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1. számú előterjesztés
Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének

2013. május 30-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. Letenyei Róbert jegyző
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132/2011. (IV. 7.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. április 30.
Feladat:
4 éves munkaprogram felülvizsgálata.
Végrehajtás:
Az ülés napirendjén szerepel.
93/2012. (III. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. április 30.
Feladat:
A megújuló energiahordozóra történő részleges átállást lehetővé tevő beruházás
megvalósítása érdekében a jogi és pénzügyi lehetőségek megvizsgálása.
Végrehajtás:
A Dalkia szerződésszegése miatti jogi eljárás lezárultáig, valamint a jövőbeni
tulajdonviszonyok tisztázódásáig a Dalkiával tervezett közös beruházás részleteinek
vizsgálata felfüggesztésre került. Ezért kérem a határidő meghosszabbítását 2013.
június 30-ig.
331/2012. (XI. 5.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. március 31., 2013.
május 31.
Feladat:
1. A dombóvári ivóvíz víziközmű-hálózathoz való csatlakozásról szerződéskötés a
Dombóvár és térsége ivóvízminőség-javító projektben résztvevő településekkel.
2. Csatlakozási díj felülvizsgálata.
Végrehajtás:
A döntés végrehajtása összefügg a 360/2012. (XII. 14.) Kt. határozattal a közös
tulajdoni viszonyok miatt, ezért kérem a határidő meghosszabbítását 2013. augusztus
31-ig.
346/2012. (XI. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. április 30.
Feladat:
Az értékesítésre kijelölt önkormányzati tulajdonú ingatlanok eladásához szükséges
intézkedések és kötelezettségvállalások megtétele, pályázati felhívások jóváhagyása,
szerződések tartalmának jóváhagyása és aláírása. A nem értékesített lakások további
sorsára vonatkozó javaslat testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
A testület ez év elején további döntéseket hozott a bérlakás értékesítés kapcsán, azok
végrehajtása jelenleg is zajlik, így egyelőre nem végleges a nem értékesíthető lakások
köre. Indítványozom a határidő meghosszabbítását 2013. június 30-ig.
360/2012. (XII. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. március 31.
Feladat:
1. Az önkormányzat tulajdonába kerülő víziközművagyon átadásáról szóló
megállapodás megkötése a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-vel.
2. A Vízmű Kft. taggyűlésén a testület döntésének képviselete a Kft. által
üzemeltetett közművagyon értékelésével kapcsolatban, valamint – amennyiben
közbeszerzési eljárás lefolytatására nincs szükség, a vagyonértékelést elvégző
szervezet kiválasztása során a Taggyűlésen a Dombóvár Térségi
Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás elnöke javaslatának képviselete.
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3. A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. felkérése javaslattételre a
víziközmű üzemeltetéséért fizetendő bérleti díj mértékére.
Végrehajtás:
1. A cég április elején küldte meg a vagyonkimutatást, így korábban nem volt
lehetséges a szerződéskötés.
2. A vagyonértékelés az önkormányzat rendelkezésére áll.
3. A bérleti díjra a cégtől nem érkezett javaslat, az üggyel a testület a május 16-i
ülésen foglalkozott.
A fentiekre tekintettel kérem a határidő meghosszabbítását 2013. június 30-ig.
393/2012. (XII. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. áprilisi rendes ülés
Feladat:
A közterület-nevek felülvizsgálata, az átnevezésekre vonatkozó javaslat testület elé
terjesztése.
Végrehajtás:
A II. és a VI. számú egyéni választókerület területet érintő közterület-nevek
módosítását májusban tárgyalta a képviselő-testület. Terveim szerint jelen ülés
napirendjén az I. és a VII. számú körzetet érintő változások szerepelnek. A Járási
Hivatal jelezte, hogy a közterületi elnevezések módosításával járó okmánycserék
jelentős feladat elé állítják az okmányirodát, ezért kérték, hogy az ütemezetten
történjen, ezért javaslom a határidő meghosszabbítását 2013. október 30-ig.
7/2013. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: Soron következő taggyűlés
Feladat:
Az ÖKO-Dombó Kft. társasági szerződésének módosítására vonatkozó döntés
képviselete a Kft. taggyűlésén.
Végrehajtás:
Végrehajtva.
9/2013. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. március 31.
Feladat:
A Petőfi utcai víz-, szennyvíz-, csapadékvíz-rendszerének korszerűsítése érdekében
árajánlatok bekérése terv-felülvizsgálatokra, engedélyezésekre, a kivitelezési munkák
tervezői költségvetéseinek elkészítésére, a tervezési szerződések aláírása.
Végrehajtás:
Lásd a 127/2013. (III. 28.) Kt. határozatnál leírtakat.
23/2013. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. április 30.
Feladat:
A Mászlony-pusztán élő óvodás gyermekek utaztatásával kapcsolatban felmerülő
költségek viseléséről szerződéskötés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal.
Végrehajtás:
A szerződéstervezet aláírás alatt.
36/2013. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. március 31.
Feladat:
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1. Új bérlőkijelölési eljárás lefolytatása azokban az esetekben, ahol az 52/2012. (II.
23.) határozat következtében a bérleti szerződés a testületi határozatnak
megfelelően nem került meghosszabbításra.
2. Részletfizetési megállapodás kötés a lakbérhátralékkal rendelkező bérlőkkel,
jogcím nélküli lakáshasználókkal.
Végrehajtás:
1. A Humán Bizottság 3 érintett kivételével döntött a bérlőkijelölésről. A 3 fő
esetében hiánypótlás került kiküldésre, a Bizottság annak teljesítése után dönt
ügyükben.
2. Az érintettek kiértesítése februárban megtörtént, azonban megállapodás
megkötésére eddig csak 10 esetben került sor. Az Nkft. intézkedik az érintettek
újabb felhívása iránt.
40/2013. (II. 14.) Kt.határozat: Végrehajtási határidő: 2013. március 31.
Feladat:
1. Megállapodás megkötése Kaposvár TISZK Nkft.-vel a minimális létszámú
munkaszervezet fenntartási költségeinek viseléséről.
2. A költségvetés felülvizsgálatának kezdeményezése a taggyűlésen – a
foglalkoztatottak létszámának és bérköltségének, illetve a jog, audit
felügyelőbizottság költségeinek tekintetében.
Végrehajtás:
Az üggyel a testület a jelen ülésen foglalkozik, a cég működési költségeinek
felülvizsgálatát valamennyi tulajdonos szükségesnek tartja, e tekintetben Kaposvár
Megyei Jogú Város Önkormányzata vizsgálódik, várhatóan a cég rendelkezésére álló
pénzeszközök felhasználhatók a működésre.
46/2013. (II. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. májusi rendes ülés
Feladat:
A Zöld Parkolási Rendszer bevezetéséhez a 19 db parkoló jegykiadó automata
átalakításával, üzemeltetésével, esetleges áthelyezésével kapcsolatos felmérések,
vizsgálatok elvégzése, a támogatandó szervezetek kijelölésével kapcsolatos javaslat
testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
Nem érkezett javaslat a Városgazdálkodási Bizottság részéről, ezért javaslom a
határidő meghosszabbítását 2013. augusztus 31-ig.
55/2013. (II. 21.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. április 30.
Feladat:
1. Óvodás gyermekek esetében az érintett családok életvitelszerű dombóvári
tartózkodásának kivizsgálása.
2. A Szabadság u. 8. alatti önkormányzati ingatlannak a Dombóvári Város- és
Lakásgazdálkodási NKft. részére („Mezőgazdasági” program megvalósításához)
térítésmentes biztosításának felülvizsgálata.
3. A Kaposvár TISZK NKft.-ben fennálló tagság szükségességének, a működéshez
biztosítandó hozzájárulás mértékének felülvizsgálata.
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4. A helyi tömegközlekedést biztosító szolgáltató részére a fizetési feltételek
megállapításához, a lehetséges árkiegészítés, adófizetés nagyságáról, feltételeiről
szakértői vélemény beszerzése.
Végrehajtás:
1. Javaslom az 1. pont visszavonását, sajnos a jogszabályok nem teszik lehetővé,
hogy gyorsan és érdemben fel tudjunk lépni azokkal szemben, akik csak azért
jelentkeznek be egy dombóvári lakcímre, hogy ide járathassák gyermekeiket,
miközben életvitelszerűen nem itt élnek.
2. A március 28-i ülésen javasoltam, hogy a testület előzetesen döntsön arról, hogy
ide helyezzük el az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezetet, a testület
további helyszínek megvizsgálását is kérte.
3. A felülvizsgálat eredménye a jelen ülés napirendjén szerepel.
4. A 4. pontban foglaltak tekintetében szakértő megbízását nem tartom indokoltnak,
javaslom a pont visszavonását.
59/2013. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. március 31.
Feladat:
A Régió 2007. Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződést kiegészítő, a közszolgáltatás
igénybevételének rendjéről szóló megállapodás aláírása.
Végrehajtás:
Végrehajtva.
67/2013. (II. 28.) Kt.határozat: Végrehajtási határidő: 2013. április 30.
Feladat:
A Kinizsi u. 37. alatti, 70,1 m2-es irodahelyiség térítésmentes használatba adásáról
szerződéskötés a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-vel.
Végrehajtás:
A szerződéskötések megtörténtek.
70/2013. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. március 31.
Feladat:
A Dombóvári Projektmenedzsment NKft. adóhiányának rendezéséhez szükséges
intézkedések és kötelezettségvállalások megtétele; a végelszámoló felhívása az
adóbírság és késedelmi kamat elengedésének, illetve a könyvelő felé való
megtérítésének kezdeményezésére.
Végrehajtás:
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elengedte a bírságot és a késedelmi kamatot, az
adóhiány megfizetése iránt intézkedtem. A Cégbíróság törölte az NKft.-t a
cégjegyzékből.
75/2013. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. március 31.
Feladat:
1. Tárgyalások lefolytatása a DRV Zrt.-vel a Dombóvár és Környéke Víz- és
Csatornamű Kft. munkavállalóinak átvétele módjáról.
2. A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. taggyűlése összehívásának
kezdeményezése, a taggyűlésen a testület döntéseinek képviselete.
Végrehajtás:
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Végrehajtva, az egyeztetés a DRV Zrt.-vel folyamatos.
77-78/2013. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. április 1.
Feladat:
Városi kitüntetések átadása.
Végrehajtás:
A kitüntetések a Város Hete 2013 rendezvénysorozat gálaműsorán átadásra kerültek.
82/2013. (III. 7.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. évi sportkeret
felosztása
Feladat:
1. A 2013. évi sportkeret felosztásához igazodva a Dombóvári Sportiskola Egyesület
uszodahasználatának támogatása.
2. Az úszószakosztály támogatásának kérdésében azon települések polgármestereinek
felkeresése, ahonnan gyerekek járnak a Dombóvári Sportiskola Egyesület
Úszószakosztályába.
Végrehajtás:
1. A Dombóvári Sportiskola Egyesület uszodahasználati költségeinek támogatásával
kapcsolatos támogatási szerződés aláírásra került mindkét fél részéről.
2. Az úszószakosztály vidéki sportolóinak támogatásának kérdésével kapcsolatos
levelek kiküldésre kerültek az érintett községek polgármestereinek. 2013. május
13-ig három település – Döbrököz, Kaposszekcső és Csikóstőtős – önkormányzata
jelezte, hogy nem kívánnak hozzájárulni a vidéki gyerekek uszodahasználati
költségeihez.
94/2013. (III. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének beépítése az önkormányzat 2013. évi
költségvetésébe.
Végrehajtás:
Az önkormányzat költségvetésének részét képezi a Közös Hivatal költségvetése.
95/2013. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. április 15.
Feladat:
A Városi Könyvtár – névváltozás miatt – módosított alapító okiratának aláírása,
továbbítása az illetékes hatóságok részére.
Végrehajtás:
A szükséges dokumentumokat aláírtam.
96/2013. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. április 30.
Feladat:
Haszonkölcsön-szerződés megkötése a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási
NKft.-vel a szőlőhegyi közösségi ház térítésmentes használatáról.
Végrehajtás:
A szerződéskötés folyamatban van, a cég birtokba vette az ingatlant.
97/2013. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. április 30.
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Feladat:
Részletfizetési megállapodás kötése a Samoware Kereskedelmi Bt.-vel a Gyenis A. u.
18. alatti ingatlan területén kialakított büféhelyiség használata következtében
felhalmozott bérleti díj tartozás rendezésére.
Végrehajtás:
A megállapodás jelen ülésig aláírásra kerül.
98/2013. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
A Biztos Kezdet Gyerekház 2013. december 31-ig, önként vállalt feladatként való
fenntartásáról szóló határozat továbbítása a Magyar Államkincstár részére.
Végrehajtás:
A határozatot továbbítottuk.
101/2013. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. április 4.
Feladat:
Megállapodás a Primus Press Kft.-vel az önkormányzat, bizottságai és hivatala,
valamint intézményei megjelenéséről a Dombóvár és Környéke közéleti lapban.
Végrehajtás:
A megállapodás aláírásra került.
103/2013. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
Gyermekétkeztetési feladatok ellátásához hozzájárulás kérése a város közigazgatási
területén kívülről érkező gyermekek, tanulók lakóhelye szerinti önkormányzatoktól.
Végrehajtás:
Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet részére a határozatot megküldtük,
az élelmezési nyilvántartás alapján a szervezet az érintett önkormányzatokat
folyamatosan értesíti.
104/2013. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. március 31.
Feladat:
Az önkormányzat 2013. évi Közbeszerzési Tervének közzététele a város hivatalos
honlapján.
Végrehajtás:
A közzététel megtörtént, folyamatosan elérhető.
105/2013. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. április 1.
Feladat:
A módosított Közbeszerzési Szabályzat közzététele a város hivatalos honlapján.
Végrehajtás:
A közzététel megtörtént, folyamatosan elérhető.
108/2013. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. április 3.
Feladat:
Szerződéskötés a Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal a „Viri esték” programsorozat
támogatásáról.
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Végrehajtás:
A szerződés mindkét önkormányzat részéről aláírásra került.
110/2013. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: Soron következő taggyűlés
Feladat:
Az ÖKO-Dombó Kft. vezetőjének prémiumáról szóló döntés képviselete a taggyűlés
előtt.
Végrehajtás:
Végrehajtva.
111/2013. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal, 2013. április 6.
Feladat:
1. Testvérvárosi kapcsolat felvételéről szándéknyilatkozat továbbítása a horvátországi
Vir város polgármestere részére.
2. Testvérvárosi együttműködésre vonatkozó megállapodás aláírása.
Végrehajtás:
A szándéknyilatkozat továbbításra került, Vir város polgármesterével a testvérvárosi
megállapodást aláírtam.
115/2013. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. áprilisi rendes ülés
Feladat:
Az orvosi rendelők műszaki állapotának javításához, rendeltetésszerű használatához
szükséges sürgős munkálatok felmérése, az intézkedésekre vonatkozó javaslat testület
elé terjesztése.
Végrehajtás:
A javaslat az április 25-i rendes ülésen elfogadásra került.
117/2013. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. április 20., 2013.
április 28.
Feladat:
1. A Művelődési Ház NKft. gazdálkodásának és vagyonkezelésének 2011. január 1.
és 2012. december 31-ig terjedő időszak teljes körű átvilágítására vonatkozó
vizsgálati szempontok Városgazdálkodási Bizottság elé terjesztése jóváhagyásra.
2. Szakértői vélemény elkészítésére vonatkozó felhívás továbbítása a határozatban
foglalt cégek részére.
Végrehajtás:
1. A vizsgálati szempontokat az április 25-i testületi ülést megelőző bizottsági ülés
elé terjesztettük jóváhagyásra. Az ajánlattételi felhívás tervezetét jóváhagyásra a
Városgazdálkodási Bizottság elé terjesztettük, arról fedezet híján érdemben nem
kívánt állást foglalni. [113/2013.(IV.23.) bizottsági határozat]
2. Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület 158/2013.(IV.28.) határozatával az
átvilágításra fedezetet nem biztosított, az ajánlatkérési eljárás a Beszerzési
Szabályzat V.1. pontja értelmében nem indítható meg.
118/2013. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. május 30.
Feladat:
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Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet elhelyezésére vonatkozóan a
Szabadság u. 8., Bezerédj u. 14. és a Kinizsi u. 37. alatti ingatlan megvizsgálása, a
költségvetési szempontból legmegfelelőbb javaslat testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
A jelen ülés napirendjén szerepel.
121/2013. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. május 30.
Feladat:
A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, valamint a Dombóvári Gyermekvilág
Általános Művelődési Központra vonatkozó átszervezési szándékról egyeztetések
lefolytatása az egyetértési és véleményezési joggal rendelkező szervekkel, az
egyeztetés eredményének testület elé terjesztése.
A társult önkormányzatok felkérése április 15-ig történő döntéshozatalra, hogy 2013.
július 1-jétől társulás keretében az óvodai nevelés ellátására együtt kívánnak-e
működni Dombóvár Város Önkormányzatával.
Végrehajtás:
A jelen ülés napirendjén szerepel az átszervezésre vonatkozó döntés.
122/2013. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. február 28.
Feladat:
Termelői piac Hunyadi téri buszállomás és a Víztorony közötti elhelyezésére
vonatkozó vizsgálat testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
Az előterjesztést az április 25-i rendes ülésen tárgyalta a testület.
123/2013. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. áprilisi rendes ülés
Feladat:
A Fecskeház és a Tanácsköztársaság tér 1-5. alatt lakóépület felújítására vonatkozó
részletes műszaki terv testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
A május 16-i ülésen tárgyalta a testület.
127/2013. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. április 30.
Feladat:
A Petőfi utcai rekonstrukció megvalósítása érdekében az eredeti koncepcióban
megjelölt forrásból nem finanszírozható beruházási elemek forrásának testület elé
terjesztése.
Végrehajtás:
A további előkészítés szükségessége miatt kérem a határidő meghosszabbítását 2013.
június 30-ig.
128/2013. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
A Dombóvári Művelődési NKft. taggyűlésén a tulajdonosi jogok képviseletéről szóló
határozat továbbítása.
Végrehajtás:
A határozat továbbítása megtörtént.
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130/2013. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. április 5.
Feladat:
1. Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás
ellátására vonatkozó pályázati felhívás Városgazdálkodási Bizottság elé terjesztése
jóváhagyásra.
2. A pályázati felhívás közzététele.
Végrehajtás:
A felhívást a Bizottság a 2013. április 5-i rendkívüli ülésén jóváhagyta, annak
közzététele a testületi ülés napjáig megtörténik.
134/2013. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. május 1.
Feladat:
Az Új K.O.R – Új Kapos-menti Oktatási Rendszer c. pályázat építési-vállalkozási
szerződéseihez kapcsolódó, szerződő felek részéről felmerülő igények rendezéséről
szóló megállapodás aláírása a STRABAG-MML Kft.-vel.
Végrehajtás:
A megállapodás aláírása megtörtént.
135/2013. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. május 1.
Feladat:
dr. Halmos Péter ügyvéd felkérése a STRABAG-MML Kft.-vel kötendő megállapodás
elkészítésére.
Végrehajtás:
A megállapodás elkészítésére a felkérés megtörtént.
136/2013. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. május 1.
Feladat:
Az Új K.O.R – Új Kapos-menti Oktatási Rendszer c. pályázat építési-vállalkozási
szerződéseihez kapcsolódó megállapodás megkötése érdekében az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosításának testület
elé terjesztése.
Végrehajtás:
A rendeletmódosítás előterjesztése az április 25-i ülésre megtörtént, a testület azt nem
fogadta el.
137/2013. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. április 4.
Feladat:
A mobiltelefon-szolgáltatás ellátására lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményének
kihirdetése.
Végrehajtás:
Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést 2013. március 29-én kiküldtük.
145/2013. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. május 10.
Feladat:
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Kérelem benyújtása, hogy a Dombóváron élő, egészségbiztosítás által finanszírozott
fogszabályozást igénylő, 18 év alatti betegek ellátását térséghatáron kívüli fogorvos
végezhesse.
Végrehajtás:
A kérelmet benyújtottam.
146/2013. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
Szerződéskötés a Dombóvári Városi Horgász Egyesülettel az önkormányzat tulajdonát
képező ingatlanon 4 db világítási oszlop, valamint vizesblokk létesítéséről.
Végrehajtás:
Az ülés napjáig aláírásra kerül.
147/2013. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. május 10.
Feladat:
Névhasználati szerződéskötés a Magyar Tourizmus Zrt.-vel
Végrehajtás:
A névhasználati szerződés aláírása jelen képviselő-testületi ülésig megtörténik.
151-152/2013. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. május 5.
Feladat:
Csapadékos időjárás miatti vis maior helyzet megoldására támogatási igény benyújtása
a Belügyminisztériumhoz.
Végrehajtás:
A támogatási igényt benyújtottuk, de az Államkincstár az igénylést nem tartotta
megfelelőnek és emiatt nem továbbította a döntéshozó részére.
154/2013. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. május 20.
Feladat:
A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság részére 1 millió Ft támogatás nyújtása.
Végrehajtás:
A szerződést a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság készíti, amit aláírásra még nem
küldtek meg részünkre. Kérem a határidő meghosszabbítását 2013. június 30-ig.
155/2013. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. május 15.
Feladat:
Szerződéskötés az önkormányzati támogatásban részesült sportszervezetekkel.
Végrehajtás:
A tárgyban született 155/2013. (IV.25.) határozatot megtámadtam, mellyel kapcsolatos
előterjesztés a május 13-i rendkívüli ülés napirendjén szerepelt, aminek végrehajtását
szintén felfüggesztettem. A napirendi pontot a jelen ülésen tárgyalja a képviselőtestület.
157/2013. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 1-3. pont: azonnal, 4. pont:
soron következő rendes ülés
Feladat:
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1. A képviselő-testület nyilatkozatának soron kívüli továbbítása arról, hogy a
Kossuth-szoborcsoport másolatának Parlament előtti elhelyezésére irányuló
közbeszerzési eljárást semmilyen módon nem kívánja akadályozni.
2. dr. Halmos Péter megbízása a Kossuth-szoborcsoport ügyében szükséges
egyeztetéseken a jogi szakértelem biztosításával, az esetleges megállapodástervezet elkészítésével.
3. A Városgazdálkodási Bizottság részére hivatali infrastruktúra biztosítása az
Országgyűlés Hivatalával történő egyeztetéshez, az erről szóló előterjesztés
elkészítéséhez.
4. Közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet módosításának testület elé
terjesztése - a Szigeterdőre vonatkozó közterület-használati engedély
Városgazdálkodási Bizottság hatáskörébe utalására vonatkozóan.
Végrehajtás:
A fenti határozat végrehajtását felfüggesztettem, a május 13-i ülés előtt szerepelt a
napirendi pont ismételt tárgyalása, ahol a képviselő-testület nem tudta döntését
meghozni, mivel az ülést a személyemet ért sértő kifejezések miatt bezártam. Jegyző
úr állásfoglalást kért a Tolna Megyei Kormányhivataltól arra vonatkozóan, hogy ebben
az esetben végrehajtható-e a határozat, vagy újra testület elé kell-e terjeszteni.
167/2013. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
A Támasz Otthon, a Platán Otthon és a Százszorszép Óvoda hőellátó rendszerének
intézmények általi üzemeltetése érdekében a gáz kapacitásjog átvételével összefüggő
dokumentumok aláírása.
Végrehajtás:
A szükséges intézkedéseket megtettük.
169/2013. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. május 1.
Feladat:
Együttműködési megállapodás aláírása a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási
NKft.-vel hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási feladatok ellátására.
Végrehajtás:
A megállapodás aláírása megtörtént.
170/2013. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. májusi rendes ülés
Feladat:
Javaslat előterjesztése a Humán Bizottság elé az óvodai struktúra átalakítására
vonatkozó szempontokra, az elfogadott szempontok figyelembevételével a javaslat
testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
A Humán Bizottság a vizsgálati szempontokat meghatározta, a javaslat a jelen ülés
napirendjén szerepel.
173/2013. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. május 2.
Feladat:
Pályázat benyújtása a Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési Központ
Százszorszép Óvodájának épületenergetikai fejlesztésére.
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Végrehajtás:
A pályázat benyújtása megtörtént.
174/2013. (V. 13.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. május 15.
Feladat:
A Tolna Megyei Köznevelési Fejlesztési Tervhez tett vélemények továbbítása az
Oktatási Hivatal részére.
Végrehajtás:
Az ülést követően a vélemények továbbítása megtörtént.
Tisztelt Képviselő-testület!
- A 109/2013. (III. 28.) számú határozatában a testület támogatta a Dombóvári
Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázatát a Német Szövetségi
Belügyminisztérium „Essen auf Rädern” című pályázati felhívására kisbusz
beszerzése érdekében, az önrészre 1.750.000,-Ft-ot különített el az általános
tartalékából. A nemzetiségi önkormányzat elnöke értesített, hogy a pályázatuk nem
nyert, ezért javaslom a határozat visszavonását.
- Dombóvár Város Önkormányzata a 2013. évben is pályázatot nyújtott be a
Dombóvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségéhez közfoglalkoztatás
támogatására. Az Önkormányzat vállalta, hogy az előző évhez hasonlóan a
közfoglalkoztatás keretében a Nemzetiségi Közösségi Házban a gondnoki
feladatok ellátására 1 főt biztosít. A Dombóvári Német Nemzetiségi
Önkormányzat mint gesztor vállalja, hogy a gondnok foglalkoztatásához szükséges
önrészt (munkabér és járulékai, cafetéria-juttatás) az Önkormányzatnak megfizeti.
- Dombóvár Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 16/2013. (III.
27.) önkormányzati rendelet 9.§ (6) bekezdése alapján a Gunaras Gyógyfürdő és
Idegenforgalmi Zrt. tagi kölcsönének és kamatainak visszafizetési időpontjáig a
költségvetési előirányzatok közötti sporttámogatások, civil támogatások 50%-a
fizethető ki.
A Képviselő-testület a 149/2013. (IV. 25.) számú határozat alapján elfogadta a
helyi civil szervezetek részére nyújtott támogatás mértékét a támogatásból
megvalósításra kerülő cél megjelölésével. A civil szervetek általában programokra
kérték és kapták a támogatást, melynek mértéke jellemzően 30-40 ezer forint körül
van.
A Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt. tagi kölcsönének és kamatainak
fizetésével kapcsolatos követelésünket első fokon a bíróság jogosnak találta. Ez
ellen a Zrt. fellebbezést nyújtott be, e miatt bizonytalan a visszafizetés időpontja.
A civil szervezetek által – az önkormányzat támogatásával - szervezett programok
már folynak, de a támogatási szerződések nem készültek el, mert képviselő-testület
által megítélt támogatások 50%-os bontását nem tudjuk megoldani. Ha minden
szervezet csak az 50%-ot kapja meg, a programokat nem tudják megvalósítani. Ha
a szervezetek egy részével kötjük csak meg a szerződést, hátrányt szenved a többi
egyesület. Úgy vélem, hogy a civil támogatásokra elkülönített 3 millió forint 50%-
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ának zárolása nem javítja a város költségvetésének helyzetét, ezért javaslom, hogy
a civil támogatásokra vonatkozó korlát kerüljön ki a költségvetési rendeletből.
- A Boncera Kft. felajánlotta megvételre a tulajdonában álló Kórház u. 4/a. alatti
ingatlant (2947/6 hrsz.), mely a jelenleg használaton kívül malom mellett található.
Ezen lakótömb, illetve a vele szomszédos lakóépület megvásárlásával már
többször foglalkozott az önkormányzat (2005-ben, illetve 2008-ban), a vételi
ajánlatot azonban a mindenkori tulajdonos túl alacsonynak találta, így
szerződéskötésre nem került sor (2008. júliusi értékbecslés szerint a forgalmi érték
19.200.000,- Ft.).
A felajánlott ingatlanban 4 üres lakás található, mindegyik 68 m2 területű. A
lakások 2 szobából, konyhából, éléskamrából, előszobából és fürdőszoba-WC-ből
állnak. A fűtést helyileg, cserépkályhával vagy egyéb kályhával oldották meg az
egykori lakók. A szobák egy kivételével parkettázottak, a konyha és fürdő lapokkal
burkolt, a fürdőszobákban csaptelepek hiányoznak, egyes szaniterek sérültek, de
bojler mindegyikben található. Az épület egyébként száraz, a tető is jó állapotban
van, az ingatlan csatornázott, közművesített (gázcsonk telken belül van). A
lakásokhoz jelenleg nem tartozik melléképület (tüzelőtároló) illetve nincs önálló
bejárata az utcáról. A „malmos” múlt miatt a lakások villamos-energia ellátása
nem megoldott, nincsenek rákötve az áramhálózatra, nagyobb költséggel járna a
lakások villanyórával való ellátása és a városi hálózatra való rákötése. Javaslom,
hogy az ingatlan felajánlásával foglalkozzon az önkormányzat, és első lépésként
szerezzünk be új értékbecslést.
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Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörében hozott
döntésekről
2013. március-április
Szociális ügyekben
Átmeneti segély
- megállapítás
- elutasítás

587
0

Temetési segély
- megállapítás
- elutasítás

4
0

Köztemetés
- megállapítás

8

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- megállapítás

7 kérelmező (18 gyerekre)

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

0

Utazási támogatás
- megállapítás

2

Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása
- kötelezettség megállapítása
- eljárás megszüntetése

36
2

Lakásügyek:
Szociális lakást igénylők névjegyzékbe vétele
Eljárás megszüntetése

54
26

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011.
(III.4.) rendelet 13. § (5) bekezdése alapján
Építési, kivitelezési ügyekben tulajdonosi hozzájárulás megadása:
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-

A SIMÓ Villamossági Kft., mint az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
megbízott tervezője, a Gorkij u. 29. és a Fő u. 2. számú ingatlan villamosenergia ellátása érdekében a tervezési dokumentáció elkészítéséhez és
engedélyezéséhez a 3857, valamint a 3368 hrsz-ú, közterületként nyilvántartott
ingatlanon földkábeles csatlakozó elhelyezésére kapott hozzájárulást.

-

A SIRÁLY-Terv Bt., mint az E.On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. megbízott
tervezője, az V. u. 41. és az Ady u. 14. számú ingatlan gázellátása érdekében a
tervezési dokumentáció elkészítéséhez és engedélyezéséhez a 763/20 és a 3594
hrsz-ú, közterületként nyilvántartott ingatlanon gázcsonk elhelyezésére kapott
hozzájárulást.

-

A DOMBÓ-COOP Zrt., mint a Dombóvár, I. u. 65. alatti ingatlan 12/17-ed
résztulajdonosa az ingatlanrész fűtéskorszerűsítése miatti gázcsonk bevezetése
érdekében a tervezési dokumentáció elkészítéséhez, engedélyezéséhez és
kivitelezéséhez
kapott
hozzájárulást
az
Önkormányzattól,
mint
tulajdonostárstól.

-

Szemes János kérésére a tulajdonában álló 1313/2/A/2 hrsz-ú (Dombóvár,
Hunyadi J. tér 27. I. em. 2.) ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési
tilalom törléséhez kapott hozzájárulást.

-

A Tolna Megyei Kormányhivatal, mint a Dombóvár, Szent István tér 1. alatti,
1061/5 hrsz.-ú ingatlan egy részének használója kapott hozzájárulást a
földszinten kialakítandó integrált kormányzati ügyfélszolgálat (kormányablak)
építési-engedélyezési eljárás megindításához, illetve lefolytatásához.

-

Fábián Zsolt János a tulajdonában álló 3826 hrsz.-úú (Mikes u.) ingatlanra az
önkormányzat javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom miatt kapott
hozzájárulást a Fundamenta Lakáskassza Zrt. javára szóló jelzálogjog
bejegyzéséhez.

-

dr. Illés Lászlóné ügyvéd az 1293/4/A/1 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosai nevében
kért hozzájárulást az ingatlant terhelő jelzálog és elidegenítési és terhelési
tilalom törléséhez, mivel az önkormányzati hitel kifizetésre került.

A közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII. 6) önkormányzati rendelet
felhatalmazása alapján:
Egyéni szerződés
- Arany János tér 28.
- Dombó Pál u.3.
- Hunyadi tér 19-21. (3 db)
- Hunyadi tér 12.
- Hunyadi tér 10. (2 db)
- Hunyadi tér 17.
Alkalmi elárusítóhelyek létesítése, üzletek előtti áruk bemutatása
Díjtétel 265,- Ft/m2/hó
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-

Hunyadi tér 16.
Erkel Ferenc u. 31.

Külön jogszabály szerint közterületen árusítható termékek közterületen történő
árusítása
Díjtétel: 265 Ft/m2/nap
- Erzsébet u. 102.
- Kórház u. 120
- Ivanich u. – Katona u. kisköz
- Hunyadi tér 1-9.
- Szigeterdő északi bejárata
- Fürdő u.
- Petőfi tér
Vendéglátóipari előkert létesítése
Díjtétel 945 Ft/m2/hó
- Ady E. u. 8.
Kiállítás és rendezvény tartása
Díjtétel 265 Ft/m2/nap
- Hunyadi tér – Ady E. u. sarok
- Hunyadi tér Víztorony mellett
- Hunyadi tér központi buszmegálló mellett
Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék valamint tüzelőanyag
tárolása.
Díjtétel 32,- Ft/m2/nap
- Katona József u. 54.
- Csiky G. u. 48.
- V. u. 28/A
- Erkel F. u. 51.
8. § (4) bekezdés alapján kiszabott minimál díj
Díjtétel: 3.000 Ft
- Hunyadi tér 5-7. – Elengedett díj összege: 235.500 Ft
- Ivanich u. Katona J. u. között, 1360 hrsz. – Elengedett díj összege: 65.900
Ft
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
önkormányzati rendelet 8.§ (2) bekezdése alapján:

szóló

16/2013.

(III.27.)

- az életveszélyesnek nyilvánított, Dombóvár Város Önkormányzata tulajdonában
lévő, Erzsébet u. 64/b. alatti 269/3. hrsz-ú lakóépület elbontására a rendelet 2. sz.
mellékletében található, önkormányzat 2013. évi kiadásai 109 Önkormányzat cím XI.
Általános tartalék alcím összegből 2.350 eFt, a III. Dologi kiadások 27. önkormányzati
jogalkotás kiadásai alcímről 400 eFt átcsoportosítása.
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A helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló
47/2007. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 9 §-ának felhatalmazására:
Dombóvár Város Díszoklevelét adományoztam Bauer Ákos és Marton Márk részére
az alábbi tevékenységük elismeréseként:
Bauer Ákos
A húsz esztendős fiatalember az újdombóvári általános iskolában kezdett el a kötélugrósporttal foglalkozni. Gergely Aranka irányításával itt érte el első sikereit. Az Illyés
Gyula Gimnázium elvégzése után került az egri Eszterházy Károly Főiskolára. Jelenleg
itt végzi a sportszervező szakot, s közben sportol a Maklári ZF Lenksystem
együttesében. Számos világversenyen ért el kimagasló eredményt. A tavalyi évben a
Csapat Európa Bajnokságon Nagykanizsán a 4x30mp-es gyorsasági versenyben szerzett
aranyérmet, míg Tampában a Kötélugró Világbajnokságon az összetettben 17. helyezett
lett.
Marton Márk
A 18 éves dombóvári fiatalember amilyen trombitaversenyen elindul, azt szinte mind
megnyeri. A hazai zenész berkekben már egyre ismertebb, külföldi karriere is elindult.
A kétévente esedékes Tolna Megyei Trombitásnapokon 2003-ban, 2005-ben és 2007ben is első helyet, valamint különdíjat érdemelt játékával. Jelenleg a Weiner Leó
Zeneművészeti Szakközépiskolában végzi tanulmányait. Együtt zenélt már a Nemzeti
Filharmonikus Zenekarral és a Budapesti Vonósokkal is. Eddigi legnagyobb
közönségsikerét Prágában aratta.

Polgármesteri keretből nyújtott támogatások
2013. április - május

1.

2.

3.

4.

Támogatott
Nők Dombóvárért
Egyesület

Cél
Az
Egyesület
szervezésében
megrendezésre kerülő Téltemető-túra,
valamint Nyárbúcsúztató elnevezésű
rendezvények támogatása.
Illyés Gyula Gimnáziumért Az intézmény 100 éves évfordulójára
rendezett centenáriumi ünnepség
Alapítvány
támogatása, valamint Magyari Gábor
geológus professzor előadásával
kapcsolatos költségek finanszírozása.
Az
Egyesület
által
használt
Dombóvári Boxklub
sportlétesítmény
szigetelési
munkálatainak támogatása, valamint
sporteszközök
és
felszerelések
beszerzésének finanszírozása.
Az Egyesület által szervezett Tekerj
D-ride Sport Club
Dombóvár! elnevezésű rendezvény
szervezési
költségeihez
nyújtott

Összeg
80.000

180.000

150.000

60.000
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5.

Dombóvári Ifjúsági
Fúvószenekar Közhasznú
Egyesület

6.

Mentsük meg Dombóvárt
Közhasznú Egyesület

7.

Dombóvári Gyermekvilág
Általános Művelődési
Központ
Százszorszáp Óvoda
Egyoldalú
kötelezettségvállalás

8.

9.

Szervátültetettek DélDunántúli Kulturális,
Érdekvédelmi és Sport
Egyesülete

10.

Dombóvári Önkéntes
Polgári Természetőr
Egyesület

11. Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Szervezete és Őszidő
Nyugdíjas Klub
12.
GEO-S Geofizikai,
Geotechnikai és Ker. Betéti
Társaság
13.
Egyoldalú
kötelezettségvállalás

támogatás.
A németországi Bad Margentheimi 160.000
Szimfónikus Zenekar 2013. május 23.
és
30.
közötti
dombóvári
látogatásával kapcsolatban felmerülő
költségekhez történő hozzájárulás.
Az Egyesület által szervezett 120.000
Felhőtlen május 1. rendezvényhez
nyújtott támogatás.
Az
intézmény
szervezésében 40.000
megrendezésre kerülő óvódás néptánc
fesztivál támogatása.
Dombóvár Város Önkormányzata és
a Dombóvári Művelődési Ház Nkft.
által
szervezett
Szerenádbuli
támogatása.
Az
Egyesület
dombóvári
sportolójának, Csuti Jánosnak a 2013.
július 26-án kezdődő, a dél-afrikai
Durbanban megrendezésre kerülő
XIX. Világjátékon való részvétellel
kapcsolatban felmerülő költségekhez
történő hozzájárulás.
Az Egyesület által megvalósítandó, a
Béka-tó erdős területére tervezett
madármegfigyelő
létesítésére,
valamint
a
„Tiszta,
virágos
közterület”
mozgalom
nyertes
pályázóinak
díjazására
nyújtott
támogatás.

Az Idősek Világnapja alkalmából
Gunarason megrendezésre kerülő
nyugdíjas találkozó támogatása.
A Gólyavár területének radaros
felmérése.

50.000

50.000

86.000

200.000

290.000

A Dombóvári Horgászbarátok Köre 34.000
szervezésében
megrendezett
Parlamenti
Képviselők
Horgászbajnokságára
nyújtott
támogatás.
Összesen:
1.500.000
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Bizottságok átruházott hatáskörben tett intézkedései
2013. március-április
Humán Bizottság
6/2013. (III. 11.) számú határozatában az óvodák működési, felvételi körzetét vizsgálta
felül.
7/2013. (III. 11.) számú határozatában az óvodai beiratkozás rendjét és időpontját
határozta meg.
9/2013. (III. 11.) számú határozatában a Dombóvár, Kossuth u. 27/5. szám alatti
szociális alapon kiadható önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelöléséről
döntött.
10/2013. (III. 11.) számú határozatában a Kaposszekcső, Liget ltp. 6/B. III/14. sz. alatti
önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelöléséről döntött.
11/2013. (III. 11.) számú határozatában a Dombóvár, Népköztársaság u. 5. IV/42. sz.
alatti önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelöléséről döntött.
12/2013. (III. 11.) számú határozatában a Dombóvár, Hunyadi tér 27. II/28. sz. alatti
önkormányzati bérlakás bérleti jogára kiírt pályázatot eredménytelennek
nyilvánította.
13/2013. (III. 11.) számú határozatában a Dombóvár, Népköztársaság u. 5. II/23. sz.
alatti önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelöléséről döntött.
14/2013. (III. 11.) számú határozatában a szociális célú tűzifa támogatásra beérkezett
kérelmeket bírálta el.
15/2013. (III. 11.) számú határozatában egy személy szociális tűzifa támogatás iránti
kérelme alapján megindult eljárást megszüntette, mivel a kérelmező a kérelmét
visszavonta.
16/2013. (III. 11.) számú határozatában a szociális célú tűzifa támogatásban már
részesült személyek ismételt támogatásának lehetőségéről döntött.
17/2013. (III. 11.) számú határozatában a szociális tűzifa támogatásra beérkezett
kérelmezők közül a második alkalommal igénylő személyek kérelmeit bírálta
el.
18/2013. (III. 20.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelöléséről döntött.
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19/2013. (III. 20.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelöléséről döntött.
20/2013. (III. 20.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelöléséről döntött.
21/2013. (III. 20.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelöléséről döntött.
22/2013. (III. 20.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelöléséről döntött.
23/2013. (III. 20.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelöléséről döntött.
24/2013. (III. 20.) számú határozatában rászorultság alapján
önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelöléséről döntött.

bérbe

adott

25/2013. (III. 20.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelöléséről döntött.
26/2013. (III. 20.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelöléséről döntött.
27/2013. (III. 20.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelöléséről döntött.
28/2013. (III. 20.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelöléséről döntött.
29/2013. (III. 20.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelöléséről döntött.
30/2013. (III. 20.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelöléséről döntött.
31/2013. (III. 20.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati bérlakás bérleti szerződésének meghosszabbításáról döntött.
32/2013. (III. 20.) számú határozatában piaci alapon kiadott önkormányzati bérlakás
bérlőjének ismételt kijelöléséről döntött.
56/2013. (III. 27.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelöléséről döntött.
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57/2013. (IV. 3.) számú határozatában a szociális célú tűzifa támogatásra beékezett
kérelmeket bírálta el.
58/2013. (IV. 3.) számú határozatában elutasította 1 személy szociális célú tűzifa
támogatásra beérkezett kérelmét.
59/2013. (IV. 3.) számú határozatában a szociális célú tűzifa támogatásban már
részesült személyek ismételt támogatásának lehetőségéről döntött.
60/2013. (IV. 10.) számú határozatában elfogadta a dombóvári települési nemzetiségi
önkormányzatok 2013. évi támogatására a pályázati felhívást.
61/2013. (IV. 10.) számú határozatában piaci alapon kiadott önkormányzati bérlakás
bérleti szerződésének meghosszabbításáról döntött.
62/2013. (IV. 10.) számú határozatában piaci alapon kiadott önkormányzati bérlakás
bérleti szerződésének meghosszabbításáról döntött.
63/2013. (IV. 10.) számú határozatában piaci alapon kiadott önkormányzati bérlakás
bérleti szerződésének meghosszabbításáról döntött.
64/2013. (IV. 10.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelöléséről döntött.
65/2013. (IV. 10.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelöléséről döntött.
66/2013. (IV. 10.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelöléséről döntött.
67/2013. (IV. 10.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelöléséről döntött.
68/2013. (IV. 10.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelöléséről döntött.
69/2013. (IV. 10.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelöléséről döntött.
70/2013. (IV. 10.) számú határozatában elutasította 1 személy kérelmét szociális
rászorultság alapján bérbe adott önkormányzati bérlakás bérleti szerződésének
meghosszabbítására vonatkozóan.
71/2013. (IV. 10.) számú határozatában a Dombóvár, Hunyadi tér 27. III/28. sz. alatti
önkormányzati bérlakásra benyújtott pályázatokat bírálta el.
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72/2013. (IV. 10.) számú határozatában a Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. sz. alatti
önkormányzati bérlakásra benyújtott pályázatokat bírálta el.
73/2013. (IV. 10.) számú határozatában a Dombóvár, Gárdonyi u. 14.3. sz. alatti
önkormányzati bérlakásra benyújtott pályázatokat bírálta el.
75/2013. (IV. 18.) számú határozatában a Dombóvár, Kalmár J. u. 13. szám alatti
szociális alapon kiadható önkormányzati lakás bérlőjének kijelöléséről döntött.
88/2013. (IV. 22.) számú határozatában elfogadta a bizottság ügyrendjét,
megválasztotta a bizottság elnökhelyettesét.
92/2013. (IV. 22.) számú határozatában elfogadta a Dombóvári Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde magasabb vezetői állására a pályázati felhívást.
93/2013. (IV. 22.) számú határozatában elfogadta a Dombóvári Gyermekvilág
Általános Művelődési Központ magasabb vezetői állására a pályázati felhívást.

Városgazdálkodási Bizottság
60/2013. (III. 20.) számú határozatában a Dombóvár, Szabadság u. 18. alatti épület
energetikai tanulmányának elkészítése a KEOP-2012-5.5.0TB kódszámú
„Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással
kombinálva” című pályázat benyújtásához tárgyában lefolytatott ajánlatkérési
eljárás eredményéről döntött.
61/2013. (III. 20.) számú határozatában 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 tárgyában lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményéről
döntött.
62/2013. (III. 20.) számú határozatában
haszonbérbe adásáról döntött.

mezőgazdasági

művelésű ingatlan

63/2013. (III. 20.) számú határozatában
haszonbérbe adásáról döntött.

mezőgazdasági

művelésű ingatlan

64/2013. (III. 27.) számú határozatában a köztemető-üzemeltetési feladatok 2012. évi
ellátásáról a Bognár 98 Kft. beszámolóját elfogadta.
91/2013. (IV. 5.) számú határozatában jóváhagyta az autóbusszal végzett menetrend
szerinti személyszállítási közszolgáltatás pályázati felhívását.
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92/2013. (IV. 5.) számú határozatában módosította az Erzsébet utcai hulladékudvar
nyitvatartási idejét.
99/2013. (IV. 23.) számú határozatában döntött a „Dombóvár, Arany János tér 21.
alatti labor-kialakítás, épületbővítés a TÁMOP-3.1.3-10/2-2012-0015 projekt
keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről.
100/2013. (IV. 23.) számú határozatában döntött a TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0015
azonosítószámú „Együtt a jövődért” c. pályázati támogatással megvalósuló
projekt keretében üzemi, irodai berendezések, felszerelések beszerzése, szükség
esetén üzembe helyezés és betanítás megnevezésű közbeszerzési eljárás
eredményéről.
113/2013. (IV. 23.) számú határozatában jóváhagyta a „Dombóvári Művelődési Ház
Nonprofit Kft. gazdálkodásának és vagyonkezelésének teljes körű átvilágítása
és szakértői vélemény készítése a 2011. január 1-től 2012. december 31-ig
terjedő időszakra vonatkozóan” tárgyú közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás
ajánlattételi felhívását.

A bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvek megtekinthetőek az Önkormányzati
Irodán.
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Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
SZAKMAI:
Tájékoztatás jogorvoslati eljárás megindításáról:
A hatályos Közbeszerzési Szabályzat V.5.) pontja alapján tájékoztatom a Képviselőtestületet, hogy a TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0015 azonosító számú „Együtt a
jövődért” című pályázati támogatással megvalósuló projekt keretében üzemi-,
irodai berendezések, felszerelések beszerzése szükség esetén üzembe helyezés és
betanítás elnevezéssel indított közbeszerzési eljárásban a Freedom-Tech Informatikai
Kft. (2214 Pánd, Rákóczi u. 1/A.) kérelme alapján a Közbeszerzési Döntőbizottság
2013. május 09-én jogorvoslati eljárást indított. A tárgyalás időpontját 2013. május 28ra tűzték ki, az eredményről a Képviselő-testületet szintén tájékoztatni fogom.
Megszűnt a Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft.
Befejeződött a Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft. végelszámolása, a
Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a Cg.17-09-006918/46 számú végzésével törölte
a cégjegyzékből 2012. október 18-i hatállyal.
RENDEZVÉNYEK:
· Kulturális:
Dombóvár a ’70-es években filmen, fényképeken
Április 13-án 17 órakor nyílt meg a városháza Ujváry termében egy fotókiállítás régi
fényképekből. A képek hűen tükrözik településünk átalakulását, fejlődését, bemutatják
a korabeli dokumentálók által fontosnak tartott eseményeket. A képeket szemlélve az
idősebbek jókat nosztalgiázhatnak, a fiatalok pedig elgondolkodhatnak azon, milyen is
lehetett az élet Dombóváron a ’70-es, ’80-as években. A megnyitón Csillag László volt
tanácselnök beszélt a bemutatott korszak változásairól. Arról, hogy hogyan változott
meg a városkép, hogyan történt az ipar betelepülése Dombóvárra, hogyan jött létre a
Gunarasi Termálfürdő. Az est folyamán levetítették a „Leleplezés” című filmet,
melynek rendezője Vitézy László. A film a dombóvári Láng Gépgyár előtt felállított,
hányatott sorsú faszoborról szól.
Régi idők emlékei
Április 4-én szinte teljesen megtelt érdeklődőkkel a Városháza Ujváry terme, akik a
Dombóvár Hete 2013 rendezvénysorozat egyik programjára érkeztek. Előbb
megtekintették az előző napon nyílt fotókiállítást, majd helyet foglalva két előadást
hallgattak meg. Az elsőn Verbőczy két Tolna megyei várát, a dombóvárit és a
döbröközit mutatta be Dr. Szabó Géza régész. A másodikon Dr. Béli Gábor egyetemi
docens taglalta a Hármas könyv keletkezését és célját. A rendezvényt a Magyar Jogász
Egylet Dombóvári Csoportja szervezte.
Koszorúzás Franjo Vlasics horvát bán emléktáblájánál
Április 6-án a délelőtti órákban az ogulini és viri delegáció tagjainak, valamint a
horvát főkonzulasszony részvételével került sor a megemlékezésre. Először a Horvát
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Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Varga-Stadler Gábor köszöntötte a megjelenteket,
majd Dr. Kriston-Vizi József, a Helytörténeti Múzeum muzeológusa tartott rövid
ismertetőt Franjo Vlasics horvát bán életútjáról. Ezt követően Szabó Loránd
polgármester mondott beszédet, majd ezt követően került sor a koszorúzásra.

Nemzetiségek kavalkádja
A dombóvári német, horvát és örmény kisebbségek április 6-án 12 órától étel és
ital különlegességekkel, valamint kulturális programokkal várták az érdeklődőket a
Művelődési Ház előtti téren. Az arra járók ízelítőt kaphattak az örmény süteményekből
és péktermékekből, a jellegzetes horvát csevapból, illetve a németek boraiból.
Mindezek mellett a Margaréta Református Óvoda, valamint a Százszorszép Óvoda
német nemzetiségi csoportja adott elő műsort, illetve a Dombóvári Német Nemzetiségi
Fúvószenekar szórakoztatta előadásával a megjelenteket. Ezt követően a viriek
néptánccsoportja és egy zadari zenekar varázsolt mediterrán hangulatot az amúgy
borongós időjárás ellenére.
Városi gálaműsor
Dombóvár várossá avatásának 43. évfordulóját április 6-án ünnepelte a város
vezetése és lakosai. Ezen az eseményen került sor a „Pro Oppido Dombóvár”
díszpolgári cím, a Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye, a Dombóvár Város
Díszoklevele átadására. E jeles alkalomból ellátogatott hozzánk horvát testvér- és
partnervárosunk, Ogulin és Vir küldöttsége is. A polgármester ünnepi beszéde után az
ogulini alpolgármester, Jure Turkovic köszöntötte a dombóváriakat. Ezt követően
Szabó Loránd, valamint Vir város polgármestere, Kristijan Kapovic aláírta a két város
közötti testvérvárosi együttműködési szerződést.
Ezután került sor a Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye, a „Pro Oppido
Dombóvár” díszpolgári cím és a Dombóvár Város Díszoklevele átadására. A
díszjelvényt idén a Kapos Kórus, Molnár Ferenc és a DOVASE atléta edzői, Tarr Imre
és Fazekas Gáspár kapta. A „Pro Oppido Dombóvár” díszpolgári címet a képviselőtestület döntése alapján idén Fenyvesi Béla, a Szélkiáltó együttes zenésze vehette át.
Dombóvár Város Díszoklevelét két fiatal tehetségnek, Bauer Ákos kötélugrónak és
Marton Márk trombita művésznek adta át Szabó Loránd.
Ekkor került sor azon személyek jutalmazására is, akik az előző hétvégén, az
árvíz okozta helyzetben fáradságot nem kímélve dolgoztak Döbröközön és
Dombóváron, hogy megfékezzék a medréből kilépő folyó pusztító munkáját.
A gálán, a jutalom átadás közben maguk a jutalmazottak is felléptek. Fenyvesi
Béla gitárral kísérte egyik szerzemény, a Kapos Kórus két dalt adott elő. Marton
Márkot egy felvételről hallgathatta meg az ünneplő közönség, az atléták közül Tóth
Lili Anna szavalt el egy Garai Gábor verset. Bauer Ákos és csapattársai pedig egy
fergeteges ugrókötél bemutatóval szórakoztatta a közönséget.
Föld Napja
A Föld Napján rendezte meg a D-RIDE sportegyesület a Tekerj Dombóvár elnevezésű
eseményt. Céljuk az volt, hogy népszerűsítsék a kerékpározás minden fajtáját. E
naphon kapcsolódóan a Gyár utcai DÖPTE bázison Pancza Ernő népművész kézműves
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munkáiból nyílt kiállítás, melyen fából és fémből készített mezőgazdasági eszközök
makettjei kerülnek bemutatásra.
Népi Gyermekjáték és Néptánc Találkozó
A Dombóvári Gyermekvilág ÁMK Százszorszép Óvodája szervezésében április 26-án
a művelődési ház adott otthont a Népi Gyermekjáték és Néptánc Találkozónak.
A már kilencedik alkalommal megrendezett találkozón nemcsak ők, hanem a
Margaréta Református Óvoda magyar és német csoportja képviselte városunkat. A
kistérségből Szakcsról, Döbröközről, Kocsoláról, Gyulajról érkeztek kisgyermekek.
De ropták a táncot Iregszemcséről, Mágocsról, Tamásiból, Tolna városából érkező
óvodások is.
· Szórakoztató
„DOStalgia- a személyi számítógép (hőskora)
A fenti címmel nyílt kiállítás március 27-én a dombóvári Helytörténeti Múzeumban,
ahol a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, valamint a volt dombóvári COLOR
Ipari Szövetkezet technikai ritkaságai kerültek bemutatásra. Az érdeklődők tablók,
számítógépek, számítógépek, egyéb információs anyagok sokaságát láthatták,
láthatják.
Dob-Szerda
Az APOK Alapfokú Művészeti Oktatási Intézményegység szervezésében március 27én ütős találkozót szervezett a Művelődési Házban, mely során szakmai bemutatókkal,
a zeneiskola, valamint a PTE-MK ütőseinek előadásával, dobfelszerelés kiállítással és
számtalan, színes programmal várták az érdeklődőket.
Bolondos hangverseny
Április 4-én, szintén az APOK Alapfokú Művészeti Oktatási Intézményegység
szervezésében kerül megrendezésre a Zeneiskolában az a koncert, melyen az iskola
tanárai léptek fel. A program különlegessége az volt, hogy senki sem a saját
hangszerén játszhatott.
Viri Esték
A program április 3-án és 4-én a dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
szerezésében valósult meg. Az este keretében Dombóvár horvát partnervárosa
mutatkozott be színes tájékoztatást adva Vir múltjáról és jelenéről. A vacsora dalmát
tengeri ételekből állt, melyet a viri Goran Basic mesterszakács készített. A vacsorához
a vendégek kiváló borokat és pálinkákat kóstolhattak. Az este jó hangulatát a zadari
Nandino Trio emelte.
Barátságos futball mérkőzés
Április 5-én, délután 3 órakor került sor a MÁV sporttelepen a hagyományos
Dombóvári Öregfiúk - Viri Mornar közötti labdarúgó mérkőzésre igen mostoha
időjárási körülmények közepette. A csapatok kedvét azonban ez nem vette el, nagy
lelkesedéssel küzdöttek a Dombóvár- Vir vándorkupáért. A végeredmény 3:2 lett, a
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viri "Mornar " javára, így most ők vihették haza a vándorkupát. Ezt követően 17
órakor a Karászi Imre tornacsarnokában kispályás labdarúgó mérkőzést játszott a
dombóvári és viri polgármesteri hivatal csapata, mely szintén nagyon jó hangulatban
telt.
Szerenádbuli
Idén ismét megrendezésre került a végzős középiskolai diákok részére a szerenádbuli,
mely nagyon jó hangulatban telt. A programok a hagyományosnak tekinthető
sziklaavatással és faültetéssel kezdődtek. A gimnázium és a HEMI színpadi
produkcióját követően indult az a játékos vetélkedő, ahol a középiskolák tanulói vidám
ügyességi feladatokban „ütköztek meg” egymással. A rendezvény csúcspontja a Hősök
formáció fellépése volt, akik a diákok kérésére kerültek meghívásra. A program
zárásaként a budapesti bugZ rock zenekar lépett színpadra.
Majális 2013
Az idei Majálisnak is a Szállásréti-tó környéke adott otthont. A program az előző
évekhez hasonlóan délután kezdődött. A színpadon helyi fellépők váltották egymást, a
majális hangulatot kirakódó vásár, körhinta és büfé biztosította. A
Faültés a Kispolgárok Parkjában
Május 5-én, az Anyák Napján ötvenhárom, 2012. március. 1. és 2013. február 28
között született kisbaba és hozzátartozóik gyűltek össze a Kispolgárok Parkjában. A
kivételesen meleg időjárás miatt a növényeket az előző napokban el kellett ültetni,
ezért sorsolással dőlt el, hogy ki melyik fának lesz a „gazdája”. A programra érkezőket
szomorú látvány fogadta. Hét facsemetét valaki vagy valakik teljesen tönkretettek,
derékba törtek. (Az ügyben a szükséges feljelentést, ismeretlen tettes ellen megtettem.)
A gyerekek – azok, akik visszalátogattak ezen a napon, hogy a pár évvel ezelőtt
elültetett fájukat meglátogassák – kézműves foglalkozásokon, arcfestésen vehettek
részt.
EGYÉB ESEMÉNYEK
Civil fórum a Városházán
Április 15-én a városházán került megrendezésre a Civil Fórumon, ahol Naszvadi
Balázs a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési Osztályának vezetője
tájékoztatta a megjelenteket a megyei területfejlesztési elképzeléseiről, majd jómagam
és a jelen lévők is elmondtuk véleményünket a tervezetről. A Fórumon megjelentek új
tagot választottak a Civil Tanácsba. A 3 jelölt közül Király Gábor a Polgárőr Egyesület
elnöke kapta a legtöbb szavazatot, így ő a Tanács új tagja.
Élő Lajosné köszöntése
Az Aranysziget Idősek Otthona legidősebb lakója, Élő Lajosné április végén töltötte be
95. életévét. Ez alkalomból városunk jegyzőjével köszöntettem.
Végzősök a Városházánál
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Városunkban már hagyománnyá vált, hogy a HEMI végzős tanulói zöldnapon
látogatást tesznek a Városházán. Ez idén sem volt másképp, ugyanis május másodikán
az említett középiskola ballagó osztályai zenekari kísérettel, néhányan jópofa
maskarába öltözve vonultak végig a városon, s érkeztek a polgármesteri hivatal elé. Itt
városunk jegyzőjével vártam őket, hogy néhány jó szóval és tanáccsal útnak indítsuk a
diáksereget az előttük álló érettséginek és szakmunkás vizsgáknak.

Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. a polgármester beszámolóját a 132/2011. (IV. 7.), 7/2013. (I. 31.), 9/2013. (I. 31.),
23/2013. (I. 31.), 36/2013. (I. 31.), 40/2013. (II. 14.), 55/2013. (II. 21.) 2-3. pontja,
59/2013. (II. 28.), 67/2013. (II. 28.), 70/2013. (II. 28.), 75/2013. (II. 28.), 77/2013.
(II. 28.), 78/2013. (II. 28.), 82/2013. (III. 7.), 94/2013. (III. 26.), 95/2013. (III. 28.),
96/2013. (III. 28.), 97/2013. (III. 28.), 98/2013. (III. 28.), 101/2013. (III. 28.),
103/2013. (III. 28.), 104/2013. (III. 28.), 105/2013. (III. 28.), 108/2013. (III. 28.),
110/2013. (III. 28.), 111/2013. (III. 28.), 115/2013. (III. 28.), 117/2013. (III. 28.),
118/2013. (III. 28.), 121/2013. (III. 28.), 122/2013. (III. 28.), 123/2013. (III. 28.),
127/2013. (III. 28.), 128/2013. (III. 28.), 130/2013. (III. 28.), 134/2013. (III. 28.),
135/2013. (III. 28.), 136/2013. (III. 28.), 137/2013. (III. 28.), 145/2013. (IV. 25.),
146/2013. (IV. 25.), 147/2013. (IV. 25.), 151/2013. (IV. 25.), 152/2013. (IV. 25.),
155/2013. (IV. 25.), 157/2013. (IV. 25.), 167/2013. (IV. 25.), 169/2013. (IV. 25.),
170/2013. (IV. 25.), 173/2013. (IV. 25.), 174/2013. (V. 13.) lejárt határidejű
határozat végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről,
tájékoztatóját a két ülés közötti fontosabb eseményekről elfogadja.
2. az alábbi határozatok végrehajtási határidejét a következők szerint
meghosszabbítja:
2013. május 31-ig: 132/2011. (IV. 7.), 393/2012. (XII. 14.), 123/2013. (III. 28.)
2013. június 30-ig: 93/2012. (III. 29.), 346/2013. (XI. 29.), 360/2012. (XII. 14.),
55/2013. (II. 21.) 3. pontja, 127/2013. (III. 28.), 154/2013. (IV. 25.).
2013. augusztus 31-ig: 331/2012. (XI. 5.), 46/2013. (II. 14.)
2013. október 30-ig: 393/2012. (XII. 14.)
3. az 55/2013. (II. 21.) határozat 3. pontját, 6. pontjának második mondatát, a
109/2013. (III. 28.) határozatát visszavonja.
4. hozzájárul, hogy a közfoglalkoztatás keretében a Nemzetiségi Közösségi Ház
gondnoki feladataival megbízott személy (egy fő) foglalkoztatásához szükséges
önrészt (munkabér és járulékai, cafetéria és járulékai) az önkormányzat átvegye a
Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzattól. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére.
5. hozzájárul a civil keret terhére a támogatási szerződések megkötéséhez és a
támogatások teljes összegének folyósításához a pályázati célnak megfelelő
tartalommal és ütemezéssel.
A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a következő rendes ülésre
terjessze be a város 2013. évi költségvetéséről szóló 16/2013. (III. 27.)
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önkormányzati rendelet 9.§ (6) bekezdésének módosítását azzal, hogy abból a civil
támogatások kifizetésére vonatkozó korlát kerüljön ki.
6. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet 13. § (13) bekezdése
alapján hozzájárul a Dombóvár, Kórház u. 4/a. alatti ingatlant. (2947/6 hrsz.)
vásárlására vonatkozó döntésnek a rendelet szerint hatáskörrel rendelkező
önkormányzati szerv elé történő terjesztéséhez, és a vásárlásra vonatkozó döntés
előkészítése során értékbecslés megrendeléséhez.

Szabó Loránd
polgármester
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