat vár hat rád” elnevezésű 
program megvalósításáról 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja a 
hagyományteremtő jelleggel 
megrendezendő “Hat vár hat rád” 
elnevezésű rendezvény megvalósítását, 
melynek időpontja 2015. június 27.  
 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban 
nevesített rendezvény szervezésére 
legfeljebb 3.600.000 Ft forrást különít 
el a város 2015. évi költségvetése 106. 
Önkormányzat III. Dologi kiadás 22. 
Városi rendezvények sora terhére. 
A képviselő-testület jóváhagyja 
továbbá, hogy amennyiben a 
rendezvény támogatására közérdekű 
felajánlás érkezik, az a program 
megvalósítására fordítható.  

 
3. A Képviselő-testület felkéri a 

Polgármestert, hogy a rendezvényt 
követően számoljon be a program 
ereményességéről és tájékoztassa a 
Képviselő-testületet a tényleges 
kiadásokról. 

 
Határidő:  
2015. június 27. – rendezvény 
megvalósítására 
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2015. szeptemberi rendes ülés – beszámoló 
a rendezvény  megvalósulásának  
tapasztalatairól és tényleges kiadásokról 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 
 

231/2015. (V. 14.)Kt. határozat 

A horvátországi Vir testvérvárosba 
utazó delegáció jóváhagyásáról 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja egy 
önkormányzati delegáció kiutazását a 
horvátországi Vir városába 2015. 
június 5. és 7. között megrendezésre 
kerülő Pünkösdi Sporttalálkozó 
elnevezésű ünnepségre.  
 

2. A Képviselő-testület az utazással 
kapcsolatban felmerülő költségek 
(buszbérlés, autópálya matrica és 
ajándék) finanszírozására a város 2015. 
évi költségvetésének 106. 
Önkormányzat cím, III. Dologi 
kiadások alcím, 25. Testvérvárosi és 
külkapcsolati kiadások sora terhére 
160.000 forintot különít el. 
 

3. A Képviselő-testület az önkormányzati 
delegáció vezetésével Tigelmann Péter 
alpolgármestert bízza meg. 

 
Határidő: 2015. június 5. – delegáció 
utazása Virre 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 
 

232/2015. (V. 14.)Kt. határozat 

A III. utcai orvosi rendelő fejlesztésére 
irányuló uniós pályázat támogatási 
szerződésének aláírására vonatkozó 

felhatalmazásról 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a DDOP-3.1.3/G-14-2014-
0087 azonosító számú, „Dombóváron a III. 

utcai egészségügyi intézmény 
fejlesztése”című pályázat támogatási 
szerződésének aláírására. 

 
Határidő: a támogatási szerződés 
tervezetének megérkezését követően 
azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 
 

233/2015. (V. 14.)Kt. határozat 

A Hóvirág utcai orvosi rendelő 
fejlesztésére irányuló uniós pályázat 
támogatási szerződésének aláírására 

vonatkozó felhatalmazásról 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a DDOP-3.1.3/G-14-2014-
00134 azonosító számú, a „Dombóváron a 
Hóvirág utcai egészségügyi intézmény 
fejlesztése”című pályázat támogatási 
szerződésének aláírására. 

 
Határidő: a támogatási szerződés 
tervezetének megérkezését követően 
azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 
 

234/2015. (V. 14.)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.) és a 
438/2014.(XII.18.) Kt. határozat szerinti 
bérlakás-értékesítésekkel kapcsolatban – 
fenntartva az azokban foglalt 
rendelkezéseket, a jelen határozatban 
foglalt módosításokkal együtt – az 
alábbiakról dönt:  
 



Dombóvári Közlöny - 7 - XI. évfolyam 7. szám 
 

1. Dombóvár Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete 

     - a Dombóvár, Baross u. 6. szám 
alatti, dombóvári 167/A/1-2-3 hrsz-
ú lakás megnevezésű ingatlanokat 

     - a Dombóvár, Kórház u. 2. szám 
alatti 2946/B/10 hrsz-ú 
ingatlanokat 
 törli az értékesítésre kijelölt 
lakások közül.    

 
2. Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-
testülete felkéri a Dombóvári 
Város- és Lakásgazdálkodási 
Nonprofit Kft.-t, hogy a Dombóvár, 
III. u. 24. szám alatt található udvari 
hátsó lakóépület nyílászáróit 
távolítsa el, miután a bérlakásból a 
lakáshasználók kiköltöztek.  

 
3. Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-
testülete törli a 143/2015. (III.26.) 
számú határozat 1. pontjának c) és 
d) alpontját. 

 
Határidő:  
azonnal – határozat továbbítására a 
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási 
NKft. részére  
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda  
 

235/2015. (V. 14.)Kt. határozat 
 

Közterületi járda térköves kiépítésének 
támogatásáról 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a biztonságos 
gyalogos-közlekedés érdekében 
hozzájárulását adja a Berzsenyi utcában a 
1540/2 hrsz.-ú ingatlan előtti közterületi 
járda térköves kiépítéséhez, és bruttó 
195.000,- Ft összegű építőanyag (térkő és 
járdaszegély) biztosításával hozzájárul a 
Kövécs 2002 Kft. által végzett kivitelezési 
munkákhoz. 

A Képviselő-testület a járdaépítéshez 
biztosított építőanyagok fedezetére a város 
2015. évi költségvetésének kiadási oldalán 
a VII. Felújítások 1. sorában szereplő 
Járdafelújítások 9.157 eFt összegét jelöli 
meg. 

A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a Kövécs 2002 Kft.-vel 
kötendő megállapodás jóváhagyására és 
aláírására. 

 
Határidő: 2015. július 31. - az 
építőanyagok átadására 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 

236/2015. (V. 14.)Kt. határozat 
 

Az önkormányzat 2014-2020. közötti 
időszakra vonatkozó 
munkaprogramjáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Dombóvár Város 
Önkormányzata 2014 – 2020 közötti 
időszakra vonatkozó munkaprogramját a 
melléklet szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal – munkaprogram 
közzétételére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 

A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2015. május 14-i képviselő-
testületi ülés 10. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 
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Dombóvár Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2015. május 28-i 
rendes ülésén elfogadott határozatai: 
 

237/2015. (V. 28.)Kt. határozat 

A Dombóvári Rendőrkapitánysággal 
történő együttműködésről  

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 2015. évi 
költségvetésében a Dombóvári 
Rendőrkapitányság támogatására 
elkülönített 1.000.000 forintot – a 
2014. évben fel nem használt és 
visszautalt – 462.844 forint összeggel 
megemeli. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, 

hogy az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének soron következő 
módosításakor a Dombóvári 
Rendőrkapitányság támogatására 
elkülönített keretösszeget az 1.) 
pontban meghatározott támogatási 
mértékkel a költségvetésben vezettesse 
át.   

  
3. A Képviselő-testület javasolja, hogy a 

támogatásból a személyi állomány 
túlóráinak egy része a 2015. évben a 
„Hat vár hat rád” program, a 
Szőlőhegyi búcsú, a Kertvárosi búcsú, 
az Újdombóvári Őszi Fesztivál, a 
Városi Szilveszter, valamint a nemzeti 
ünnepekhez kapcsolódó 
megemlékezések kiemelt rendőri 
biztosításához kerüljön felhasználásra. 

 
Határidő:  
2015. június 15. – a költségvetés 
módosítására 
2015. június 30. – a támogatási szerződés 
megkötésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
 
 
 
 

238/2015. (V. 28.)Kt. határozat 

A Dombóvári Gyermekvilág 
Óvoda átszervezéséről és alapító 

okiratának módosításáról 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvári 
Gyermekvilág Óvodát az alábbiak 
szerint szervezi át: 
- A Dombóvári Gyermekvilág 

Óvoda Csikóstőttősi Tagóvodája 
(7341 Csikóstőttős, Hunyadi tér 
20.) 2015. szeptember 1. napjától 
megszűnik. 

- A Dombóvári Gyermekvilág 
Óvoda Dalmandi Tagóvodája 
(7211 Dalmand, Felszabadulás u. 
14.) 2015. szeptember 1. napjától 
megszűnik. 

- A kiválással érintett 
tagintézményekre, illetve 
feladatellátási helyekre vonatkozó 
rendelkezések az alapító okiratból 
törlésre kerülnek. 

2. A képviselő-testület a Dombóvári 
Gyermekvilág Óvoda alapító 
okiratának módosítását és az egységes 
szerkezetű alapító okiratot a melléklet 
szerint elfogadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az alapító okirat 
módosítását és az egységes szerkezetű 
alapító okiratot aláírja, és intézkedjen a 
törzskönyvi nyilvántartásba való 
változás-bejelentés iránt. 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a Dombóvári 
Gyermekvilág Óvoda csikóstőttősi és 
dalmandi tagóvodáinak 
megszüntetésével kapcsolatos 
nyilatkozatok és intézkedések 
megtételére, illetve a Kocsolai 
Gyermeklánc Óvoda fenntartójával és 
az érintett községi önkormányzatokkal 
a felek közötti elszámolásra és a 
vagyonátadásra vonatkozó 
megállapodás tartalmának 
jóváhagyására és aláírására azzal, hogy 
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a tagóvodák megszüntetése miatt 
felmerülő költségek az érintett 
önkormányzatokat terhelik. 

 
Határidő:  
2015. június 15. – 2. pont tekintetében 
2015. augusztus 31. – 3. pont tekintetében 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati 
Iroda 
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2015. május 28-i képviselő-
testületi ülés 4. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 
 

239/2015. (V. 28.)Kt. határozat 

A gyermekvédelmi és gyermekjóléti 
feladatellátás 2014. évi értékeléséről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a gyermekvédelmi és 
gyermekjóléti feladatellátás 2014. évi 
átfogó értékeléséről szóló beszámolót 
elfogadja.  

 

Határidő: 2015. június 10. – a beszámoló 
továbbítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 

 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2015. május 28-i képviselő-
testületi ülés 6. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 
 

240/2015. (V. 28.)Kt. határozat 

Állami földek művelésre alkalmassá 
tételéről 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megbízza a 
Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási NKft.-t a Nemzeti 
Földalapkezelő Szervezettől, mint 
megbízótól megbízási szerződéssel 

átvett kaposszekcsői 094/41 hrsz.-ú, 
rét, a 094/42 hrsz.-ú rét és árok, 
valamint kivett agyaggödör, a 094/43 
hrsz.-ú szántó, a 0101/15 hrsz.-ú út, 
szántó és kivett szennyvíztároló 
megnevezésű ingatlanok - 
közfoglalkoztatottak bevonásával 
történő - művelési ágnak megfelelő 
hasznosításhoz való alkalmassá 
tételével.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Dombóvári 
Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit 
Kft.-vel kötött együttműködési 
megállapodást kiegészítse a 
földterületek művelésre alkalmassá 
tételére munkafolyamattal és a 
módosítást aláírja.  

 
Határidő:  
2015. június 30. – a megállapodás 
módosítására 
2015. október 15. – a feladat elvégzésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási 
NKft.  
Polgármesteri Kabinet  
 

241/2015. (V. 28.)Kt. határozat 

„Gyermekétkeztetés feltételeit javító 
fejlesztések támogatására” pályázat 

benyújtásáról 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 
a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. 
törvény (a továbbiakban: Költségvetési 
törvény) 3. melléklet II. 9. pont szerinti 
„Gyermekétkeztetés feltételeit javító 
fejlesztések” támogatására. 

 
2. A fejlesztés megvalósulási helye: 

Dombóvári Szivárvány Óvoda és 
Bölcsőde 

7200 Dombóvár, Zrínyi u. 10. 
 
3. A fejlesztés forrásösszetétele: 
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    adatok Ft-ban 

Megnevezés 2015. év 
Saját forrás 759.999 
Hitel 0 
Támogatásból igényelt 
összeg 

14.439.981 

Egyéb támogatás 
(nevesítve) 

0 

Egyéb forrás 0 
Összesen 15.199.980 
 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert és a jegyzőt a pályázat 
benyújtására és aláírására. 

 
Határidő: 2015. május 29. - a pályázat 
benyújtására 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 
 

242/2015. (V. 28.)Kt. határozat 

A Bajza és Bartók utcai útburkolatok 
javításáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja a Bajza utca 
és Bartók Béla utca kritikus szakaszain a 
megsüllyedt útburkolatok sávos javítását. 

A képviselő-testület az útjavítás 
fedezeteként a víziközmű vagyon 
használatáért befolyó, illetve rendelkezésre 
álló bérleti díjat jelöli meg, amennyiben 
erre lehetőség mutatkozik a szakértői 
állásfoglalás alapján. 

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

 
Határidő: 2015. június 30. – a beszerzési 
eljárás megindítására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda: 
 

243/2015. (V. 28.)Kt. határozat 

Dombóvár város környezet- és 
természetvédelmi jelképéről 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a város környezet- és 
természetvédelmi jelképeit a melléklet 
szerint elfogadja és támogatja, hogy a 
jövőben az e témában készülő 
marketingeszközökön azok – az eredeti 
arculatot megőrizve - különböző formában 
szerepeljenek. 

 
Környezetvédelmi jelkép:  
   
 

 
 
Természetvédelmi 
jelkép:

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 
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244/2015. (V. 28.)Kt. határozat 

A közösségi szőlészet program 
kidolgozásáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
a „Közösségi szőlészet” program részletes 
kidolgozását a polgármester szakemberek 
bevonásával megkezdje. 

 
A képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy a program részletes 
tartalmát és költségvetését jóváhagyásra 
ismét terjessze a képviselő-testület elé. 

 
Határidő: 2015. szeptemberi rendes 
testületi ülés 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 
 

245/2015. (V. 28.)Kt. határozat 

A németországi Kernen im Remstal 
testvérvárosba utazó delegációról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete támogatja egy 
önkormányzati delegáció kiutazását a 
németországi Kernen i.R. 
testvérvárosba az újonnan épült 
Városháza épületének 2015. június 
12-re szervezett avató ünnepségére. 

 
2.  A Képviselő-testület az utazással 

kapcsolatban felmerülő költségek 
finanszírozására a város 2015. évi 
költségvetésének 106. Önkormányzat 
cím, III. Dologi kiadások alcím, 25. 
Testvérvárosi és külkapcsolati 
kiadások sora terhére 200.000 forintot 
különít el.  

 
Határidő: 2015. június 12. – delegáció 
utazása Kernen im Remstalba 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet  
 
 

246/2015. (V. 28.)Kt. határozat 

Közterület elnevezésére Saguly 
Károlyról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvár, 3621, 
3659, 3015 és 3048 helyrajzi számú 
területet Saguly Károly térnek nevezi el. 

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

247/2015. (V. 28.)Kt. határozat 

Pályázati szabályzat készítésére történő 
felhatalmazásról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert és a jegyzőt, hogy 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Pályázati Szabályzatát kidolgozza és 
jóváhagyja. 

2. A képviselő-testület a 394/2012. (XII. 
14.) számú határozatával elfogadott „A 
hazai és az Európai Uniós forrásokkal 
kapcsolatos pályázatfigyelés, 
pályázatkészítés és lebonyolítás 
szabályairól” szóló szabályzatot az 1. 
pont szerinti szabályzat jóváhagyásával 
egyidejűleg hatályon kívül helyezi.  

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

 
248/2015. (V. 28.)Kt. határozat 

A Szuhay Sportcentrum 
infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó 

koncepcióterv tartalmának 
jóváhagyásáról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Másfél Építész 
Stúdió által készített, a Szuhay 
Sportcentrum elnevezésű ingatlan 
építészeti vázlattervére vonatkozó 
tervleadási határidő halasztási kérelmét 
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elfogadja, és a teljesítés határidejét 
2015. május 14-re módosítja. 

2. A Képviselő-testület a Szuhay 
Sportcentrum infrastrukturális 
fejlesztésére vonatkozó 
koncepciótervet megismerte, annak 
tartalmát és fejlesztési irányelveit a 
melléklet szerint elfogadja. 

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

 
Határidő: 2015. június 15. – vállalkozási 
szerződés módosítására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:    
Polgármesteri Kabinet  
Városüzemeltetési Iroda 
 

249/2015. (V. 28.)Kt. határozat 

A „nővérszálló” után fizetendő bérleti 
díjról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvár belterület 
2895/1 helyrajzi számú ingatlanon 
található „nővérszálló” után fizetendő 
bérleti díjat nettó 351.000,- Ft/hó 
összegben állapítja meg.  

A Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy a „nővérszálló” 
használata után a kiállított számlát az 
Állami Egészségügyi Ellátó Központ, 
(1085 Budapest, Horánszky u. 15.) mint a 
Kórház tulajdonosi jogokat gyakorlója 
részére küldje meg.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy amennyiben az Állami 
Egészségügyi Ellátó Központ a bérleti díjat 
nem fizeti meg, a fizetési kötelezettségnek 
bíróságon szerezzen érvényt.  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 
befolyt bérleti díjat a „nővérszálló” 
ingatlan felújítására és állagmegóvására 
fordítja. 

 
Határidő: 2015. június 15. – számla 
kiküldésére 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi iroda 
 

250/2015. (V. 28.)Kt. határozat 

A lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról, az átruházott 

hatáskörben tett intézkedésekről, a két 
ülés közötti fontosabb eseményekről 

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

448/2014. (XII. 18.), 477/2014. (XII. 
18.), 11/2015. (I. 29.), 12/2015. (I. 29.), 
32/2015. (I. 29.), 51/2015. (I. 29.), 
112/2015. (III. 26.), 115/2015. (III. 
26.), 118/2015. (III. 26.), 119/2015. 
(III. 26.), 128/2015. (III. 26.), 
145/2015. (III. 26.), 146/2015. (III. 
26.), 161/2015. (IV. 3.), 163/20215. 
(IV. 9.), 164/2015. (IV. 9.), 170/2015. 
(IV. 9.), 176/2015. (IV. 30.), 179/2015. 
(IV. 30.), 180/2015. (IV. 30.), 
181/2015. (IV. 30.), 182/2015. (IV. 
30.), 183/2015. (IV. 30.), 184/2015. 
(IV. 30.), 189/2015. (IV. 30.), 
190/2015. (IV. 30.), 194/2015. (IV. 
30.), 196/2015. (IV. 30.), 198/2015. 
(IV. 30.), 199/2015. (IV. 30.), 
201/2015. (IV. 30.), 202/2015. (IV. 
30.), 204/2015. (IV. 30.), 205/2015. 
(IV. 30.), 209/2015. (IV. 30.), 
210/2015. (IV. 30.), 213/2015. (IV. 
30.), 220-221/2015. (IV. 30.), 
224/2015. (V. 14.), 225/2015. (V. 14.), 
227/2015. (V. 14.), 234/2015. (V. 14.), 
236/2015. (V. 14.) 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. június 15-ig: 208/2015. (IV. 30.), 
2015. június 30-ig: 450/2014. (XII. 
18.), 36/2015. (I. 29.), 70/2015. (II. 
19.), 117/2015. (III. 26.), 125/2015. 
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(III. 26.), 126/2015. (III. 26.), 
228/2015. (V. 14.), 229/2015. (V. 14.), 
2015. július 31-ig: 121/2015. (III. 26.), 
133/2015. (III. 26.), 134/2015. (III. 
26.), 
2015. december 31-ig: 167/2015. (IV. 
9.). 

 
3. a 448/2014. (XII. 18.) számú határozat 

4. pontját és a 37/2015. (I. 29.) számú 
határozatát visszavonja.  

 
251/2015. (V. 28.)Kt. határozat 

A dr. Halmos Ügyvédi Iroda részére 
adott megbízásokról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete, Borúzs Gábor felperes 
és a Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit 
Kft., mint alperes között „munkabér”, 
„illetmény és egyéb” iránt folyamatba tett 
peres eljárásban a bírósági eljárással 
összefüggő ügyvédi munkadíjat és 
költségtérítést a saját költségvetéséből a 
Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. 
havi finanszírozásának terhére biztosítja.  
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a dr. Halmos Ügyvédi 
Iroda részére adott megbízásokról a 
tájékoztatást elfogadja. 
 

252/2015. (V. 28.)Kt. határozat 

Felülvizsgálati eljárás költségeinek 
viseléséről 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Szekszárdi 
Törvényszék 10.Pf.20.730/2014/6. számú 
ítéletével szemben benyújtott 
felülvizsgálati kérelemmel egyetért, és a 
felülvizsgálati kérelemmel kapcsolatos 
költségekre saját költségvetéséből 
fedezetet biztosít, különös tekintettel arra, 
hogy dr. Halmos Péter a felülvizsgálati 
kérelemben tárgyalás tartását kérte. 
 
Határidő: azonnal – döntés továbbítására 
Felelős: Szabó Loránd polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda  
 

253/2015. (V. 28.)Kt. határozat 

A dombóvári közvilágítás energetikai 
veszteségfeltárása és tenderterv 

elkészítése tárgyú szerződés 
módosításáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a dombóvári 
közvilágítás energetikai veszteségfeltárása 
és tenderterv készítése tárgyban a Sistrade 
Kft.-vel kötött vállalkozási szerződésben 
foglalt teljesítési határidőt 2015. május 29-
ig meghosszabbítja.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés tartalmának 
jóváhagyására és annak aláírására.  
 

254/2015. (V. 28.)Kt. határozat 

A parkfenntartási feladatokra kötött 
szerződés meghosszabbításáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel 
parkfenntartási feladatokra megkötött 
szerződést a közbeszerzési eljárás során 
kiválasztott vállalkozóval kötendő 
szerződés hatályba lépésének napját 
megelőző napig meghosszabbítja. 

 
255/2015. (V. 28.)Kt. határozat 

 
A Kórház utcai szennyvíz-átemelő részét 

képező aprító cseréjéről 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Kórház utcai 
szennyvíz-átemelő tartozékaként működő 
aprító cseréjével kapcsolatban kéri 
megvizsgálni az üzemeltető DRV Zrt.-nek 
az aprító karbantartásával kapcsolatos 
tevékenységét és a karbantartási előírások 
betartását. 
 
A Képviselő-testület a vizsgálat eredménye 
alapján hoz döntést az aprító 
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kicseréltetéséről a víziközmű vagyon 
használatáért befolyó, illetve rendelkezésre 
álló bérleti díjból. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a vizsgálat lefolytatására és 
annak eredményének képviselő-testület elé 
terjesztésére. 
 
Határidő: 2015. június 30. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 

256/2015. (V. 28.)Kt. határozat 

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 
vízórák hitelesítésével kapcsolatos 

kérelmének elutasításáról 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a 
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 
üzemeltetésre átvett, lejárt hitelességű 
vízmérő órák hitelesítésére az 
önkormányzat költségére kerüljön sor. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, 
hogy a fentiekről tájékoztassa az 
üzemeltetőt. 
 
Határidő: azonnal – a tájékoztatásra 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 

257/2015. (V. 28.)Kt. határozat 

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 
vízminőség-probléma megoldásával 

kapcsolatos javaslatának elutasításáról 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a 
város ivóvízhálózatán a hálózatba adott 
ivóvíz jó minősége megőrzése érdekében 
az önkormányzat költségén 
utófertőtlenítőszer adagolására kerüljön 
sor.  
 

A képviselő-testület felkéri az üzemeltetőt, 
hogy az álláspontját támassza alá és 
vizsgálja meg a saját hatáskörébe tartozó 
döntések lehetséges pozitív hatását a 
kérdéses problémára. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, 
hogy a fentiekről tájékoztassa az 
üzemeltetőt. 
 
Határidő: azonnal – a tájékoztatásra 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 

258/2015. (V. 28.)Kt. határozat 
 

A személyes gondoskodás keretébe 
tartozó szociális és gyermekjóléti 

feladatok egy társulásban való 
részvétellel és egy intézmény útján 

történő ellátásáról 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete azt az elvi döntést 
hozza, hogy 2016. január 1-jétől a 
Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató 
Társulásban való részvétellel a 
„Kapaszkodó” Szociális és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltató 
Központ útján biztosított, a személyes 
gondoskodás keretébe tartozó szociális 
és gyermekjóléti feladatokat a 
Dombóvári Szociális 
Intézményfenntartó Társulás 
fenntartásában működő Egyesített 
Szociális Intézmény útján kívánja 
ellátni. A képviselő-testület felkéri a 
Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató 
Társulásban delegált képviselőt, hogy 
tájékoztassa a Társulási Tanács és a 
Társulásban résztvevő 
Önkormányzatok képviselőit a 
képviselő-testület elvi döntéséről. 

2. A képviselő-testület felkéri a 
Dombóvári Szociális 
Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Tanácsába delegált képviselőt, hogy 
tájékoztassa a Társulási Tanács és a 
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Társulásban résztvevő önkormányzatok 
képviselőit Dombóvár Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 
álláspontjáról és kérje ki véleményüket 
az Egyesített Szociális Intézmény 
átszervezéséről. 

3. A képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy a 2. pont szerinti 
véleményektől függően terjessze a 
képviselő-testület elé a Dombóvári 
Szociális Intézményfenntartó Társulás 
társulási megállapodásának 
módosítására, illetve a „Kapaszkodó” 
Alapszolgáltató Központot fenntartó 
Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató 
Társulásból való kiválásra vonatkozó 
javaslatot. 

4. A képviselő-testület hangsúlyozza azt, 
hogy a Dombóvár Térségi Humán 
Szolgáltató Társulásban társulási tag 
önkormányzatok érdekeit 
messzemenőkig figyelembe veszi az 
átszervezés során. A képviselő-testület 
azon elvi döntést hozza, hogy a 
feladatellátás biztosítása érdekében 
nyitott a kistelepülések Dombóvári 
Szociális Intézményfenntartó 
Társulásba történő csatlakozásához. 

5. A képviselő-testület felkéri Kiss Béla 
alpolgármestert, hogy dr. Nagy Janka 
Teodórának, a szociális 
szolgáltatástervezési koncepció 
elkészítésével megbízott szakmai 
vezetőnek a véleményét kérje ki a fenti 
pontokban foglaltakról és arról a 
képviselő-testületet tájékoztassa. 

 
Határidő:   
2015. június 15. – a 2. pont tekintetében 
2015. június 30. – a 3. pont tekintetében 
Felelős:  
Társulási Tanácsba delegált képviselő 
Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati 
Iroda 
 
 

259/2015. (V. 28.)Kt. határozat 
 

A Dombóvári Művelődési Ház 
Közösségi Nonprofit Kft. 2014. évi 

beszámolójáról, 2015. évi üzleti tervéről 

1.) Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvári 
Művelődési Ház Közösségi 
Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi 
egyszerűsített beszámolóját 11.750 eFt 
eszköz és forrás oldali egyezőséggel, -
2.789 eFt mérleg szerinti eredménnyel 
elfogadja. 
 

2.) Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvári 
Művelődési Ház Közösségi 
Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi 
üzleti tervét elfogadja. 
 

3.) Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvári 
Művelődési Ház Közösségi 
Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi 
közhasznúsági jelentését elfogadja. 
 

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Dombóvári 
Művelődési Ház Közösségi 
Szolgáltató Nonprofit Kft. soron 
következő taggyűlésén a döntést 
képviselje. 
 

A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2015. május 28-i képviselő-
testületi ülés 7. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 
 

260/2015. (V. 28.)Kt. határozat 

A Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 2014. 

évi beszámolójáról, 2015. évi üzleti 
tervéről 

1.) Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvári 
Város- és Lakásgazdálkodási 
Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített 
beszámolóját elfogadja. 
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Az eszközök és a források végösszegét 
egyezően 127.795 eFt végösszegben, a 
mérleg szerinti eredményt 1.894 eFt 
összegben fogadja el. 
 

2.) Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvári 
Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit 
Kft. 2015. évi üzleti tervét elfogadja. 
 

3.) Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvári 
Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit 
Kft. 2014. évi közhasznúsági jelentését 
elfogadja. 

 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2015. május 28-i képviselő-
testületi ülés 7. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 
 

261/2015. (V. 28.)Kt. határozat 

A Dombóvár és Környéke Víz- és 
Csatornamű Kft. 2014. évi 

beszámolójáról 

1.) Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvár és 
Környéke Víz- és Csatornamű Kft. 
2014. évre vonatkozó, számviteli 
törvény szerinti beszámolóját 
megtárgyalta. A Képviselő-testület a 
beszámolót 235.773 eFt eszköz és 
forrás oldali egyezőséggel, -36.941 eFt 
mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Dombóvár és 
Környéke Víz- és Csatornamű Kft. 
soron következő taggyűlésén a döntést 
képviselje. 

 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2015. május 28-i képviselő-
testületi ülés 7. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 
 
 
 

262/2015. (V. 28.)Kt. határozat 

A Dombó-Média Kft. 2014. évi 
beszámolójáról 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombó-Média Kft. 
2014. évre vonatkozó, számviteli törvény 
szerinti beszámolóját megtárgyalta. A 
Képviselő-testület a beszámolót 1.066 eFt 
eszköz és forrás oldali egyezőséggel,      -
1.776 eFt mérleg szerinti eredménnyel 
elfogadja. 
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2015. május 28-i képviselő-
testületi ülés 7. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 
 
 

263/2015. (V. 28.)Kt. határozat 

Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. 
könyvvizsgálói feladatainak ellátásáról 

1. Dombóvár Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete támogatja, hogy az ÖKO-
DOMBÓ Nonprofit Kft. 
könyvvizsgálói feladatainak ellátása 
érdekében a RÉGIÓ Kft.-vel kötött 
megbízási szerződés 2016. május 
31-ig kerüljön meghosszabbításra. 

2. A Képviselő-testület az ÖKO-
DOMBÓ Nonprofit Kft. 2015. 
május 21-én tartott taggyűlésén 
születetett határozatot utólag 
jóváhagyja. 

Határidő: 2015. május 31. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  
Városüzemeltetési Iroda  
ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. 
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264/2015. (V. 28.)Kt. határozat 
 

Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. 
felügyelő-bizottsági tagjának 

megválasztásával kapcsolatos taggyűlési 
döntésről 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jóváhagyja az ÖKO-
DOMBÓ Nonprofit Kft. taggyűlésén 
hozott 4/2015. (05.21.) taggy.sz. 
határozatot, amellyel a taggyűlés az ÖKO-
DOMBÓ Nonprofit Kft. felügyelő-
bizottsági tagjának a Dél-Kom Nonprofit 
Kft. indítványára Leitol Csabát választotta 
meg 2015. június 1. napjától 2019. 
december 31. napjáig terjedő időre. 

 
Határidő: 2015. május 31. – a döntésről 
való értesítésre 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati 
Iroda 
 

265/2015. (V. 28.)Kt. határozat 

A házhoz menő zöldhulladékgyűjtés 
gyakoriságának módosításáról 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja, hogy a 
házhoz menő zöldhulladék gyűjtésére a 
2015. évtől 4 alkalommal kerüljön sor, 
melyre a költségvetésében biztosít 
fedezetet. 

2. A Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy a települési 
hulladékról szóló önkormányzati 
rendelet felülvizsgálatára irányuló 
javaslatot ennek megfelelően terjessze 
a Képviselő-testület elé. 

Határidő: 2015. júniusi rendes ülés – az 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda, ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. 
 
 
 

266/2015. (V. 28.)Kt. határozat 

A művelődési ház szolgáltatásairól 
készült kérdőíves felmérésről 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a lakosság Művelődési 
Házzal szemben támasztott szolgáltatási és 
kulturális igényeiről készült felmérésről 
szóló tájékoztatót elfogadja.  
 

267/2015. (V. 28.)Kt. határozat 
 

Az önkormányzat tulajdonában lévő 
lakások és helyiségek bérletére 
vonatkozó rendelettervezetről 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások és helyiségek 
bérletére vonatkozó szabályokról szóló 
önkormányzati rendelet tervezetét a 
melléklet szerinti tartalommal első 
olvasatban elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy a rendelettervezetet 
hirdetményi úton 15 napra tegye közzé, 
majd a 2015. júniusi rendes 
képviselőtestületi ülésen ismételten 
terjessze elő. 

 
Határidő: 2015. május 30. - a 
közzétételre,  
                 2015. júniusi rendes ülés - az 
ismételt előterjesztésre 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2015. május 28-i képviselő-
testületi ülés 10. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 
 

268/2015. (V. 28.)Kt. határozat 

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadói jogainak visszavételéről 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások és 
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helyiségek bérletére vonatkozó 
szabályokról szóló 43/2006. (XII. 20.) 
önkormányzati rendelet 3. számú 
mellékletében szereplő nem lakás 
céljára szolgáló helyiségekre 
vonatkozó bérleti szerződéseket a 
Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-től 
változatlan feltételekkel a bérbeadó 
személyében történt jogutódlásra 
hivatkozással átveszi. 

2. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkéri a 
Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-t, 
hogy az 1. pontban meghatározott 
szerződések alapján kiszámlázott 
bérleti díjak elszámolásával 
kapcsolatban 2015. június 30-ig 
folytasson le egyeztetést a tulajdonos 
önkormányzattal. 

3. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert az önkormányzati 
tulajdonú bérlakások és nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek 
gazdálkodásáról szóló megbízási 
szerződés módosítására. 

 
Határidő: 2015. június 30. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  
Városüzemeltetési Iroda 
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási 
Nonprofit Kft. 
 

269/2015. (V. 28.)Kt. határozat 

Kárpátaljai Csoma község pénzbeli 
támogatásáról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete csatlakozni kíván a 
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 
Államtitkársága és a Kárpátaljai 
Segélyek Koordinációs Testülete által 
meghirdetett segélyakcióhoz, melynek 
célja a gazdasági válság okozta 
helyzetben a kárpátaljai magyar 
közösségek pénzbeli támogatása. 

 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban 

megnevezett segélyakció keretében 
Tiszacsoma (Csoma) község részére 
200.000 Ft pénzbeli támogatást biztosít 
a 106. Önkormányzat cím, III. Dologi 
kiadások alcím, 25. Testvérvárosi és 
külkapcsolati kiadások sora terhére. 

 
3. A támogatás felhasználásának 

lebonyolítására szerződéses keretek 
között kerül sor, mely során a 
lebonyolító szerv a Csomai Kultúrház, 
vagy - amennyiben nem lehetséges, 
mert hivatalosan nem bejegyzett 
szervezet – a Csomai Görögkatolikus 
Egyházközség. 

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

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

270/2015. (V. 28.)Kt. határozat 

A Szuhay Sportcentrum kültéri 
pályafejlesztéséről 

 
1. Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-
testülete támogatja a Szuhay 
Sportcentrum kültéri 
pályafejlesztésére vonatkozó 
javaslatot, melynek megvalósítására 
a MLSZ „Sporttelephely felújítási 
program” tao előminősítéses 
pályázat keretében nyílik 
lehetőség. 

2. A Képviselő-testület hozzájárul, 
hogy az 1. pontban nevesített 
ingatlanon megvalósuló 
fejlesztésekhez (pályafelújítás és 
tárgyi eszközbeszerzés) Dombóvár 
Város Önkormányzata a Dombóvári 
Focisuli Egyesület részére a 30%-os 
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önrészt az alábbiak szerint 
biztosítsa: 
- pályafelújítás költségei 

1.009.078 .- 
- öntöző berendezés 150.000.- 
- vonalzógép 60.000.- 
- lelátó fejlesztése, székek: 

150.000.- 
Összesen: 1.369.078 Ft 

3. A Képviselő-testület támogatja, 
hogy a sportpálya felújítási program 
keretében a Katona József utcai 
sporttelepen szükséges 
pályafelújítások megtörténjenek a 
center- és edzőpályán, mely 
összeghez a 30%-os önrészt – 
310.515 Ft - szintén biztosítja. 

4. A Képviselő-testület hozzájárulását 
adja a DVMSE center pályája 
esetében 2 db labdafogó háló 
beszerzését, melynek várható 
költsége 100.000 Ft. 

5. A Képviselő-testület a 2-4. pontban 
részletezett sporttelephely 
fejlesztésekhez a város 2015.évi 
költségvetésében a 106. 
Önkormányzat cím, V. Egyéb 
működési célú kiadások alcím, 4. 
Általános tartalék előirányzat 
terhére br. 1.780.000 Ft forrást 
különít el. 

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

 
Határidő: 2015. június 15. – támogatási 
szerződés aláírására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 
 

271/2015. (V. 28.)Kt. határozat 

A szelektív hulladékgyűjtő szigetek 
környezetének rendezéséről 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megbízza a 
Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatot a város területén lévő 
szelektív hulladékgyűjtő szigetek és a 
Dombóvár-Szőlőhegy, Nyergesi 
buszforduló mellett található 
hulladékgyűjtő konténerek 
környezetének rendben tartásával. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a Dombóvári Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 1. pont 
szerinti közfeladat ellátásához 
kapcsolódó gépkocsi futás 
költségtérítése meghatározásának 
módjára. A hulladékgyűjtő szigetek 
rendben tartásának gyakoriságát a 
polgármester a Városüzemeltetési 
Irodán keresztül határozza meg és 
gondoskodjon a tényleges gépkocsi 
futás mértékének ellenőrzéséről. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert a szükséges 
jognyilatkozatok megtételére. 

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

272/2015. (V. 28.)Kt. határozat 

Mentőállomás vizesblokkjának 
felújításáról 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a mentőszemélyzet 
munkavégzési feltételeinek javítása 
érdekében támogatja a Jókai utca 3. sz. 
alatti dombóvári mentőállomás 
vizesblokkjának felújítását. 

A felújítási munkák elvégzésével a 
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási 
Nonprofit Kft.-t kívánja megbízni, és 
felhatalmazza a Polgármestert a 
megrendelés aláírásával. 

A Képviselő-testület a felújítási munkák 
elvégzésére bruttó 550.000,- Ft összeget 
biztosít a 2015. évi költségvetéséből. 

Határidő: 2015. július 15. - a felújítás 
elvégzésére 
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Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 

273/2015. (V. 28.)Kt. határozat 
 
A víziközmű-fejlesztésekkel kapcsolatos 
műszaki tanácsadói feladatok ellátására 

kötött szerződés módosításáról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 2. pontban 
foglaltak szerint módosítja az 
önkormányzatot terhelő víziközmű-
fejlesztésekkel kapcsolatos műszaki 
tanácsadói feladatok ellátására a 
Dombóvár és Környéke Víz- és 
Csatornamű Kft.-vel 2013. október 31-
én kötött Megbízási szerződést. 

2. A megbízási díj 2015. június 1-jével 
kezdődően havi 400.000,- Ft + Áfa 
összegre módosul. 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a megbízási szerződés 
módosításának aláírására. 

 
Határidő: 2015. május 31. – a 
szerződésmódosítás aláírására 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 

274/2015. (V. 28.)Kt. határozat 
 
Pályázat benyújtásáról a helyi közösségi 

közlekedés támogatására 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatási kérelmet 
nyújt be a Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről szóló 2014. évi 
C. törvény 3. melléklet I.5. pontjában 
meghatározott települési önkormányzatok 
helyi közösségi közlekedésének 
támogatására. 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy: 

- a helyi közlekedést 2015. január 1-
jétől 2015. december 31-éig 
folyamatosan fenntartja, 

- a helyi közlekedés működtetéséhez 
(folyamatos üzemeltetéséhez és 
eszközfenntartási ráfordításaihoz), 
valamint fejlesztéséhez 2014. évre 
vonatkozóan a kérelem 
benyújtásáig 41.390.554 forint saját 
forrásból származó, vissza nem 
térítendő önkormányzati támogatást 
számolt el, 

- a szolgáltatóval a közszolgáltatási 
szerződést pályázati eljárás útján 
kötötte meg. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a támogatási kérelemhez 
szükséges nyilatkozatok megtételére, a 
kérelem benyújtására. 

 
Határidő: 2015. június 11. – a 
támogatási kérelem benyújtására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
 
A Képviselő-testület a 275-278/2015. (V. 
28.) Kt. számú határozatokat zárt ülésen 
hozta 
 

275/2015. (V. 28.)Kt. határozat 

A Dombó-Coop Kereskedelmi és 
Szolgáltató Zrt. részére közterület-

használati díj elengedéséről 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
a Dombó-Coop Kereskedelmi és 
Szolgáltató Zrt. a Dombóvár, Hunyadi tér 
5. és Hunyadi tér 13. szám közötti kb. 
2000 m2 nagyságú területet 2015. június 
19. 20.00 órától 2015. június 21. 12.00 
óráig közterület-használati díj 
megállapítása nélkül használja. 

Határidő: azonnal – a döntés 
továbbítására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
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276/2015. (V. 28.)Kt. határozat 
 

A Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 

ügyvezetője megbízatásának 
megszüntetéséről és új ügyvezető 

megválasztásáról 
 
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 
döntéseket hozza: 
 
1. A képviselő-testület elfogadja a 

Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének, Varga-Stadler 
Gábornak az ügyvezetői megbízatásról 
való lemondását 2015. június 1-jével. 

 
2. A képviselő-testület a Dombóvári 

Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit 
Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával 
2015. június 1-től 2015. július 31-ig 
Reichert Gyulánét bízza meg havi 
330.000,-Ft megbízási díj ellenében, 
valamint az ügyvezető jogosult 
legfeljebb havi 30.000,-Ft saját 
gépjárműhasználat utáni 
költségtérítésre. Reichert Gyuláné 
megbízatását a felügyelő-bizottság 
elnökének ellenjegyzése mellett 
végezheti. 

 
3. A képviselő-testület felkéri Varga-

Stadler Gábor ügyvezetőt, hogy a 
Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-nál 
munkaviszonyban álló Reichert 
Gyuláné részére haladéktalanul adjon 
teljeskörű és korlátozás nélküli 
meghatalmazást arra, hogy a cég 
ügyeiben és képviseletében önállóan 
eljárjon. 

 

A Képviselő-testület felkéri a 
felügyelőbizottság elnökét az ügyvezető 
megbízási szerződésének az aláírására. 
 
Határidő: 2015. május 31. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:   
Önkormányzati Iroda 
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási 
Nonprofit Kft. 
 

277/2015. (V. 28.)Kt. határozat 
 

A Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 
ügyvezetői tisztségének betöltésére 

irányuló pályázat kiírásáról 
 

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 pályázatot ír ki a 
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási 
Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak 
2015. augusztus 1-jétől 2017. december 
31-ig tartó határozott időtartamra szóló 
ellátására. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot a 
pályázati felhívás jóváhagyására és 
közzétételére, és a felkéri a bizottság 
elnökét a pályázatok testület elé 
terjesztésére. 
 
Határidő: 2015. június 6. 
Felelős: Talapka Rudolf bizottsági elnök 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati 
Iroda 
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278/2015. (V. 28.)Kt. határozat 

A Dombóvár és Környéke Víz- és 
Csatornamű Kft. ügyvezetője 

megbízatásának megszüntetéséről és új 
ügyvezető megválasztásáról 

 
I. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete, mint a Dombóvár 
és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. 
többségi tulajdonosa az alábbiakról 
rendelkezik, illetve hatalmazza fel az 
Önkormányzat képviseletében eljáró 
polgármestert: 

 
1. A képviselő-testület hozzájárul 

Varga-Stadler Gábor ügyvezető 
munkaviszonyának közös 
megegyezéssel való 
megszüntetéséhez azzal, hogy az 
ügyvezető a munkaviszony 
megszüntetésével kapcsolatban 
egyhavi mértékű végkielégítésre 
jogosult, és felhatalmazza a 
polgármestert a közös 
megegyezéssel kapcsolatos okirat 
aláírására, amelynek hatályba 
lépésének feltétele a taggyűlés 
jóváhagyása. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a 
döntés képviseletére a taggyűlésen. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza 
a polgármestert, hogy 
kezdeményezze a taggyűlés 
összehívását, és a taggyűlésen a 
Kft. ügyvezetőjének Varga-Stadler 
Gábor munkaviszonyának 
megszűnése napjától Nagy Sándort 
válassza meg bruttó 50.000,-Ft/hó 
összegű megbízási díj ellenében 
határozatlan időre. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza 
a polgármestert az ügyvezető 
megbízási szerződésének aláírására. 

 
II. A képviselő-testület a 223/2015. (V. 

14.) Kt. határozatának 3. pontját 
visszavonja. 

 

Határidő: 2015. május 31. - a 
munkaviszony közös megegyezéssel 
történő megszüntetéséről szóló okirat 
aláírása, taggyűlés összehívásának 
kezdeményezése 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős:  
Dombóvár és Környéke Víz- és 
Csatornamű Kft. 
Önkormányzati Iroda 

 

279/2015. (V. 28.)Kt. határozat 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására” pályázat 

benyújtásáról 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 
2. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) 
pontok szerinti „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására”. 
 
A pályázati alcélok közül a következők 
megvalósítását helyezi előtérbe: 
a) Kötelező feladatot ellátó intézmények 

fejlesztése, felújítása: 
- Bezerédj Amália Óvoda 4 db 

vizesblokk felújítása,  
- Dombóvári Közös Önkormányzati 

Hivatal akadálymentesítése, 
ablakok cseréje 

b) Belterületi utak, járdák felújítása 
- Perczel, Gárdonyi, Munkácsy, 

Kéknefelejcs utca, Bezerédj utcai 
járda keleti oldal, Teleki utcai 
járda keleti oldal, Kossuth utcai 
járda keleti oldal 

c) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport 
infrastruktúra-fejlesztés, felújítás 

- Szuhay-Sportközpont felújítása 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a fenti pályázati célok közül 
- a pályázati kiírásban meghatározott 
maximális támogatási mérték 
figyelembevételével - a benyújtandó 
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konkrét célok meghatározására, és a saját 
forrás vállalására. 
A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert és a jegyzőt a pályázat 
benyújtására és aláírására.  

 
Határidő: 2015. június 9.  
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 
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RENDELET 

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

A Képviselő-testület 2015. május 28-i rendes ülésén elfogadott rendelete: 
 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete 

a környezet védelméről szóló 30/2011. (VII. 5.) 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) bekezdésének 2., 5. és 11 pontjában foglalt 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 
 

1. § 
 
(1) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének a környezet védelméről szóló 

30/2011. (VII.5.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 15.§ (5) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(5) Közterületre fás szárú növény csak a polgármester írásbeli engedélyével telepíthető. 
A telepített növény fenntartásáról – mint a növény a fás szárú növények védelméről szóló 
346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti használója - a kérelmező köteles 
gondoskodni.” 

 
(2) A Rendelet 15. §-a a következő (7) – (8) bekezdéssel egészül ki: 

 
„(7) Belterületi közterületen gyomirtásra kizárólag olyan anyag használható, amely a 
gyomnövényektől megvédendő, a közterületen  lévő kultúrnövény egészségét nem 
veszélyezteti. 

 
(8) A (7) bekezdésben foglaltakat megsértő ingatlan-tulajdonost a polgármester a 
közterület helyreállítására kötelezheti.” 

2.§ 

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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