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HATÁROZATOK
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 7-i rendkívüli
ülésén elfogadott határozatai:
kőműves szakmunkás 11 hónapi
foglalkoztatásához
332.000
Ft/hó
160/2016. (IV. 7.) Kt. határozat
támogatási összeget biztosít az Nkft.A Dombóvári Város- és
nek.
Lakásgazdálkodási Nkft. által
megvalósítandó betonelem-gyártási és
7. A képviselő-testület a program
járdafelújítási programról
végrehajtása során keletkező hulladék,
törmelék és föld elszállításáról és
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
elhelyezéséről gondoskodik.
Képviselő-testülete
a
Dombóvári
Város- és Lakásgazdálkodási NKft. (a
8. A
képviselő-testület
a
járdák
továbbiakban Nkft.) 2016. április 1-jei
átrakásához szükséges induló készletet,
kezdésű
járási
startmunka
a járdák alá, valamint az ingatlanoktól
mintaprogram helyi sajátosságokra
kifolyó
csapadékvíz
árokba
épülő programelemének megvalósítását
vezetéséhez szükséges anyagokat és az
támogatja.
átereszek
javításához
szükséges
anyagokat bruttó 3 millió forintos
2. A képviselő-testület az 1. pont szerinti
összegben biztosítja az Nkft.-nek.
program keretében rögzített gyártási és
lerakási munkatervben foglaltakkal
9. A
képviselő-testület
felkéri
a
egyetért, és azok megvalósítását
polgármestert, hogy a fentiekről a
támogatja.
Dombóvári
Városés
Lakásgazdálkodási
Nkft.-vel
3. A
képviselő-testület
az
NKft.
együttműködési megállapodást kössön
Dombóvár, Kinizsi u. 37. szám alatti
és
felhatalmazza
a
program
telephelye
tulajdonosaként
a
végrehajtásához
szükséges
telephelyen
végzendő
tervezett
megállapodások
megkötésére
és
átalakításokhoz hozzájárul, a szükséges
finanszírozás biztosítására, illetve a
munkálatok elvégzését vállalja, az
szükséges
beszerzési
eljárások
átalakításhoz szükséges költségeket –
lefolytatására.
tervezői költségbecslés alapján –
biztosítja a 2016. évi költségvetésének
10. A képviselő-testület felhatalmazza az
járdafelújításra elkülönített előirányzata
ügyvezetőt a programra vonatkozó
terhére.
hatósági szerződés aláírására.
4. A képviselő-testület a szükséges
815.394 Ft pályázati önerőt támogatás
formájában átadja az NKft.-nek.
5. A képviselő-testület a pályázatban
vállalt 5 fő továbbfoglalkoztatásával
egyetért és a szükséges fedezetet
biztosítja a 2017. évi költségvetésében.
6. A képviselő-testület a program szakmai
megvalósításához szükséges 2 fő

11. A
képviselő-testület
felkéri
az
ügyvezetőt arra, hogy az elkészült
tervezői költségbecslést haladéktalanul
terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: 2016. április 12. – a
megállapodásra
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda
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161/2016. (IV. 7.) Kt. határozat

162/2016. (IV. 14.) Kt. határozat

Az MLSZ által hirdetett pályaépítés
önerejét kiegészítő támogatás
igénybevételéről

A helyi menetrend szerinti
személyszállítás és a közszolgáltatási
szerződés teljesítésének értékeléséről

1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az
MLSZ által kiírt Pályaépítési Program
X. ütemében a pályaépítés önerejét
kiegészítő támogatás igénybevételére
az önkormányzat támogatási igényt
nyújtson be.
2. Az 1. pontban hivatkozott támogatás
igénybevételével a pályázni kívánt
kisméretű labdarúgópálya építéséhez
szükséges 30%-os önrész esetében az
MLSZ nyertes pályázat esetén 20%-ot
átvállal, így az önkormányzat számára
10% önerő biztosítása szükséges.
3. A Képviselő-testület nyilatkozik arról,
hogy a beruházáshoz szükséges 10%os önrész rendelkezésre áll, azt nyertes
pályázat esetén a 106. Cím III. Dologi
kiadások alcím 32. Korona Szálló
épületének bontásával kapcsolatos
kiadás
terhére
a
kivitelezés
megkezdésekor
egy
összegben
biztosítja az MLSZ részére.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert
az
igénylőlap
benyújtására
és
a
szükséges
dokumentumok aláírására.
Határidő: 2016. április 11. - igénylőlap
benyújtására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet

1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a RÉGIÓ 2007 Kft.
beszámolóját
a
személyszállítás
költségének,
bevételének
és
a
szolgáltatás
minőségi
mutatóinak
alakulásáról tudomásul veszi.
2. A Képviselő-testület a RÉGIÓ 2007
Kft.
által
javasolt
menetrendi
módosításokat
elfogadja,
a
menetrendváltozás érvénybe lépése
időpontjának 2016. május 2-át jelöli
meg. A Képviselő-testület megbízza a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot,
hogy
a
menetrend
további,
megalapozott lakossági igényeknek
megfelelő kismértékű módosítását
jóváhagyja.
3. A
Képviselő-testület
felszólítja
közszolgáltatással megbízott RÉGIÓ
2007
Kft.-t,
hogy
a
helyi
tömegközlekedés
színvonalának
javítása érdekében a jövőben fordítson
nagyobb gondot a járatok indulási
idejének pontos betartására, az
utastájékoztatás
színvonalának
javítására, valamint az utasokkal
történő kommunikáció színvonalának
növelésére.
Határidő: 2016. május 2. – A módosított
menetrendre történő átállásra
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda
163/2016. (IV. 14.) Kt. határozat

Dombóvár
Város
Önkormányzata
Képviselő-testületének 2016. április 14-i
rendkívüli ülésén elfogadott határozatai:

A Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit
Kft. 2016. évi üzleti tervéről
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Dombóvári
Művelődési Ház Nonprofit Kft. 2016. évi
üzleti tervét elfogadja.

Dombóvári Közlöny

Határidő: 2016. április 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
(értesítés elkészítéséért)
A határozatban elfogadott dokumentum
megegyezik a 2016. április 14-i képviselőtestületi ülés 2. számú előterjesztésében
foglaltakkal.
164/2016. (IV. 14.) Kt. határozat
A Dombóvári Város- és
Lakásgazdálkodási Nkft. 2016. évi üzleti
tervéről
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Dombóvári Város- és
Lakásgazdálkodási Nkft. 2016. évi üzleti
tervét elfogadja a bevételi terv és a
költségterv ügyvezető által javasolt, a
terményértékesítés bevételének, illetve az
anyagköltségeknek 5 millió Ft összegű
csökkentésével.
Határidő: 2016. április 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
(értesítés elkészítéséért)
A határozatban elfogadott dokumentum
megegyezik a 2016. április 14-i képviselőtestületi ülés 2. számú előterjesztésében
foglaltakkal.
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A terület ellentételezésére a Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ
vagyonkezelésében lévő iskola területéhez
az ingatlan észak-nyugati részén lévő,
önkormányzati
tulajdonú
dombóvári
1294/16 hrsz.-ú kivett közterületből közel
azonos méretű terület kerül a 1294/9 hrsz.
alatt
felvett
ingatlanhoz
csatolásra
telekhatár-rendezéssel.
Határidő: 2016. május 17. - Pályázat
benyújtására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet
166/2016. (IV. 14.) Kt. határozat
A Szekszárdi SZC Esterházy Miklós
Szakképző Iskolája, Speciális
Szakiskolája és Kollégiuma
főzőkonyhájának infrastrukturális
fejlesztésére pályázat benyújtásáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja, hogy a
Területés
Településfejlesztési
Operatív programon belül a TOP-1.1.315 Helyi gazdaságfejlesztés tárgyú
felhívás keretében a Szekszárdi SZC
Esterházy
Miklós
Szakképző
Iskolája, Speciális Szakiskolája és
Kollégiuma
főzőkonyhájának
(Pannónia út 21.) infrastrukturális
fejlesztésére támogatási kérelmet
nyújtson be az önkormányzat.

165/2016. (IV. 14.) Kt. határozat
Az Európai Uniós források
felhasználása érdekében elvi döntés
területcseréről
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja a dombóvári
Hunyadi tér 23. alatti 1294/9 hrsz.-ú, kivett
általános iskola keleti oldalán található
parkolóterület közterületté minősítését,
amennyiben
a
parkolóhelyek
kialakításához
szükséges
pénzügyi
fedezetre pályázati úton forrást nyer.

2. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy
a támogatási kérelem konzorciumi
formában kerüljön benyújtásra a
Dombó-Land Kft.-vel, mely során a
konzorciumvezető Dombóvár Város
Önkormányzata.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert a pályázat benyújtásához
szükséges dokumentumok aláírására és a
támogatási kérelem benyújtására.
Határidő: 2016. április 25.
Felelős: Polgármester

Dombóvári Közlöny
Végrehajtásért
Kabinet

felelős:
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167/2016. (IV. 14.) Kt. határozat
A Tinódi Ház környékén termelői piac
kialakítására pályázat benyújtásáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja, hogy a
Területés
Településfejlesztési
Operatív programon belül a TOP-1.1.315 Helyi gazdaságfejlesztés tárgyú
felhívás keretében a Tinódi Ház
környékén
Termelői
piac
kialakítására támogatási kérelmet
nyújtson be az önkormányzat.
2. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy
a támogatási kérelem konzorciumi
formában kerüljön benyújtásra a
Dombó-Land Kft.-vel, mely során a
konzorciumvezető Dombóvár Város
Önkormányzata.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert a pályázat benyújtásához
szükséges dokumentumok aláírására és a
támogatási kérelem benyújtására.
Határidő: 2016. április 25.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet
168/2016. (IV. 14.) Kt. határozat
A zsinagóga épületében Megbékélés
Háza látogatóközpont kialakítására
pályázat benyújtásáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja, hogy a
TOP-1.2.1-15 Társadalmi szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú
felhívás keretében a zsinagóga
épületében
Megbékélés
Háza
látogatóközpont
kialakítására
támogatási kérelmet nyújtson be az
önkormányzat.
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2. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy
a támogatási kérelem konzorciumi
formában kerüljön benyújtásra a
Dombó-Land Kft.-vel, mely során a
konzorciumvezető Dombóvár Város
Önkormányzata.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert a pályázat benyújtásához
szükséges dokumentumok aláírására és a
támogatási kérelem benyújtására.
Határidő: 2016. április 27.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet
169/2016. (IV. 14.) Kt. határozat
A Szigeterdő turisztikai fejlesztésére
pályázat benyújtásáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja pályázat
benyújtását a Szigeterdő turisztikai
célú fejlesztésére a Társadalmi és
környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés című TOP-1.2.1-15
kódszámú felhívás alapján.
2. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy
a támogatási kérelem konzorciumi
formában kerüljön benyújtásra a
Dombó-Land Kft.-vel, mely során a
konzorciumvezető Dombóvár Város
Önkormányzata.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert a pályázat benyújtásához
szükséges dokumentumok aláírására és a
támogatási kérelem benyújtására.
Határidő: 2016. április 27.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet

Dombóvári Közlöny
170/2016. (IV. 14.) Kt. határozat
A horgászturizmus fejlesztésére pályázat
benyújtásáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja pályázat
benyújtását
a
Horgászturizmus
fejlesztésére
a
Társadalmi
és
környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés című TOP-1.2.1-15
kódszámú felhívás alapján.
2. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy
a támogatási kérelem konzorciumi
formában kerüljön benyújtásra a
Dombó-Land Kft.-vel, mely során a
konzorciumvezető Dombóvár Város
Önkormányzata.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert a pályázat benyújtásához
szükséges dokumentumok aláírására és a
támogatási kérelem benyújtására.
Határidő: 2016. április 27.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet
171/2016. (IV. 14.) Kt. határozat
A Szuhay-domb vízelvezetésének
fejlesztésére pályázat benyújtásáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja, hogy a
TOP-2.1.3-15
Települési
környezetvédelmi
infrastruktúrafejlesztések felhívás keretében a
Szuhay-domb
vízelvezetésének
fejlesztésére
az
önkormányzat
támogatási kérelmet nyújtson be.
2. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy
a támogatási kérelem konzorciumi
formában kerüljön benyújtásra a
Dombó-Land Kft.-vel, mely során a
konzorciumvezető Dombóvár Város
Önkormányzata.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert a pályázat benyújtásához
szükséges dokumentumok aláírására és a
támogatási kérelem benyújtására.
Határidő: 2016. április 18.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet
172/2016. (IV. 14.) Kt. határozat
A Nappali melegedő és népkonyha
áthelyezésére és fejlesztésére pályázat
benyújtásáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja, hogy a
TOP-4.2.1-15
Szociális
alapszolgáltatások infrastruktúrájának
bővítése, fejlesztése című felhívás
keretében a Nappali melegedő és
népkonyha áthelyezése és fejlesztése
céljából támogatási kérelem kerüljön
benyújtásra. Továbbá jóváhagyja a
projekt megvalósításához szükséges,
várhatóan 17 millió forintos önerő
biztosítását.
2. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy
a támogatási kérelem konzorciumi
formában kerüljön benyújtásra a
Dombó-Land Kft.-vel, mely során a
konzorciumvezető Dombóvár Város
Önkormányzata.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert a pályázat benyújtásához
szükséges dokumentumok aláírására és a
támogatási kérelem benyújtására.
Határidő: 2016. április 29.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet

Dombóvári Közlöny
173/2016. (IV. 14.) Kt. határozat
A Őszikék Napközi Otthon
áthelyezésére és infrastrukturális
fejlesztésére pályázat benyújtásáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja pályázat
benyújtását az Őszikék Napközi
Otthon
áthelyezésére
és
infrastrukturális fejlesztésére a TOP4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
című felhívás alapján.
2. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy
a támogatási kérelem konzorciumi
formában kerüljön benyújtásra a
Dombó-Land Kft.-vel, mely során a
konzorciumvezető Dombóvár Város
Önkormányzata.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert a pályázat benyújtásához
szükséges dokumentumok aláírására és a
támogatási kérelem benyújtására.
Határidő: 2016. április 29.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet
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2. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy
a támogatási kérelem konzorciumi
formában kerüljön benyújtásra a
Dombó-Land Kft.-vel, az Autonómia
Alapítvánnyal és a Dombóvári
Egyesített
Humán
Szolgáltató
Intézménnyel,
mely
során
a
konzorciumvezető Dombóvár Város
Önkormányzata.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert a konzorciumi megállapodás
megkötésére,
valamint
a
pályázat
benyújtásához szükséges dokumentumok
aláírására és a támogatási kérelem
benyújtására.
Határidő: 2016. április 29.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet
Dombóvár
Város
Önkormányzata
Képviselő-testületének 2016. április 28-i
rendkívüli ülésén elfogadott határozatai:
175/2016. (IV. 28.) Kt. határozat
A Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit
Kft. részére behajtási költségátalányról
való lemondáshoz történő
hozzájárulásról

174/2016. (IV. 14.) Kt. határozat
A szegregált és szegregációval
veszélyeztetett akcióterületeken soft
programok bevezetésére irányuló
pályázat benyújtásáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja a TOP5.2.1-15 A társadalmi együttműködés
erősítését
szolgáló
helyi szintű
komplex programok című felhívás
keretében
a
szegregált
és
szegregációval
veszélyeztetett
akcióterületeken
(Vasút-Sigetsor,
Mászlony, Kakasdomb-Erzsébet utca)
soft programok bevezetésére irányuló
pályázat benyújtását.

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Dombóvári
Művelődési
Ház
Nonprofit
Kft.
tulajdonosaként hozzájárul ahhoz, hogy a
gazdálkodó szervezet érintett ügyfeleivel
szemben a behajtási költségátalányról
lemondjon.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a fentiek képviseletére a
soron következő taggyűlésen, azzal, hogy a
Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit
Kft.-nek
Dombóvár
Város
Önkormányzatával szembeni követelése
esetében a behajtási költségátalányról való
szavazás
során
az
érintettség
figyelembevételével járjon el.

Dombóvári Közlöny
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Kabinet
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177/2016. (IV. 28.) Kt. határozat

Polgármesteri

A Deák Ferenc utcai dombóvári 203
hrsz-ú ingatlan 1008/1334 tulajdoni
hányadának megvásárlásáról a
Zsinagóga felújításához kapcsolódóan

176/2016. (IV. 28.) Kt. határozat
Elektronikus
hírközlési
hálózat
kiépítéséhez való hozzájárulásról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
UPC
Magyarország Kft. kérelme alapján
megadja a közútkezelői hozzájárulását
az elektronikus hírközlési hálózat
kiépítéséhez azzal a kikötéssel, hogy a
város
belterületén
kizárólag
földkábeles hálózat építhető ki. A
kiépítendő hálózat csak közterületen
haladhat.
2. A képviselő-testület úgy nyilatkozik,
hogy
amennyiben
a
UPC
Magyarország Kft.-nek a kizárólagos
földkábeles kiépítés nem elfogadható, a
tervezett hírközlési hálózat részbeni
légkábeles megvalósításáról további
egyeztetéseket folytat a Kft.-vel.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a szükséges
tárgyalásokat a további feltételekről a
szolgáltatóval
lefolytassa.
A
megállapodás feltételeit elfogadásra
ismételten a Képviselő-testület elé kell
terjeszteni.
Határidő: 2016. május 13. – a kérelmező
értesítésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda

1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.)
önkormányzati rendeletben foglaltak
szerint hozzájárul a Deák Ferenc utcai
dombóvári 203 hrsz.-ú kivett lakóház,
udvar, gazdasági épület megnevezésű
ingatlan 1008/1344 arányú tulajdoni
hányada – az utcafronti lakóépület a
hozzá tartozóan használt területek –
megvásárlásához turisztikai célra 2,5
millió Ft vételáron, amennyiben a
Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés című,
TOP-1.2.1-15 kódszámú pályázati
konstrukció keretében „Megbékélés
Háza Látogatóközpont kialakítása”
címmel benyújtásra kerülő pályázat
sikeres elbírálásban részesül és a
támogatási szerződés megkötésre
kerül. Az adásvétellel kapcsolatos
költségek az önkormányzatot, mint
vevőt terhelik.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert
a
szükséges
jognyilatkozatok megtételére és az
előszerződés
megkötésére.
A
Képviselő-testület sikeres pályázat
esetén felhatalmazza a polgármestert
az adásvételi szerződés megkötésére.
2. A Képviselő-testület Deák Ferenc
utcai dombóvári 203 hrsz.-ú kivett
lakóház, udvar, gazdasági épület
megnevezésű ingatlant – annak
önkormányzati tulajdonba kerülése
esetén – a korlátozottan forgalomképes
vagyoni körbe sorolja.
Határidő: 2016. április 30. – Előszerződés
megkötésére
Felelős: Polgármester

Dombóvári Közlöny
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda
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Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Kabinet

Polgármesteri

178/2016. (IV. 28.) Kt. határozat
A Balatonfenyvesi Ifjúsági Táborhoz új
bejáró stég elkészítéséről
1. Dombóvár
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Balatonfenyvesi Ifjúsági
Tábor működésének biztosítása
érdekében új bejáró stéget készíttet
a táborhoz.
2. A képviselő-testület felhatalmazza,
illetve felkéri a Polgármestert, hogy
folytasson le közbeszerzésen kívüli
beszerzési eljárást a kivitelező
kiválasztására. A stég legyártására a
2016. évi költségvetés általános
tartalék terhére 4.700.000,- Ft
fedezetet biztosít.
Határidő: 2016. május 31. - a bejáró stég
elhelyezésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda
179/2016. (IV. 28.) Kt. határozat
TOP 4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztésére pályázat
benyújtásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja, hogy a TOP
4.1.1-15
Egészségügyi
alapellátás
infrastrukturális
fejlesztése
keretében
megjelent
pályázati
felhívásra
a
Dombóvár, Szabadság utcai 2. szám alatti
orvosi rendelő fejlesztésére támogatási
kérelmet nyújtson be az önkormányzat.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert a pályázathoz szükséges
dokumentumok aláírására és a támogatási
kérelem benyújtására.
Határidő: 2016. május 4. – Támogatási
kérelem benyújtására

180/2016. (IV. 28.) Kt. határozat
TOP-4.2.1-15 Szociális
Alapszolgáltatások infrastruktúrájának
fejlesztése keretében benyújtásra kerülő
pályázat önerejének módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete jóváhagyja a TOP
4.2.1-15 Szociális Alapszolgáltatások
infrastruktúrájának fejlesztése pályázati
felhívásra
benyújtásra
kerülő,
„Alapszolgáltatások
Intézményének
infrastrukturális
fejlesztése”
című
pályázathoz 23 millió forint önerőt
biztosítását.
181/2016. (IV. 28.) Kt. határozat
Megyei TDM szervezetbe történő
belépés jóváhagyásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete jóváhagyja a TOP1.2.1-15 Társadalmi és környezeti
szempontból
fenntartható
turizmusfejlesztés című pályázathoz
kapcsolódóan a megyei TDM szervezet, a
Tolna Kincse Turisztika Egyesületbe
történő belépési szándékot, valamint
vállalja, hogy nyertes pályázat esetén
tevékenységét legalább a fenntartási
időszak alatt a megyei TDM szervezet
tagjaként végzi.
Határidő: 2016. április 28. – támogatási
kérelem benyújtása
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet

Dombóvári Közlöny
Dombóvár
Város
Önkormányzata
Képviselő-testületének 2016. május 5-i
rendes ülésén elfogadott határozatai:
182/2016. (V. 5.) Kt. határozat
a Dombóvári Rendőrkapitányság
beszámolójáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Dombóvári
Rendőrkapitányság
2015.
évi
tevékenységéről
szóló
beszámolót
elfogadja.
183/2016. (V. 5.) Kt. határozat
a Tinódi ház homlokzat-feliratainak
elhelyezéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának
képviselő-testülete hozzájárul a Tinódi ház
homlokzatán az 1. számú melléklet szerinti
3 db homlokzat-felirat elhelyezéséhez
azzal, hogy a kivitelezés költségét, továbbá
a
településképi
bejelentési
eljárás
lefolytatását
a
házban
működő
intézmények vállalják.
Határidő: 2016. május 10. – tájékoztatásra
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda
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szerinti
bérlakás-értékesítésekkel
kapcsolatban – fenntartva az azokban
foglalt
rendelkezéseket,
a
jelen
határozatban foglalt módosításokkal együtt
– az alábbiakról dönt:
1. A Képviselő-testület a BajcsyZsilinszky u. 3. szám alatti 1402/A/3
hrsz.-ú ingatlant törli az értékesítésre
kijelölt lakások közül.
2. A Képviselő-testület a 344/2015.
(VII. 23.) Kt. határozat 2. pontjának
3. bekezdését visszavonja.
185/2016. (V. 5.) Kt. határozat
Dombóvár Város Önkormányzata 2015.
évi összefoglaló belső ellenőrzési
jelentéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Dombóvár
Város
Önkormányzatának 2015. évi összefoglaló
belső ellenőrzési jelentését a melléklet
szerint elfogadja.
A határozatban elfogadott dokumentum
megegyezik a 2016. május 5-i képviselőtestületi ülés 12. számú előterjesztésében
foglaltakkal.
186/2016. (V. 5.) Kt. határozat
a Konda-völgy fásításáról

A határozatban elfogadott dokumentum
megegyezik a 2016. május 5-i képviselőtestületi ülés 5. számú előterjesztésében
foglaltakkal.
184/2016. (V. 5.) Kt. határozat
önkormányzati tulajdonú bérlakás
értékesítésének feltételeiről
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az 52/2012. (II. 23.), a
213/2012. (VII. 5.), a 346/2012. (XI. 29.),
a 362/2013. (X. 31.), a 144/2014. (IV. 10.),
a
376/2014.(VIII.28.),
a
438/2014.(XII.18.), a 234/2015.(V.14.), a
344/2015.(VII.23.) és a 433/2015.(X.26.)
és a 484/2015.(XI.16.)
Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja a Kondavölgy 2878/6 és 2878/12 hrsz.-ú
területeinek következő évekre való
bevonását
a
„Kispolgárok
parkja”
programba. A terület fásítását ezen
programsorozaton belül előre tervezett
módon folytatja le minden évben a Város
Hete rendezvénysorozat keretén belül.

Dombóvári Közlöny
187/2016. (V. 5.) Kt. határozat
a HOSPITAL Alapítvány
kuratóriumába történő delegálásról, az
alapítói jog átruházásának
kezdeményezéséről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete tudomásul veszi dr.
Gács Ernő lemondását a HOSPITAL
Alapítvány kuratóriumi tagságáról és
elnökségéről. A képviselő-testület
határozatlan időre az Alapítvány
tagjának delegálja dr. Tóth Máriát.
2. A képviselő-testület a HOSPITAL
Alapítvány
alapítói
jogai
gyakorlásának
egyszerűsítése
érdekében kezdeményezi, hogy a többi
alapító térítésmentesen ruházza át az
alapítói jogát Dombóvár Város
Önkormányzatára és felhatalmazza a
polgármestert
az
erre
irányuló
megállapodások
megkötésére.
A
Képviselő-testület felkéri a Kiss Béla
alpolgármestert, hogy az alapítói jogok
átruházása esetén a HOSPITAL
Alapítvány új alapító okiratát terjessze
a képviselő-testület elé.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati
Iroda
188/2016. (V. 5.) 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
99/2012. (III. 29.), 238/2015. (V. 28.),
344/2015. (VII. 23.), 371/2015. (VIII.
27.), 407/2015. (IX. 29.), 432/2015.
(X. 26.), 465/2015. (X. 26.), 522/2015.
(XI. 26.), 533/2015. (XI. 30.),
544/2015. (XII. 17.), 554/2015. (XII.
17.), 13/2016. (I. 28.), 16/2016. (I.
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28.), 30/2016. (I. 28.), 46/2016. (II.
11.), 84/2016. (II. 25.), 85/2016. (II.
25.), 86/2016. (II. 25.), 88/2016. (II.
25.), 89/2016. (II. 25.) 90/2016. (II.
25.), 92/2016. (II. 25.), 99/2016. (III.
22.) 102/2016. (III. 22.), 105/2016.
(III. 22.), 107/2016. (III. 22.),
108/2016. (III. 22.), 109/2016. (III.
22.), 110/2016. (III. 22.), 113/2016.
(III. 31.), 116/2016. (III. 31.),
117/2016. (III. 31.), 118/2016. (III.
31.), 122/2016. (III. 31.), 123/2016.
(III. 31.), 124/2016. (III. 31.),
126/2016. (III. 31.), 127/2016. (III.
31.), 129/2016. (III. 31.), 131/2016.
(III. 31.), 136/2016. (III. 31.),
137/2016. (III. 31.), 139/2016. (III.
31.), 140/2016. (III. 31.), 141/2016.
(III. 31.), 143/2016. (III. 31.),
144/2016. (III. 31.), 145/2016. (III.
31.), 146/2016. (III. 31.), 147/2016.
(III. 31.), 152/2016. (III. 31.),
156/2016. (III. 31.), 163/2016. (IV.
14.), 164/2016. (IV. 14.), 166/2016.
(IV. 14.), 167/2016. (IV. 14.),
168/2016. (IV. 14.), 169/2016. (IV.
14.), 170/2016. (IV. 14.), 171/2016.
(IV. 14.), 172/2016. (IV. 14.),
173/2016. (IV. 14.), 174/2016. (IV.
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:
2016. május 15-ig: 103/2016. (III. 22.)
2016. május 31-ig: 487/2015. (XI.
16.), 526/2015. (XI. 26.), 97/2016. (III.
22.), 111/2016. (III. 22.)
2016. június 15-ig: 395/2015. (IX. 29.)
2016. június 30-ig: 569/2015. (XII.
17.)
3. a 238/2016. (V. 38.) számú
határozatának 3. pontját visszavonja.

Dombóvári Közlöny
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189/2016. (V. 5.) Kt. határozat
a Dombóvári Roma Nemzetiségi
Önkormányzat által használt Roma
Házban számítógépes klubszoba
kialakításának támogatásáról és az
internetes előfizetéshez történő
hozzájárulásról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja, hogy a
Dombóvári
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat a használatába adott
Szabadság utca 4. alatti Roma Házban
internetezésre alkalmas számítógépes
klubszobát alakítson ki, és ennek
érdekében hozzájárul, hogy a Dombóvári
Közös
Önkormányzati
Hivatal
számítógépes eszközöket biztosítson a
Roma Önkormányzat számára, valamint a
Roma Ház internet előfizetési díja 50%-át
az önkormányzat költségvetésének terhére
átvállalja.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a támogatásról szóló
megállapodás megkötésére.
Határidő: 2016. május 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati
Iroda
190/2016. (V. 5.) Kt. határozat
a TAGE Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. teljesítési kötelezettsége alóli
mentesítéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Dombóvári Város- és
Lakásgazdálkodási Nkft., a TAGE
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel kötött
vállalkozási keretszerződés 22. pontjában
foglalt elégedettségi felmérés elvégzésének
kötelezettségétől a 2016. évben eltekint.
Határidő: 2016. május 15. - Határozat
közlésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda

191/2016. (V. 5.) Kt. határozat
a Gunarasi kerékpárút telekalakítási
eljárásáról és művelési ág alóli
kivonásáról
1. Dombóvár
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Tó utcától induló és az
önkormányzati tulajdonú 5337/234
hrsz.-ú erdő, kivett kápolna és
udvar és kivett vízmű megnevezésű
ingatlanon tervezett 1.100 m2
nagyságú
kerékpárút
megvalósítására készített terv
alapján a nyomvonal kialakítását
támogatja.
2. A Képviselő-testület a telekalakítási
eljárás lefolytatására, majd az
erdőterület végleges más célú
hasznosítása
miatti
eljárás
költségére az önkormányzat 2016.
évi költségvetésében 350 ezer
forintot biztosít.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza
a Polgármestert a telekalakítási
eljárás
lefolytatására
és
az
erdőterület végleges más célú
hasznosítása
miatti
eljárás
lefolytatására, az ezzel kapcsolatos
nyilatkozatok aláírására.
Határidő: 2016. június 30. - telekalakítás
lefolytatására és művelési ág változtatására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda
192/2016. (V. 5.) Kt. határozat
A Dombóvári Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodás
módosításáról
Dombóvár
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete a 271/2015. (V. 28.)
Kt. határozat alapján a Dombóvári Roma
Nemzetiségi
Önkormányzattal
2015.
október 13-án kelt együttműködési
megállapodást visszamenőleges hatállyal,

Dombóvári Közlöny
annak határidejét módosítja úgy, hogy a
szerződés lejártának a napját 2016.
december 31. napjában állapítja meg, a
megbízási szerződés tárgyát
pedig
kibővítik.
Dombóvár
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
Loránd polgármestert a Dombóvári Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött
együttműködési
megállapodás
módosítására, tartalmának jóváhagyására
és aláírására.
Határidő: 2016. május 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
193/2016. (V. 5.) Kt. határozat
A nyári gyermekétkeztetés költségeinek
kiegészítéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2016. évi nyári
gyermekétkeztetés költségeinek fedezetére
kívánja fordítani a Fidesz-Magyar Polgári
Szövetség által megfizetett 615.860,- Ft
összegű közterület-használati díjat.
Határidő: 2016. augusztus 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
194/2016. (V. 5.) Kt. határozat
a 130/2016. (III.31.) Kt. határozat
módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2016. március 31.
napján hozott 130/2016. számú határozatát
az alábbiak szerint módosítja:
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2013. június 11.
napján, az Önkormányzat volt tulajdonát
képező Arany János tér 12. szám alatti
ingatlan padlásán történt személysérüléses
balesetben a Groupama Garancia Biztosító
Zrt., valamint a károsult és az
Önkormányzat közötti, összesen 3.808.823
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Ft általános kártérítési összeg megfizetését
tartalmazó
egyezségi
megállapodás
megkötését, és ezzel a kártérítési ügy
lezárását tudomásul veszi.
195/2016. (V. 5.) Kt. határozat
Arany J. tér 7. szám alatti ingatlanra
kötött adásvételi szerződés közös
megegyezéssel történő felbontásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az
önkormányzat, mint eladó a dombóvári
196/4 hrsz.-ú, természetben Arany J. tér 7.
szám alatt található, lakóház megnevezésű
ingatlanra 2015. július 27-én kötött
adásvételi szerződést közös megegyezéssel
felbontsa a következő feltételekkel:
1. A szerződéssel kapcsolatban vevő által
a szerződés felbontásának napjáig
kifizetett
vételárrészletek
a
2015.06.19-én befizetett 95.000,- Ft-os
pályázati biztosíték kivételével visszafizetésre kerülnek.
2. A vevő 2015. szeptember 1-jétől az
adásvételi szerződés megszüntetésének
napjáig megfizetni tartozik az erre az
időszakra felszámítandó havi 4.530,Ft-os lakbért, mely összeg levonásra
kerül
az
önkormányzat
által
visszautalandó vételárrészletekből.
3. A Képviselőtestület támogatja, hogy az
adásvételi szerződés felbontásával
egyidejűleg, amennyiben a vevő vagy
vele együtt élő családtagja az
önkormányzat
tulajdonában
lévő
lakások és helyiségek bérletéről szóló
22/2015. (VI. 29.) önkormányzati
rendeletben
foglalt
jogosultsági
feltételeknek megfelel, a Dombóvári
Város- és Lakásgazdálkodási NKft. az
ingatlant 6 hónapra a vevő részére
bérbe adja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert az adásvételi szerződés
közös megegyezéssel történő felbontására.

Dombóvári Közlöny
Határidő: 2016. május 31. - Szerződés
felbontására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda
196/2016. (V. 5.) Kt. határozat
a Petőfi utcai beruházás műszaki
ellenőrének kiválasztásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Petőfi
utcai
vízvezeték- hálózat rekonstrukció, illetve
csapadékvíz elvezetés kivitelezésének
műszaki ellenőrzése tárgyában lefolytatott
versenyeztetést eredményessé nyilvánítja.
A Képviselő-testület a Construction
Problem
Solver
Kereskedelmi
és
Szolgáltató Kft., a Construct Controll
Mérnökiroda Kft., valamint a Márkus
Mérnök Iroda Kft. ajánlatát érvényessé
nyilvánítja.
A
Képviselő-testület
nyertes
ajánlattevőként a Márkus Mérnöki Iroda
Kft.-t hirdeti ki nettó 2.950.000,- Ft + Áfa
ajánlati
áron.
Felhatalmazza
a
Polgármestert a szerződéskötésre.
Határidő: azonnal - Az eredményről való
tájékoztatás tekintetében
Felelős: Szabó Loránd polgármester
Végrehajtásért felelős:
Turi
Ügyvédi
Iroda
Városüzemeltetési Iroda
197/2016. (V. 5.) Kt. határozat
a Gunaras Gyógyfürdő és
Idegenforgalmi Zrt-vel kötendő
megállapodás kidolgozásáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hozzájárul
a
Gunaras
Gyógyfürdő
és
Idegenforgalmi Zrt.-vel történő, 1 évre
szóló szerződés megkötéséhez a 7200
Dombóvár, Kernen téri parkoló
üzemeltetése, illetve a strandfürdő
működésével
kapcsolatos
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kötelezettségek vonatkozásában az
alábbi feltételekkel:
- A
Gunaras
Gyógyfürdő
és
Idegenforgalmi Zrt. csak és
kizárólag a szálló- vendégektől
szedhet parkolási díjat az átadott
közterületen.
- A parkolót heti háromszor tartozik
takarítani az üzemeltető, melyről
takarítási naplót kell vezetni.
- Felső
(Kernen
téri)
bejárat
megnyitása az elő- és utószezonban
a
hétvégék
tekintetében,
a
főszezonban
pedig
a
mindennapokat illetően az időjárás
függvényében.
- Elő- és utószezonban a hétvégék
tekintetében, a főszezonban pedig a
mindennapokat illetően az időjárás
függvényében
kerüljön
meghatározásra egy minimális
szolgáltatás.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert,
hogy
folytasson
tárgyalásokat a nyitvatartási időben kiés bejárást biztosító karszalagos
jegyárusításról, amelynek bevezetése a
tárgyalások eredményétől függ.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert
a
szerződéssel
kapcsolatos tárgyalások lefolytatására,
a
szerződés
tartalmának
a
jóváhagyására és annak aláírására.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda
198/2016. (V. 5.) Kt. határozat
a Gunaras Gyógyfürdő és
Idegenforgalmi Zrt.-ben történő
tőkeemelésről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete vállalja, hogy 2016.
évtől kezdődően 5 éven keresztül a
Gunaras
Gyógyfürdő
és
Idegenforgalmi Zrt.-ben jegyzett tőkét
emel a Zrt. által a 7200 Dombóvár,

Dombóvári Közlöny
Kernen tér 1. címen, 5173/1 hrsz.-on
található termálfürdő építmény után
fizetendő építményadó összegének
megfelelő pénzbeli hozzájárulással. A
tőkeemelésre abban az esetben kerülhet
sor, ha a társaság Dombóvár Város
Önkormányzata
felé
helyi
adó
tartozással nem rendelkezik. A
tőkeemelés további feltétele, hogy a
Gunaras Zrt. a tőkeemelés összegét az
élménymedencék
lefedésének
kiadásaira fordítja, melyre legkésőbb
2017. április 30-ig használatbavételi
engedélyt szerez.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert
a
megállapodás
részleteinek kidolgozására, a szerződés
tartalmának a jóváhagyására és a
megállapodás aláírására.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
199/2016. (V. 5.) Kt. határozat
a Tamási (Pári)-Dombóvár közötti
vasúti nyomvonalon tervezett
kerékpárút döntés-előkészítő
tanulmányáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja
a
Tamási(Pári) – Dombóvár közötti
egykori vasúti nyomvonalon tervezett
kerékpárút kiépítésére készült döntéselőkészítő
tanulmányt,
annak
megállapításait és javaslatait.
2. A Képviselő-testület az 1. pontban
tervezett
kerékpárút
Dombóvár
belvárosába való becsatlakozására a
Gunarasfürdőn
keresztül
vezető
nyomvonalat jelöli ki.
3. A Képviselő-testület elfogadja a
Dombóvár-Orfű
szakasz
vonatkozásában érintett települési
önkormányzatok döntését, miszerint a
tervezett kerékpáros létesítmények
kialakítását Sásd város a Baranya-
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csatorna, a többi település a 611-es és
66-os számú országos közút mentén
támogatja.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a regionális
jelentőségű kerékpárút kiépítésére
vonatkozó tervekkel kapcsolatban
megkezdje a tárgyalásokat a Pannon
EGTC vezetőségével.
Határidő:
2016.
május
30.
–
kapcsolatfelvétel
a
Pannon
EGTC
vezetőségével
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet
200/2016. (V. 5.) Kt. határozat
a KEHOP-5.4.1 „Szemléletformálási
programok” pályázati felhívásra
támogatási kérelem benyújtásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja a KEHOP5.4.1 „Szemléletformálási programok”
című pályázati felhívásra támogatási
kérelem benyújtását.
Határidő: 2016. május 13.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Kabinet

Polgármesteri

201/2016. (V. 5.) Kt. határozat
Tüskei Iparterület fejlesztésére irányuló
pályázat benyújtásáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja, hogy a
TOP-1.1.1-15 Felhívás ipari parkok,
iparterületek fejlesztése tárgyú felhívás
keretében a Tüskei Iparterület
fejlesztésére és új iparterület
kialakítására támogatási kérelmet
nyújtson be az önkormányzat.
2. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy
a támogatási kérelem konzorciumi

Dombóvári Közlöny
formában kerüljön benyújtásra a
Dombó-Land Kft.-vel, mely során a
konzorciumvezető Dombóvár Város
Önkormányzata.
Határidő: 2016. május 23. - támogatási
kérelem benyújtása a TOP-1.1.1-15
kódszámú felhívásra
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet
202/2016. (V. 5.) Kt. határozat
a bölcsőde infrastrukturális fejlesztésére
irányuló pályázat benyújtásáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja, hogy a
TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az
életminőség
javítása
családbarát,
munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú
felhívás keretében a Dombóvári
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Bölcsődei
Tagintézménye
infrastrukturális
fejlesztésére
támogatási kérelmet nyújtson be az
önkormányzat.
2. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy
a támogatási kérelem konzorciumi
formában kerüljön benyújtásra a
Dombó-Land Kft.-vel, mely során a
konzorciumvezető Dombóvár Város
Önkormányzata.
Határidő: 2016. május 23. - támogatási
kérelem benyújtása a TOP-1.4.1-15
kódszámú felhívásra
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet
203/2016. (V. 5.) Kt. határozat
a Zöld város kialakítása elnevezésű
pályázat benyújtásáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja, hogy a
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TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása
tárgyú felhívás keretében a Tinódi Ház
környékének fejlesztésére, helyi
termelői
és
kézműves
piac
kialakítására támogatási kérelmet
nyújtson be az önkormányzat.
2. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy
a támogatási kérelem konzorciumi
formában kerüljön benyújtásra a
Dombó-Land Kft.-vel, mely során a
konzorciumvezető Dombóvár Város
Önkormányzata.
Határidő: 2016. május 17. - támogatási
kérelem benyújtása a TOP-2.1.2-15
kódszámú felhívásra
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet
204/2016. (V. 5.) Kt. határozat
az ExperiDance együttes Gyöngyhajú
lány balladája című produkció bikali
előadásának támogatásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Puchner
Élménybirtokot működtető Hella 91’ Kft.
részére 250.000,-Ft támogatást biztosít az
ExperiDance együttes Gyöngyhajú lány
balladája című produkciójának bikali
előadásához, valamint az előadásra
dombóvári
városkártyával
vásárolt
jegyárból – utólagos elszámolás mellett –
belépőjegyenként 1.000 forintot átvállal.
Határidő: 2016. május 10. - a szerződés
megkötésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet

Dombóvári Közlöny
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205/2016. (V. 5.) Kt. határozat
Buzánszky Jenőnek, a város
díszpolgárának emléket állító
képzőművészeti alkotás beszerzéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete azon elvi döntést
hozza, hogy felkéri Párkányi Raab Péter
szobrászművészt Buzánszky Jenőről egy
életnagyságú bronzszobor készítésére,
mely a város híres szülöttét egy rá
jellemző, sarkazó mozdulattal ábrázolja.
A
képviselő-testület
az
alkotás
elkészítéséért, helyszínre szállításáért és
elhelyezéséért a 2016. és 2017. évi
költségvetésének terhére 9.600.000,-Ft+áfa
tiszteletdíj kifizetését vállalja a következő
ütemezéssel:
· a szerződés aláírását követően
előlegként 30%
· az 1:1 arányú gipszminta
elkészítését és a Lektorátusi
véleményezést,
valamint
a
képviselő-testületünk
jóváhagyását követően 20%
· a felállítást, átadást követően a
fennmaradó 50%
A képviselő-testület a végleges döntés
meghozatala előtt kikéri Dombóvár város
lakosságának a véleményét a szobor
felállításáról és annak támogatottságáról,
különösen az összegszerűség tekintetében.
A képviselő-testület a közvéleménykutatás lebonyolítására és megszervezésére
felkéri a Polgármestert, az ehhez szükséges
költségeket 200.000, Ft összeg erejéig a
város költségvetéséből fedezi.
A Képviselő-testület a végleges döntést a
közvélemény-kutatás
eredményének
ismeretében hozza meg.
Határidő:
2016.
június
30.
–
Közvélemény-kutatás befejezésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet

206/2016. (V. 5.) Kt. határozat
a Hamulyák Közalapítvány részére
kölcsön nyújtásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2018. december 31-i
visszafizetési határidővel 7.600 ezer forint
kölcsönt nyújt a Hamulyák Közalapítvány
részére Párkányi Raab Péter szobrának
megvásárlásához. A kölcsön folyósítása 2
ütemben - 60% a 2016. évben, 40% 2017.
év elején - történik, fedezete a megvásárolt
alkotás. A képviselő-testület a kölcsön után
a mindenkori jegybanki alapkamat
mértékének megfelelő kamatot köti ki.
A képviselő-testület a kölcsön nyújtásának
további feltételéül szabja a köztéri szobor
2016. augusztus 20-i állami ünnepen
történő felavatását.
Határidő: 2016. május 20. – a
kölcsönszerződés megkötésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
207/2016. (V. 5.) Kt. határozat
a „Hat vár hat rád” rendezvény
szervezéséről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja a “Hat
vár, hat rád” elnevezésű rendezvény
megvalósítását az idei évben is,
melynek időpontja 2016. június 25.
2. A Képviselő-testület az 1. pontban
nevesített rendezvény szervezésére
2.500.000 Ft + Áfa forrást biztosít a
város 2016. évi költségvetése 106.
Önkormányzat III. Dologi kiadás 22.
Városi rendezvények sora terhére.
3. A
Képviselő-testület
felkéri
a
Polgármestert, hogy a rendezvényt
követően számoljon be a program
sikerességéről és tájékoztassa a
testületet a tényleges kiadásokról.

Dombóvári Közlöny
Határidő:
2016.
június
25.
–
rendezvény
megvalósítására
2016. szeptemberi rendes ülés – tájéktatás
a program sikerességéről, a ténylegesen
felmerülő kiadásokról
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet
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Együttműködést kezdeményez a helyi
éttermekkel, cukrászdákkal egy egységes
recept használatára és az alapanyagokkal
szembeni minőségi követelményrendszer
kidolgozására.
A
képviselő-testület
támogatja egy, a Rákóczi túróst
népszerűsítő, a süteménnyel kapcsolatos
információkat tartalmazó internetes felület
létrehozását. A megvalósításhoz a város
költségvetéséből 300.000,- Ft-ot biztosít.

208/2016. (V. 5.) Kt. határozat
Kihívás Napja program szervezéséről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja a 2016.
május 25-én megrendezésre kerülő
Kihívás Napja program szervezését és
az országos rendezvényhez való
csatlakozást.
2. A Képviselő-testület támogatja, hogy a
8 választási körzet
képviselője
egyénileg
megszervezze
saját
körzetének Kihívás Napi programját,
mely legalább 15 perc megszakítás
nélküli mozgást jelent a résztvevők
számára.
3. A Képviselő-testület a 2. pont szerinti
nyertes körzet részére 500.000 Ft
jutalmat biztosít, melyet a körzet
infrastrukturális
fejlesztésére
kell
fordítani.
Határidő: 2016. május 25. – Kihívás
Napja program szervezésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet
209/2016. (V. 5.) Kt. határozat
a Rákóczi túrós, mint helyi érték
településmarketingben való
megjelenéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja a Rákóczi
túrós,
mint
helyi
érték
településmarketingben való megjelenését.

A képviselő-testület felkéri a Kék Csillag
Turisztikai Egyesületet, mint helyi TDM
szervezetet a Rákóczi túrós minősítésére és
népszerűsítésének koordinálására.
Határidő:
2016. június 15. – Az internetes felület
kialakítására
2016. május 15. – A Kék Csillag
Turisztikai Egyesület felkérésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri
Kabinet
210/2016. (V. 5.) Kt. határozat
szociális alapon igényelhető kaszálás
2016. évi meghirdetéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
pályázatot
hirdet
természetes személyek részére az őket,
mint ingatlantulajdonosokat terhelő, a
közterületek tisztántartására vonatkozó
kötelezettségek
részbeni
átvállalása
céljából.
A pályázatot azon
nyújthatják be, akik:
· 250 m2-nél
gondoznak,

magánszemélyek
nagyobb

területet

· a háztartásban élő személyek
mindegyike betöltötte a 63.
életévet, vagy a pályázó súlyos
mozgáskorlátozott és a vele együtt
élő
személyek
mindegyike
betöltötte a 63. életévet, és

Dombóvári Közlöny
· akinek a háztartásában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja
meg
az
öregségi
nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének
300%-át (85.500,-Ft).
A pályázati feltételeknek megfelelő
kérelmező esetén a Képviselő-testület
2016. július 15-ig két alkalommal
elvégezteti a kaszálást az ingatlan előtti
közterületen.

- 19 -

XII. évfolyam 7. szám
211/2016. (V. 5.) Kt. határozat
az újdombóvári fák pótlásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az újdombóvári fák,
fasorok 4 évre szóló felújítási programját
az alábbiak szerint elfogadja:
Időszak:

A
Képviselő-testület
a
pályázat
megvalósítására 500.000,-Ft keretösszeget
különít el a 2016. évi parkfenntartásra
jóváhagyott előirányzatból.
A Képviselőtestület a kaszálással a
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási
Nkft.-t bízza meg, 5,90 Ft+áfa/m2
megbízási díjjal.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert
a
pályázati
felhívás
közzétételére, a benyújtott pályázatok
elbírálására,
valamint
a
megbízási
szerződés megkötésére a Dombóvári
Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.-vel.
Határidő:
2016. május 15. – Pályázati felhívás
megjelentetésére
2016. július 15. – A határozatban foglaltak
végrehajtására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Hatósági Iroda
Városüzemeltetési Iroda

Terület-meghatározás:

I. 2016.

Saguly Károly tér

II. 2017.

Fő u. Kórház u. és Petőfi t.
közti szakasza, illetve a Petőfi
tér

III. 2018.

Fő u. Saguly Károly tértől a
IX.u-ig terjedő szakasza

IV. 2019.

Fő u. Petőfi t. és Saguly
Károly tér közti szakasza

Az I. ütem növénypótlására 120.000 Ft +
áfa keretösszeget biztosít a 2016. évi
költségvetés közterületen lévő fák, fasorok
cseréje, telepítése, rendezése, nyesése,
eseti fakivágások előirányzat terhére.
A
képviselő-testület
felkéri
a
polgármestert, hogy az ifjítás elvégzéséhez
szükséges fák beszerzésére folytasson le
közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárást.
Határidő:
2016. augusztus 31. – A beszerzési eljárás
megindítására
2016. november 30. – A 2016. évre
tervezett pótlások végrehajtására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési
Iroda
212/2016. (V. 5.) Kt. határozat
a Teleki u. 1-3 szám előtti terület
csapadékvíz-elvezetéséről
1.

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete egyetért a Teleki
utca 1-3. számú lakóház előtti
csapadékvíz-elvezető
rendszer
működőképességének érdekében új
csapadékvíz-elvezető
folyóka
létesítésével.

Dombóvári Közlöny
2.

3.
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A Képviselő-testület a lakók és a
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
hozzájárulása esetén megszünteti a
Teleki u. 1-3. számú lakóépületek
előtt a gépjárműparkolás lehetőségét
fizikai eszközökkel (kiemelt beton
járdaszegély az úttól 1 m távolságra,
az út melletti padkarész zúzottköves
javítása, a járda felé eső terület
füvesítése).
A Képviselő-testület felkéri a
Polgármestert, hogy a szükséges
hozzájárulások birtokában folytasson
le közbeszerzésen kívüli beszerzési
eljárást bruttó 3 mFt keretösszeggel a
szegélyépítés,
zúzottkövezés
és
füvesítés kivitelezési munkáinak
megvalósítására, valamint a járda
melletti folyóka újjáépítésére.

Határidő:
2016. május 20.
– A hozzájárulások
beszerzésére
2016. augusztus 19. – A szegélyezésre és a
folyóka megépítésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Városüzemeltetési Iroda
213/2016. (V. 5.) Kt. határozat
a 2015. évi közfoglalkoztatásról szóló
tájékoztató elfogadásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Dombóvár Város
Önkormányzatánál, az önkormányzat
intézményeinél, a Roma Nemzetiségi
Önkormányzatnál, valamint a Dombóvári
Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-nél
2015.
évben
megvalósult
közfoglalkoztatási programokról szóló
tájékoztatót elfogadja.

XII. évfolyam 7. szám

Dombóvári Közlöny
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RENDELETEK
(A rendeletek egységes szerkezetben megtalálhatóak a www.dombovar.hu honlapon!)
A Képviselő-testület 2016. május 5-i rendes ülésén elfogadott rendeletei:
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2016. (V. 9.) önkormányzati rendelete
a szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában foglalt feladatkörében eljárva – a szociális és
gyermekjóléti alapszolgáltatásokat, valamint a szociális szakosított ellátásokat nyújtó
intézményfenntartó
társulásban résztvevő
önkormányzatok képviselő-testületének
hozzájárulásával – a következőket rendeli el:
1. §
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról szóló
22/2003. (VIII.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 13. §-a a következő
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Rendelet a 23/2016. (V. 9.) önkormányzati rendelettel elfogadott módosítása 2016.
április 1. napjától alkalmazandó.”
2. §
A Rendelet 2. melléklete a melléklet szerint módosul.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

Melléklet a 23/2016. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
A Rendelet 2. mellékletének 1.8. pontjában foglalt táblázat B:3. mezője helyébe a következő
mező lép:
[1.8. Támogató szolgáltatás (Kapocs Alapszolgáltató Központ)]

(3.)

(B)
0 Ft/óra

Dombóvári Közlöny
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2016. (V. 9.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról szóló 8/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. §
(3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32.§ (1) b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §ában, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, 134/E. §-ában kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1.§
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló
8/2015.(II.20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (16) bekezdés c)
pontjában a „20.000,-Ft”” szövegrész helyébe a „25.000,-Ft” szöveg lép.
2. §
Hatályát veszti a Rendelet 6. § (12) bekezdés c) pontja.

3. §
Ez a Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

Dombóvári Közlöny
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2016. (V. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015.
(VI.29.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
3. § (1) és (2), 4. § (3), (4), 5. § (3),12. § (5), 19. § (1), (2), 20.§ (3), 21. § (6), 23. § (3), 27. §
(2), 31. § (2), 33. § (3), 34. § (1), (3), (6), 35. § (2), 36. § (2), 42. § (2), 84. § (1), (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, a következőket rendeli el:

1. §
Hatályát veszti Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015.(VI.29.) önkormányzati
rendelete 1. melléklet A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. által bérbe
adható lakások táblázat I. Szociális alapon bérbe adható lakások pont
a) 3.2. Erzsébet u. 34/C. 1 lakás,
b) 3.3. Teleki u. 75. 2 lakás,
c) 5.3. Teleki u. 79. 1 lakás
alpontja.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

Dombóvári Közlöny
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2016. (V. 9.) önkormányzati rendelete
a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a Humán Bizottság és Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:

1. §
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.
§-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az önkormányzat telephelyei:
a) Dombóvár, Földvár utca 18. – Szuhay Sportcentrum,
b) Dombóvár, Katona József utca 37. – Dombóvári Ifjúsági Sporttelep,
c) Dombóvár, Szabadság utca 14. – Volt zeneiskola,
d) Dombóvár, Bezerédj utca 14. – Koronás Udvarház,
e) Dombóvár, Kernen tér 1. – Tourinform Iroda.”

2. §
A Rendelet 81/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(2) Az önkormányzat közvetlenül saját feladatkörben tourinform irodát működtet a gunarasi
városrészben a Magyar Turizmus Zrt.-vel kötött megállapodásban foglaltak szerint. A
tourinform irodában dolgozó idegenforgalmi munkatárs az önkormányzattal közalkalmazotti
jogviszonyban áll. A tourinform iroda működtetésének biztosítása a polgármester feladata, a
működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára és jognyilatkozatok megtételére a
polgármester jogosult.”

3. §
(1) A Rendelet 3. mellékletének 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A polgármesterre átruházott hatáskörök]
„16. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a mezőőrök és a védőnők, valamint az
önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban állók felett.”

(2) A Rendelet 3. melléklete a következő 30. ponttal egészül ki:
[A polgármesterre átruházott hatáskörök]

Dombóvári Közlöny
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„30. Gyakorolja a közútkezelői jogköröket a helyi közutak tekintetében, a közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. törvény 3. § (2) bekezdése, 7. § (3) bekezdése, 12. § (5) bekezdése, 14. § (1)
bekezdés a) pontja, 15. § (1) bekezdése, 29. § (9) bekezdése, 29/B. § (2) bekezdés a) pontja,
33. § (2) bekezdése, 34. § (3), (4) és (6) bekezdése, 36. § (1), (3) és (4) bekezdése, 37. § (2) és
(3) bekezdése, 39. § (1) bekezdése, 41. § (2) bekezdése, 42. § (3) bekezdése, 42/A. § (1) és (2)
bekezdése, 43. § (1) bekezdése vonatkozásában, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény 35. §-a tekintetében azzal, hogy a közútkezelői kötelezettségek megszegéséből eredő
kártérítési igényt az önkormányzat felelősségbiztosítása terhére ismerhet el, valamint dönt
egyéb jogszabály szerinti közútkezelői hozzájárulások kiadása tárgyában. ”

4. §
A Rendelet 7. melléklete helyébe a melléklet lép.

5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

Dombóvári Közlöny
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Melléklet a 26/2016. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet a 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása
A
1.

011130

2.
3.
4.

011220
013320
013350

5.

013360

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

016080
022010
031030
032020
032060
041140
041231
041232
041233
041236
041237
042180
045120
045130
045140
045150
045160
045170
047410
051020

26.

051030

27.
28.
29.
30.

051040
052020
052080
054020

31.
32.
33.

061020
063020
063080

34.
35.

064010
066010

B
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
Köztemető-fenntartás és –működtetés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési,
egyéb szolgáltatások
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
Közterület rendjének fenntartása
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
Területfejlesztés igazgatása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Országos közfoglalkoztatási program
Közfoglalkoztatási mintaprogram
Állat-egészségügy
Út, autópálya építése
Híd, alagút építése
Városi és elővárosi közúti személyszállítás
Egyéb szárazföldi személyszállítás
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása,
elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)
begyűjtése, szállítása, átrakása
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása,
megőrzése és fenntartása
Lakóépület építése
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása,
üzemeltetése
Közvilágítás
Zöldterület-kezelés
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„

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

066020
072111
072112
072210
072311
074011
074032
081030
081041
081045
081071
082044
082063
082070

50.
51.

082091
082092

52.
53.
54.

083020
083030
084010

55.
56.

084020
084070

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

086030
086090
091110
091140
102023
102024
102025
102026
102031
102032
102050
104012
104030
104060

71.
72.
73.
74.

106010
106020
107013
107030
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Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Járóbetegek gyógyító szakellátása
Fogorvosi alapellátás
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
Könyvtári szolgáltatások
Múzeumi kiállítási tevékenység
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és
megóvása
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása
Könyvkiadás
Egyéb kiadói tevékenység
Társadalmi
tevékenységekkel,
esélyegyenlőséggel,
érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő
feladatok igazgatása és szabályozása
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai
szolgáltatások fejlesztése, működtetése
Nemzetközi kulturális együttműködés
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
Időskorúak átmeneti ellátása
Demens betegek átmeneti ellátása
Idősek nappali ellátása
Demens betegek nappali ellátása
Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok
Gyermekek átmeneti ellátása
Gyermekek napközbeni ellátása
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító
programok
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Hajléktalanok átmeneti ellátása
Szociális foglalkoztatás
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2016. (V. 9.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető
szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2016. (I.29.)
önkormányzati rendelet 9. §-a a következő szövegrésszel egészül ki:
„…különösen az, aki a fű kaszálása helyett annak gyérítésére gyomirtószert használ.”

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző
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