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HATÁROZATOK 
  

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 13-i rendkívüli 
ülésén elfogadott határozatai: 
 

411/2016. (X. 13.) Kt. határozat 

rekortán futópálya létesítéséről a 
Szigeterdőben 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 470/2015. (X. 
26.) számú határozatát visszavonja. 
 

2. A Képviselő-testület támogatja, hogy az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
által, a Szigeterdőben egy 600 méteres 
rekortán borítású futókör kialakítására 
megítélt 50 millió forintos támogatás 
kedvezményezettje Dombóvár Város 
Önkormányzata legyen, és egyetért a 
beruházás megvalósításával. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a támogatási szerződés 
tartalmának jóváhagyására és 
aláírására. 

 
3. A Képviselő-testület vállalja, hogy a 

beruházás megvalósításához 5 millió Ft 
önrész biztosít a város 2017. évi 
költségvetésének terhére. 

 
4. A Képviselő-testület egyetért azzal, 

hogy a rekortán pálya kiépítésével 
kapcsolatos közbeszerzési eljárás 
lebonyolítását a Dombóvári Közös 
Önkormányzati Hivatal közbeszerzési 
ügyintézője végezze, egyeztetve a 
beruházás lebonyolítását végző BMSK 
Zrt.-vel. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a 
közbeszerzési eljárás megindítására, 
illetve az eljárásban közreműködő 
bírálóbizottság személyi összetételének 
meghatározására. 

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármester a beruházás 
megvalósításához szükséges további 
intézkedések, jognyilatkozatok és 

kötelezettségvállalások megtételére, 
szerződések megkötésére. 

 
Határidő:  
2016. november 15. – támogatási 
szerződés aláírására 
2016. november 30. – a közbeszerzési 
eljárás megindítására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  
Polgármesteri Kabinet 
Városüzemeltetési Iroda 
 

412/2016. (X. 13.) Kt. határozat 

a Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel 

kötött közszolgáltatási szerződés és a cég 
feladatkörének felülvizsgálatáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel 
kötött közszolgáltatási szerződés 
felülvizsgálata alapján az alábbiakat 
rendeli el: 

 
a) A helyi közútkezelői feladatokat 2017. 

évtől vállalkozók bevonásával látja el. 
A Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert a tevékenység 
tartalmának pontos meghatározására, a 
versenyeztetés körülményeinek 
megvizsgálására, és felhatalmazza a 
szükséges lépések megtételére, a 
megfelelő beszerzési eljárás 
lefolytatására és a szerződések 
megkötésére, illetve a döntési hatáskör 
vizsgálata után adott esetben a 
Képviselő-testület elé terjesztésére. 

 
b) A lakásgazdálkodási tevékenységről a 

döntését a későbbiekben hozza meg, és 
felkéri a Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a 
nyilvántartások felülvizsgálatára, 
egyeztetésére, a behajthatatlan 
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hátralékok döntési hatáskörrel 
rendelkezők elé terjesztésére. 

 
c) A városi köztemetők üzemeltetésére 

pályázatot ír ki, és annak eredménye 
alapján dönt a Nonprofit Kft.-vel kötött 
kegyeleti közszolgáltatási szerződés 
megszüntetéséről. Felkéri a 
polgármestert az üzemeltetési 
tevékenységről előírt elszámolás soron 
kívüli bekérése, a pályáztatás 
előkészítésére. 

 
d) A járási startmunka mezőgazdasági 

mintaprogram lebonyolításához a 
dombóvári 4583 helyrajzi számú, 6 ha 
nagyságú területre a Nonprofit Kft-vel 
2015. április 10-én kötött 
vagyonkezelési szerződés 
megszüntetését közös megegyezéssel 
kezdeményezi. A területre 
haszonbérleti szerződést egyedi 
döntéssel az Agrár-Béta Kft.-vel (7200 
Dombóvár, Birkamajor) köt, 2100,-
Ft/AK/év bérleti díjjal, 5 év 
időtartammal és azzal a feltétellel, 
hogy a szerződés a gazdasági év végére 
rendes felmondással megszüntethető. 
Felkéri a polgármestert a fentiek 
értelmében az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 10/2011. (III.4.) 
önkormányzati rendelet módosításának 
előterjesztésére, a vagyonkezelési jog 
törlésére az ingatlan nyilvántartásból, 
valamint felhatalmazza a haszonbérleti 
szerződés feltételeinek 
meghatározására és a szerződés 
megkötésére. 

 
e) A szakmai gyakorlati képzés 

feltételeinek, a rendelkezésre álló 
bevételeknek további vizsgálatát 
rendeli el.  
 

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

413/2016. (X. 13.) Kt. határozat 

elektromos töltőállomás kialakítására 
irányuló pályázat beadásáról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete támogatja pályázat 
benyújtását a GZR-T-Ö-2016 
kódszámú „Jedlik Ányos Terv” 
elektromos töltőállomások alprogram 
helyi önkormányzatok részére 
elnevezésű felhívásra, mely keretében 
egy darab elektromos töltőállomás 
kialakításának támogatását kérelmezi a 
Dombóvár, Hunyadi téren (782/6 hrsz.) 
található nyilvános illemhelyénél 
kialakított parkolórészen. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a 
támogatási kérelem benyújtására, 
pozitív elbírálás esetén a támogatási 
szerződés megkötésére és a 
töltőállomás kialakításához szükséges 
kötelezettségvállalásokra. 

 

2. A Képviselő-testület az elnyerhető 
támogatási összegen felül felmerülő 
kiadások fedezésére – pozitív elbírálás 
esetén – 1.000.000 Ft keretösszeget 
különít el a 2017. évi költségvetés 
terhére. 

 

3. A Képviselő-testület pozitív elbírálás 
esetén támogatja, hogy Dombóvár 
Város Önkormányzata az elektromos 
töltőállomás üzemeltetési feladatainak 
ellátásával – 5 éves fenntartási időre – 
közbeszerzési eljárás keretében 
harmadik felet bízzon meg. 

 
Határidő: 2016. november 30. – 
támogatási kérelem benyújtására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 
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414/2016. (X. 13.) Kt. határozat 

a Szent Vendel szobor áthelyezéséről 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja a Szent 
Vendel szobor áthelyezését a mellékelt 
illusztráció szerint. A Képviselő-testület az 
áthelyezéssel és a felújításokkal 
kapcsolatos kiadásokra a 2016. évi 
költségvetésének 106. Önkormányzat III. 
Dologi kiadások alcím 66. Tartalék előre 
nem tervezett városüzemeltetési feladatok 
sora terhére legfeljebb 300.000 forintot 
biztosít. 

 
Határidő: 2016. október 21. – a szobor 
újraavatására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 
 
A határozat melléklete megegyezik a 2016. 
október 13-i képviselő-testületi ülés 4. 
számú előterjesztésében foglaltakkal. 

 
415/2016. (X. 13.) Kt. határozat 

a Lucza hegyi utcánál található 
dombóvári 291/20 hrsz.-ú, rekultivált 

hulladéklerakó hasznosításáról 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja az 
önkormányzati tulajdonú, a Lucza 
hegyi utcánál található dombóvári 
291/20 hrsz. alatt felvett, kivett 
szemétlerakó telepként nyilvántartott 
ingatlanon napelemes kiserőművek 
létesítését az ingatlan használatba 
adásával a vagyonhasználó által 
megvalósítva. 

2. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárulását adja 
az érintett ingatlan megosztásához, az 
esetleges beruházói igények 
figyelembevételével. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy szükség esetén hozzájáruljon a 
telek megosztásához, a Képviselő-
testület a telekmegosztásához 

kapcsolódó költségeket saját 
költségvetéséből fedezi, és a 
polgármestert felhatalmazza az 
eljáráshoz kapcsolódó költségek 
utalványozására.  

3. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az ingatlan 
rekultivációját megvalósító Mecsek-
Dráva Regionális Szilárdhulladék 
Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulástól kérje be a 
támogató határozatot. 

4. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a mellékelt ingatlan 
vagyonhasznosítási pályázati felhívást 
jóváhagyja és hozzájárul, hogy a 
hulladéklerakó használatát az 
Önkormányzat átengedje nyílt pályázat 
lebonyolítását követően a nyertes 
ajánlattevőnek. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert az 
ingatlan vagyonhasznosítási pályázati 
felhívás során a kapcsolódó okiratok 
aláírására és tartalmának 
jóváhagyására.   
 

Határidő:  
2016. október 31. – támogató határozat 

beszerzése 
2017. január 31. – pályázat eredményének 
képviselő-testület elé terjesztése 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 
A határozat melléklete megegyezik a 2016. 
október 13-i képviselő-testületi ülés 4. 
számú előterjesztésében foglaltakkal. 
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A Képviselő-testület a 416/2016. (X. 13.) 
és a 417/2016. (X. 13.) Kt. határozatát 
zárt ülésen hozta meg: 
 

416/2016. (X. 13.) Kt. határozat 

a közvilágítás korszerűsítésre 
lefolytatott közbeszerzési eljárás 

eredményéről 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a „Közvilágítás 
korszerűsítés – Dombóvár, 2016” 
elnevezéssel 2016. szeptember 06-án 
indított, a Kbt. Második Része szerinti 
uniós eljárásrendben a Kbt. 98. §-a szerinti 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban – 
a 363/2016. (IX. 1.) számú képviselő-
testületi határozattal jóváhagyott 
bírálóbizottság javaslata alapján – az alábbi 
végső döntést hozza: 

 
A Képviselő-testület az eljárást a Kbt. 75. 
§ (1) bekezdés a) pontja alapján 
eredménytelenné nyilvánítja, mivel nem 
nyújtottak be ajánlatot. 
 
Határidő: a döntést követő három 
munkanapon belül az eredményről való 
tájékoztatás tekintetében 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 

417/2016. (X. 13.) Kt. határozat 

a közvilágítás korszerűsítésre új 
közbeszerzési eljárás megindításáról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete döntést hoz új, 
gyorsított nyílt közbeszerzési eljárás 
megindításáról a közvilágítás 
korszerűsítésére az előző eljárás 
eredménytelenné nyilvánítása miatt. 

2. Az eljárás lefolytatására megbízza Turi 
Attila egyéni ügyvédet (7621 Pécs, 
Teréz u. 11-13.). 

3. A Képviselő-testület jóváhagyja az 
alábbi személyi összetételű 

bírálóbizottságot az eljárásban való 
közreműködésre: 

 

Bírálóbizottsági 
tag neve 

Kbt. 27. § (3) 
bekezdés 
szerinti 

szakértele
m 

Vincellérné dr. Illés 
Krisztina 

jogi 

Nagy András 
közbeszerzés 
tárgya szerinti 

szakmai 
Kovács Gyula pénzügyi 
dr. Turi Ákos közbeszerzési 

Határidő: 2016. november 10. – az eljárás 
megindítására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
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Dombóvár Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 2016. október 
27-i rendes ülésen elfogadott 
határozatai: 

 

418/2016. (X. 27.) Kt. határozat 

a Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 

részére mezőgazdasági művelés céljára 
történő területhasználat biztosításáról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) 
önkormányzati rendelet 27. § (2) 
bekezdése alapján támogatja, hogy az 
Önkormányzat a Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 
részére a mezőgazdasági 
közfoglalkoztatási mintaprojekt 
önkormányzati közfeladat átadásához 
kapcsolódva vagyonkezelésbe adja a 
tulajdonában álló Radnóti utcai, 
dombóvári 4591 hrsz.-ú szántó 
művelésű ingatlant az alábbi 
feltételekkel: 

 
 A haszonbérletekkel nem terhelt 

ingatlanrészeket a Nonprofit 
Kft. a képviselő-testületi 
határozat meghozatalát 
követően azonnal birtokba 
veheti. 

 A további ingatlanrészek 
átadására az azokat érintő 
haszonbérleti szerződések közös 
megegyezéssel történő 
megszüntetése után kerülhet sor. 

 A terület mezőgazdásági 
művelésre alkalmassá tétele a 
Nonprofit Kft. feladata. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a haszonbérleti 
szerződések közös megegyezéssel 
történő megszüntetésére és a 
Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel 

kötendő vagyonkezelési szerződés 
tartalmának jóváhagyására és 
megkötésére azt követően, hogy az 
önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
10/2011. (III. 4.) önkormányzati 
rendelet arra irányuló módosítása 
hatályba lépett, hogy a dombóvári 4591 
hrsz.-ú ingatlanra vagyonkezelői jog 
létesíthető. 

 
2. A Képviselő-testület egyetért azzal, 

hogy az önkormányzat tulajdonában 
lévő lakások és helyiségek bérletéről 
szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati 
rendelet alapján önkormányzati 
bérlakások kezelése, bérbeadása 
céljából átadott Dombóvár, Gárdonyi 
u. 14. szám alatti ingatlan lekerített, 
megközelítőleg 2.800 m2-es részét a 
Dombóvár Város- és 
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 
mezőgazdasági művelés céljából 
használja a mezőgazdasági 
közfoglalkoztatási mintaprojekt 
önkormányzati közfeladathoz 
kapcsolódóan. 

 
Határidő: 2016. november 30. – 
szerződéskötésre 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: 
Városüzemeltetési Iroda 
 

419/2016. (X. 27.) Kt. határozat 

hulladékgyűjtő járműnek az ÖKO-
DOMBÓ Nonprofit Kft. részére történő 

bérbeadásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában lévő 1 db MUT Variopress 
211/16,0+2,0 típusú, préselve tömörítő 
felépítménnyel, 211.11 típusú 
ürítőszerkezettel rendelkező, Renault 
Premium 270.19 BOM típusú alvázon 
szerelt speciális szelektív hulladékgyűjtő, -
szállító gépjárművet 5 éves időtartamra az 
ÖKO-Dombó Nonprofit Kft. részére bérbe 
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adja. Az éves bérleti díj 1.200.000,- Ft + 
áfa, a bérleti díj minden év december 29. 
napjáig egy összegben esedékes.  

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a bérleti szerződés 
tartalmának jóváhagyására és annak 
aláírására. 

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

420/2016. (X. 27.) Kt. határozat 

a távhővagyon megvásárlásáról szóló 
okiratokról 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megvásárolja a 
Dombóvár és Környéke Víz- és 
Csatornamű Kft. tulajdonában lévő, 
Dombóvár távhőellátását biztosító 
rendszert és a hozzá kapcsolódó 
hőtechnikai eszközöket 22.350 eFt + 
áfa összegben. A Képviselő-testület 
elfogadja a vásárlásról szóló mellékelt 
megállapodást, és felhívja a társaság 
figyelmét az általános forgalmi adó 
befizetésére az adózás rendjéről szóló 
2003. XCII. évi törvénynek 
megfelelően. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
megállapodást terjessze a társaság 
taggyűlése elé, illetve a döntést a 
taggyűlésen képviselje. 

 
2.  A Képviselő-testület hozzájárul, hogy 

a taggyűlés döntése után a távhővagyon 
használatára vonatkozó, 1997. 
augusztus 1-jén kelt többször 
módosított 200/K/97 számú szerződés 
esetében Dombóvár Város 
Önkormányzata a szerződésbe lépjen 
be a Dombóvár és Környéke Víz- és 
Csatornamű Kft. helyébe. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a 
vagyonátruházás esetében a 

megállapodás aláírására, nyilatkozatok 
kiadására. 

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

 
A határozat melléklete megegyezik a 2016. 
október 27-i képviselő-testületi ülés 18. 
számú előterjesztésében foglaltakkal. 

 
421/2016. (X. 27.) Kt. határozat 

Szabó Loránd polgármester jubileumi 
jutalmáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megállapítja, hogy 
Szabó Loránd polgármester 2016. 
november 3. napján rendelkezik a 25 éves 
jubileumi jutalomhoz szükséges szolgálati 
idővel, így részére 2016. november 3. 
napján kéthavi illetményének megfelelő 
összegű, azaz 1.147.400,-Ft – egymillió-
egyszáznegyvenhétezer-négyszáz forint – 
jubileumi jutalom kifizetését rendeli el.  
 
Határidő: 2016. november 3. 
Felelős: Jegyző 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
 

422/2016. (X. 27.) 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 
395/2015. (IX. 24.), 526/2015. (XI. 
26.), 230/2016. (V. 26.), 271/2016. (V. 
26.), 361/2016. (IX. 1.), 363/2016. (IX. 
1.), 366/2016. (IX. 15.), 371/2016. (IX. 
15.), 374/2016. (IX. 29.), 377/2016. 
(IX. 29.), 378/2016. (IX. 29.), 
381/2016. (IX. 29.), 384/2016. (IX. 
29.), 391/2016. (IX. 29.), 394/2016. 
(IX. 29.), 395/2016. (IX. 29.), 
398/2016. (IX. 29.), 400/2016. (IX. 29.) 
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1. és 2. pontja, 407/2016. (IX. 29.), 
408/2016. (IX. 29.), 409/2016. (IX. 
29.), 410/2016. (IX. 29.), 414/2016. (X. 
13.), 416/2016. (X. 13.) 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:  
2016. november 30-ig: 359/2016. (IX. 
1.), 365/2016. (IX. 15.), 382/2016. (IX. 
29.), 383/2016. (IX. 29.), 397/2016. 
(IX. 29.), 402/2016. (IX. 29.), 
405/2016. (IX. 29.), 
2017. szeptember 30-ig: 559/2015. 
(XII. 17.). 

 
423/2016. (X. 27.) Kt. határozat 

a 0300/7 hrsz.-ú ingatlanon fennálló 
elővásárlási jog gyakorlásáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 0300/7 hrsz.-ú, 
szántó megnevezésű ingatlanon fennálló 
elővásárlási jogával élni kíván.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a szükséges jognyilatkozatok 
megtételére.  

 
Határidő: 2016. november 10. – értesítés 
döntésről 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda  
 

424/2016. (X. 27.) Kt. határozat 

a 226/2016. (V. 26.) Kt. határozat 
módosításáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 226/2016. (V. 26.) 
Kt. határozat 3. pontjának a vételár 
kifizetésére vonatkozó rendelkezését az 
alábbiak szerint módosítja: 

 
„A vételár kifizetésére két részletben kerül 
sor. Az első részlet legkésőbb 2016. 
december 31-ig, a második részlet 2017. I. 
negyedévében esedékes.” 
 

425/2016. (X. 27.) Kt. határozat 

a 270/2016. (V. 26.) Kt. határozat 
módosításáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 270/2016. (V. 26.) 
Kt. határozatában eladóként megnevezett 
Tolnatáj Kft.-t DOMBÓVÁR TV Kft.-re 
módosítja. 
 

426/2016. (X. 27.) Kt. határozat 

a Dombóvári Közös Önkormányzati 
Hivatal képviseletét a biko Cégellátó 

Kft. felperes ellen ellátó ügyvéd 
megbízási díjáról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Dombóvári 
Közös Önkormányzati Hivatal 
képviseletét a biko Cégellátó Kft. 
felperes ellen ellátó  dr. Tormási Anita 
ügyvédet a másodfokú eljárásban a 
fellebbezési okirat benyújtásáért 
50.000,- forint, egyösszegű díjazásban 
részesíti, tekintettel arra is, hogy az 
ügyre vonatkozó megbízási szerződés 
tárgyalási napokra vonatkozott, a 
Szekszárdi Törvényszék pedig 
tárgyalási napot nem tartott, hiszen az 
ügy eldöntése jogkérdés volt. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri Tóth 
Zoltán képviselőt, hogy a közpénzekkel 
való felelős gazdálkodás elvéből 
adódóan, etikai elvektől vezérelve, 
illetve azért, mert a biko Cégellátó Kft. 
a gazdasági érdekkörébe tartozik, hogy 
az ügyvédi megbízási díj összegét, azaz 
az 50.000,- forintot fizesse be a 
Dombóvári Közös Önkormányzati 
Hivatal pénztárába, vagy azt átutalással 
teljesítse.   
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Határidő: 2016. december 15. (2. pont 
Tóth Zoltán értesítése 2016. december 5.) 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda  
 

427/2016. (X. 27.) Kt. határozat 

közigazgatási perben történő jogi 
képviselet ellátásáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul a Tolna 
Megyei Kormányhivatal Családtámogatási 
és Társadalombiztosítási Főosztály 
Egészségbiztosítási Osztálya által az Arany 
János tér 12. szám alatti ingatlan padlásán 
bekövetkezett munkabaleset miatt 
felmerült egészségbiztosítási ellátások 
megtérítése címén, 170-003-00465-2013. 
ügyszámon kibocsátott fizetési 
meghagyása elleni kereset benyújtásához a 
Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi 
Bírósághoz.  

 
A Képviselő-testület dr. Erdélyi Ildikó 
ügyvédet bízza meg a jogi képviselet 
ellátásával, az esetleges a jogorvoslati 
eljárásokra kiterjedően is. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert az ügyvédi megbízási 
szerződés tartalmának jóváhagyására – 
beleértve az ügyvédi megbízási díj 
meghatározását is – és aláírására.  

 
Határidő: 2016. november 15. – 
megbízási szerződés aláírására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 

428/2016. (X. 27.) Kt. határozat 

a Dombóvár, Kórház u. 37. alatti, 2895/1 
helyrajzi számú, korábban 

nővérszállóként funkcionáló ingatlanra 
vonatkozó használati díj megfizetésének 

peres úton történő kikényszerítéséről 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvár, Kórház u. 

37. alatti, 2895/1 helyrajzi számú, 
korábban nővérszállóként funkcionáló 
ingatlan használatáért a szakértő által 
megállapított használati díj követelésének 
peres úton kíván érvényt szerezni.  

 
A Képviselő-testület felkéri dr. Halmos 
Péter ügyvédet a jogi (ügyvédi) képviselet 
ellátására a Magyar Állam (képviseli: 
Állami Egészségügyi Ellátó Központ) 
alperes ellen a dombóvári 2895/1 helyrajzi 
számú (volt ún. „nővérszálló”) ingatlannal 
összefüggő „használati díj” megfizetése 
iránti peres ügyben.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a mellékelt bírósági 
eljárással összefüggő ügyvédi munkadíj és 
költségtérítés tekintetében létrejött 
megállapodás (megbízási szerződés) 
aláírására.  

 
Határidő: 2016. december 5. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda  
 

429/2016. (X. 27.) Kt. határozat 

a Szekszárdi SZC Esterházy Miklós 
Szakképző Iskolája és Kollégiuma 

tornacsarnokának felújításhoz történő 
hozzájárulásról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete támogatja, hogy a 
Dombóvári Focisuli Egyesület által a 
Magyar Labdarúgó Szövetségnél 
igényelt látvány-csapatsport támogatás 
keretében – a Szekszárdi Szakképzési 
Centrum, mint a fejlesztéssel érintett 
ingatlan vagyonkezelője 
jóváhagyásával – a Szekszárdi SZC 
Esterházy Miklós Szakképző Iskolája 
és Kollégiuma Dombóvár, Pannónia út 
21. alatti tornacsarnoka padlózatának, 
valamint 2 db öltőzőjének és 
vizesblokkjának felújítása 
megtörténjen. 
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2. A Képviselő-testület vállalja, hogy a 
Dombóvári Focisuli Egyesület részére 
nyertes pályázat esetén biztosítja a 
támogatáshoz szükséges 30%-os 
önrészt, mely a sportcsarnok 
padlózatának felújítása esetén 3 millió 
Ft, az öltözők és vizesblokk felújítása 
esetén pedig 1,5 millió Ft, összesen 4,5 
millió Ft.  

 

3. A Képviselő-testület a 2. pontban 
meghatározott támogatás fedezetére az 
önkormányzat 2017. évi 
költségvetésében forrást különít el. 

 

4. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti 
pályázat pozitív elbírálása esetére 
felhatalmazza a polgármestert a 
Dombóvári Focisuli Egyesülettel 
kötendő támogatási szerződés 
tartalmának jóváhagyására és a 
szerződés aláírására, továbbá a 
Dombóvári Focisuli Egyesület és a 
Dombóvári Futball Club térítésmentes 
létesítmény használatára vonatkozó 
háromoldalú megállapodás 
megkötésére a Szekszárdi Szakképzési 
Centrummal és a Dombóvári Focisuli 
Egyesülettel. 

 
Határidő: 2016. december 31. – nyertes 
pályázat esetén a támogatási szerződés 
aláírására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet  
 

430/2016. (X. 27.) Kt. határozat 

a víziközmű-szolgáltatás gördülő 
fejlesztési terve operatív évében szereplő 

tételek jóváhagyásáról 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a víziközmű-
szolgáltatás 2016-2030 évekre 
vonatkozó gördülő fejlesztési terve 
alapján az önkormányzat által 
megbízott szakértő véleményében 
javasolt alábbi pótlási, beruházási 

tételek végrehajtását hagyja jóvá a 
víziközmű-hálózat használati díjából 
befolyt bevételek terhére a gördülő 
fejlesztési terv operatív évére 
vonatkozóan: 

1. Eötvös utcai ivóvíz hálózat-összekötés 
tervezése és kivitelezése 

2. V. sz. vízműtelep vízkezelő berendezés 
vezetékrendszer átalakítása a GAC 
szűrők elkülönített regenerálásának 
érdekében 

3. 400 m3-es hidroglóbusz belső víztér, 
villamos- és irányítástechnikai 
felújítása 

4. Dombóvár 7 db tűzcsap cseréje a 
biztonságos üzemvitel és gyors oltóvíz 
kivétel biztosítása érdekében 

5. 2 db kútfej vízbiztonsági célú felújítása 
6. Dombóvár, Gábor B. és Krúdy Gy. 

utcában föld feletti tűzcsapok létesítése 
7. Ólmozott vízbekötés cseréje (1 db) 
8. Dombóvár, Fő utca (V-IX. utca) 5 db 

tűzcsap cseréje 
9. Új utóülepítőhöz tartalék kotróhíd 

kerék beszerzése 
10. Dombóvár, Katona J. utcai 

szennyvízátemelő rekonstrukciója 

2. A Képviselő-testület rögzíti, hogy azon 
kivitelezési munkák esetében, 
amelyeket az üzemeltetőn kívül más 
vállalkozás is elvégezhet, a 
versenyeztetést az Önkormányzat 
kívánja lefolytatni, annak becsült 
értékétől függően az Önkormányzat 
vagyonrendeletének és Beszerzési 
Szabályzatának megfelelő ajánlatkérési 
eljárás, adott esetben közbeszerzési 
eljárás formájában. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a 
szükséges jognyilatkozatok, 
kötelezettségvállalások megtételére. 

Határidő:  
2016. december 31. – eljárások 
lefolytatására 
2017. július 31. – beruházások 
megvalósítására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
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431/2016. (X. 27.) Kt. határozat 

a család- és gyermekjóléti központ, 
illetve egyes további szociális és 

gyermekjóléti alapellátások 
biztosítására önkormányzati fenntartású 

intézmény létrehozásáról 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete – a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 2017. 
január 1-jétől hatályos 40/A. § (3) 
bekezdésére tekintettel – 2017. január 
1-jével Dombóvári Kapocs 
Alapszolgáltató Központ elnevezéssel a 
Dombóvári Egyesített Humán 
Szolgáltató Intézmény tanyagondnoki 
szolgáltatást és gyermekjóléti 
alapellátásokat nyújtó 
intézményegységeinek kiválásával új 
költségvetési szervet kíván alapítani, 
amely ellátja a család- és gyermekjóléti 
szolgáltatás, a család- és gyermekjóléti 
központ, a gyermekek átmeneti 
gondozása körében a helyettes szülői 
ellátás és a családok átmeneti otthona, a 
Biztos Kezdet Gyerekház, valamint a 
tanyagondnoki szolgáltatás feladatokat. 
A Képviselő-testület 2017. január 1-
jétől az új költségvetési szerv részére 
biztosítja a Dombóvári Egyesített 
Humán Szolgáltató Intézmény által a 
Dombóvár, Kinizsi u. 37. és a 
Szabadság u. 8. alatti önkormányzati 
tulajdonú ingatlanban igénybe vett 
ingatlanrészek, illetve ingóságok 
használatát. 

 
2. A Képviselő-testület a Dombóvári 

Kapocs Alapszolgáltató Központ 
intézményvezetői beosztásának 2017. 
január 1. napjától 5 évre való 
betöltésére a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény szerint pályázatot ír ki, a 
pályázati felhívást a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja és megbízza a 

polgármestert a pályázati felhívás 
közzétételére. 

 
A Képviselő-testület a pályázatok 
véleményezésére az alábbi összetételű 
bizottságot hozza létre. A bizottság 
tagja 
 
a) a Dombóvári Közös Önkormányzati 

Hivatal jegyzője vagy a 
megbízottja, mint a pályázat 
előkészítője, 

b) a szakmai érdek-képviseleti 
szövetség, illetőleg egyesület 
képviselőjének vagy a szakma 
szerint illetékes szakmai kollégium 
tagja, 

c) Kiss Béla alpolgármester, 
d) Molnár Tünde, a Humán Bizottság 

elnöke. 
 

A Képviselő-testület a pályáztatással 
kapcsolatos költségeket a 2016. évi 
költségvetése terhére biztosítja, és 
felhatalmazza a polgármestert a 
szükséges kötelezettségvállalások 
megtételére. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Tanácsába delegált képviselőt, hogy 
kezdeményezze és támogassa a 
Dombóvári Egyesített Humán 
Szolgáltató Intézmény 1. pont szerinti 
átszervezésével összefüggő döntések 
meghozatalát. 

 
4. A Képviselő-testület felkéri Kiss Béla 

alpolgármestert, hogy a Dombóvári 
Kapocs Alapszolgáltató Központ 
megalapításával és a Dombóvári 
Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás társulási 
megállapodásának módosításával 
kapcsolatos további döntési 
javaslatokat terjessze elő a Képviselő-
testület decemberi ülésére a szükséges 
egyeztetések lefolytatása után. 
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Határidő:  
2016. november 10. – pályázati felhívás 
jóváhagyására és kiírására 
2016. december 15. – további döntési 
javaslatok képviselő-testület elé 
terjesztésére 
Felelős: Polgármester, Kiss Béla 
alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati 
Iroda 
 
A határozat melléklete megegyezik a 2016. 
október 27-i képviselő-testületi ülés 4. 
számú előterjesztésében foglaltakkal. 
 

432/2016. (X. 27.) Kt. határozat 

a Tinódi Ház nagyszínpadának 
felújításához támogatás nyújtásáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2017. évi 
költségvetésének terhére 4.953.000 Ft 
vissza nem térítendő támogatást nyújt a 
Tinódi Ház Nkft. részére a nagyszínpad 
felújítására. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
szerződés megkötésére. 

 
A Képviselő-testület felkéri a Tinódi Ház 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét árajánlatok 
beszerzésére a Majoros terem többfunkciós 
helyiséggé történő alakítására készült 
látványterv alapján. 

 
Határidő:  
2016. november 30. – a támogatási 
szerződés megkötésére 
2017. április 30. – a felújítási munka 
elvégzésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  
Városüzemeltetési Iroda 
Tinódi Ház Nonprofit Kft. 
 

433/2016. (X. 27.) Kt. határozat 

a városi főépítész tájékoztatójáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadja a városi 

főépítész tájékoztatóját a 
településrendezési terv hatályosulásáról, 
tapasztalatairól. 
 

434/2016. (X. 27.) Kt. határozat 

natúrpark létrehozásának 
kezdeményezéséről 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete támogatja 
natúrpark létrehozását a Kapos folyó 
Tolna megyei szakasza mentén és a 
Tolnai-Hegyhát térségben, és 
felhatalmazza a polgármestert, hogy 
hivatalos egyeztetésekbe kezdjen az 
érintett önkormányzatokkal, valamint 
szervezetekkel. 

 
2. A Képviselő-testület támogatja a 

névhasználati cím megszerezéséhez 
kötelező natúrparki szakmai 
háttértanulmány (helyzetfeltárás) 
elkészítését, valamint az ehhez 
szükséges szakmai műhelyek és 
tájséták megszervezését, melyhez a 
2017. évi költségvetés terhére nettó 
1.000.000 forintot biztosít. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) 
önkormányzati rendelet 31. § (9) 
bekezdés 3. pontja alapján ajánlatkérési 
eljárás lefolytatása nélkül szerződést 
kössön az IZRA Bt.-vel a szakmai 
háttértanulmány elkészítésére, valamint 
a programok megvalósítására. 

 
Határidő: 
2016. november 14. - szerződéskötés 
2017. január 31. - natúrparki szakmai 
háttértanulmány elkészítése    
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet  

 
 

 

 



Dombóvári Közlöny - 13 - XII. évfolyam 13. szám 
 

435/2016. (X. 27.) Kt. határozat 

a városban található képzőművészeti 
alkotásokról szóló tájékoztatóról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a város közterületein és 
intézményeiben található képzőművészeti 
alkotásokról szóló tájékoztatót tudomásul 
veszi. 
 

436/2016. (X. 27.) Kt. határozat 

a Pogány mitológia című köztéri alkotás 
felújításáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a város 2017. évi 
költségvetésében Samu Géza 
szobrászművész Pogány mitológia című 
alkotásának felújítására 825.000 forintot 
különít el. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
kötelezettségvállalások megtételére. 

 
Határidő: 2017. február 28. – a felújítási 
munka elvégzésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  
Polgármesteri Kabinet  
Tinódi Ház Nonprofit Kft. 
 

437/2016. (X. 27.) Kt. határozat 

a gunarasi szelfi pont kialakításáról 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja 
Gunarasfürdő területén egy un. szelfi pont 
kialakítását, és felhatalmazza a 
polgármestert a szükséges 
kötelezettségvállalások megtételére. A 
Képviselő-testület a beruházásra az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
106. Önkormányzat cím, III. Dologi 
kiadások alcím, 47. során „Dombóvár 
napjainkban” című könyv megjelentetésére 
elkülönített keretből 550.000 forintot 
csoportosít át. 

 

Határidő: 2016. november 12. – a szelfi 
pont átadására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 
 

438/2016. (X. 27.) Kt. határozat 

a sportcélú vállalkozások támogatására 
vonatkozó pályázat elbírálásáról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az önkormányzat 
2016. évi költségvetésében a 106. 
Önkormányzat cím, IV. Egyéb 
működési célú kiadások alcím, 2.15 
„Sportszolgáltatást nyújtó 
vállalkozások támogatása” néven 
elkülönített keretet az alábbiak szerint 
osztja fel a benyújtott pályázatok 
alapján: 

 

Támogatott 
vállalkozás 

Támogatás 
összege  

Steinné Kiss 
Gyöngyi e.v. 

370.000 Ft 

Szicília 2005 
Vendéglátó és 
Kereskedelmi Kft. 

333.000 Ft 

Zircher és Társa 
Ipari, Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. 

180.000 Ft 

Összesen: 883.000 Ft 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a támogatási 
szerződések tartalmának jóváhagyására 
és a szerződések aláírására azzal, hogy 
a támogatás kifizetésére csak akkor 
kerülhet sor, ha a támogatott 
vállalkozásnak nem áll fenn 
adótartozása. 
 

Határidő: 2016. november 15. – 
támogatási szerződés aláírására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet  
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439/2016. (X. 27.) Kt. határozat 

önkormányzati sportlétesítményeket 
érintő fejlesztésekről és a Dombóvári 

Focisuli Egyesület támogatásáról 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja, hogy a 
Dombóvári Focisuli Egyesület a 2015-
2016. évi látvány-csapatsport 
támogatás keretében elnyert 5.700.000 
Ft összegű támogatást az 
önkormányzati tulajdonban lévő 
sportingatlanok alábbi infrastrukturális 
fejlesztésére fordítsa: 
- a Dombóvári Ifjúsági Sporttelep 

(Dombóvár, Katona J. u. 37.) tégla 
épülete villamos hálózatának és 
fűtésrendszerének korszerűsítése, 

- a Szuhay Sportcentrum épületében 
(Dombóvár, Földvár u. 18.) új 
öltözőhelyiség kialakítása a 
meglévő vizesblokk felújításával. 

2. A Képviselő-testület támogatja, 
amennyiben a rendelkezésre álló 
támogatási összeg a beérkezett 
ajánlatok alapján nem kerül teljes 
mértékben felhasználásra, abban az 
esetben a Szuhay Sportcentrumban a 
társalgó helyén kialakított új és a 
mellette lévő kisebb öltöző helyiségben 
a fűtőtestek cseréje megtörténjen. 

3. A Képviselő-testület vállalja, hogy a 
Dombóvári Focisuli Egyesület részére 
a támogatáshoz szükséges 30%-os 
önrészt – 1.710.000 Ft-ot – az 
önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének a 106. Önkormányzat 
cím III. Dologi kiadások alcím 66. 
Tartalék előre nem tervezett 
városüzemeltetési feladatok ellátására 
sora terhére biztosítja, azzal hogy az 1-
2. pont szerinti beruházásokat az 
Önkormányzat koordinálásával és 
felügyelete mellett kell elvégezni. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a Dombóvári Focisuli 
Egyesülettel kötendő támogatási 
szerződés megkötésére, melynek ki kell 
terjednie az Önkormányzat és az 
Egyesület közötti együttműködésre a 

beruházások lebonyolítása kapcsán. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a további szükséges 
intézkedések, jognyilatkozatok és 
kötelezettségvállalások megtételére. 

Határidő: 2016. november 15. – a 
támogatási és együttműködési szerződés 
aláírására  
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet  
 

440/2016. (X. 27.) Kt. határozat 

a Dombóvár Kórház u. 37. alatti, 
korábban nővérszállóként használt 

ingatlan értékesítésre történő 
kijelöléséről 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) 
önkormányzati rendeletben foglaltak 
szerint versenyeztetés útján történő 
értékesítésre kijelöli a dombóvári 2895/1 
hrsz.-ú, Dombóvár, Kórház u. 37. alatti, 
„lakóház, udvar” megnevezésű, 3693 m2 
területű, korábban nővérszállóként használt 
ingatlant az értékbecslés szerinti nettó 
induló licitáron. A nyertes pályázónak meg 
kell téríteni az önkormányzat részére az 
eljárásnak az adásvételi szerződés 
megkötésén kívül felmerülő költségeit is. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a pályázati felhívás 
jóváhagyására, és a legmagasabb összegű 
vételárat megajánló ajánlattevővel az 
adásvételi szerződés megkötésére. 

 
Határidő: 2016. november 30. – pályázati 
felhívás kiírására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: 
Városüzemeltetési Iroda 
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441/2016. (X. 27.) Kt. határozat 

a városi közterületi térfigyelő 
kamerarendszer további bővítéséről 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a városi közterületi 
térfigyelő kamerarendszer további 
bővítését rendeli el. 

A Képviselő-testület jóváhagyja a III. 
ütemben 10 db kamera felszerelését az 
alábbi területek megfigyelésére: 

Ssz. Megfigyelendő terület 

22. 611-es számú közút városi 
szakaszának Pécs felé eső 
vége 

23. 61-es számú közút városi 
szakaszának Kaposvár felé 
eső vége 

24. 61-es számú közút városi 
szakaszának Tamási felé eső 
vége 

25. 6532-es számú közút városi 
szakaszának Hőgyész felé 
eső vége 

26. 65195-es számú közút városi 
szakaszának Mágocs felé eső 
vége 

27. A Radnóti utca és a Borsos 
Miklós utca 
kereszteződésében található 
szelektív hulladékgyűjtő 
szigetnek helyet adó 4598 
hrsz.-ú közterület 

28. Erzsébet utca - Ady Endre 
utca kereszteződése 

29. Béke utca - Krúdy utca 
kereszteződése 

30. Vörösmarty utca Dombó Pál 
utca felőli szakasza a 
Bajcsy-Zsilinszky utca 
irányába 

31. Dália utca déli szakasza 
(zsákutca) 

A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a megvalósításhoz szükséges 
intézkedések megtételére a 2017. évi 
költségvetés terhére. 

Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 

442/2016. (X. 27.) Kt. határozat 
a Dombóvár és térsége ivóvízminőség-

javító programban jogosulatlanul 
igénybe vett EU Önerő Alap támogatás 

visszafizetéséhez az önkormányzati 
hozzájárulás megfizetéséről 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvár és 
Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító 
Társulás részére a BMÖNAL-203-
13175194-17 számú támogatási szerződés 
alapján jogosulatlanul felhasznált EU 
Önerő Alap támogatás visszafizetésére a 
Társulási Tanács 12/2016. (X.12.) számú 
határozatában foglaltak szerint 473.266,-
Ft-ot az önkormányzat 2016. évi 
költségvetése terhére biztosít. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert az önkormányzati 
hozzájárulás megfizetésére és 
utalványozására. 

 
Határidő: 2016. november 11. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
 

443/2016. (X. 27.) Kt. határozat 

a Dombóvár és Környéke Víz -és 
Csatornamű Kft.-től kölcsön felvételéről 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
az önkormányzat legfeljebb 10 millió Ft 
összegű kölcsönt vegyen igénybe a 
Dombóvár és Környéke Víz-és 
Csatornamű Kft.-től, 2016. december 31-i 
lejárattal 1 havi BUBOR+ évi 3,25% 
kamatláb mellett. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a társaság taggyűlésén a 
fentiek képviseletére és a kölcsönszerződés 
megkötésére. 
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Határidő: 2016. november 15. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  
Dombóvár és Környéke Víz -és 
Csatornamű Kft. 
Pénzügyi Iroda 
 
A Képviselő-testület a 444/2016. (X. 27.) 
Kt. határozatát zárt ülésen hozta meg: 

 
444/2016. (X. 27.) Kt. határozat 

bűncselekménnyel okozott kár 
rendezéséről 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Dombóvár Város 
Önkormányzata felperes által … alperes 
ellen bűncselekménnyel okozott kár 
megfizetése iránt a Dombóvári 
Járásbíróság előtt 4.P.20.386/2016. 
számon indult perben alperes egyezségi 
ajánlatát elfogadja, és hozzájárul a 
tartozás 30.000,-Ft/hó összegű 
részletekben történő megfizetéséhez 
Dombóvár Város Önkormányzata 
11746043-15415819 számú 
bankszámlájára, minden hónap 10. 
napjáig történő átutalással.  

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert az egyezségi 
megállapodás tartalmának 
jóváhagyására és aláírására.  

 
Határidő: 2016. november 15. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
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RENDELET 

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

A Képviselő-testület 2016. október 27-i rendes ülésén elfogadott rendelete: 
 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
43/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III.4.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, 
a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és 
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában, a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában, és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 13/F. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„b) a Radnóti utcában található, dombóvári 4591 hrsz.-ú, 1 ha 696 m2 nagyságú szántó 
művelésű ágú ingatlanon közfoglalkozottak mezőgazdasági programban történő 
foglalkoztatása céljából és ezen közfeladat átadásához kapcsolódva létesíthető vagyonkezelői 
jog.” 
 

2. §  

Hatályát veszti a Rendelet 3. melléklete 1. Munkáskertek elnevezésű táblázatának 12. és 16. 
sora. 

3. § 

A Rendelet 3. melléklete 2. Egyéb területek elnevezésű táblázata az alábbi 21. sorral egészül 
ki:  

 
„21 Dombóvár, 4583 6 ha  szántó” 

 
4. § 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 
 

Szabó Loránd 
polgármester 

dr. Letenyei Róbert 
jegyző 

 
 
 
 
 
 

http://www.dombovar.hu/
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