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HATÁROZATOK 
  

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-i rendkívüli 
ülésén elfogadott határozatai: 
 

94/2016. (III. 22.) Kt. határozat 

A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény 
új arculatáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvári 
Helytörténeti Gyűjtemény arculati elemeit 
a melléklet szerint elfogadja és engedélyezi 
a Dombóvári Városszépítő és Városvédő 
Egyesületnek azok alkalmazását. 
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2016. március 22-i 
képviselő-testületi ülés 1. számú 
előterjesztésében foglaltakkal. 

 
95/2016. (III. 22.) Kt. határozat 

Tigelmann Péter alpolgármester 
személyes érintettségéről 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Tigelmann Péter 
alpolgármester személyes érintettségével a 
Hozzájárulás az ÖKO-Dombó Kft. 
behajtási költségátalányról való 
lemondáshoz tárgyú előterjesztés esetében 
egyetért, a döntéshozatalból kizárja, és a 
Tigelmann Péter tulajdonában álló 
gazdálkodó szervezettel kapcsolatban zárt 
ülésen hozza meg döntését az ÖKO-
Dombó Kft. által követelhető behajtási 
költségátalányról. 
 

96/2016. (III. 22.) Kt. határozat 

Tóth Zoltán képviselő személyes 
érintettségéről 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Tóth Zoltán képviselő 
személyes érintettségével a Hozzájárulás 
az ÖKO-Dombó Kft. behajtási 
költségátalányról való lemondáshoz tárgyú 

előterjesztés esetében nem ért egyet, a 
döntéshozatalból nem zárja ki. 
 

97/2016. (III. 22.) Kt. határozat 

Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. 
részére behajtási költségátalányról való 

lemondáshoz történő hozzájárulásról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az ÖKO-DOMBÓ 
Dombóvári Környezet- és 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
tulajdonosaként hozzájárul ahhoz, hogy a 
gazdálkodó szervezet érintett ügyfeleivel 
szemben a behajtási költségátalányról 
lemondjon.  

Felhatalmazza a Polgármestert ennek 
képviseletére a soron következő 
taggyűlésen, azzal, hogy az ÖKO-
DOMBÓ Nonprofit Kft.-nek Dombóvár 
Város Önkormányzatával szembeni 
követelése esetében a behajtási 
költségátalányról való szavazás során az 
érintettség figyelembevételével járjon el. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 

98/2016. (III. 22.) Kt. határozat 

A Dombóvár és Környéke Kistérségi 
Ivóvízminőség-javító Társulás 2016. évi 

költségvetésének elfogadásáról 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

képviselő-testülete a Dombóvár és 
Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-
javító Társulás 2016. évi 
költségvetésének az elfogadásához nem 
járul hozzá, tekintettel arra, hogy az 
érintett útszakasz helyreállítása nem 
történt meg, illetve az előterjesztésben 
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említett közbeszerzést érintő 
szabálytalanságokra.  

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert a döntés képviseletére. 
 

99/2016. (III. 22.) Kt. határozat 

A Dombóvár, Rákóczi utca 
burkolatának felújításához szükséges 

előirányzat biztosításáról 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete felkéri a Dombóvár 
és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-
javító Társulás elnökét arra, hogy a 
Dombóvár Rákóczi utca teljes 
burkolatának eredeti tervek szerinti 
felújításához szükséges előirányzat 
módosítása érdekében 2016. április 30. 
napjáig terjessze elő a költségvetés 
tervezetének a módosítását. 

 
2. Amennyiben az 1. pontban nevesített 

előirányzat módosítására nem kerül 
sor, a Képviselő-testület a 
jogérvényesítés érdekében 
felhatalmazza a polgármestert jogi 
szakvélemény elkészítésére. A 
szakvélemény állapítsa meg, hogy van 
e lehetőség arra, hogy bírósági eljárás 
keretében, ítéletben megállapított 
kötelezéssel sor kerülhet-e az érintett 
útszakasz helyreállítására! A képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a 
jogi szakvélemény elkészítésére 
vonatkozó ügyvédi megbízási 
szerződés tartalmának a jóváhagyására 
és aláírására.   

 
Határidő: azonnal – a tájékoztatásra 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 
 
 
 
 
 
 

100/2016. (III. 22.) Kt. határozat 

A Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit 
Kft. fejlesztéseihez és felújítási 

munkáihoz szükséges anyagi támogatás 
nyújtásáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Hunyadi tér 25. sz. 
ingatlan működtetése és üzemeltetése 
érdekében 1.000 eFt összegű vissza nem 
térítendő támogatást nyújt a Dombóvári 
Művelődési Ház Nkft. részére. A 
támogatás folyósítható mobil színpad 
statikai felmérésére, személyfelvonók 
akkumulátor cseréjére valamint 
jegynyomtatóra elszámolási és a fel nem 
használt rész tekintetében visszatérítési 
kötelezettséggel. 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 
közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatásra a Dombóvári Művelődési Ház 
Nkft. technikai, műszaki 
eszközállományának, berendezési 
tárgyainak gyarapítására: a nagyszínpad 
burkolatának cseréjére. A pályázat mértéke 
4.950.000,-Ft, melyből 30%, 1.485.000,-Ft 
önrész biztosítását vállalja. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert a támogatási szerződés 
feltételeinek meghatározására, a szerződés 
aláírására, valamint az érdekeltségnövelő 
pályázat benyújtására. 

 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 
 

101/2016. (III. 22.) Kt. határozat 

A Gunarasi kerékpárút folytatásának 
kialakításához szükséges terület 

megvásárlásáról 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megerősíti a 
62/2016. (II. 11.) Kt. határozatban 
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foglaltakat azzal a kikötéssel, hogy a 
Tó utca és az önkormányzati tulajdonú 
0293 hrsz.-ú saját használatú út közötti 
kerékpárút nyomvonal megvalósítására 
készített 22/2016 munkaszámú terv 
szerinti kialakítását támogatja. 

2. A Képviselő-testület a 62/2016. (II. 
11.) Kt. határozat 4. és 5. pontját 
visszavonja. 

 
Határidő: 2016. június 30.  - Szerződés 
megkötésére és a telekalakítás 
lefolytatására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda  

102/2016. (III. 22.) Kt. határozat 

A Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés című pályázat 

benyújtásáról 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja a „TOP-
3.1.1-15 Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés” című pályázati 
felhívásra támogatási kérelem 
benyújtását, mely során a projektméret 
560 millió forintban került 
megállapításra. 

2. A Képviselő-testület elfogadja az 1. sz. 
melléklet szerinti nyomvonalterven 
feltüntetett fejlesztési javaslatokat, 
melyek a következők: 

- Gunarasban a kápolnától a 
Kernen téren található 
buszmegállóig az úton 
kerékpáros nyom felfestése, 
majd a belső buszmegállótól a 
meglévő kerékpárútig a járda 
felújításával és kiszélesítésével 
osztott gyalogos és kerékpárút 
kialakítása 

- Gunarasi kerékpárút felújítása, 
közvilágítás korszerűsítése 

- Új kerékpárút kialakítása a 
Köztársaság utcától a Fő utca és 
Kórház utca kereszteződéséig 

- Új kerékpárút kialakítása a Fő 
utcától a Kölcsey utcáig, a 
Kölcsey utcától az északi 

oldalon kerékpáros nyom 
felfestése az Árpád utcáig 

- Új kerékpárút kiépítése 
szőlőhegyi bekötőúton 

- Belváros forgalmi rendjének 
kerékpárosbaráttá alakítása 
(parkolási rend megváltoztatása, 
forgalomtechnikai 
változtatások) – Szent Gellért 
utcában parkoló kialakítása, az 
utca végén a közút megépítése, 
és az utca megnyitása az autós 
forgalom számára 

- 2 db gyalogátkelőhely kiépítése 
a Hunyadi téren 

- 2 db új buszmegálló építése a 
Lidl-nél 

- régi buszmegállók felújítása a 2. 
sz. melléklet szerinti műszaki 
tervek alapján, valamint azok 
akadálymentesítése 

3. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti 
támogatási kérelmet a Dombó-Land 
Kft.-vel, mint konzorciumi taggal 
közösen nyújtja be. 

 
Határidő: 2016. március 31. – támogatási 
kérelem benyújtására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2016. március 22-i 
képviselő-testületi ülés 6. számú 
előterjesztésében foglaltakkal. 
 
 

103/2016. (III. 22.) Kt. határozat 

A településrendezési eszköz 
módosításáról 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja a város 
Szabályozási Tervének a 61-es út és a 
Gunarasi út közötti gazdasági területet 
érintő, valamint a Gunarasi úttól délre 
található területek – teljes eljárás során 
– történő módosítását.  
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2. A képviselő-testület a tervezéshez 
szükséges összeget a költségvetési 
rendelet 2. számú melléklete VI. 
Beruházások alpontja 7. pontja 
előirányzat terhére biztosítja. 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az 5T Építészeti és 
Városfejlesztési Kft.-vel (székhely: 
7627 Pécs, Magyar utca 7.; vezető 
településrendező tervező: Kovács 
Péter) a vállalkozási szerződést aláírja 
a tervezési munkák elvégzésére. 

4. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja a város 
Szabályozási Tervének és Helyi Építési 
Szabályzatának a dombóvári 038 hrsz.-
ú ingatlant érintő övezeti besorolásának 
módosítását. 

5. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a településrendezési 
szerződés aláírására Weisz Ignác (7342 
Mágocs, Árpád utca 115.) 
ingatlantulajdonossal 310.000,- forint + 
Áfa értékben. 

Határidő: azonnal – a vállalkozási 
szerződés aláírására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 

104/2016. (III. 22.) Kt. határozat 

Gunaras beépíthetőségének növelése 
érdekében a szabályozási terv 

módosításáról 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete támogatja a város 
Szabályozási Tervének Gunarast 
érintő, a beépíthetőség növelésének 
érdekében - egyszerűsített eljárás során 
– történő módosítását.  

2. A képviselő-testület a 2016-os 
költségvetésében biztosítja a 
tervezéshez szükséges összeget 
(120.000 Ft+áfa). 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az 5T Építészeti és 
Városfejlesztési Kft.-vel (székhely: 
7627 Pécs, Magyar utca 7.; vezető 

településrendező tervező: Kovács 
Péter) a vállalkozási szerződést aláírja 
a tervezési munkák elvégzésére. 

Határidő: azonnal – a vállalkozási 
szerződés aláírására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 

105/2016. (III. 22.) Kt. határozat 

A dombóvári 6506 hrsz.-ú ingatlan 
megvásárlásáról a Nyerges-tó 
fejlesztéséhez kapcsolódóan 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) 
önkormányzati rendeletben foglaltak 
szerint hozzájárul a dombóvári 6506 
hrsz.-ú kivett gazdasági épület, udvar 
megnevezésű ingatlan megvásárlásához 
legfeljebb 2,5 millió Ft vételáron. Az 
Önkormányzat, mint vevő vállalja az 
adásvétellel kapcsolatos költségeket.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a szükséges 
jognyilatkozatok megtételére, az 
adásvételi szerződés tartalmának 
jóváhagyására és megkötésére. 

 
2. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a dombóvári 6506 
hrsz.-ú kivett gazdasági épület, udvar 
megnevezésű ingatlant az 
önkormányzati tulajdonba kerülése után 
a korlátozottan forgalomképes vagyoni 
körbe sorolja. 

 
Határidő: 2016. március 30. – a vételi 
ajánlat megtételére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
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106/2016. (III. 22.) Kt. határozat 

Dombóvár Város Települési 
Klímakoncepciójáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Dombóvár Város 
Települési Klímakoncepcióját a melléklet 
szerint elfogadja. 
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2016. március 22-i 
képviselő-testületi ülés 11. számú 
előterjesztésében foglaltakkal. 
 

107/2016. (III. 22.) Kt. határozat 

A Szuhay Sportcentrumban 
büféhelyiség kialakításáról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzata a 

473/2015. (X. 26.) Kt. határozatát 
visszavonja. 

2. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja 
büféhelyiség kialakítását a Szuhay 
Sportcentrum kosárlabdacsarnokában, 
mely során a büfé könnyebb 
megközelíthetősége és a jobb 
helykihasználás érdekében vállalkozó 
számára választási lehetőségként 
fennáll: 
- földszinti ablak elbontása, helyette 

ajtó beépítése 
- lépcső kialakítása a külső, baloldali 

lelátónál a járdafelület és a lelátó 
felső járófelülete közötti 
összeköttetésre 

- a beépítésre kerülő ajtó és az új 
lépcső között a régi betonozás 
elbontása, csapadékvíz 
elvezetésének megoldása, új 
betonjárda felület elkészítése 

3. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete vállalja a büfé 
működtetéséhez szükséges alábbi 
munkálatok elvégzését: 
- áramfogyasztás mérésére almérő 

óra kiépítését, 
- vizesblokk kialakítását, víz- és 

szennyvízhálózat bevezetésével 

(szerelvényezés és berendezési 
tárgyak nélkül), 

- földgáz és vízfogyasztás mérése 
átalánydíj megállapításával 
történik. 

4. A Képviselő-testület a 3. pontban 
meghatározott feladatok elvégzésére a 
város 2016. évi költségvetésében a 106. 
Cím III. Alcím 40.2 Szuhay 
Sportcentrum üzemeltetése terhére 
250.000 Ft forrást különít el. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert a pályázati felhívás 
tartalmának jóváhagyására és az 
üzemeltetési szerződés aláírására. 

 
Határidő:  
2016. március 31. - pályázati felhívás 
közzétételére  
2016. április 30. – a 2. pont szerinti 
munkálatok elvégzésére, üzemeltetési 
szerződés aláírására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 
 

108/2016. (III. 22.) Kt. határozat 

Franjo Vlasic horvát bán mellszobrának 
elhelyezéséről 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul a 
Dombóváron született Franjo Vlasic horvát 
bán tiszteletére készült, a Franjo Vlasic 
udvaron található emlékmű átalakításához, 
valamint Varga Gábor keramikus által 
készített Franjo Vlasic bán mellszobrának 
ugyanitt történő elhelyezéséhez. 

 
Határidő: 2016. április 10.  
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
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109/2016. (III. 22.) Kt. határozat 

Pályázat benyújtásáról a „Nemzeti Ovi-
Foci, Ovi-Sport Program” felhívásra 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete támogatja pályázat 
benyújtását az Ovi-Foci Közhasznú 
Alapítvány által hirdetett „Nemzeti 
Ovi-Foci, Ovi-Sport Program” című 
felhívásra. 

2. A Képviselő-testület a fejlesztés és a 
projekt megvalósítás helyszínéül a 
Dombóvári Szivárvány Óvoda és 
Bölcsőde Bezerédj Amália Óvodai 
Tagintézményét jelöli meg. 

3. A Képviselő-testület a pályázat 
keretében megvalósuló Ovi-Foci 
Sportpálya építés és eszközbeszerzés, 
valamint az Ovi-Foci Program 
óvodapedagógus képzésének 
megvalósításához Alapítványon 
keresztül alapítványi támogatásként 
vállalja önrész biztosítását, melynek 
maximális összege bruttó 2.850.000 Ft. 
Az önrész, mint alapítványi támogatás 
finanszírozására a Képviselő-testület az 
önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének 106. Cím V. Alcím 4. 
Általános tartalék költségvetési sort 
jelöli meg. A Képviselő-testület sikeres 
pályázat esetén felhatalmazza a 
polgármester a támogatási szerződés 
megkötésére. 

 
Határidő: 2016. április 1. – pályázat 
benyújtására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 

 

 
A Képviselő-testület a 110-111/2016. (III. 22.) Kt. határozatokat zárt ülésen hozta meg. 
 

110/2016. (III. 22.) Kt. határozat 

A térfigyelő rendszer kiépítésére lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Városi térfigyelő kamerarendszer 
kiépítése 15 db kamera felszerelésével, a kiépített rendszer folyamatos üzemszerű 
működésének biztosítása a 12 hónapos garanciális időszak alatt, továbbá a kiépített rendszer 
karbantartása a 12 hónapos garanciális időszak lejárát követő három éves időtartam alatt” 
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elnevezéssel 2016. február 17-én indult közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárásban az alábbi 
döntést hozza: 

A Képviselő-testület az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényesnek nyilvánítja: 

Multi Alarm Zrt. 
1106 Budapest, Fátyolka u. 8. 

Prisontek Fejlesztő és Gyártó Kft. 
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 64/a 

Tamasinet Szolgáltató és Gyártó Kft. 
7090 Tamási, Kossuth tér 12. 

Indokolás: Az ajánlattevők ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban 
foglaltaknak, a szerződés teljesítéséhez előírt pénzügyi-gazdasági, illetőleg műszaki-szakmai 
követelményeknek megfelelnek, esetükben Dombóvár Város Önkormányzata Beszerzési 
Szabályzatának VII.2. pontjában foglalt ajánlatok érvénytelenségére vonatkozó esetek egyike 
sem áll fenn. 

A Képviselő-testület az eljárás eredményét az érvényes ajánlatok figyelembevételével – az 
ajánlattételi felhívás 4. pontjában szereplő legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás értékelési 
szempontja szerinti értékeléssel – az alábbiak szerint hirdeti ki: 

 1. helyezett 2. 
helyezett 

Ajánlattevő Multi Alarm Zrt. 
1106 Budapest, Fátyolka u. 8. 

- 

Pontszám 816,17 - 

Kiépítés ajánlati ára (Ft, nettó): 6.429.010 - 

Karbantartás egységdíja 
(Ft/félév, nettó): 

470.000 - 

Határidő: azonnal - az eredményről való tájékoztatás tekintetében 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
 

111/2016. (III. 22.) Kt. határozat 

Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. 
részére behajtási költségátalányról való 
lemondáshoz történő hozzájárulásról a 

T-Gasztro Kft. esetében 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az ÖKO-DOMBÓ 
Dombóvári Környezet- és 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
tulajdonosaként hozzájárul ahhoz, hogy az 
ÖKO-DOMBÓ Kft. a T-Gasztro Kft.-vel 

(7342 Mágocs, Ady E. u. 92.) szemben a 
behajtási költségátalányról lemondjon és 
felhatalmazza a polgármestert ennek 
képviseletére a soron következő 
taggyűlésen. 

 
Határidő: azonnal  
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. március 22-i rendkívüli ülésén elfogadott rendelete: 
 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2016. (III. 24.) önkormányzati rendelete  

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
az építményadóról szóló  41/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint Dombóvár Város 
Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el: 
 

1. § 
 

(1) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének az építményadóról szóló 
41/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 8. §-a b) pontjában az 
„500,-Ft/m2” szövegrész helyébe a „450,-Ft/m2” szöveg lép. 
 
(2) A Rendelet 8. §-a c) pontjában a „700,-Ft/m2” szövegrész helyébe az „500,-Ft/m2” szöveg 
lép. 

 
 

2. §  
 

A Rendelet 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:  
 
„(3) A Rendelet 12/2016. (III. 24.) önkormányzati rendelettel elfogadott módosítása 2016. 
január 1. napjától alkalmazandó.” 

 
3. § 

 
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 Szabó Loránd dr. Letenyei Róbert 
 polgármester jegyző 
 

IMPRESSZUM 
Kiadó: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 

7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. 
Kiadásért felelős: dr. Letenyei Róbert jegyző 

Szerkeszti: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 
Önkormányzati Iroda 

Szerkesztésért felelős: dr. Farkas-Szabó András 
Dombóvár, 2016. március 24. 
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