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HATÁROZATOK

Dombóvár Város  Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-i  rendes 
ülésén elfogadott határozatai:

364/2013. (XI. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadja a 2013-2018 
közötti  időszakra  vonatkozó 
Sportkoncepciót,  melynek  kiemelt 
területei, fejlesztési irányai a következők:

- A  dombóvári 
sportegyesületek  önkormányzati 
támogatásának  fenntartása  és 
biztosítása,  működésük  és 
tevékenységük  segítése  az 
önkormányzati  tulajdonú 
sportlétesítmények  és  a  DVMSE 
sportingatlan  térítésmentes 
biztosításával. 

- Az  egykori  MÁV 
sportingatlan  térítésmentes 
önkormányzati  tulajdonba  vételével  a 
létesítmény  városi  sportközponttá 
történő alakítása.

- A  Katona  József  utcai 
sporttelepen  működő  egyesületek 
áthelyezésének  előmozdítása  a 
DVMSE  sporttelep  területére.  A 
szakmai  követelményeknek  való 
megfelelés  érdekében  a  szükséges 
átalakítások megindítása.  

- Utánpótlás-nevelés 
tehetséggondozása,  az  elért 
eredményességi  szint  fenntartása, 
javítása,  eredményes  sportolóink 
megtartása.

- Óvodai  tornaszoba 
fejlesztése,  tárgyi  feltételek 
korszerűsítése,  óvónők  szakmai 
képzésének elősegítése.

- Klebelsberg 
Intézményfenntartó  Központ  által 
tervezett  épület-felújításokhoz, 
építkezésekhez  történő  tulajdonosi 
hozzájárulás biztosítása, hozzájárulás a 
mindennapos  testnevelés  feltételeinek 
megteremtéséhez.

- Nagy  tömegeket 
megmozgató  szabadidősport 
rendezvények  támogatása,  olyan 
programok  ajánlása,  melyek  több 
generációs családok számára nyújtanak 
kikapcsolódási lehetőséget.

- Szabadtéri  sporteszközök 
beszerzésére  irányuló  pályázatok 
keresése.

- Edzői  utánpótlás  program 
kidolgozása.

- Újszerű  sportágak 
népszerűsítése

- Az  egyesületek  részére  az 
uszodahasználat  térítésmentessé 
tételének felülvizsgálata.

A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik  a  2013.  november  28-i  
képviselő-testületi  ülés  2.  számú 
előterjesztésében foglaltakkal.

365/2013. (XI. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  víziközmű-
szolgáltatásról  szóló  törvény 
végrehajtásából  eredő,  önkormányzati 
ingatlanokkal  kapcsolatos  feladatok 
kapcsán az alábbiakról dönt:

1. A  víziközmű-szolgáltatásról  szóló 
2011.  évi  CCIX.  törvénynek  a 
víziközmű-hálózatokra  való  bekötést 
előíró  rendelkezéseire  tekintettel  a 
lakáscélra  használt,  zárt 
szennyvíztározóval  rendelkező,  de 
értékesítésre  ki  nem  jelölt 
önkormányzati  ingatlanok 
szennyvízelvezetésének  megoldása 
történjen meg a meglévő hálózatra való 
rákötéssel,  a Jókai Mór utca 13. alatti 
komfort  nélküli  bérlakások  esetében 
történjen  meg  az  ivóvíz  bekötése.  A 
Képviselő-testület  a  munkálatok 
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fedezetét  az  állam  tulajdonából  az 
önkormányzat  tulajdonába  kerülő 
lakások  értékesítéséből  befolyt, 
elkülönített  (11746043-15415819- 
10030008  számú  számlán  lévő) 
bevételek  terhére  biztosítja,  és 
felhatalmazza  a  polgármestert  a 
szükséges munkálatok megrendelésére 
a  beszerzésekre  vonatkozó  szabályok 
szerint.

2. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert a dombóvári víziközmű-
hálózat  üzemeltetőjével  történő 
egyezetés lefolytatására az előre fizetős 
fogyasztásmérők  felszerelésének 
lehetőségeiről.

Határidő: 2014. február 28.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: 
1. pont – Városüzemeltetési Iroda
2. pont – Önkormányzati Iroda

366/2013. (XI. 28.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja  a  Dombóvár  és  Környéke 
Többcélú  Kistérségi  Társulás  társulási 
megállapodásának a  Társulás  Tanácsa 
által  a  2013.  október  29-i  ülésén 
tárgyalt  módosítását és a  módosítással 
egységes  szerkezetbe  foglalt  társulási 
megállapodást.

2. A Képviselő-testület  felhatalmazza 
a  polgármestert,  hogy a módosított  és 
egységes  szerkezetbe  foglalt  társulási 
megállapodást  a  Képviselő-testület, 
mint  a  Társulás  tagja  nevében 
aláírásával lássa el.

Határidő: 2013. december 6. – a határozat 
továbbítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felel:  Önkormányzati 
Iroda

A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik  a  2013.  november  28-i  

képviselő-testületi  ülés  12.  számú 
előterjesztésében foglaltakkal.

367/2013. (XI. 28.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a  Mecsek-Dráva  Regionális 
Szilárdhulladék  Kezelő  Rendszer 
létrehozását  Célzó  Önkormányzati 
Társulás  Társulási  Megállapodásának 
1.  számú  mellékletben  szereplő 
módosítását elfogadja.

2. Dombóvár  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a  Mecsek-Dráva  Regionális 
Szilárdhulladék  Kezelő  Rendszer 
létrehozását  Célzó  Önkormányzati 
Társulás  Társulási  Megállapodásának 
2.  számú  mellékletben  szereplő 
egységes  szerkezetbe  foglalt 
módosítását elfogadja.

3. A  Képviselő-testület  felkéri  a 
polgármestert,  hogy  a  döntésről  a 
Társulási  Tanácsot  tájékoztassa  és 
felhatalmazza,  hogy  a  fentiek  szerint 
módosított  Társulási  Megállapodást 
aláírja.

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

A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik  a  2013.  november  28-i  
képviselő-testületi  ülés  13.  számú 
előterjesztésében foglaltakkal.

368/2013. (XI. 28.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  Integrált 
Önkormányzati Szolgáltató Szervezetet 
2014.  január  1-jétől  a  Dombóvár, 
Bezerédj  u.  14.  alatti  ingatlanban 
helyezi  el.  A  Képviselő-testület  az 
Integrált  Önkormányzati  Szolgáltató 
Szervezet  alapító  okiratának 
módosítását  a  melléklet  szerinti 
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tartalommal elfogadja.

2. A Képviselő-testület felkéri az Integrált 
Önkormányzati  Szolgáltató  Szervezet 
vezetőjét  az  intézmény átköltözéséhez 
szükséges intézkedések megtételére.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert,  hogy  a  módosított  és  a 
módosításokkal egybeszerkesztetett alapító 
okiratot  aláírja,  és  az  illetékes  hatóságok 
részére megküldje.

Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Önkormányzati Iroda
Integrált  Önkormányzati 
Szolgáltató Szervezet

A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik  a  2013.  november  28-i  
képviselő-testületi  ülés  23.  számú 
előterjesztésében foglaltakkal.

369/2013. (XI. 28.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  hozzájárul  a 
Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási  Nonprofit  Kft. 
jelenleg  fennálló  8  millió  forint 
összegű folyószámlahitel keretének 14 
millió forintra történő megemeléséhez.

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dombóvári 
Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit 
Kft.  14  millió  forint  összegű 
folyószámlahiteléhez  és  járulékaihoz 
készfizető kezességet vállal, évi 1%-os 
kezességvállalási díj kikötése mellett.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  készfizető  kezességi 
szerződés tartalmának jóváhagyására és 
aláírására  a  Magyarország  gazdasági 
stabilitásáról  szóló  2011.  évi  CXCIV. 
törvény  előírásai  alapján  a 
kezességvállaláshoz  szükséges 

kormányzati  engedély  megszerzését 
követően.

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  hozzájárul  a 
Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási  Nonprofit  Kft.  10 
millió  forint  összegű  rulírozó  hitel 
felvételéhez  kizárólag  a 
közfoglalkoztatás  kiadásaira  nyújtott 
támogatás  előfinanszírozása  céljára, 
egyéves időtartamra.

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dombóvári 
Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit 
Kft.  10  millió  forint  összegű  rulírozó 
hiteléhez  és  járulékaihoz  készfizető 
kezességet  vállal,  évi  1%-os 
kezességvállalási díj kikötése mellett.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  készfizető  kezességi 
szerződés tartalmának jóváhagyására és 
aláírására  a  Magyarország  gazdasági 
stabilitásáról  szóló  2011.  évi  CXCIV. 
törvény  előírásai  alapján  a 
kezességvállaláshoz  szükséges 
kormányzati  engedély  megszerzését 
követően.

Határidő: 2013.  december  15.  –  a 
kormányzati  engedély  iránti  kérelem 
benyújtására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda

370/2013. (XI. 28.) Kt. határozat

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

393/2012.  (XII.  14.),  157/2013.  (IV. 
25.),  270/2013. (VIII.  26.),  289/2013. 
(IX.  26.),  291/2013.  (IX.  26.), 
319/2013. (X. 10.), 321/2013. (X. 10.), 
328/2013. (X. 10.), 330/2013. (X. 10.), 
333/2013. (X. 31.), 336/2013. (X. 31.), 
344/2013. (X. 31.), 355/2013. (X. 31.), 
360/2013.  (X.  31.)  lejárt  határidejű 
határozatok  végrehajtásáról,  az 
átruházott  hatáskörben  tett 
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intézkedésekről,  tájékoztatóját  a  két 
ülés közötti fontosabb eseményekről, 

2 a  342/2013.  (X.  31.),  333/2013.  (X. 
31.)  lejárt  határidejű  határozat 
végrehajtási  határidejének 
meghosszabbítását, 

3 a Dombóvár,  Ifjúság u.  5.,  valamint  a 
Mászlony,  Bordás  A.  u.  31.  alatti 
ingatlan vételét előkészítő értékbecslés 
elutasítására vonatkozó javaslatot, 

4 a  Dombóvár  és  Környéke  Víz-  és 
Csatornamű  Kft.-től  10  millió  Ft 
összegű  kölcsön  évi  5%-os  mértékű 
kamattal  történő  igénybevételére 
vonatkozó javaslatot

nem fogadja el. 

371/2013. (XI. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
az önkormányzat a Dombóvár és Környéke 
Víz-  és  Csatornamű  Kft.-től  évi  5%-os 
mértékű kamat mellett 2014. március 31-i 
lejárattal  10  millió  Ft  összegű  kölcsönt 
vegyen igénybe. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
feltételeinek  elfogadására  és  annak 
aláírására.  

372/2013. (XI. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  felkéri  az 
önkormányzat  képviselőjét,  valamint  a 
Városgazdálkodási és a Pénzügyi Bizottság 
elnökét,  hogy  az  uszodát  üzemeltető 
Dombóvár  és  Környéke  Víz-  és 
Csatornamű  Kft.  taggyűlésén 
kezdeményezze  az  uszoda  térítésmentes 
használatát a sportegyesületek részére. 
Az  önkormányzat  felkéri  a  Kft. 
ügyvezetőjét,  hogy  mutassa  ki  a 
térítésmentes  használat  társaság  pénzügyi 
helyzetére gyakorolt hatását.

373/2013. (XI. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  polgármester 

átruházott  hatáskörben  tett  intézkedései 
közül  az  önkormányzat  2013.  évi 
költségvetéséről  szóló  16/2013.  (III.  27.) 
önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése 
alapján történt átcsoportosítást elfogadja. 

374/2013. (XI. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  város  2013.  évi 
költségvetésében  a  Dombóvári  Úszó 
Egyesület  2013.  november  és  december 
havi  uszodahasználati  költségeinek 
finanszírozásához  760.000 forinttal  járul 
hozzá.  A Képviselő-testület  felhatalmazza 
a  polgármestert,  hogy  biztosítson 
támogatást a sportiskola részére. 

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

Határidő: 2013.  december  13.  – 
támogatási szerződés aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Polgármesteri 
Titkárság

375/2013. (XI. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dombóvári 
Művelődési Ház NKft. többségi tulajdonos 
tagjaként  nem  fogadja  el  a  társaság 
társasági  szerződésének  módosítására 
vonatkozó  kezdeményezési  javaslatot  az 
alábbi tárgyban:
- a  társasági  szerződés  és  a  2011.  évi 

CLXXXIX. törvény,  valamint  a 2011. 
évi  CLXXV.  törvény  előírásai 
összhangjának megteremtése,

- Dombóvár  város 
mellékszolgáltatásaként  biztosított 
ingatlan esetében az ingyenes használat 
csak a jogszabályokban meghatározott 
közfeladatok  ellátáshoz  szükséges 
mértékre terjedjen ki.
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- Kerüljön  elhatározásra  az  NKft. 
törzstőkéjének  megemelése  új 
törzsbetétek  befizetésével  3.000  eFt 
összegre. 

376/2013. (XI. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  kezdeményezi  a 
Dombóvári  Művelődési  Ház  Nkft.  és  az 
önkormányzat  között  2006. december  31-
én  létrejött  közművelődési  megállapodás 
módosítását  a  muzeális  intézményekről,  a 
nyilvános  könyvtári  ellátásról  és  a 
közművelődésekről  szóló 1997.  évi  CXL. 
törvényben  meghatározott  tartalmi 
elemeknek megfelelően.

A  Képviselő-testület  felkéri  az  Nkft. 
ügyvezető  igazgatóját,  hogy  a 
megállapodás  módosításához  szükséges 
feltételekről (közművelődési szolgáltatások 
meghatározása, azok díja, személyi, tárgyi 
és  pénzügyi  feltételek,  közreműködőktől 
megkívánt  szakképzettség)  a  Képviselő-
testületet tájékoztassa.

Határidő: 2013. december 16. 
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Dombóvári 
Művelődési  Ház  Nkft.  ügyvezető 
igazgatója

377/2013. (XI. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  dombóvári  1294/7. 
hrsz.  alatt  nyilvántartott  Művelődési  Ház 
ingatlanra  az  önkormányzat  és  a 
Dombóvári  Művelődési  Ház  Nkft.  között 
üzemeltetési szerződés kötésére vonatkozó 
javaslatot nem fogadja el. 

378/2013. (XI. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 324/2013 (X. 10.) Kt. 
határozat  visszavonására  vonatkozó 
javaslatot nem fogadja el. 

379/2013. (XI. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  Dombóvári  Önkéntes 
Polgári  Természetőr  Egyesület  számára  – 
az  Egyesület  helyi  természetvédelemmel 
kapcsolatos  feladatainak  ellátásához  – 
2014.  január  1-től  2018.  december  31-ig 
ingyenesen  átengedi  a  dombóvári  2923 
hrsz. alatt nyilvántartott, Gyár u. 16. szám 
alatti  volt  kisvasútállomás  épületének  a 
természetőr  bázis  céljára  szolgáló  (nem 
bérleményként  hasznosított)  részei, 
összesen  219,5  m2 területű  épületrész, 
valamint  az  ingatlanhoz  tartozó  5545  m2 

területű  zöldterület  használatának  jogát 
azzal,  hogy  a  használó  a  térítésmentes 
használat fejében köteles viselni az összes 
üzemeltetési  költséget.  A  versenyeztetés 
nélküli  és  ingyenes  használatba  adás  a 
helyi  környezet-  és  természetvédelemmel 
kapcsolatos önkormányzati  közfeladatokra 
tekintettel  történik,  az  ingatlan  csak  ezen 
közfeladatok  céljára,  az  egyesületi 
tevékenységhez használható.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  használat  jogát  biztosító 
szerződés  tartalmának  jóváhagyására  és 
megkötésére

Határidő: 2013.  december  31.  -  a 
szerződés megkötésére.
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért  felelős:  Önkormányzati 
Iroda

380/2013. (XI. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási  NKft.-vel  a  START 
közfoglalkoztatási  mintaprojekt  keretében 
megvalósuló  mezőgazdásági  program 
végrehajtása  érdekében  a  Gunarasi  út 
mellett található,  dombóvári 4583 hrsz.-ú, 
6  ha  nagyságú  szántó  művelésű  ágú 
ingatlanra  vonatkozó  haszonkölcsön 
szerződést  2014.  december  31-ig,  a 
foglakoztatással  kapcsolatos 
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önkormányzati  feladatok  ellátásához 
használatba  adott  Szabadság  u.  8.  alatti 
42/A/1  hrsz.-ú  ingatlanra  vonatkozó 
haszonkölcsön  szerződést  2014.  március 
31-ig meghosszabbítja.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  szerződéshosszabbítás 
megkötésére.

Határidő: 2013. december 14. 
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Önkormányzati 
Iroda

381/2013. (XI. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvár, Szepessy 
u.  1.  szám  alatti  (7/2  hrsz.)  ingatlan 
használatát  haszonkölcsön  szerződéssel  - 
2014. január 1-től 2014. december 31-ig – 
működtetésre, iroda és raktározás céljára a 
Dombóvári  Városszépítő  és  Városvédő 
Egyesület  részére  az  Egyesület  helyi 
örökség  védelmével  kapcsolatos 
feladatainak  ellátásához  térítésmentesen 
átadja  azzal,  hogy  a  használó  a 
térítésmentes  használat  fejében  köteles 
viselni az összes üzemeltetési költséget.  A 
versenyeztetés  nélküli  és  ingyenes 
használatba adás a kulturális örökség helyi 
védelmével  és  a  közm vel désiű ő  
tevékenység  támogatásával  kapcsolatos 
önkormányzati  közfeladatokra  tekintettel 
történik.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  haszonkölcsön  szerződés 
tartalmának jóváhagyására és megkötésére

Határidő: 2013. december 15. 
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Polgármesteri 
Titkárság

382/2013. (XI. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  felkéri  Patay  Vilmos 
országgyűlési  képviselőt  olyan 
törvénymódosítás kezdeményezésére, hogy 
a  gyermek,  tanuló  lakóhelye  szerinti 
önkormányzatnak  kötelező  legyen 
hozzájárulást  fizetnie  annak  a  települési 
önkormányzatnak, ahol a gyermek, tanuló 
igénybe veszi a gyermekétkeztetést.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert a felkérés továbbítására.

Határidő: 2013. december 15. 
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felel: Önkormányzati 
Iroda

383/2013. (XI. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  2013.  decemberi 
rendes  ülésén  megvizsgálja  a 
gyermekétkeztetési  térítési  díj  20  vagy 
30%-os  csökkentésének  lehetőségét  és 
következményeit. 

Határidő: 2013. decemberi rendes ülés
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Önkormányzati 
Iroda

384/2013. (XI. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Deák  Ferenc  utcán 
keresztül  az  Arany  János  tér  közúti 
forgalmának  a  611.  számú  főúttal  való 
összekötésére  vonatkozó  javaslatot  nem 
fogadja el.

385/2013. (XI. 28.) Kt. határozat
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Dombóvár  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az 1.,  3.,  4.,5.,  7.,  valamint  a  8. 
számú egyéni választókerület területén az alábbi közterület elnevezések módosítását, valamint 
az új elnevezésre tett javaslatokat támogatja, azzal, hogy a végleges elnevezésről az utca lakói 
– a két alternatíva közüli választással – döntsenek. 
A képviselő-testület felkéri a polgármester a szavazás előkészítésére és lebonyolítására, ezt 
követően a lakosság által támogatott elnevezés ismételt testület elé terjesztésére.
1. számú választókerület:

Jelenlegi név Javaslat 1. Javaslat 2.
Népköztársaság u.
(23-45. és 32-56.

Pannónia u. Géza fejedelem u.

3. számú választókerület
Jelenlegi név Javaslat 1. Javaslat 2.
Zalka Máté utca Fetter Károly Fészek

4. számú választókerület
Jelenlegi név Javaslat 1. Javaslat 2.
Árpilis 4. utca
Kun Béla utca

Delta utca Patkó utca

Reich Béla utca Monostor utca Számadó köz
Vörössugár utca Szent Vendel utca Tüske utca

5. számú választókerület
Jelenlegi név Javaslat 1. Javaslat 2.
Népköztársaság utca
2-30., 3-21.

Pannónia u. Géza fejedelem u.

Rózsa Ferenc utca Bakadomb utca Völgy utca
Tanácsköztársaság tér Korona tér Platán tér

7. számú választókerület
Jelenlegi név Javaslat 1. Javaslat 2.
Latinka Sándor utca Kónyafai utca Böhm Ferenc utca
Rajk László utca Saguly Károly utca Magyarszéki Gyula utca
Fürst Sándor utca Pálfalvi Zoltán utca Bernát János utca
Gorkij utca Horvay János utca Batthyány Lajos utca
Népköztársaság u. 1-1/G Park utca Fagyöngy utca

8. számú választókerület
Jelenlegi név Javaslat 1. Javaslat 2.
Kilián György utca Beszédes József utca Őrház utca
Zay Dezső utca Fehérvári József utca Pável Ágoston utca
Udvari Vince utca Erkel Ferenc utca Borsos Miklós utca

A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  érintett  lakók  véleményének 
kikérését követően – az általuk támogatott – átnevezésre vonatkozó javaslatot terjessze a 
2014. januári rendes ülés elé.
Az átnevezett utcákban élők lakcímének megváltoztatására 2015 januárjában kerülhet sor. 

Határidő: 2014. januári rendes ülés – a testület elé terjesztésre
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Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármester Titkárság

386/2013. (XI. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  XX.  századi 
önkényuralmi  rendszerekhez  köthető 
elnevezésekről  szóló  törvény  alapján  az 
alábbi  közterületi  elnevezések 
módosításáról dönt:

Jelenlegi elnevezés Új elnevezés:
Asztalos János
Bordás Antal
Kalmár József
Sziklai Sándor

  Fülemüle
  Pacsirta
  Fecske
  Cinege

Határidő: 2014. január 1.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyző

387/2013. (XI. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  önkormányzati 
televíziós  műsorszolgáltatás  jövőbeni 
teljesítésére  közbeszerzésen  kívüli 
beszerzési eljárás megindítására vonatkozó 
javaslatot nem fogadja el.

388/2013. (XI. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. 
évi költségvetési koncepcióját elfogadja. A 
Képviselő-testület  kiemelt  szempontként 
kezeli a következő feladatokat:

1.  helyi rezsicsökkentés folytatása,
2. közfoglalkoztatás további bővítése,
3. a  szociális  összefogás  erősítése, 
összehangolása,
4. szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése, 
propagálása,
5. orvosi rendelők felújítása,
6. idősek  nappali  ellátását  biztosító 
intézmény áthelyezése,

7. Helytörténeti  Gyűjtemény 
helyzetének rendezése,
8. Szuhay  sportközpont  fejlesztése 
kialakítása,
9. közszolgálati  jogviszonyban  lévő 
munkavállalók  részére  egységesen  10% 
illetménykiegészítés bevezetése,
10. döntés  az Integrált  Önkormányzati 
Szolgáltató  Szervezet  feladatairól, 
szervezetéről,
11. Szarvasd belterületbe vonása, 
12. az  önkormányzat  által 
foglalkoztatott  közalkalmazottak  banki 
költségei megtéríthetőségének vizsgálata.

A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik  a  2013.  november  28-i  
képviselő-testületi  ülés  20.  számú 
előterjesztésében foglaltakkal.

389/2013. (XI. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dombóvári 
Városszépítő  és  Városvédő  Egyesület 
támogatásáról  szóló  döntés  elnapolására 
vonatkozó javaslatot nem fogadja el.  

390/2013. (XI. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  2013.  évi 
költségvetésének  céltartalékából  a 
Dombóvári  Városszépítő  és  Városvédő 
Egyesület  részére,  a  Helytörténeti 
Gyűjtemény működtetésére 1 millió forint 
támogatást biztosít azzal a kikötéssel, hogy 
az Egyesület a támogatásból 378.000 Ft-ot 
a Desszert Ünnepre vállalt kötelezettségek 
kifizetésére  fordít,  amennyiben  az 
Egyesület  közgyűlése a tartozást elismeri, 
valamint  a  kifizetésre  és  a  támogatás 
engedményezésére  felhatalmazza  az 
Egyesület vezetőit. 
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Határidő:  2013.  december  5.  -  a 
támogatási szerződés megkötésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Polgármesteri 
Titkárság

391/2013. (XI. 28.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Szekszárdi 
Közigazgatási  és  Munkaügyi  Bíróság 
4.Kpk.27.252/2013/3.  számú,  a  volt 
Korona  Szálló  tárgyában  hozott 
végzésében  foglaltakat  tudomásul 
veszi.

2. A  Képviselő-testület  dönt  a  volt 
Korona Szálló állagmegóvási terveinek 
elkészítésére  vonatkozó 
közbeszerzésen  kívüli  beszerzési 
eljárás  megindításáról.  A  beszerzési 
eljárásnak ki kell terjednie egyrészt az 
azonnali  megtámasztási,  másrészt  a 
komplett  állagmegóvási  munkák 
terveire  is.  Az  ajánlattételi  felhívás 
jóváhagyását  a  Városgazdálkodási 
Bizottságra bízza, egyúttal elrendeli az 
alábbi gazdasági szereplők felé történő 
közvetlen  kiküldését  és  a  felhívás 
közzétételét  a  város  hivatalos 
honlapján:
− Bartal és Rabb Építőipari 

Tervező Kft.
7624 Pécs, Alkotmány u. 34.

− Dunai József
7200 Dombóvár, Bezerédj u. 5.

− Hámori Építész Iroda Kft.
7171 Sióagárd, Kossuth u. 44/a

− Horváth és Patartics Építész 
Iroda Kft.
7621 Pécs, Citrom u. 8.

− LM-M Mérnök Iroda Kft.
7621 Pécs Király u. 20.

− Lukáts István
7624 Pécs, Ferencesek utcája 14.

− Másfél Építész Stúdió
7624 Pécs, Anna u. 27.

− Mayer Róbert
7200 Dombóvár, Dombó Pál u. 35.

− Sebrek Csaba
7200 Dombóvár, Rét u. 58/a

3. A  Képviselő-testület  jóváhagyja  az 
alábbi  személyi  összetételű  szakmai 
bizottságot a beszerzési eljárásban való 
közreműködésre:
dr. Szabó Péter (jogi és közbeszerzési 
szakértelem)
Varga Péter (beszerzés tárgya szerinti 
szakértelem)
Kovács Gyula (pénzügyi szakértelem)

4. A  Képviselő-testület  soron  kívül 
ajánlatot  kér  a  Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási NKft.-től az északi 
végfal és egyéb teherhordó szerkezetek 
megtámasztására  szükséges  munkák 
elvégzésére  azzal,  hogy  az  ajánlat 
megtétele  a  munkálatok  alapjául 
szolgáló  terv  ismeretében  történjen, 
melyről  következő  ülésen  dönt. 
Felhatalmazza  a  Polgármestert  a 
szükséges lépések megtételére.

5. A  Képviselő-testület  kinyilvánítja, 
hogy  a  volt  Korona  Szálló  hatósági 
kötelezéssel  összefüggő 
intézkedéseinek  megtételéhez  2014. 
évi  költségvetésében  megfelelő 
fedezetet biztosít.

Határidő: azonnal: 2-3. pont
4. pont – 2014. január 31.
2014.  évi  költségvetés  előterjesztése:  5. 
pont
Felelős:Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyző

392  /2013. (XI. 28.) Kt. határozat  

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  önkormányzat 
tulajdonát  képező,  kitermelhető  és 
szociális  alapon  kiosztható 
faállományról  szóló  tájékoztatást 
elfogadja.

2. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  végrehajtáshoz 
szükséges  intézkedések  megtételére, 
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azzal, hogy a Gunaras, Fürdő utcai fák 
kitermeléséhez  szükséges  fedezetet  a 
2014.  évi  költségvetésben  kell 
biztosítani és kizárólag az engedélyhez 
nem kötött kitermelés rendelhető meg.

3. A  Képviselő-testület  a  faállomány 
kitermelésének  költségére  1.000.000,- 
forintot  biztosít  a  2014.  évi 
költségvetése terhére.

4. A  Képviselő-testület  a  kitermelt 
faállomány  pótlását  a  2014.  évtől 
kezdődően három év alatt  biztosítja, a 
2014-ben  esedékes  pótlásra  560.000,- 
forintot  biztosít  a  2014.  évi 
költségvetési rendeletében.

5. A  Képviselő-testület  a  3-4.  pont 
szerinti  feladatok fedezetéül  a 3854/1. 
hrsz.  alatti  ingatlanon  található 
feketedió-állomány  értékesítéséből 
befolyó bevételt jelöli meg.
A  Képviselő-testület  a  faállományt 
nyilvános  pályázati  úton  kívánja 
értékesíteni  és  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  nyilvános  pályázati 
felhívás közzétételére.

6. A  Képviselő-testület  a  kitermeléssel 
kapcsolatos  feladatok  ellátásával  a 
Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási NKft.-t bízza meg.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda
Határidő: 2013. december 31.

393/2013. (XI. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
a  Reneszánsz  Kőfaragó Zrt.  a  dombóvári 
Szigeterdőben  lévő  kb.  100 m2 nagyságú 
területet  közterület-használati  díj  fizetése 
nélkül használja.

Határidő: azonnal  –  határozat 
továbbítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda

394/2013. (XI. 28.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  dönt  a  TÁMOP-
3.1.3-10/2-2012-0015 azonosító számú 
„Együtt  a  jövődért”  című  projekt 
keretében  megvalósuló  Dombóvár, 
Arany  János  tér  21.  alatti  labor-
kialakítás,  épületbővítés  műszaki 
ellenőri  feladatainak  ellátása 
folyamatban  levő  építési  beruházás 
közben  megnevezésű  közbeszerzésen 
kívüli  beszerzési  eljárás 
megindításáról. Jóváhagyja a mellékelt 
ajánlattételi felhívást, egyúttal elrendeli 
az  alábbi  gazdasági  szereplők  felé 
történő  közvetlen  kiküldését  és  a 
felhívás  közzétételét  a  város  hivatalos 
honlapján:
− Atrox-Mérnök Kft.

2060 Bicske, Barsi József u. 30.
− Bartal és Rabb Kft. 

7624 Pécs, Alkotmány u. 41.
− Pannon Beruházó Kft.

7673 Kővágószőlős, Újtelep 9.
− Pécsi Mérmű Bt. 

7666 Pécs-Pogány, Zrínyi u. 3/c
− Sebrek Építőipari, Tervező, 

Kivitelező, Szakértő Kft. 
7200 Dombóvár, Rét u. 58/a

− Szíriusz Kft.
7625 Pécs, Tettye u. 47. 

2. A Képviselő-testület  jóváhagyja  az 
alábbi személyi összetételű szakmai 
bizottságot  a  beszerzési  eljárásban 
való közreműködésre:

dr. Szabó Péter (jogi szakértelem)
Varga Péter (beszerzés tárgya 
szerinti szakértelem)
Kovács Gyula (pénzügyi 
szakértelem)
Reichert Gyula (versenyeztetési 
szakértelem)

Határidő: azonnal
Felelős:Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyző
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A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik  a  2013.  november  28-i  
képviselő-testületi  ülés  27.  számú 
előterjesztésében foglaltakkal.

395/2013. (XI. 28.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete,  mint  részvényes 
részt  kíván  venni  a  Dunántúli 
Regionális  Vízmű  Zrt. 
alaptőkemelésében  pénzbeli 
hozzájárulás befizetésével.

2. A  Képviselő-testület  jóváhagyja  a 
DRV  Zrt.  által  kibocsátásra  kerülő  1 
darab  új,  10.000,-Ft  névértékű,  névre 
szóló,  nyomdai  úton  előállított,  a 
forgalomban  lévőkkel  azonos 
törzsrészvény  70.000,-Ft  kibocsátási 
értéken történő megvásárlását  a  2013. 
évi  költségvetés  általános  tartaléka 
terhére,  és  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  szükséges 
jognyilatkozatok  megtételére. A 
részvényt  a  Képviselő-testület  a 
korlátozottan  forgalomképes 
vagyonelemnek minősíti.

Határidő: azonnal  –  előzetes 
kötelezettségvállalásra
2013. december 31. – kifizetésre
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Önkormányzati 
Iroda

396/2013. (XI. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  DRV  Zrt.-vel  az 
önkormányzat  tulajdonát  képező 
szennyvíz-közművek üzemeltetésére 2013. 
május 21-én megkötött bérleti-üzemeltetési 
szerződés  az  Attala  Község 
Önkormányzatának  tulajdonát  képező 
szennyvíz-közművekkel  történő 

kiegészítésével egyetért és felhatalmazza a 
polgármestert  a  bérleti-üzemeltetési 
szerződés módosításának aláírására.

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda

397/2013. (XI. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Művelődési  Ház 
Majoros terme bútorzatának megújításához 
1.439.550  Ft  összegű  többletfedezetet 
biztosít,  az  Önkormányzat  2013.  évi 
költségvetésének 109. Önkormányzat  VII. 
Működésre  átadott  pénzeszköz  2.1. 
Művelődési  Ház  NKft.  jogcímkódja 
terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyző

398/2013. (XI. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  felhatalmazza  a 
polgármestert,  hogy  a  Dombóvár  és 
Környéke  Víz-  és  Csatornamű  Kft. 
taggyűlésének  összehívását 
kezdeményezze  az  osztalék  kifizetése 
érdekében,  valamint  a  taggyűlésen  az 
osztalékfizetés mellett szavazzon.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Varga-Stadler 
Gábor ügyvezető
Pénzügyi Iroda

399/2013. (XI. 28.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
biztosítja  20  fő  2014.  évre  áthúzódó 
hosszabb  időtartamú 
közfoglalkoztatását  2014.  január  1.  és 
2014.  február  28.  közötti  időszakra  a 
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Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási NKft. részére.
A  Képviselő-testület  a 
közfoglalkoztatáshoz  385.614,-  Ft 
önrészt  biztosít  a  2014.  évi 
költségvetés terhére.

2. A Képviselő-testület  felhatalmazza 
a polgármestert arra, hogy a 2014. évre 
áthúzódó  hosszabb  időtartamú 
közfoglalkoztatási  feladatok  ellátására 
vonatkozóan  a  Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási  NKft.-vel 
együttműködési megállapodást kössön.

3. A Képviselő-testület  felhatalmazza 
az  ügyvezetőt,  hogy  a  felmerült 
igények  alapján  a  Dombóvári  Járási 
Hivatal  Járási  Munkaügyi 
Kirendeltségével  a  közfoglalkoztatás 
megvalósulására  a  hatósági  szerződést 
megkösse,  és  a  szükséges 
dokumentumokat aláírja.

Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda

Zárt  ülésen  hozott  határozatok:  400-
404/2013. (XI. 28.) Kt. határozat

400/2013. (XI. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  …….  (született 
………..;  anyja  neve  ………;  lakcíme 
……...)  nyolcadik  osztályos  tanulónak  az 
Arany János Tehetséggondozó Programban 
való  részvételét  elviekben  támogatja, 
anyagi támogatást nem tud biztosítani.

401/2013. (XI. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  ……. (született  …….; 
anyja  neve  ……..;  lakcíme  ……..) 
nyolcadik  osztályos  tanulónak  az  Arany 
János  Tehetséggondozó  Programban  való 
részvételét  elviekben  támogatja,  anyagi 
támogatást nem tud biztosítani.

402/2013. (XI. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  ………..  (született 
……...; anyja neve …….; lakcíme ……...) 
nyolcadik  osztályos  tanulónak  az  Arany 
János  Tehetséggondozó  Programban  való 
részvételét  elviekben  támogatja,  anyagi 
támogatást nem tud biztosítani.

403/2013. (XI. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  …….  (született 
………..;  anyja  neve  ……..;  lakcíme 
……...)  nyolcadik  osztályos  tanulónak  az 
Arany János Tehetséggondozó Programban 
való  részvételét  elviekben  támogatja, 
anyagi támogatást nem tud biztosítani.

404/2013. (XI. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete ……. (született ……..; 
anyja  neve  ……;  lakcíme  ……...) 
nyolcadik  osztályos  tanulónak  az  Arany 
János  Tehetséggondozó  Programban  való 
részvételét  elviekben  támogatja,  anyagi 
támogatást nem tud biztosítani.



RENDELET

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

A Képviselő-testület 2013. november 28-i rendes ülésén elfogadott rendelete:

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
49/2013. (XII. 4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú viziközművekből szolgáltatott ivóvíz, és a 
csatornaművekkel biztosított szennyvízelvezetés, -tisztítás és -kezelés díjainak 

megállapításáról szóló 7/1994.(V.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Dombóvár  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  eredeti  jogalkotói  hatáskörében 
eljárva  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  az 
Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés  a)  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva  a 
következőket rendeli el:

1. §

Hatályát  veszti  Dombóvár  Város Önkormányzata  Képviselő-testületének az önkormányzati 
tulajdonú  viziközművekből  szolgáltatott  ivóvíz,  és  a  csatornaművekkel  biztosított 
szennyvízelvezetés,  -tisztítás  és  -kezelés  díjainak  megállapításáról  szóló  7/1994.  (V.  1.) 
önkormányzati rendelete és az azt módosító:

1. 15/1995. (IV. 26.), 
2. 26/1995. (VI. 21.), 
3. 1/1996. (I. 23.), 
4. 32/1996. (XII. 17.), 
5. 34/1997. (XII. 16.), 
6. 1/1999. (I. 26.), 
7. 38/1999. (XII. 21.), 
8. 29/2000. (IX. 26.), 
9. 36/2000. (XII. 20.), 
10. 1/2002. (I. 30.), 
11. 35/2002. (XII. 12.), 
12. 43/2003. (XII. 19.), 
13. 15/2004. (IV. 19.), 
14. 71/2004. (XII. 17.), 
15. 66/2005. (XII. 23.), 
16. 55/2006. (XII. 28.), 
17. 31/2007. (VI. 29.), 
18. 42/2007. (X. 31.), 
19. 50/2007. (XII. 29.), 
20. 51/2008. (XII. 19.), 
21. 28/2009. (VIII. 14.), 
22. 31/2009. (IX. 10.) rendelet 3. §-a és a
23. 45/2012. (XII. 18.) 
önkormányzati rendelet.

http://www.dombovar.hu/


2. §

Ez a  rendelet  a  kihirdetését  követő  napon lép  hatályba  és  a  hatálybalépést  követő  napon 
hatályát veszti.

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, 2013. december 4.


