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1. számú előterjesztés
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének

2012. október 18-i rendes ülésére

Tárgy:

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott
hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb
eseményekről

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette:

Valamennyi iroda

Tárgyalta:-

Tanácskozási joggal meghívott: -

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: -

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Gábor Ferenc jegyző
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Beszámoló
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
120/2012. (III. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2012. augusztus 31.
Feladat:
A Deák Ferenc u. 12. alatt található zsinagóga hasznosításával kapcsolatos tárgyalások
lefolytatása a Dombóvári Magyar-Izraeli Baráti Társasággal, a tárgyalások
eredményének testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
A testület a tárgyalásokat felfüggesztette, mivel az ingatlant értékesítésre kijelölte.
Javaslom a határidő meghosszabbítását 2012. december 31-ig.
143/2012. (IV. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2012. szeptember 30.
Feladat:
1. A víziközmű rendszer üzemeltetésére kötött szerződés módosításának
kezdeményezése a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. felé, az
irányító hatóság jóváhagyását követően a szerződésmódosítás aláírása.
2. A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. taggyűlésén a fenti
kezdeményezés képviselete, az irányító hatóság jóváhagyása esetén a
szerződésmódosítása támogatása.
Végrehajtás:
Az üzemeltetési szerződés módosítása megkötésre és jóváhagyásra került.
207/2012. (VI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2012. október 30.
Feladat:
A polgármester szabálytalan kötelezettségvállalásainak kivizsgálására vonatkozó
előterjesztés Városgazdálkodási Bizottság elé terjesztése. A kivizsgálást követően a
további intézkedésekre vonatkozó javaslat képviselő-testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
Az október 18-i képviselő-testületi ülés, valamint az azt megelőző Városgazdálkodási
Bizottság napirendjén szerepel.
233/2012. (VII. 5.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2012. október 30.
Feladat:
A Hamulyák Közalapítvány eladósodásának, ellehetetlenülésének vizsgálatára
felállított ideiglenes bizottság megállapításainak testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
A bizottság még folytatja a vizsgálatot, javaslom a határidő meghosszabbítását 2012.
december 31-ig.
254/2012. (VIII. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2012. szeptember 30.
Feladat:
Szerződéskötés az OTP Bank Nyrt.-vel a folyószámlahitel összegének módosításáról.
Végrehajtás:
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A folyószámlahitel-keret módosítására a közjegyzői okiratot 2012. szeptember 28-án
aláírtam.
261/2012. (IX. 13.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2012. szeptember 30.
Feladat:
Miszler Miklóssal szembeni 3 mFt követelés önkormányzatra történő
engedményezéséről szerződés aláírása.
Végrehajtás:
A szerződés az ülés időpontjáig megkötésre kerül.
264/2012. (IX. 13.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2012. szeptember 30.
Feladat:
A közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás
víziközmű szolgáltatásokkal és az azokat biztosító víziközművek üzemeltetésével
kapcsolatos megbízási szerződés aláírása a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-vel.
A Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás és a Dombóvár és
Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás társulási megállapodásai
módosításának kezdeményezése, a módosított megállapodás aláírása.
Végrehajtás:
A döntés ismételt megtárgyalását kezdeményeztem, ez a jelen ülés napirendjén
szerepel.
268/2012. (IX. 13.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2012. szeptember 20.
Feladat:
A Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola és a József Attila ÁMK módosított és
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírása, továbbítása az illetékes
hatóságok felé.
Végrehajtás:
A Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola tekintetében az alapító okirat aláírása
megtörtént, a törzskönyvi bejegyzési eljárás során a Magyar Államkincstár
hiánypótlást írt elő. A József Attila ÁMK kapcsán a többi fenntartó önkormányzat
még nem hozott döntést. Kérem a határidő meghosszabbítását 2012. november 30-ig.
269/2012. (IX. 13.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2012. szeptember 30.
Feladat:
Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár város kommunális és közvilágítási célú
villamos energia beszerzésére, ajánlati felhívás Városgazdálkodási Bizottság elé
terjesztése.
Végrehajtás:
Az előkészítése folyik, azon szervezetek nagyobb részétől, amelyeknek a csatlakozást
felajánlottuk, még nem érkezett visszajelzés. Ennek oka vélhetően az átszervezések
miatti bizonytalanságban rejlik. Fentiek miatt kérjük a határidő 2012. november 15-ig
történő meghosszabbítását, figyelemmel az intézményi átszervezések várható
ütemezésére.
272/2012. (IX. 13.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2012. szeptember 30.
Feladat:
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Haszonkölcsön-szerződés aláírása a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.vel a polgármesteri hivatalban lévő konyha, annak kiszolgáló helyiségei,valamint
étkezde térítésmentes használatba adásáról.
Végrehajtás:
A szerződés az ülés időpontjáig megkötésre kerül.
274/2012. (IX. 13.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2012. szeptember 28.
Feladat:
Haszonkölcsön szerződés aláírása a Dombóvári Lovas Egyesülettel a Munkás tér 1.
alatt lévő sportpálya haszonbérbe adással nem érintett területének térítésmentes
biztosításáról.
Végrehajtás:
A szerződés aláírásra került.
275/2012. (IX. 13.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2012. szeptember 28.
Feladat:
A Dombóvári Tenisz Egyesülettel a dombóvári 2892/2 hrsz.-ú ingatlanra kötött
használatbavételi megállapodás megerősítését tartalmazó nyilatkozat aláírása.
Végrehajtás:
A szerződés aláírásra került.
278/2012. (IX. 13.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2012. szeptember 27.
Feladat:
„Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések
kialakítása” c. pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírása. Nyertes
pályázat esetén a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskolával megállapodás a
megvalósításban való részvétel feltételeiről.
Végrehajtás:
A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírása megtörtént, elbírálásáról
még nincs információnk.
280/2012. (IX. 13.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2012. szeptember 26.
Feladat:
A külterületről bejáró gyermekek szervezett utaztatására vonatkozó szolgáltatás 2012.
október-november-december hónapban történő biztosítására ajánlatkérési eljárás
indítása, annak eredményének – szakmai javaslattal együtt - a Városgazdálkodási
Bizottság elé terjesztése.
Végrehajtás:
Az ajánlatkérési eljárás megindítása megtörtént, hiánypótlás miatt a döntést csak
későbbi időpontban lehet meghozni. Az eredményről és a szakmai javaslatról a
Városgazdálkodási Bizottság a testületi ülést megelőző ülésén kap tájékoztatást.
284/2012. (IX. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2012. szeptember 30.
Feladat:
Az Apáczai Oktatási Központ (Egységes Iskola, Belvárosi Általános Iskola,
Kaposszekcsői Általános Iskolai Tagintézmény, Óvodai Intézményegység), Illyés
Gyula Gimnázium, József Attila ÁMK, „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti

5

Alapszolgáltató Központ, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet, Herceg
Esterházy Miklós Szakképző Iskola részére - finanszírozásának terhére – rendkívüli
limit folyósítása.
Végrehajtás:
A rendkívüli limitet az intézmények határidőben megkapták.
286/2012. (IX. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
A Városi Könyvtár által pályázat benyújtása a „Magyar vonatkozású tematikus
gyűjtemények tömeges digitalizálására, adatbázis-építésre és internetes közzétételre”
c. felhívásra, a benyújtáshoz szükséges fenntartói nyilatkozat aláírása.
Végrehajtás:
A pályázat benyújtásához szükséges fenntartói nyilatkozat aláírásra kerültek.
288/2012. (IX. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: Kiírás szerinti határidő
Feladat:
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013.
évi fordulójához.
Végrehajtás:
A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2012. október 3-án írta ki, amely
tartalmában megegyezik az előző évivel. A pályázat lebonyolításában annyi a változás,
hogy ezentúl a jelentkezés és a csatlakozás is csak elektronikus úton valósítható meg.
294/2012. (IX. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2012. október 5.
Feladat:
Pályázati felhívás közzététele a Szállásréti-tó és a hozzá kapcsolódó halászati jog
haszonbérletére 10.000 Ft/hó induló haszonbérleti díjjal.
Végrehajtás:
A pályázati felhívás közzététele megtörtént.
297/2012. (IX. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2012. szeptember 30.
Feladat:
Az intézmények működtetésére vonatkozó szándéknyilatkozat továbbítása az állami
intézményfenntartó központnak.
Végrehajtás:
A szándéknyilatkozatot az állami intézményfenntartó központ számára továbbítottuk.
304/2012. (IX. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2012. szeptember 28.
Feladat:
A Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola által „Szakképző intézmények
felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére” c.
pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírása.
Végrehajtás:
A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírása megtörtént.
305/2012. (IX. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2012. szeptember 30.
Feladat:
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A Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás tagjainak
kiértesítése díjfizetési kötelezettségről a víziközmű rendszerre való csatlakozáshoz.
Végrehajtás:
A települések az értesítést megkapták.
308/2012. (IX. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2012. szeptember 30.
Feladat:
Közbeszerzési eljárás indítása a „Dombóvár város kezelésében lévő úthálózat,
buszöblök és a parkolók kiszolgáló útjainak gépi síkosság-mentesítési és hóeltakarítási
munkái, szükség esetén hó elszállítással 500 m-en belüli távolságra, továbbá készenlét
biztosítása” tárgyban.
Végrehajtás:
A közbeszerzési eljárás 2012. szeptember 28-án megindult.

Tisztelt Képviselő-testület!
A testület a 223/2012. (VII. 5.) számú határozatával döntött két nem lakás céljára
szolgáló helyiség értékesítéséről. A felhívások nem vezettek eredményre, ugyanakkor
az egyik ingatlan bérbevételére van érdeklődő, ezért javaslom a határozat
visszavonását.

A testület 2012. október 3-án sajnos nem tudott ülést tartani, mivel a képviselő-testület
határozatképtelen volt, nyolc képviselő nem jelent meg. Az ülésnek egy témája lett
volna, mégpedig a Szent Lukács Egészségügyi Nkft. igazgatói feladatainak ellátására
benyújtott pályázatok véleményezése. A fenntartó mielőbb döntést kívánt hozni, ezért
lett volna szükség az önkormányzati véleményre. Telefonon tett tájékozódás alapján a
fenntartó GYEMSZI október 5-ig meghozta döntését, ezért az ügy tárgyalása
okafogyottá vált. Erre tekintettel nem intézkedetem ismételt testületi ülés összehívása
iránt, amit ilyen esetben a szervezeti és működési szabályzatunk előír.
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Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntésekről
2012. szeptember 1. - 2012. szeptember 30.
Szociális ügyekben
Átmeneti segély
- megállapítás
- elutasítás

172
4

Temetési segély
- megállapítás
- elutasítás

5
0

Köztemetés
- megállapítás

1

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- megállapítás

3 kérelmező (4 gyerekre)

Személyi térítési díj megállapítása (Idősek Otthona)
- megállapítás
3
- fellebbezés
1
Helyi lakáscélú támogatás lejárta utáni döntés
- Jelzálogjog törlés a támogatás
lejárta után

2

Utazási támogatás
- megállapítás

4

Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása
- kötelezettség megállapítása

0

A közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete alapján.
Árusító és árusítással kapcsolatos pavilon vagy fülke elhelyezése
1. sor díjtétel 1.515,- Ft/m2/hó
- Hunyadi tér 27 mellett
Kiállítás és rendezvény tartása
7. sor díjtétel 215,- Ft/m2/nap
- Kórház utca
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Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék valamint tüzelőanyag
tárolása.
9. sordíjtétel 30,- Ft/m2/nap
- Népköztársaság u. 23-29.
- Szabadság u.12.
8. § (4) alapján kiszabott minimál díj
10. sor díjtétel 3.000 Ft.
- Petőfi tér észak és délnyugati része
- Kossuth tér délnyugati része (Őszi Szüreti Fesztivál, elengedett díj:
1.672.000 Ft.)
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011.
(III. 4.) önkormányzati rendelet:
13. § (5) bekezdése alapján
Építési, kivitelezési ügyekben tulajdonosi hozzájárulás megadása:
-

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (Pécs), mint használó részére a tervezett
Dombóvár, Bezerédj u. 14. ingatlanban lévő bérleményre felújítási
munkálatokhoz az 1306/A/3 hrsz. alatti irodahelyiségekkel kapcsolatban

23. § (3) bekezdés g) pontja alapján
A József Attila Általános Művelődési Központ részére az Újdombóvári Őszi Fesztivál
megrendezéséhez a 3482 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezkedő betonos sportpálya
bérletéhez lett tulajdonosi hozzájárulás kiadva.
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Bizottságok átruházott hatáskörben tett intézkedései
2012. szeptember
Oktatási és Kulturális Bizottság
90/2012. (IX. 12.) számú határozatában jóváhagyta a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat kezdeményezését a 2012. évi támogatásról hozott döntés
módosítására vonatkozóan.
93/2012. (IX. 17.) számú határozatában nem hagyta jóvá 8, harmadik alkalommal
beterjesztett napirendi pont napirendre vételét.
112/2012. (IX. 25.) számú határozatában engedélyezte a képviselő-testület ülésének a
2012. évi munkatervben meghatározott időponttól eltérő összehívását.

Szociális és Egészségügyi Bizottság
85/2012. (IX. 12.) számú határozatával a Dombóvár, Népköztársaság u. 54. I/4. szám
alatti önkormányzati bérlakásra benyújtott pályázatokat bírálta el.
86/2012. (IX. 12.) határozatával piaci alapon bérbe adott önkormányzati bérlakások
bérleti szerződéseinek meghosszabbításáról döntött.

Városgazdálkodási Bizottság
205/2012. (IX. 11.) számú határozatában egyetértett a Teleki és Árpád utca közötti
közterületi ingatlan értékesítésével.
2011/2012. (IX. 11.) számú határozatával jóváhagyta a 2012. évi lomtalanítási akció
időpontját és lebonyolítási rendjét.
229/2012. (IX. 25.) számú határozatával a Búzavirág utcai önkormányzati ingatlan
értékesítéséről szóló döntést elnapolta.

A bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvek megtekinthetőek az Önkormányzati és
Szervezési Irodán.

10

Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
2012. szeptember 1-től – szeptember 30-ig
Évfordulós iskolák ünnepélyes tanévnyitója
Az Apáczai Oktatási Központ Belvárosi Általános Iskolája dupla évfordulót ünnepelt a
szeptember 2-án megrendezett tanévnyitón. A 2004-ben a Belvárosi Általános
Iskolához csatolt Zrínyi Ilona Általános Iskola 110., az egykori Molnár György
Általános Iskola 30. éve neveli a kisdiákokat.
Szeptember 3-án nagyszabású évnyitó ünnepséggel köszöntötték a 100. tanév kezdetét
az 1913-ban alapított dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumban. A rendezvény a
centenáriumra utaló élőkép megalkotásával vette kezdetét. Az iskola tanulói és
pedagógusai egy százast formáló alakzatban sorakoztak fel. A gimnazisták múltidéző
ünnepi műsorukban felelevenítették az intézmény történetének jelentős fejezeteit,
versekkel, dalokkal fogalmazták meg az iskola minden korszakban érvényes feladatát.
Több mint fél évszázada érettségizett öregdiákok Ady Endre szavaival tolmácsolták
üzenetüket egykori iskolájukhoz, s a mostani tanulókhoz.
Kulturális Örökség Napja
Önkormányzatunk támogatásával, a Dombóvári Művelődési Ház Nkft. és a
Dombóvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésében került
megrendezésre szeptember 15-én a Kulturális Örökség Napja. A program keretében
lehetőség volt „Házbejárásra”, kreatív kézműves foglalkozások zajlottak az előtérben
és ezen az estén nyílt meg „Hímes világ” címmel a Belvárosi és Újdombóvári Hímző
körök kiállítása.
Világnapok szeptember 21-én
Ezen a napon ünnepeltük a Takarítási, az Autómentes valamint az Idősek Világnapját.
Valamennyi program a Szállásréti tónál került lebonyolításra.
Délelőtt a Takarítás világnap keretében a BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és
Környezetgazdálkodási munkatársai mutattak be korszerű, oktató célzatú játékos
feladatokat. A város általános- és középiskoláiból érkező több száz gyermek számára
ezzel lehetőség nyílt arra, hogy játékos formában fontos ismereteket sajátítsanak el a
szelektív hulladékgyűjtésről, hulladékgazdálkodásról.
A korábbi években a Dombó Pál utcában került megrendezésre az Autómentes nap. Az
új helyszín egyfajta Kultúr-tó szerepet kapott, amelynek partján a legkülönfélébb
látnivalók biztosították az odalátogatók szórakozását. Néhány példán keresztül
bemutattuk, hogy nem kell elutazni Dombóvárról ahhoz, hogy feltöltődjünk,
kikapcsolódjunk. A rendezvény ideje alatt találkozhattak sportolókkal, hímzőkkel,
fotósokkal, madarászokkal, kipróbálhatták a papírsárkány készítést és reptetést,
beleshettek a képzőművészeti alkotás születésének titkaiba, de szakember irányításával
volt gyógynövénygyűjtés is. A Fogadalmi-ligetben a Városi Könyvtár munkatársai
papírszínházzal előadták „A Konda-völgy rejtélye” című mesét, amit bárki elolvashat
a Fogadalmi-tó mellett elhelyezett táblán. Az információs sátorban a Polgármesteri
Hivatal munkatársai mellett a Kernen Baráti Kör tagjai osztogatták az ajándékokat a
kerékpárral érkezőknek.
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A nap zárásaként a magukat előzetesen regisztráló hatvan év felettieket a Tüskei
horgásztónál halászlével vendégeltük meg.
Újdombóvári Őszi Fesztivál
A József Attila ÁMK szervezésében szeptember végén került megrendezésre a két
napos program. 28-án délután az „Ízek, színek, formák, illatok” című kiállítás
megnyitójával indult a rendezvénysorozat. A következő napon délelőtt kézműves
játszóház, virtusjáték és táncparádé várta az érdeklődőket. Délután került sor a már
hagyományos szüreti felvonulásra és tánccsoportok, zenekarok színpadi műsorára.
Este tűzijáték és szüreti bál zárta a programot.
Népmese Napja
Szeptember 29-én a Városi Könyvtár szervezésében „Egyszer volt, hol nem volt, volt
egyszer a mese ..”címmel Csík Mária a mese hagyományaival ismertette meg a
gyermekeket.
Zenei Világnap
Szeptember 30-án a Belvárosi Általános Iskola szervezésében hangszerkiállítás,
hangszerbemutató előadás valamint néptáncegyüttesek, népdalénekes bemutatója várta
az érdeklődőket.
Kossuth Lajos születésének 210. évfordulóján rangos országos ünnepség zajlott az
észak-magyarországi szülőhelyen, Monokon. A meghívottak között volt a Dombóvári
Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület és Helytörténeti Gyűjteménye. A
hivatalos program részeként a Horvay János alkotta Kossuth-szoborcsoportról készült
nagy méretű tablós kiállítást és Tilinger Sándor fotográfus színes képeit ajánlotta a
több száz főnyi közönség figyelmébe Dr. Szőke Sándorné helytörténész. Az Egyesület
tagjai városunk nevében koszorút helyeztek el a monoki Kossuth szobornál.
Tájékoztatás számvevőszéki vizsgálatról
Az Állami Számvevőszék elnöke, Domonkos László 2012. szeptember 25-én kelt
levelében tájékoztatott, hogy a Számvevőszék az idei évben ellenőrizni fogja az
önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási helyzetét, szabályosságát.
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Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. a polgármester beszámolóját a 143/2012. (IV. 26.), 207/2012. (VI. 28.),
254/2012. (VIII. 27.), 261/2012. (IX. 13.), 264/2012. (IX. 13.), 272/2012. (IX.
13.), 274/2012. (IX. 13.), 275/2012. (IX. 13.), 278/2012. (IX. 13.), 280/2012. (IX.
13.), 284/2012. (IX. 27.), 286/2012. (IX. 27.), 288/2012. (IX. 27.), 294/2012. (IX.
27.), 297/2012. (IX. 27.), 304/2012. (IX. 27.), 305/2012. (IX. 27.), 308/2012. (IX.
27.) lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett
intézkedésekről, tájékozatóját a két ülés közötti fontosabb eseményekről
elfogadja.
2. a következő határozatok végrehajtási határidejét az alábbiak
meghosszabbítja:
2012. november 15-ig: 269/2012. (IX. 13.)
2012. november 30-ig: 268/2012. (IX. 13.)
2012. december 31-ig: 120/2012. (III. 29.), 233/2012. (VII. 5.)
3. A 223/2012. (VII. 5.) Kt. határozatát visszavonja.

Szabó Loránd
polgármester

szerint

