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1. számú előterjesztés
Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének

2013. június 27-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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8/2009.(II. 9.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. június 30.
Feladat:
Gyepmesteri telep I. ütemének kivitelezése.
Végrehajtás:
Tekintettel arra, hogy a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. a jelenlegi
telepre vonatkozóan a szükséges működési engedélyt megkapta, a fenti határozatban
szereplő helyszínen a telep kialakítása nem indokolt, kérem a határozat visszavonását.
93/2012. (III. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. június 30.
Feladat:
A megújuló energiahordozóra történő részleges átállást lehetővé tevő beruházás
megvalósítása érdekében a jogi és pénzügyi lehetőségek megvizsgálása.
Végrehajtás:
A beruházást sem jogi, sem pénzügyi okból nem tartjuk megvalósíthatónak és a
fennálló jogi vitára tekintettel a 2012. december 14-i ülésre előterjesztett, a fenti
döntés megerősítésére vonatkozó javaslatot a testület nem fogadta el, ezért javaslom a
határozat visszavonását.
120/2012. (III. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. június 30.
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 tárgyalások az esetleges adásvétel felé haladtak, e tekintetben az elmúlt évben az
egyesület új feltételekkel állt elő, így a tárgyalási folyamat megakadt és egy másik
képviselő-testületi döntésben felfüggesztésre is került. A Társaság egy másik
hasznosítási ajánlatát a testület elutasította, a zsinagógát a testület értékesítésre
kijelölte, így nincs értelme a korábbi ajánlatról folytatni a tárgyalásokat, javaslom a
határozat visszavonását.
346/2012. (XI. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. június 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 jelen ülés napirendjén szerepel.
352/2012. (XI. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. május 31.
Feladat:
A Magyar Tourizmus Zrt.-vel kötendő névhasználati megállapodás aláírása.
Végrehajtás:
A megállapodás aláírása megtörtént.
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360/2012. (XII. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. június 30.
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.
3. A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. felkérése javaslattételre a
víziközmű üzemeltetéséért fizetendő bérleti díj mértékére.
Végrehajtás:
1. A vízmű adatszolgáltatása nem volt megfelelő az önkormányzati
vagyonnyilvántartásba való rögzítéshez, az adatpontosítások folyamatban, kérem
a határidő meghosszabbítását július 31-ig.
2. A cég beszerezte a vagyonértékelést.
3. A cég nem tett javaslatot, a bérleti díjak kérdése a május 16-i ülésen tisztázódott.
2/2013. (I. 2.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. június 30.
Feladat:
A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonában álló, a
Polgármesteri Hivatal által használt MAZDA B2500 típusú terepjáró és a gunarasi
Tourinform Irodának helyet adó pavilon megvásárlása bruttó 300-300 eFt-ért.
Végrehajtás:
A pavilont és a gépjárművet a Hivatal megvásárolta.
57/2013. (II. 21.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. június 28.
Feladat:
57/2013. (II. 21.)
Adósságátvállalással kapcsolatos intézkedésekről szóló tájékoztatás testület elé
terjesztése.
Végrehajtás:
A képviselő-testület május 30-i ülésének napirendjén szerepelt a fenti tárgyú
előterjesztés.
112/2013. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. júniusi rendes ülés
Feladat:
A nappali ellátás és a szociális étkeztetés térítési díjainak felülvizsgálata.
Végrehajtás:
A jelen ülés napirendjén szerepel.
124/2013. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. május 30.
Feladat:
1. Hamulyák Közalapítvány alapító okiratának módosításával kapcsolatos teendők
ellátása.
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2. A Közalapítvány részére nyújtott kölcsönszerződések módosítása a visszafizetési
határidő változása miatt.
Végrehajtás:
1. Az új tagok közül még írta alá mindenki a szükséges dokumentumokat a tisztség
vállalásáról, remélhetőleg ez az ülés időpontjáig megtörténik.
2. Megtörtént.
127/2013. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. június 30.
Feladat:
A Petőfi utcai rekonstrukció megvalósítása érdekében az eredeti koncepcióban
megjelölt forrásból nem finanszírozható beruházási elemek forrásának testület elé
terjesztése.
Végrehajtás:
Tekintettel arra, hogy a beruházás legfontosabb eleme, a csapadékvíz-elvezetés
kiépítése a víziközmű-vagyon bérbeadásából befolyt pénzből nem finanszírozható,
más forrás pedig nem áll rendelkezésre, javaslom a határozat visszavonását.
141/2013. (IV. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
A Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepcióhoz tett kiegészítő javaslatok továbbítása
a Tolna Megyei Önkormányzat részére
Végrehajtás:
A javaslatokat továbbítottuk.
142/2013. (IV. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. május 15.
Feladat:
A Szent István tér 1. szám alatti ingatlanra vonatkozó üzemeltetési megállapodás
megkötése a Tolna Megyei Kormányhivatallal.
Végrehajtás:
A jóváhagyott megállapodás megkötésre került.
143/2013. (IV. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. május 10.
Feladat:
A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. 8 millió
folyószámlahiteléhez készfizető kezességvállalási szerződés aláírása.
Végrehajtás:
A kezességvállalási szerződést aláírtam.

forintos

149/2013. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. május 25.
Feladat:
Szerződéskötés az önkormányzati támogatásban részesült civil szervezetekkel.
Végrehajtás:
A támogatási szerződések elkészültek, aláírásuk a képviselő-testület jelen üléséig
megtörténik.
157/2013. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. július 1.
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Feladat:
A Városgazdálkodási Bizottság által a Kossuth-szoborcsoport ügyében az
Országgyűlés Hivatalával lefolytatott tárgyalások eredményének testület elé
terjesztése.
Végrehajtás:
Folyamatban van, kérem a határidő meghosszabbítását 2013. július 31-ig.
162/2013. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. júniusi rendes ülés
Feladat:
Tárgyalások lefolytatása a Dombó Coop Zrt.-vel a tulajdonában lévő területen termelői
piac kialakításának lehetőségéről, az eredmény testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
Jelen ülés napirendjén szerepel.
163/2013. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. június 30.
Feladat:
A Termál u. 5. alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó javaslat testület elé terjesztése.
A Juhász Gyula utcában található beépítetlen területek, valamint a Paál L. u. 9. alatti,
földhasználati joggal terhelt ingatlan értékesítésre való kijelölésének megvizsgálása.
Végrehajtás:
A Termál u. 5. kivételével a többi ingatlannal a jelen ülés másik előterjesztése
foglalkozik. A Termál u. 5. tekintetében annak közvetlen önkormányzati hasznosítását
javaslom, kérem a határozat 3. pontjának visszavonását.
168/2013. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. május 31.
Feladat:
Az ÖKO-Dombó Kft. részére 1.900.000 Ft díjkompenzáció nyújtása.
Végrehajtás:
A díjkompenzációt átutaltuk.
172/2013. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. júniusi rendes ülés
Feladat:
A II. és a VI. számú választókerületben az átnevezésre kerülő utcákban élők
szavaztatásának lebonyolítása, a támogatott közterület-név testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
Jelen ülés napirendjén szerepel.
176/2013. (V. 13.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. május 24.
Feladat:
A Dombóvári Boxklubbal és a Vincze Ju-Jutsu SE-vel a Kinizsi u. 37. alatti ingatlan
használatára kötött szerződés módosítása az üzemeltetési költségek megtérítésének
elengedésével.
Végrehajtás:
A szerződések elkészültek, aláírásuk megtörtént.
178/2013. (V. 13.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. május 31.
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Feladat:
A MÁV Zrt. tulajdonában álló ingatlanok ingyenes megszerzésére irányuló
igénybejelentés, az eljárási költségek viseléséről szóló nyilatkozat, a tulajdonba
adáshoz szükséges jognyilatkozatok, kötelezettségvállalások, szerződések aláírása.
Végrehajtás:
Az igénybejelentés megtörtént.
Az MNV Zrt. Ingó- és Ingatlanvagyon Portfólió Főigazgatója részére a határozatot,
majd a soron kívül elkészített értékbecsléseket megküldtük. A határozatban szereplő
1882/2 hrsz.-ú volt étkezde ingatlan felhasználási célját kérték pontosítani, melyet
polgármesteri nyilatkozattal – a Városgazdálkodási Bizottság elnökével és a hivatal
illetékes munkatársaival egyeztetve – az alábbiak szerint tettünk meg:
Eredeti határozatban szereplő felhasználási cél:
„Általános településüzemeltetési feladatok ellátása, sportközpont kiegészítő
létesítménye.”
Nyilatkozatban szereplő felhasználási cél:
„Általános településüzemeltetési feladatok ellátása, sportközpont kiegészítő
létesítménye, közösségi funkciók betöltése, szabadidőközpont, iskolai és diáksport,
sport-, ifjúsági- és egyéb rendezvények megtartása.”
Ígéretük szerint a vagyonértékelés áttanulmányozása után munkatársaik a
közeljövőben helyszíni szemlére érkeznek, ami a folyamat továbbvitele érdekében
szükséges.
Ezzel kapcsolatban a MÁV vagyonkezelő cége az előterjesztéshez mellékelt
tájékoztatást adta, az igényelt ingatlanok mellett még további területek átadása is
felmerült.
179/2013. (V. 16.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. május 31.
Feladat:
Megállapodás Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulással a
Dombóvár város közigazgatási területén létrehozott és már üzemelő víziközművagyon térítésmentes átvételéről.
Végrehajtás:
Folyamatban, kérem a határidő meghosszabbítását 2013. július 31-ig.
185/2013. (V. 16.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. június 15.
Feladat:
A Teleki u. 14. és Tanácsköztársaság tér 1-3-5. alatti lakóépületek felújításához
közbeszerzési eljárás szükségessége esetén a közbeszerzési szabályzat szerinti
döntésekre vonatkozó javaslattétel.
Végrehajtás:
Egyelőre vizsgáljuk, hogy a felújítást el tudjuk-e közvetlenül végeztetni a Dombóvári
Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-vel, illetve kell-e közbeszerzést indítani. Kérem a
határidő meghosszabbítását 2013. augusztus 31-ig.
186/2013. (V. 16.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. május 31.
Feladat:
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A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. taggyűlésének napirendjéhez
kapcsolódó képviselő-testületi döntések képviselete.
Végrehajtás:
A döntések képviselete megtörtént.
189/2013. (V. 16.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. május 31.
Feladat:
Az ÖKO-Dombó Kft. ügyvezetőjének meghatározott prémiumfeltételek képviselete a
Kft. taggyűlése előtt.
Végrehajtás:
Az előterjesztés közzétételéig a Kft. még nem tartott taggyűlést, kérem a határidő
meghosszabbítását 2013. július 15-ig.
191/2013. (V. 16.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. június 15.
Feladat:
A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. taggyűlésén Szücs István
ügyvezető visszahívására, Varga-Stadler Gábor új ügyvezetővé választására
vonatkozó döntés képviselete.
Végrehajtás:
A döntés képviselete megtörtént.
198/2013. (V. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. június 28.
Feladat:
Az érintett gazdálkodó szervezetekkel történő véleményeztetést követően a reklámok,
reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről,
feltételeiről és tilalmáról szóló önkormányzati rendelet testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
Az átdolgozott rendelettervezetet előreláthatólag új napirendi pontként terjesztem a
testület elé.
199/2013. (V. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. június 10.
Feladat:
A Kaposvár-TISZK NKft. és a társtulajdonosok értesítése az NKft. működéséhez való
hozzájárulás, valamint az önkormányzati tartozás fizetésének elutasításáról.
Végrehajtás:
Az érintetteket értesítettük.
200/2013. (V. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. június 15.
Feladat:
Megállapodás a Viessmann Technika Dombóvár Kft.-vel játszótér felújításához
kapcsolódó közcélú adomány juttatásáról. A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási
NKft. megbízása játszótér felújításával.
Végrehajtás:
A közcélú adomány juttatásáról szóló szerződés aláírásra került. A Dombóvári Városés Lakásgazdálkodási NKft. megbízása a játszótér felújítására jelen ülésig
megtörténik.
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203/2013. (V. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
A Székely Körrel kötött támogatási szerződés módosítása az összeg egy részének a
szerződésben foglaltaktól eltérő célra történő felhasználása miatt.
Végrehajtás:
A Székely Körrel a módosított támogatási szerződés aláírásra került.
207/2013. (V. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. június 10.
Feladat:
A gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatellátás értékeléséről szóló beszámoló
továbbítása.
Végrehajtás:
A továbbítás megtörtént.
209/2013. (V. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. június 27.
Feladat:
A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. ügyvezetője munkabérének
emelésére vonatkozó javaslat testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
A jelen ülés napirendjén szerepel.
211/2013. (V. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. június 30.
Feladat:
Az önkormányzati fenntartású intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére
elkülönített 12.000 eFt céltartalék felosztásának átvezetése a költségvetési rendeletben.
Végrehajtás:
A költségvetési rendelet módosítása a jelen ülés napirendjén szerepel.
213/2013. (V. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. június 7.
Feladat:
Közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás indítása önkormányzati televíziós műsorszolgáltatásra.
Végrehajtás:
Az ajánlattételi felhívás közzétételre került, a benyújtási határidő 2013. június 28.
217/2013. (V. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. június 6.
Feladat:
A „Dombóvár város területén található közvilágítási berendezések aktív elemeinek
üzemeltetése, karbantartása szolgáltatási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési
eljárás indítása.
Végrehajtás:
Az eljárás megindításra került.
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Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott
döntéseiről
2013. május 1-től – 2013. május 31-ig
Szociális ügyekben
Átmeneti segély
- megállapítás
- elutasítás

299
2

Temetési segély
- megállapítás
- elutasítás

4
0

Köztemetés
- megállapítás

1

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- megállapítás

1 kérelmező (1 gyerekre)

Személyi térítési díj megállapítása (Idősek Otthona)
− megállapítás
41
− hátralék törlés
1
Helyi lakáscélú támogatás lejárta utáni döntés
− Jelzálogjog törlés a támogatás
lejárta után

0

Utazási támogatás
− megállapítás

0

Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása
− kötelezettség megállapítása
− eljárás megszüntetése

0
0

A közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII. 6) önkormányzati rendelet
felhatalmazása alapján:
Egyéni szerződés
- Hunyadi tér 19-21.
- Hunyadi tér 12.
- Hunyadi tér 3.
- Gagarin u.75.

10

-

Deák Ferenc u.1.

Alkalmi elárusítóhelyek létesítése üzletek előtti áruk bemutatása
Díjtétel 265,- Ft/m2/hó
-

Hunyadi tér1-9.
Hunyadi tér1-9.
Hunyadi tér1-9.
Hunyadi tér 25.

A külön jogszabály szerint közterületen árusítható termékek közterületen történő
árusítása.
Díjtétel 265,- Ft/m2/nap
-

Kórház u.120.

Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék valamint tüzelőanyag
tárolása
Díjtétel 32,- Ft/m2/nap
-

Bezerédj u.12.

8. § (4) bekezdés alapján kiszabott minimál díj
Díjtétel 3.000 Ft
-

Hunyadi tér 25. - Elengedett díj összege: 2.355.500-, Ft.
Hunyadi tér 25. - Elengedett díj összege: 3.534.750-, Ft.
Hunyadi tér 782/3 hrsz. - Elengedett díj összege: 50.000-, Ft.
Kosztolányi u. 3163/3 hrsz. - Elengedett díj összege: 792.000-,

A helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló
47/2007. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 9 §-ának felhatalmazására:
Dombóvár Város Díszoklevelét adományoztam a Kernen-Dombóvár Testvérvárosi
Egyesület leköszönő vezetőinek, Gerd és Helga Mannußnak. Gerd Mannuß 15 évig
volt elnöke, felesége, Helga pedig titkára a Kernen-Dombóvár Testvérvárosi
Egyesületnek. Nagyon sok közös programnak voltak szervezői és tevékeny résztvevői,
idén már 43. éve járnak hozzánk rendszeresen. Tisztségükről ebben az évben mondtak
le, az Egyesület munkájában azonban tagként továbbra is szerepet kívánnak vállalni.
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Bizottságok átruházott hatáskörben tett intézkedései
2013. május
Humán Bizottság
94/2013. (V. 6.) számú határozatában a képviselő-testület csütörtöki naptól eltérői
időpontban való összehívásának engedélyezéséről döntött.
95/2013. (V. 6.) számú határozatában az óvodai étkeztetés struktúra átalakításának
szempontjairól döntött.
96/2013. (V. 10.) számú határozatában a képviselő-testületi ülés helyszínének
jóváhagyásáról döntött.
100/2013. (V. 22.) számú határozatában a Kaposszekcső, Liget ltp. 5/A. F/1. szám
alatti önkormányzati bérlakásra benyújtott pályázatokat bírálta el.
101/2013. (V. 22.) számú határozatában a Dombóvár, Teleki u. 14. I/4. szám alatti
önkormányzati bérlakásra benyújtott pályázatokat bírálta el.
102/2013. (V. 22.) számú határozatában a Dombóvár, Teleki u. 14. I/6. szám alatti
önkormányzati bérlakásra benyújtott pályázatokat bírálata el.
103/2013. (V. 22.) számú határozatában a Dombóvár, Gárdonyi u. 14.3. szám alatti
önkormányzati bérlakásra benyújtott pályázatokat bírálta el.
104/2013. (V. 22.) számú határozatában a Kaposszekcső, Liget ltp. 6/B. I/7. szám
alatti önkormányzati bérlakásra benyújtott pályázatokat bírálta el.
105/2013. (V. 22.) számú határozatában a Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. szám
alatti önkormányzati bérlakásra benyújtott pályázatokat bírálta el.
106/2013. (V. 29. ) számú határozatában a szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati bérlakások bérleti szerződésének meghosszabbításáról döntött.
107/2013. (V. 29. ) számú határozatában a szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati bérlakások bérleti szerződésének meghosszabbításáról döntött.
108/2013. (V. 29.) számú határozatában a piaci alapon kiadott önkormányzati
bérlakások bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
109/2013. (V. 29.) számú határozatában a piaci alapon kiadott önkormányzati
bérlakások bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
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110/2013. (V. 29.) számú határozatában a piaci alapon kiadott önkormányzati
bérlakások bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
111/2013. (V. 29.) számú határozatában a piaci alapon kiadott önkormányzati
bérlakások bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
112/2013. (V. 29.) számú határozatában a piaci alapon kiadott önkormányzati
bérlakások bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
113/2013. (V. 29.) számú határozatában a piaci alapon kiadott önkormányzati
bérlakások bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
114/2013. (V. 29.) számú határozatában a szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati bérlakásba bérlőkijelölésről döntött.
115/2013. (V. 29.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati bérlakásba bérlőkijelölésről döntött.
116/2013. (V. 29.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati bérlakásba bérlőkijelölésről döntött.
117/2013. (V. 29.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati bérlakásba bérlőkijelölésről döntött.
118/2013. (V. 29.) számú határozatában a szociális rászorultság alapján bérbe adott
Dombóvár, Kossuth u. 27.1. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti
szerződésének ügyéről döntött.
127/2013. (V. 29.) számú határozatában az óvoda szervezeti és működési
szabályzatának, valamint házirendjének jóváhagyásáról döntött.
132/2013. (V. 29.) számú határozatában a dombóvári települési nemzetiségi
önkormányzatok 2013. évi támogatására benyújtott pályázatok bírálatáról
döntött.
Városgazdálkodási Bizottság:
121/2013. (V. 13.) számú határozatában mezőgazdasági művelésű ingatlan
haszonbérbe adási feltételeinek módosításáról döntött.
124/2013. (V. 13.) számú határozatában a TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0015
azonosítószámú „Együtt a jövődért” című pályázati támogatással megvalósuló
projekt keretében üzemi, irodai berendezések, felszerelések beszerzése,
szüksége esetén üzembe helyezés és betanítás megnevezésű közbeszerzési
eljárás eredményéről döntött.
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126/2013. (V. 13.) számú határozatában a „Dombóvár Város Önkormányzata
tulajdonában lévő Erzsébet u. 64/b alatti 269/3 hrsz.-ú lakóépület bontása”
tárgyában lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményéről döntött.
127/2013. (V. 13.) számú határozatában a „Dombóvár város közterületein található
gesztenyefák aknázómoly ellenei permetezése” tárgyában lefolytatott
ajánlatkérési eljárás eredményéről döntött.
128/2013. (V. 13.) számú határozatában a „Szúnyoggyérítés Dombóvár város
közigazgatási területén” tárgyában lefolytatott ajánlatkérési eljárás
eredményéről döntött.
135/2013. (V. 15.) számú határozatában a „Dombóvár Város Önkormányzata
tulajdonában lévő, Erzsébet u. 64/b alatti 269/3. hrsz.-ú lakóépület elbontása”
tárgyában lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményéről döntött.
137/2013. (V. 29.) számú határozatában a „Humán papilloma vakcina (6, 11, 16, 18
típusú) adszorbeát injekció előre töltött fecskendőbe töltve 35 fő 13-14 éves
korú leánygyermek részére” tárgyában lefolytatott ajánlatkérési eljárás
eredményéről döntött.

A bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvek megtekinthetőek az Önkormányzati
Irodán.
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Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
SZAKMAI:
Tájékoztatás jogorvoslati eljárás eredményéről
Az elmúlt ülésen a hatályos Közbeszerzési Szabályzat V.5.) pontja alapján
tájékoztattam a Képviselő-testületet, 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 2013. május 28-i tárgyalást követően a Közbeszerzési Döntőbizottság 2013. június
05-én kelt D.192/10/2013. számú végzésével a jogorvoslati eljárást – érdemi vizsgálat
nélkül – megszüntette, mivel az eljárás folytatására okot adó körülmény már nem állt
fenn.
Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő módosított döntése alapján az eljárás a Kbt. 76.§
(1) bekezdés c) pontja alapján eredménytelenné lett nyilvánítva, új eljárás lefolytatása
válik szükségessé.
Tájékoztatás önkormányzatot érintő peres eljárásról
A március végi rendes ülés 1. számú előterjesztéséhez kapcsolódóan tájékoztatást
adtam az önkormányzatot érintő, folyamatban lévő peres eljárásokról. Ebben már
kifejtésre került, hogy a FAKTOR Tanműhelyek Oktatásszervező Kft. a Dombóvári
Járásbíróságon peres eljárást kezdeményezett az önkormányzat ellen, a követelése
21.782.762,-Ft. A Kft. a Művelődési Ház felújításával kapcsolatosan elmaradt
vállalkozói díj címén nyújtott be kereseti kérelmet. Ellenkérelmet nyújtottunk be,
amelyben kértük a kereset elutasítását. Az alperes önkormányzat képviselője (dr.
Halmos Péter) az első tárgyalást elmulasztotta, a bíróság ezért a keresetnek érdemi
vizsgálat nélkül helyt adott. Az ítélet ellen természetesen fellebbezést nyújtottunk be.
Ügyvéd úr arról tájékoztatott, hogy 2013. június 5. napján a Szekszárdi Törvényszék
fellebbviteli eljárásban a Faktor Kft. és a Swietelsky Mo. Kft. felperesek keresetének
helyt adó, a Dombóvári Járásbíróság által meghozott elsőfokú határozatot – helyt adva
a fellebbezésben írt indítványnak –, eljárási hiba miatt hatályon kívül helyezte és az
elsőfokú bíróságot utasította új eljárásra, valamint új határozat meghozatalára. Az
elsőfokú bíróság előtt az eljárás megismétlésre kerül. Jogi álláspontja szerint a
fellebbezésben is kifejtett – alapvetően jogosulti késedelemre alapított – érdemi
védekezésünk sikerrel képviselhető a megismételt eljárásban.
Szerződés aláírása
Dombóvár Város Önkormányzata nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a
„Dombóvár, Arany János tér 21. alatti labor kialakítás, épület bővítés a TÁMOP-3.1.310/2-2012-0015 projekt keretében” megnevezéssel. Erre 10 ajánlat érkezett. A
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Városgazdálkodási Bizottság döntése alapján a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő
budapesti telephelyű Vortex Építő Kft. lett kihirdetve nyertesként. Még ebben a
hónapban ők kezdhetik meg az érintett területen az építési, épületgépészeti és villamos
kivitelezési munkákat. A szerződés aláírására 2013. május 9-én 11 órakor került sor a
városháza Ujváry Termében.
Feljelentés
A Kispolgárok Parkjában ismeretlen személy(ek) az 50 darab elültetett oszlopos korai
juhar közül 7 darabot megcsonkítottak. Az ismeretlen tettes(ek) ellen az
Önkormányzat feljelentést tett a Dombóvári Rendőrkapitányságon.
Kárpátaljai vendégek látogatása
Május második hetének hétvégéjén ötfős küldöttség érkezett városunkba a kárpátaljai
Csoma községből. A május 9-én érkezett vendégek péntek reggel a Városházán
találkoztak a jegyzővel, az Önkormányzati Hivatal irodavezetőivel és a képviselőtestület tagjai közül Tóthné Sudár Beátával, Hegedüs Csabával és Tóth Gyulával. A
vendégek, Kovács Szvitlana polgármester, Kosztyu Csilla jegyző, Horváth László
képviselő és egy helyi érdekeltségű vállalkozó volt a párjával. Ők is beszéltek
településükről, hivatali munkájukról és arról, hogy miből és hogyan élnek náluk az
emberek. A vendégek délelőtt városnézésen vettek részt. A helytörténeti múzeumban
dr. Kriston Vízi József kalauzolta őket. Felkeresték a városkörnyék érdekesebb helyeit,
megtekintették a Szigeterdőt, a lakótorony kiállításait és a város nevezetesebb
épületeit. A látogatók délidőben találkoztak a Somogy megyei Csoma vezetőivel,
akikkel este a csomai tó partján egy esetleges testvértelepülési kapcsolat felvételéről is
beszélgettek. A két program között még a Városházán került sor egy találkozóra
dombóvári
vállalkozások
vezetőivel,
civil
szervezetek
képviselőivel,
intézményvezetőkkel. Szombat délelőtt Gunaras Gyógyfürdőben pihenték ki az utazás
és az előző nap fáradalmait. Délután a megyeszékhelyre utaztak, ahol nemcsak a város
nevezetességeivel, hanem egy helyi pincészet boraival is megismerkedhettek. A
vendégek vasárnap indultak vissza Kárpátaljára.
Német fúvószenekar a városházán
Május végén látogatott Dombóvárra Bad Mergentheim Ifjúsági Szimfonikus Zenekara.
24-én, pénteken fogadtam őket a Városházán. A küldöttség 51 fiatalból és 4 kísérő
tanárból állt. A zenekar röviden megismerhette városunkat és a zeneiskolában folyó
munkát.
RENDEZVÉNYEK:
· Kulturális:
Hangverseny a belvárosiban
Május 25-én, szombaton az APOK Belvárosi Általános Iskola adott otthont a Bad
Mergentheim Ifjúsági Szimfonikus Zenekar és a Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar
közös koncertjének. A hangversenyen sok ismert és több kevésbé ismert zeneszerző
műve hangzott el.
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Hősök Napja
A helyi megemlékezésre – melyen a Dombóvári Zenész Egyesület működött közre –
május 26-án került sor. A nap jelentőségéről Balaskó János, az egyesület vezetője
beszélt. A műsort a Fúvós Zenekar zeneszámai és egyik tagjának, Müller Martinnak a
szavalatai színesítették. Az önkormányzat, a pártok és civil szervezetek képviselői,
valamint magánszemélyek Schubert Sanctus zeneművének dallamára koszorúzták meg
a Hősök Szobrát.
Városi Gyermeknap
A Városi Gyermeknap – színes programokkal – hagyományosan a művelődési ház
szervezésében zajlott május 26-án vasárnap. A rendezvényt Dombóvár Város
Önkormányzata támogatta.
Pedagógusok köszöntése
Május 31-én végiglátogattam a város bölcsődéjét, óvodáit, alap- és középfokú oktatási
intézményeit és egy-egy szál virággal, illetve Rákóczi túróssal köszöntöttem a
pedagógusokat és az őket segítőket. Nemcsak azokban az intézményekben voltam,
amelyek a városnál maradtak, hanem valamennyi oktatási intézményben.
Kiállítás a Szivárvány Óvodában
Az óvodában az évente megrendezésre kerülő „Gyermek hét”-en változatos
programokon vehetnek részt a gyermekek. Ennek keretében június 4-én került sor a
Gyermekmunka kiállítás megnyitójára, amelyen sok érdeklődő szülő és pedagógus vett
részt.
A Nemzeti Összetartozás Napja Dombóváron
Az idei dombóvári megemlékezést a Székely Kör szervezte. A rossz idő miatt a
Gárdonyi téri emlékműnél a zászlófelvonásra és a koszorúzásra kerülhetett sor, az
ünnepségnek a művelődési ház adott otthont. A Gárdonyi téren a hivatalos nemzeti
lobogó lett felhúzva a közterületen álló, s az önkormányzat tulajdonában lévő rúdra.
Az emlékművet a művelődési házban tartott ünnepség előtt koszorúztuk meg
Dombóvár Város Önkormányzata és a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
nevében.
· Szórakoztató:
Parlamenti Képviselők Horgászbajnoksága
Majláth László, a Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány elnökének
kezdeményezésére már hagyományosan Dombóvárra látogatott több volt és jelenlegi
országgyűlési képviselő, ugyanis most is a városhoz közeli tavak egyikén rendezték
meg a Parlamenti Képviselők Horgászbajnokságát. Ezen 25 fő nevezett, közülük
nyolcan jelenleg is aktív honatyák. A versenyt Páva Zoltán, Komló volt országgyűlési
képviselője és hajdani polgármestere nyerte meg.
„Lakossági gimnasztika” Dombóváron
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A Magyar Torna Szövetség Aerobik Szakága 2013 májusától októberig „Lakossági
gimnasztika” címmel mozgalmat hirdetett, melynek célja, hogy a települési
önkormányzatokkal együttműködve lehetőséget biztosítson a szabadidő hasznos
eltöltésére. A szervezők elsősorban szabadtéren, zenére végezhető mozgásformákat
kínálnak a részvevőknek térítésmentesen, heti egy alkalommal. A mozgalomhoz
Dombóvár Város Önkormányzata is csatlakozott, melynek köszönhetően 2013. május
20-tól városunkban is megindult a program.
EGYÉB ESEMÉNYEK:
Rendkívüli közmeghallgatás a Városházán
Rendkívüli közmeghallgatást tartottam május 9-én a Városháza Ujváry Termében. A
megjelent mintegy ötven polgár több aktuális eseményről kapott tájékoztatást.
Megtudhatták, hogy milyen kiegészítéseket küldött meg a képviselő-testület a megyei
területfejlesztési koncepcióhoz, mik azok a dolgok, amelyek megváltoztatják a
városképet. A polgárok élve jogaikkal, kérdeztek is. Ezek között elsőként azt kérték
számon, hogy milyen okok miatt nem lesz városi televízió. Sokan az utak állapotáról,
az éjszakai rendzavarásokról panaszkodtak. De szóba került a zöldhulladék
elszállításának problémája és a város spotegyesületeinek támogatása is.
Szakolczai Istvánné és Álló Mihályné köszöntése
Az Újdombóváron élő Szakolczai Istvánné május 15-én töltötte be 90. életévét. Ebből
az alkalomból látogattam meg és köszöntöttem fel őt dr. Letenyei Róbert jegyző és
Kiss Béla önkormányzati képviselővel közösen. Tíz nappal később jegyző úrral
ugyancsak Újdombóváron köszöntöttem Álló Mihálynét, aki szintén ebben a hónapban
ünnepelhette kilencvenedik születésnapját.
Májusban hatan tettek állampolgársági esküt
Május 14-én ismét hatan tettek állampolgársági esküt városunkban. Egyikük Cimesa
Krisztina, aki Dombóváron született, édesanyja jelenleg is városunk lakója. Éva
jelenleg Szerbiában él, egy óvodában szakácsként dolgozik. A többiek öten egy
családot alkotnak. Valamennyien az erdélyi Görgényüvegcsűrön születtek, 2005-ben
települtek át Magyarországra, jelenleg Dalmand-Alsóleperdpusztán élnek. Az
édesanya, Menyhárt Éva a háztartást vezeti, az apa, Menyhárt Tibor egy környékbeli
munkahelyen dolgozik. 1990-ben házasodtak össze. Gyermekeik, Menyhárt Tibor
Andor, Menyhárt Róbert Mihály és Menyhárt Attila Ernő még tanulnak.
Szabó Sándor bemutatkozása
Május 14-én a városháza Ujváry Termében a megjelentek egy érdekes
sajtótájékoztatónak lehettek tanúi. Az ok, amiért az érdeklődők összegyűltek az volt,
hogy megismerkedhessenek egy tehetséges dombóvári fiatallal, Szabó Sándorral. Ő az
elmúlt évben fejezte be tanulmányait a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskolában.
Minden címet megnyert Magyarországon, amit egy festő tanuló megnyerhetett.
Júliusban ő képviseli hazánkat a World Skills Leipzig 2013 világversenyen.
Megnyílt a Tourinform Iroda
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Május 15-én 9 órakor ismét kinyitott és ettől az időponttól újra várja a látogatókat a
Tourinform Iroda Gunarasban. A Kernen téren álló kis épület szezonális jelleggel
működik, ebben az évben önkormányzatunk működteti. Egyelőre a nyitva tartás
rövidített, a szezon kezdetével azonban már 12 órán keresztül várják az érdeklődőket
az iroda munkatársai.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. a polgármester beszámolóját a 346/2012. (XI. 29.), 352/2012. (XI. 29.), 360/2012.
(XII. 14.) 2-3. pontja, 2/2013. (I. 2.), 57/2013. (II. 21.), 112/2013. (III. 28.),
124/2013. (III. 28.), 141/2013. (IV. 18.), 142/2013. (IV. 18.), 143/2013. (IV. 18.),
149/2013. (IV. 25.), 162/2013. (IV. 25.), 163/2013. (IV. 25.), 168/2013. (IV. 25.),
172/2013. (IV. 25.), 176/2013. (V. 13.), 178/2013. (V. 13.), 186/2013. (V. 16.),
191/2013. (V. 16.), 198/2013. (V. 30.), 199/2013. (V. 30.), 200/2013. (V. 30.),
203/2013. (V. 30.), 207/2013. (V. 30.), 209/2013. (V. 30.), 211/2013. (V. 30.),
213/2013. (V. 30.), 217/2013. (V. 30.) lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,
az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztatóját a két ülés közötti
fontosabb eseményekről elfogadja.
2. a következő határozatok végrehajtási határidejét az alábbiak szerint
meghosszabbítja:
2013. július 15-ig: 189/2013. (V. 16.)
2013. július 31-ig: 360/2012. (XII. 14.) 1. pontja, 157/2013. (IV. 25.), 179/2013.
(V. 16.),
2013. augusztus 31-ig: 185/2013. (V. 16.)
3. a 8/2009. (II. 9.), 93/2012. (III. 29.), 120/2012. (III. 29.), 127/2013. (III. 28.)
határozatát, valamint a 163/2013. (IV. 25.) határozat 3. pontját visszavonja.

Szabó Loránd
polgármester
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