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HATÁROZATOK

Dombóvár Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2016.  július  25-i  rendkívüli
ülésén elfogadott határozatai:

337/2016. (VII. 25.) Kt. határozat

a települési állati melléktermék
gyűjtőhely működtetéséről

Dombóvár  Város  Önkormányzatának
Képviselő-testülete  a  TO-021/30/71-
6/2015. számon nyilvántartott,  Dombóvár,
Lucza  hegyi  utcai,  291/19  hrsz.  alatti
ingatlanon  lévő  települési  állati
melléktermék  gyűjtőhely  működtetésével
az  ÖKO-DOMBÓ  Nonprofit  Kft.-t  bízza
meg  azzal,  hogy  a  gyűjtőhelyet  a  Lucza
hegyi  utcai  hulladékudvarral  megegyező
nyitvatartási idővel kell működtetni.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a
polgármestert  a  cég  taggyűlése
összehívásának kezdeményezésére, és azon
a  gyűjtőhely  működtetésével,  illetve  a
Lucza  hegyi  utcai  hulladékudvarnak  a
települési  hulladékkal  kapcsolatos  helyi
közszolgáltatásról szóló 29/2015. (IX. 30.)
önkormányzati  rendeletben  megállapított
nyitvatartásával  kapcsolatos  döntés
képviseletére,  valamint  az ÖKO-DOMBÓ
Nonprofit  Kft.-vel  a  gyűjtőhely
működtetéséről  szóló  szerződés
megkötésére,  és  az  egyéb  szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
A szerződés azt követően lép hatályba, ha
az  ÖKO-Dombó  Nonprofit  Kft.  a
tevékenység  végzéséhez  szükséges
engedélyeket megszerzi. 

Határidő: 2016. augusztus 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda

338/2016. (VII. 25.) Kt. határozat

a Dombóvári Város- és
Lakásgazdálkodási NKft. beszámolási

kötelezettségéről 

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának
Képviselő-testülete  az  54/2016.  (II.
11.)  Kt.  határozat  5.  pontját
visszavonja. 

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának
Képviselő-testülete  a  Dombóvári
Város-  és  Lakásgazdálkodási  Nkft.
ügyvezetőjét  kötelezi,  hogy  az  Nkft.
által  elvégzett  feladatokról  havonta
adjon  tájékoztatást.  A  tájékoztatás
tartalmazza  részletes  bontásban  a
munkanemeket,  a  munkanemekhez
tartozó  költségeket  és  ezeket
megalapozó önköltségszámítást. 

3. A Képviselő-testület  elrendeli,  hogy a
tárgyhónapban elvégzett  munkákról és
a hozzá kapcsolódó költségszámításról
a  jelentési  kötelezettség  határideje  a
tárgyhónapot  követő  hónap 10.  napja.
Ha  a  hónap  10.  napja  szabad,  vagy
munkaszüneti napra esne, akkor az azt
követő  első  munkanap  a  jelentési
kötelezettség határideje. 

4. Dombóvár  Város  Önkormányzatának
Képviselő-testülete  felkéri  az
ügyvezetőt,  hogy  a  közszolgáltatási
szerződés  II/5.  pontjában foglaltaknak
szíveskedjenek eleget tenni és minden
hét pénteki napon 12 óráig elektronikus
formában  a  következő  hétre  tervezett
munkákról  a  tájékoztatóját  az
onkormanyzat@dombovar.hu,  és  az
abraham.monika@dombovar.hu  e-
mail-címekre juttassa el. 

mailto:onkormanyzat@dombovar.hu
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5. A  Képviselő-testület  felkéri  a
Dombóvári  Közös  Önkormányzati
Hivatal  jegyzőjét,  hogy  a
közszolgáltatási  szerződés  V.
pontjában  foglalt  ellenőrzési
kötelezettségének úgy is tegyen eleget,
hogy az Nkft. minden péntek 12 óráig
eljuttatott  tervezett  tevékenységekről
szóló tájékoztatója alapján is folytassa
le  –  annak  megvalósulásáról  –  az
ellenőrzési tevékenységet.  

Határidő: 2016. július 26. - a határozatról
való értesítésre
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda

339/2016. (VII. 25.) Kt. határozat

leromlott városi területek
rehabilitációjára irányuló pályázat

benyújtásáról

1. Dombóvár  Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatja,  hogy  a  TOP-4.3.1-15
Leromlott  városi  területek
rehabilitációja  tárgyú  felhívás
keretében  a  Mászlony,  a  Szigetsor-
Vasút, valamint a Kakasdomb-Erzsébet
utcai  akcióterület  infrastrukturális
fejlesztésére egy-egy,  összesen  három
támogatási  kérelmet  nyújtson  be  az
önkormányzat.

2. A  Képviselő-testület  jóváhagyja,
hogy  az  1.  pont  szerinti  támogatási
kérelem  konzorciumi  formában
kerüljön  benyújtásra  a  Dombó-Land
Kft.-vel,  mely  során  a
konzorciumvezető  Dombóvár  Város
Önkormányzata,  valamint  támogatja,
hogy  a  KEHOP-5.4.1.
Szemléletformálási  programok  című
pályázat esetében is a cég konzorciumi
partnerként jelenjen meg.

Határidő: 2016. augusztus 1. - támogatási
kérelmek  benyújtása  a  TOP-4.3.1-15
kódszámú felhívásra

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Polgármesteri
Kabinet

340/2016. (VII. 25.) Kt. határozat

Egészség Sportpark kialakításáról

1. Dombóvár  Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatja  az  Egészség  Sportpark
Programban  történő  részvételt,  és  az
alábbi  sportparkok  kialakítására  nyújt
be támogatási kérelmet:

- Újdombóvár (körforgalom)
A típus 5 eszközös

- Szőlőhegy (sportpálya)
B típus 7 eszközös

- Teleki udvar (játszótér)
C típus 8 eszközös

- Kertváros (Szent László park)
C típus 8 eszközös

- Szigeterdő
D típus 15 eszközös

2. A  Képviselő-testület  jóváhagyja,
hogy  az  1.  pontban  megnevezett
program  keretein  belül  az
önkormányzat  támogatási  igényt
nyújtson be a Dombóvári Illyés Gyula
Gimnázium  területén  200  méteres
futókör  kialakítására,  melyhez
szükséges  50%-os  önerő  várható
mértéke  3  millió  Ft.  A  Kertvárosban
kialakítandó rekortán futókör esetében
az önkormányzat abban az esetben tart
igényt  futópálya  kialakítására,
amennyiben  a  jelenlegi  adottságok
(aszfaltozott felület) beleszámítanak az
önerő értékébe,  valamint  engedélyezik
a jelenlegi futókör megnagyobbításával
a 400 méteres pálya kialakítását.

3. A  Képviselő-testület  a  tervezett
futókör  kialakításához  50%-os
önerőként elkülönít  3 millió forintot a
város  2016.  évi  költségvetésének
terhére.

Határidő:  2016. augusztus 15. – pályázat
benyújtására
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Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Polgármesteri
Kabinet

341/2016. (VII. 25.) Kt. határozat

a 2016. július 13-i viharkárok miatt vis
maior pályázat beadásáról

Dombóvár  Város  Önkormányzatának
Képviselő-testülete  pályázatot  nyújt  be  a
Belügyminisztériumhoz  vis  maior
támogatás címen.

A  káresemények  megnevezése:  a  2016.
július 13-i viharkárok
A káresemények pontos helye:
1. lapostető leázás, 

helye:  Dombóvári  Gyermekvilág
Óvoda, 
7200 Dombóvár, III. u. 34. 3204 hrsz.

2. lapostető leázás,
helye:  Dombóvári  Szivárvány  Óvoda
és Bölcsőde, 
7200  Dombóvár,  Zrínyi  u.  10.  485
hrsz.

3. lapostető leázás,
helye:  Dombóvári  Szivárvány  Óvoda
és  Bölcsőde  Bezerédj  Amália
Tagintézmény, 
7200 Dombóvár, Bezerédj u. 33. 1078
hrsz.

4. zsindelyfedés  megrongálódása,
leázás
helye: Szuhay Sportcentrum épülete, 
7200 Dombóvár, Földvár u. 18. 1890
hrsz.

A káresemény forrásösszetétele:

 Megnevezés 2016. év
Ft

%

Saját  forrás
(biztosítási
összeg nélkül)

900.000 30

Biztosító
kártérítése

0 

Egyéb forrás 0 
Vis  maior
támogatási

2.100.000 70

igény
Források
összesen

3.000.000 100

A  károk  helyreállításának  tervezett
összköltsége bruttó 3.000.000 Ft, melyre a
fedezetet  az  Önkormányzat  részben  tudja
biztosítani. 

Dombóvár  Város  Önkormányzatának
Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy
a  káreseménnyel  érintett  ingatlanok,
vagyonelemek a tulajdonát képezik.

A  károsodott  épületek  az  Önkormányzat
alábbi  kötelező  feladatának  ellátását
szolgálják:
1. Dombóvári  Gyermekvilág  Óvoda,

Dombóvár,  III.  u.  34.  3204  hrsz.,
óvodai ellátás - kötelező feladat

2. Dombóvári  Szivárvány  Óvoda  és
Bölcsőde, Dombóvár, Zrínyi u. 10. 485
hrsz. óvodai ellátás - kötelező feladat

3. Dombóvári  Szivárvány  Óvoda  és
Bölcsőde  Bezerédj  Amália
Tagintézmény, Dombóvár, Bezerédj u.
33. 1078 hrsz. óvodai ellátás -  kötelező
feladat

4. Szuhay  Sportcentrum  Dombóvár,
Földvár  u.  18.,  1890  hrsz.
sportlétesítmény - kötelező feladat

A  bekövetkezett  káreseménnyel
kapcsolatban  az  Önkormányzat
biztosítással rendelkezik.
Biztosítótársaság  megnevezése:  Aegon
Magyarország Zrt.
Biztosítási szerződés száma: 68709
Az  adott  káreseményekre  biztosítási
összeget igényelt az Önkormányzat.
A  képviselő-testület  vállalja  a  károsodott
ingatlanoknak  a  költséghatékonyság  és  a
megvalósíthatóság  szempontjaira
tekintettel történő helyreállítását.

Az  Önkormányzat  más  –  a  tulajdonában
lévő  –  vagyontárggyal  a  feladatát  nem
tudja ellátni.

A képviselő-testület a saját forrás összegét
Dombóvár  Város  Önkormányzata
Képviselő-testületének  2016.  évi
költségvetéséről  szóló  10/2016.  (II.  17.)
önkormányzati rendeletében biztosítja.



Dombóvári Közlöny                                           -   5   -                                      XII. évfolyam 11. szám

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a
polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda

342/2016. (VII. 25.) Kt. határozat

közkifolyók megszüntetéséről 

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának
Képviselő-testülete  a  víziközmű-
szolgáltatásról  szóló  2011.  évi  CCIX.
törvény és  a  számvitelről  szóló 2000.
évi  C.  törvénnyel  összhangban  -
figyelemmel  a  Képviselő-testület
395/2015. (IX. 24.) Kt. határozatára - a
határozatban  szereplő  közkifolyókat
megszünteti.  A  képviselő-testület  a
közkifolyók  megszüntetésének
költségeit  az  elkülönítetten  kezelt
használati  díjból fedezi  1.679.900,-  Ft
+ ÁFA keretösszeg erejéig.   

2. A  felszámolandó  közkifolyók  a
következők  a  395/2015.  IX.  24.)
számú Kt. határozat szerint: 

Sor-
szám

Közterület neve        házszám

1. Ady u. 55.
2. Árpád u. 30.
3. Baross - Földvár u. sarok
4. Báthory - Nyár u. sarok
5. Bethlen Gábor u. 18.
6. Pacsirta utca 

(Mászlony)
1 db

7. Dózsa Gy. u. 55.
8. Erdősor-Berzsenyi u. sarok
9. Fő u. – II. u. sarok
10. II. u. 16.
11. IV. u. 50.
12. IV. u. 66.
13. Kórház u. 126.
14. Kossuth u. 55.
15. Lehelsor 32.
16 Petőfi - Szepessi u. sarok

Sor-
szám

Közterület neve        házszám

17. Széchenyi u. 16.
18. Gárdonyi u.

(Szőlőhegy)
sarok

19. Vörösmarty u. 101.
20. Zrínyi u. 46.

3. Dombóvár  Város  Önkormányzatának
Képviselő-testülete  felhatalmazza  a
polgármestert  a  megrendelésre,
valamint a megszüntetéssel kapcsolatos
jognyilatkozatok  megtételére  és  a
szükséges okiratok aláírására. 

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

343/2012. (X. 18.) Kt. határozat

képzőművészeti alkotás közterületen
történő elhelyezéséről

Dombóvár  Város  Önkormányzatának
Képviselő-testülete  hozzájárulását  adja,
hogy a Hamulyák Közalapítvány Párkányi
Raab Péter Forrás című alkotását a 763/20
helyrajzi  számú  közterületen,  az  Ogulin
udvarban elhelyezze, amennyiben a szobor
művészeti  értékére  vonatkozó
szakvélemény rendelkezésre áll. 

Határidő: 2016.  augusztus  15.  –  a
Hamulyák  Közalapítvány  részéről  a
művészeti szakvélemények beszerzésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Polgármesteri
Kabinet, Hamulyák Közalapítvány

344/2016. (VII. 25.) Kt. határozat

átjátszóállomásoknak  a Hunyadi téri
víztoronyra  történő elhelyezéséről

webkamerák elérhetőségének biztosítása
érdekében

Dombóvár  Város  Önkormányzatának
Képviselő-testülete  az  önkormányzat
honlapján  a  Hunyadi  téri  víztorony
tetejéről  a  városra  néző  élőképek  és  azt
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közvetítő  webkamerák  elérhetősége
érdekében hozzájárul, hogy a víztoronyra a
ZNET  Telekom  Zrt.  kisméretű
átjátszóállomásokat  helyezzen el  5 évre a
víztornyon lévő webkamerák mellett  azok
kedvezményes,  legfeljebb  havi  bruttó
20.000,-Ft  havidíj  ellenében  történő
internetes  elérhetőségének  biztosítása
fejében,  továbbá  hozzájárul  határozatlan
idejű előfizetői szerződés megkötéséhez a
szolgáltatóval 5 évre szóló hűségidővel.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a
polgármestert  az  előfizetői  és  az
elhelyezést  lehetővé  tevő  együttműködési
megállapodás megkötésére.

Határidő: 2016. augusztus 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Önkormányzati
Iroda

345/2016. (VII. 25.) Kt. határozat

az Önkormányzati Hivatal
üzemeltetésében álló kisbusz

kedvezményes igénybevételének
biztosításáról

Dombóvár  Város  Önkormányzatának
Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az
Önkormányzat  tulajdonát  képező,  a
Dombóvári Közös Önkormányzati  Hivatal
által  üzemben  tartott,  LKU-075  forgalmi
rendszámú  kisbuszt  önkormányzatok,
intézmények, költségvetési szervek és civil
szervezetek  kedvezményesen  vehessék
igénybe, amennyiben ahhoz a polgármester
hozzájárul.  A  kedvezményes  használó
viseli az üzemanyagköltséget és a megtett
kilométerek  után  a  személyi
jövedelemadóról  szóló  törvény  szerinti
kilométerenkénti  általános  személy-
gépkocsi-normaköltséget  kell  használati
díjként megfizetnie. 

A  Képviselő-testület  kezdeményezi  a
Dombóvár  és  Környéke  Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának a
kisbusz használatával  kapcsolatban hozott
döntésének a fentiek szerinti  módosítását,

és felhatalmazza a polgármestert a tanácsi
ülésen a döntés képviseletére.

Határidő: 2016. augusztus 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Önkormányzati
Iroda

346/2016. (VII. 25.) Kt. határozat

az Önkormányzat Beszerzési
Szabályzatának módosításáról

Dombóvár  Város  Önkormányzatának
Képviselő-testülete  a  közbeszerzési
értékhatár alatti  beszerzésekre
vonatkozóan  elfogadja  Dombóvár  Város
Önkormányzatának  módosított  Beszerzési
Szabályzatát.

A Képviselő-testület elrendeli a módosított
Beszerzési  Szabályzat  Dombóvár  város
hivatalos  honlapján  történő  közzétételét,
továbbá  az  alanyi  hatálya  alá  tartozók
körében annak alkalmazását.

Határidő: 2016. július 26. – a módosított
szabályzat alkalmazására
Felelős:Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Jegyző,  iroda-
vezetők, intézményvezetők

A  határozatban  elfogadott  dokumentum
megegyezik a 2016. július 25-i  rendkívüli
képviselő-testületi  ülés  10.  számú
előterjesztésében foglaltakkal.

347/2016. (VII. 25.) Kt. határozat

a Kernen tér 1. alatti hotel előtti
közterületi parkoló üzemeltetésbe

adásáról

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának
Képviselő-testülete  a  Dombóvár,  Kernen
téri 5174/2 helyrajzi számon nyilvántartott
közterületnek a Gunaras Resort Spa Hotel
előtti,  parkolási  célt  szolgáló  1252  m2

nagyságú területét  a Gunaras Gyógyfürdő
és Idegenforgalmi Zrt. üzemeltetésébe adja
2016. augusztus 1-től 2018. december 31-
ig évi  350.000,-Ft  összegű – két  egyenlő
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részletben  kiegyenlítendő  –  üzemeltetési
díj ellenében azzal, hogy az üzemeltetőnek
a parkolót továbbra is nyitva kell tartani a
közforgalom előtt,  és  parkolási  díjat  nem
szedhet.

2. A  képviselő-testület  felhatalmazza  a
polgármestert  a  Gunaras  Gyógyfürdő  és
Idegenforgalmi Zrt.-vel kötendő szerződés
megkötésére  azzal,  hogy  a  2016-ban  5
hónapra eső arányos üzemeltetési díjat kell
az üzemeltetőnek megfizetnie.

3. A  Képviselő-testület  a  197/2016.  (V.
5.) Kt. határozatát visszavonja.

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

______________________



RENDELET
 (A rendelet egységes szerkezetben megtalálható a www.dombovar.hu honlapon!)

A Képviselő-testület 2016. július 25-i rendkívüli ülésén elfogadott rendelete:

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
35/2016. (VII. 26.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 
29/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
LXXXV.  törvény  35.  §  (1)  bekezdésében,  39.  §  (2)  bekezdésében  és  88.  §  (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól  szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

1. §

Dombóvár  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének a  települési  hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 29/2015.(IX. 30.) önkormányzati rendelete
14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) 
a) A Lucza hegyi utcai hulladékudvar nyitvatartása:
hétfő: 8-12 óra
kedd: 13-17 óra
szerda: zárva
csütörtök: 8-12 óra
péntek: 13-17 óra
szombat: 8-12 óra
vasárnap: zárva

b) A kaposszekcsői hulladékudvar és átrakóállomás munkanapokon 08.00 óra és
16.00 óra között tart nyitva.”

2. §

Ez a rendelet 2016. augusztus 1-jén lép hatályba.

Szabó Loránd dr. Letenyei Róbert
polgármester jegyző
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