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1. számú előterjesztés
Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének

2013. szeptember 12-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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192/2011. (V. 5.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. augusztus 31.
Feladat:
A Víztorony legszükségesebb helyreállítási munkáinak elvégzése az Orbán és Orbán
Szakértői Bt. által ajánlottak szerint.
Végrehajtás:
A szakértői munkákat megrendeltük, elkészítésük folyamatban van. A helyreállítási
munkák megrendeléséről a szakvélemény ismeretében lehet dönteni. Kérem a határidő
meghosszabbítását 2013. szeptember 26-ig.
99/2012. (III. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. augusztus 31.
Feladat:
Bezerédj Amália Óvodához járdaépítés.
Végrehajtás:
A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. árajánlata szerint a járdaépítés
költsége bruttó 566.423,- Ft, amelyet a költségvetésben járdafelújításra elkülönített
keretből lehet biztosítani, a járdaépítés még ebben az évben elvégezhető. Javaslom a
határidő meghosszabbítását 2013. november 15-ig.
331/2012. (XI. 5.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. augusztus 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 beruházás megvalósulása esetén több esetben közös hálózat, tulajdon jön létre (a
dombóvári pusztákhoz vezető hálózat más települések területén kiépítendő
vezetékrendszerhez csatlakozik), illetve már jelenleg is közös tulajdoni helyzet áll
fenn, aminek következtében az DRV Zrt.-vel is közösen szerződött több
önkormányzat. A szeptember végi rendes ülésen az ellátási felelősséget érintő
aspektusokkal együtt tud foglalkozni a testület a csatlakozási díj kérdésével. Javaslom
a határidő meghosszabbítását 2013. szeptember 30-ig.
360/2012. (XII. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. július 31.
Feladat:
Az önkormányzat tulajdonába kerülő víziközművagyon átadásáról szóló
megállapodás megkötése a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-vel.
Végrehajtás:
A megállapodás aláírása megtörtént.
36/2013. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. július 15.
Feladat:
A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. beszámolója a lakbérhátralékkal
rendelkező bérlőkkel, illetve a jogcím nélküli lakáshasználókkal a részletfizetési
megállapodások és a megtett intézkedések teljesítéséről.
Végrehajtás:
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Az NKft. ügyvezetője – többszöri felszólításunk ellenére – nem küldte meg az írásos
beszámolót, emiatt kérem a határidő meghosszabbítását 2013. szeptember 26. napjáig.
46/2013. (II. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. augusztus 31.
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:
Az ügy felelőse a Városgazdálkodási Bizottság. Nem először fordul elő, hogy a
Bizottság nem végzi el a feladatát, javaslat hiányában indítványozom a határozat
visszavonását.
72/2013. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. június 30.
Feladat:
Szerződéskötés a dombóvári 6288 hrsz.-ú, Gárdonyi utcai építési telek tulajdonosaival
- az önkormányzat javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fenntartása
melletti - továbbértékesítés engedélyezéséről.
Végrehajtás:
Az érintettek visszaléptek, javaslom a határozat visszavonását.
81/2013. (III. 7.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. június 30.
Feladat:
Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet részére az Apáczai Oktatási
Központ által végzett étkeztetési feladatok ellátását szolgáló vagyontárgyak, valamint
az étkeztetési feladat-ellátási helyek üzemeltetésének átadásával kapcsolatos
intézkedések és kötelezettségvállalások megtétele.
Végrehajtás:
Az intézmény tájékoztatása szerint a feladat végrehajtása megtörtént.
114/2013. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. június 30.
Feladat:
1. A praxisjoggal rendelkező háziorvosokkal, háziorvosi szolgáltatókkal fennálló
feladat-ellátási szerződések módosítása.
2. A részletes üzemeltetési, karbantartási és felújítási feladatok megosztásáról szóló
javaslat Humán Bizottság elé terjesztése.
Végrehajtás:
A Humán Bizottság elé szeptember folyamán kerül javaslat, ezért indítványozom a
határidő meghosszabbítását 2013. szeptember 30-ig.
120/2013. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2012/13-as tanév vége
Feladat:
A Gyenis Antal u. 18. alatti sportingatlan nevelési-oktatási intézmények részére
biztosított térítésmentes használatának megszüntetése.
Végrehajtás:
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A nevelés-oktatási intézmények részére a Gyenis Antal u. 18. alatti sportingatlan
térítésmentes használata megszűnt. Az ingatlan üzemeltetője kidolgozta az
intézmények esetében alkalmazandó bérleti díjakat, melyről az érintetteket
tájékoztattam.
154/2013. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. június 30.
Feladat:
A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság részére 1 millió Ft támogatás nyújtása.
Végrehajtás:
A támogatási szerződést aláírtam, a támogatást az önkormányzat likviditási helyzete
miatt még nem utaltuk át.
157/2013. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. július 31.
Feladat:
A Városgazdálkodási Bizottság által - a Kossuth-szoborcsoport ügyében - az
Országgyűlés Hivatalával lefolytatott tárgyalások eredményének testület elé
terjesztése.
Végrehajtás:
Javaslom a végrehajtási határidő meghosszabbítását 2013. december 31-ig, mivel
folyamatban vannak a tárgyalások Orbán Viktor miniszter úrral és a
Miniszterelnökséget vezető Lázár János úrral. A tárgyalások megindítását az Emberi
Erőforrások Minisztériumának Kultúráért Felelős Államtitkársága javasolta, tekintettel
arra, hogy a szakmai támogatásukról biztosítottak minket. 2013. szeptember 6-án 11
órakor fogadnak a Parlamentben a Kossuth-szoborcsoport restaurálása ügyében. A
Kormány részéről dr. Mikecz Péter igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár
„viszi” az ügyet a művészeti alkotás megóvása érdekében.
164/2013. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. június 30.
Feladat:
Az önkormányzati tulajdonban lévő háziorvosi rendelőknél a sürgős javítási munkák
elvégzésére szerződéskötés a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.-vel.
Végrehajtás:
A szerződéskötés megtörtént.
179/2013. (V. 13.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. július 31.
Feladat:
Megállapodás Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulással a
Dombóvár város közigazgatási területén létrehozott és már üzemelő víziközművagyon térítésmentes átvételéről.
Végrehajtás:
A Társulás elnöke, Kerényi Zsolt az átadáshoz szükséges dokumentációt nem adta át a
Hivatalnak, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adófizetési kötelezettséggel kapcsolatos
állásfoglalása csak 2013. szeptember 3-án érkezett meg a Társuláshoz. Kérem a
határidő meghosszabbítását 2013. szeptember 30-ig.
180/2013. (V. 16.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. június 30.
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Feladat:
A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. taggyűlésén a víziközművek
üzemeltetésével kapcsolatos szerződésmódosítások megkötése során a bérleti díjra,
továbbá a Kft. részéről az Energia Hivatalhoz benyújtott díjcsökkentési kérelem
visszavonására vonatkozó döntés képviselete.
Végrehajtás:
A díjcsökkentési kérelmet a cég visszavonta, a díjak és az üzemeltetés tekintetében
aláírásra került a megállapodás.
181/2013. (V. 16.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. június 30.
Feladat:
A DRV Zrt.-vel a közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és
–tisztítás víziközmű szolgáltatások végzésére és az azokat biztosító víziközművek
üzemeltetésére kötött üzemeltetési szerződések módosításának (bérleti díjakra
vonatkozó) aláírása.
Végrehajtás:
A DRV Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerződés hatályba lépéséig az üzemeltetés
kérdését, a meglévő szerződések hatályának kiterjesztését a Dombóvár és Környéke
Víz- és Csatornamű Kft.-vel kötött szerződésben rendeztük.
184/2013. (V. 16.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. június 30.
Feladat:
A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. 10 millió Ft összegű rulírozó
hiteléhez készfizető kezességi szerződés és engedményezési szerződés aláírása.
Végrehajtás:
Az Nkft. a hitelt nem vette igénybe, emiatt a szerződést nem kötöttük meg.
185/2013. (V. 16.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. július 31.
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:
A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésén az előterjesztés alapján a Teleki u. 14.
alatti lakóház (Fecskeház) felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítását
jóváhagyta, míg a Tanácsköztársaság tér 1-3-5. felújítását a Dombóvári Város- és
Lakásgazdálkodási NKft. végzi el. Az Nkft. az ehhez szükséges árajánlatokat a
lehetséges alvállalkozóktól bekérte, a vállalkozási szerződés aláírás alatt, így a
beruházás az előírt december 31-i határidőig bizonyosan befejeződhet.
189/2013. (V. 16.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. július 15.
Feladat:
Az ÖKO-Dombó Kft. ügyvezetőjének meghatározott prémiumfeltételek képviselete a
Kft. taggyűlése előtt.
Végrehajtás:
Megtörtént.
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194/2013. (V. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. augusztus 31.
Feladat:
1. A Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola által végzett étkeztetési feladatok
ellátását szolgáló vagyontárgyaknak az Integrált Önkormányzati Szolgáltató
Szervezet
részére
történő
átadásához
szükséges
intézkedések
és
kötelezettségvállalások megtétele.
2. Haszonkölcsön szerződés megkötése a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási
NKft.-vel az I. u. 65. szám alatti ingatlanban lévő 5/17-ed arányú tulajdonrész és a
tankonyhai eszközök térítésmentes használatáról.
Végrehajtás:
Az NKft.-vel a szerződés megkötése az ülés időpontjáig megtörténik. Az eszközök
átadására fokozatosan kerül sor, ahogy a szakképzési támogatás miatt fennálló
kötöttségek megszűnnek.
195/2013. (V. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. augusztus 31.
Feladat:
1. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vagyonkezelésébe adott ingatlanokra
és ingókra vonatkozó vagyonkezelési szerződések megkötése.
2. Használati megállapodás megkötése a PRESIDIUM Közhasznú Egyesülettel a
Reménység Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola által használt helyiségek
térítésmentes használatáról. Ugyanezen helyiségekre térítésmentes használat
biztosításáról használati megállapodás kötés a Klebelsberg Intézmény-fenntartó
Központtal
Végrehajtás:
A vagyonkezelési szerződések megkötése megtörtént.
202/2013. (V. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. június 28.
Feladat:
A részleges adósságátvállalással kapcsolatos nyilatkozatok megtétele, dokumentumok
aláírása.
Végrehajtás:
A részleges adósságátvállalással kapcsolatos nyilatkozatokat megtettem, a
megállapodásokat aláírtam, a megállapodások alapján a részleges adósságátvállalás
létrejött.
205/2013. (V. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. június 30.
Feladat:
Az intézményfenntartó társulás keretében működtetett óvodák átszervezése, az óvodák
fenntartásával összefüggő döntések.
Végrehajtás:
A feladat végrehajtása megtörtént.
215/2013. (V. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: Pályázati kitöltő program
megjelenését követően
Feladat:
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Pályázat benyújtása a „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban
önkormányzatok számára” c. ÁROP-1.A.5-2013 kódszámú felhívásra.
Végrehajtás:
A pályázat benyújtásra került.

lévő

219/2013. (VI. 20.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. június 30.
Feladat:
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásáról megállapodás kötés a Dombóvár
Város, Gyulaj, Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulása és a Szociális
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között.
Végrehajtás:
A szerződés megkötésre került.
220/2013. (VI. 20.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. június 30.
Feladat:
Dombóvár Város, Gyulaj, Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulása
módosított társulási megállapodásának aláírása – jogi személyiségű társulássá
átalakulása miatt.
Végrehajtás:
Az aláírás és a törzskönyvi bejegyzés megtörtént.
221/2013. (VI. 20.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. június 30.
Feladat:
A „Kapaszkodó’ Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás
módosított társulási megállapodásának aláírása – jogi személyiségű társulássá
átalakulása miatt.
Végrehajtás:
Az aláírás és a törzskönyvi bejegyzés megtörtént.
222/2013. (VI. 20.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. július 1.
Feladat:
A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője megbízási díjának
emeléséről szóló döntés képviselete a Kft. taggyűlése előtt.
Végrehajtás:
Megtörtént.
223/2013. (VI. 20.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. június 23.,
szeptemberi rendes ülés
Feladat:
1. Az Állami Számvevőszék által feltárt hiányosságok megszüntetésére vonatkozó
intézkedési terv továbbítása.
2. A megtett intézkedésekről szóló beszámoló képviselő-testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
Az intézkedési tervet a testületi határozatnak megfelelően a testületi ülés után
továbbítottam, az Állami Számvevőszék az intézkedési tervet elfogadta.
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224/2013. (VI. 20.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. június 30.
Feladat:
Munkabérhitel felvételével kapcsolatos nyilatkozatok megtétele, szerződés megkötése.
Végrehajtás:
A munkabérhitelt az önkormányzat felvette, a szükséges nyilatkozatokat aláírtam, a
szerződést megkötöttem.
225/2013. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. beszámolójáról és mérlegéről
hozott döntés képviselete a Kft. taggyűlésén.
Végrehajtás:
Megtörtént.
227/2013. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. július 5.
Feladat:
Az 2013/2014. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról szóló határozat
továbbítása.
Végrehajtás:
Megtörtént, az új nevelési év a jóváhagyott csoportokkal indult el.
228/2013. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. augusztus 31.
Feladat:
Mászlonyi óvodás gyermekek utaztatásával kapcsolatos költségek viselésére kötött
megállapodás meghosszabbítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal.
Végrehajtás:
A feladat végrehajtása megtörtént.
229/2013. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. augusztus 31.
Feladat:
A Kossuth L. u. 41., az Arany J. tér 7., az Erzsébet u. 2. alatti ingatlan értékesítésével
kapcsolatos intézkedések, kötelezettségvállalások, pályázati felhívások jóváhagyása,
szerződések megkötése.
Végrehajtás:
Az értékesítés érdekében szükséges intézkedések megtörténtek, az Arany János tér 7.
esetében nem volt eredmény.
230/2013. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. július 1.
Feladat:
A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. ügyvezetőjének béremeléséről szóló
határozat továbbítása az NKft. részére.
Végrehajtás:
Végrehajtva, a munkaszerződés-módosítás is aláírásra került.
231/2013. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
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A Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Járási és Építésügyi
Hivatalának a volt Korona Szálló állagmegóvása tárgyában hozott végzése ellen
fellebbezés benyújtása.
Végrehajtás:
A fellebbezés benyújtása megtörtént.
233/2013. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. június 30.
Feladat:
„Együtt a jövődért” című pályázati támogatással megvalósuló projekt keretében üzemi,
irodai berendezések, felszerelések beszerzése, szükség esetén üzembe helyezés és
betanítás tárgyú közbeszerzési eljárás indítása.
Végrehajtás:
A közbeszerzési eljárás 2013. július 5-én megindult, az ajánlatok beérkezését követően
az első tárgyalás lezajlott, jelenleg értékelési szakaszban van.
235/2013. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. július 12.
Feladat:
A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában létszámcsökkentési
pályázat benyújtása a kifizetésre kerülő dolgozói juttatás visszaigényléséhez. A
támogatás
felhasználására
vonatkozóan
megállapodás-kötés
Csikóstőttős
önkormányzatával.
Végrehajtás:
A pályázatot benyújtottam, a megállapodást aláírtuk.
237/2013. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
Esélyegyenlőségi Program közzététele a város hivatalos honlapján. A Program
továbbítása a Türr István Képző és Kutató Intézet részére.
Végrehajtás:
Megtörtént.
241/2013. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. július 31.
Feladat:
A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2013.
május 3-i ülésén tárgyalt társulási megállapodás módosításáról szóló határozat
továbbítása.
Végrehajtás:
Megtörtént.
242/2013. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. július 31.
Feladat:
A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2013.
június 7-i ülésén tárgyalt társulási megállapodás módosításáról szóló határozat
továbbítása.
Végrehajtás:
Megtörtént.
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243/2013. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. július 31.
Feladat:
A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásban való
megerősítéséről szóló határozat továbbítása.
Végrehajtás:
Megtörtént.

tagság

246/2013. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. augusztus 31.
Feladat:
Szakértői vizsgálat megrendelése az Orbán és Orbán Szakértői Bt.-től a Víztorony
felújításának műszaki tartalmára, alternatívák ajánlására.
Végrehajtás:
A megrendelést továbbítottuk a Bt. részére. A szakértő a Víztorony állapotát
megtekintette, a szakvélemény szeptember 15. napjára készül el, terveink szerint a
szeptember végi ülésen a képviselő-testület érdemben tárgyalhatja az ügyet. Kérem a
határidő meghosszabbítását 2013. szeptember 30-ig.
250/2013. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. augusztus 15.
Feladat:
Az ÖKO-Dombó Kft. 6 mFt-os folyószámlahitel felvételének képviselete a Kft.
taggyűlésén. A folyószámlahitel és járulékai erejéig készfizető kezességi szerződés és
engedményezési szerződés kötése.
Végrehajtás:
A folyószámlahitelhez a készfizető kezességi szerződést és az engedményezési
szerződést aláírtam.
251/2013. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. július 5.
Feladat:
Módosított Közbeszerzési Terv közzététele a város hivatalos honlapján.
Végrehajtás:
A módosított Közbeszerzési Terv közzétételre került és folyamatosan elérhető.
252/2013. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. augusztus 15.
Feladat:
A „Fecskeház” felújítására hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás indítása, az
ajánlattételi felhívás Városgazdálkodási Bizottság elé terjesztése jóváhagyásra.
Végrehajtás:
A Városgazdálkodási Bizottság 183/2013. (VII.4.) határozatával az ajánlattételi
felhívást jóváhagyta, az ajánlattételre felkérendő gazdasági szereplők körét
meghatározta. Az eljárás az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció jóváhagyott 10
gazdasági szereplőnek történő megküldésével elindult.
254/2013. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. június 30.
Feladat:
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1 millió Ft támogatás juttatásáról szerződéskötés a Városvédő és Városszépítő
Egyesülettel.
Végrehajtás:
A támogatási szerződés elkészült, aláírásra került.
255/2013. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. július 15.
Feladat:
Zöldhulladék kezelését szolgáló lerakó kialakításához útépítési és bekerítési munkák
megrendelése a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-től.
Nyilvános pályázati felhívás közzététele egy darab ágdaráló beszerzésére.
Végrehajtás:
Az ágdaráló beszerzése érdekében a szerződést aláírtam. Az útépítési és bekerítési
munkák egyeztetés alatt állnak, kérem a határidő meghosszabbítását 2013. szeptember
30-ig.
256/2013. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. július 30.
Feladat:
Az ÖKO-Dombó Kft.-vel az Erzsébet utcai hulladékudvar üzemeltetésére kötött
szerződés meghosszabbítása 2014. december 31-ig.
Végrehajtás:
Megtörtént.
259/2013. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. június 30.
Feladat:
A „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ módosított és
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírása, továbbítása az illetékes
hatóságok részére.
Végrehajtás:
Az aláírás megtörtént, a változások bejegyzésre kerültek a törzskönyvi nyilvántartásba.
260/2013. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. június 30.
Feladat:
Egyesített Szociális Intézmény módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratának aláírása, továbbítása az illetékes hatóságok részére.
Végrehajtás:
Az aláírás megtörtént, a változások bejegyzésre kerültek a törzskönyvi nyilvántartásba.
261/2013. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. július 31.
Feladat:
A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. felügyelőbizottságába Hegedüs
Csaba képviselő delegálásáról szóló döntés képviselete a Kft. taggyűlésén.
Végrehajtás:
Megtörtént.
264/2013. (VIII. 1.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. augusztus 9.
Feladat:
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A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. taggyűlésén a működtető vagyon
értékelésére, valamint a társasági szerződés módosítására vonatkozó testületi döntés
képviselete.
Végrehajtás:
Megtörtént.
265/2013. (VIII. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. augusztus 30.
Feladat:
Tarr Ágnes megbízása a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde vezetésével.
Végrehajtás:
Megtörtént.
266/2013. (VIII. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. augusztus 30.
Feladat:
Szijártó Jenőné megbízása a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda vezetésével.
Végrehajtás:
Megtörtént.
274/2013. (VIII. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. augusztus 31.
Feladat:
A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulással a belső ellenőrzés
ellátására szerződés aláírása.
Végrehajtás:
A szerződés aláírása megtörtént.
278/2013. (VIII. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. augusztus 27.
Feladat:
Egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülése iránti
igénybejelentés, jognyilatkozatok, valamint a tulajdonba adásról szóló szerződés
megkötése.
Végrehajtás:
Az igénybejelentést megtettük az MNV Zrt. felé, a törvényben előírt dokumentumok,
igazolások is megküldésre kerültek.
285/2013. (VIII. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
A költségvetés környezetvédelmi alapjából 875.660 Ft biztosítása ágaprító gép
beszerzésére.
Végrehajtás:
Az önkormányzat elkülönített számláján a fenti összeg rendelkezésre áll.

13

BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTER ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÉBEN
HOZOTT DÖNTÉSEKRŐL
2013. JÚNIUS-JÚLIUS-AUGUSZTUS
Szociális ügyekben
Átmeneti segély
- megállapítás
- elutasítás

669
6

Temetési segély
- megállapítás
- elutasítás

11
0

Köztemetés
- megállapítás

7

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- megállapítás

10 kérelmező (15 gyerekre)

Személyi térítési díj megállapítása (Idősek Otthona)
− megállapítás
57
− hátralék törlés
0
Helyi lakáscélú támogatás lejárta utáni döntés
− Jelzálogjog törlés a támogatás
lejárta után

1

Utazási támogatás
− megállapítás

0

Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása
− kötelezettség megállapítása
− eljárás megszüntetése

33
0
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A közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII. 6) önkormányzati rendelet
felhatalmazása alapján:
Egyéni szerződés
- Ady Endre u. 2.
- Gorkij u. 15.
- Népköztársaság u.37.
- Rákóczi u. 109.
- Hunyadi tér 42.
- Dombó Pál u. 9 /D
- Rákóczi u. 64.
8. § (4) bekezdés alapján kiszabott minimál díj
Díjtétel 3.000 Ft
-

Hunyadi tér 1-3., Kernen tér (Elengedett díj összege:16.080-, Ft.)

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

Kórház u. 120.
Dombóvár - Mászlony a bekötőút mellett az útőrházzal szemben
Szigeterdő
Szabadság u. 21.
Petőfi tér
Hunyadi tér 12.
Dombóvár – Gunarasi főút - Mol bázis mellett.

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

Kossuth u. 69.
Gyár u. 7.
Rezeda u. 26.
Gyár u. 7. 2/a

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

Sirály-Terv Bt, mint az E.On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt megbízott tervezője
az Gárdonyi u. 19-es számú ingatlan földgázellátása érdekében a tervezési
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dokumentáció elkészítéséhez és engedélyezéséhez a 6278/2 hrsz-ú
közterületként nyilvántartott ingatlannal kapcsolatban kapott hozzájárulást.
-

SIMÓ Villamossági Kft., mint az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt
megbízott tervezője a Berzsenyi D. u. 38-as számú ingatlan villamos-energia
ellátása érdekében a tervezési dokumentáció elkészítéséhez és
engedélyezéséhez a 1538 hrsz-ú közterületként nyilvántartott ingatlannal
kapcsolatban kapott hozzájárulást.

-

SIMÓ Villamossági Kft., mint az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt
megbízott tervezője a Gárdonyi u. 19-es számú ingatlan villamos-energia
ellátása érdekében a tervezési dokumentáció elkészítéséhez és
engedélyezéséhez a 6278/2 hrsz-ú közterületként nyilvántartott ingatlannal
kapcsolatban kapott hozzájárulást.

-

Nagy Adél Katalin kérésére a tulajdonában álló 1463 hrsz-ú (Dombóvár Báthori
u. 25.) ingatlanra bejegyzett Önkormányzat javára szóló 400.000 Ft jelzálogjog
miatt kért hozzájárulást, mivel az Önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjogot
követő sorrendben újabb jelzálogjog bejegyzését kérte.

-

Élettér Mérnökiroda Kft., mint az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt
megbízott tervezője a „Dombóvár Krúdy u. KÖF átépítés földkábelre_ 3”
megnevezésű munka érdekében a tervezési dokumentáció elkészítéséhez és
engedélyezéséhez a 2973 hrsz-ú közterületként nyilvántartott ingatlannal
kapcsolatban kapott hozzájárulást.

-

A Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány támogatásához, Kiléber Gyöngyi
tulajdonában álló 38/A/5 hrsz-ú (Dombóvár Erzsébet u. 13.) ingatlanra
bejegyzett Önkormányzat javára szóló elidegenítési és terhelési tilalom miatt
lett a hozzájárulás kiadva, mivel a volt önkormányzati bérlakás megvásárlására
kedvezménnyel és a Lakásalap támogatásával került sor.

-

Magyarics Renáta kérésére a tulajdonában álló 6410/66 hrsz-ú (Dombóvár
Csokonai u. 40.) ingatlanra bejegyzett Önkormányzat javára szóló elidegenítési
és terhelési tilalom törlése miatt kért hozzájárulást, mivel a beépítési
kötelezettség megvalósult.

-

Vass Mónika és Marosi Csaba kérésére a tulajdonukban álló 1043/4/A/10 hrszú (Dombóvár Hunyadi tér 37. fsz. 2.) ingatlanra bejegyzett Önkormányzat
javára szóló 275.400,- Ft jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom törlése
miatt kért hozzájárulást, mivel a hiteltartozás kifizetésre került.

-

Tusnovits Jenő, mint a Dombóvári Város Horgász Egyesület (Dombóvár Pf.:
26.) elnöke, mint haszonbérlő kért hozzájárulást az önkormányzati tulajdonú
073 hrsz-ú gyep, gazdasági épületként nyilvántartott ingatlanon büfé kocsi
elhelyezéséhez és az ezzel kapcsolatos tereprendezéshez illetve fakivágáshoz.

-

Monostori Kitti, mint a Dombó-Projekt Kft. (Dombóvár Szabadság u. 21.)
ügyvezetője, mint haszonbérlő kapott hozzájárulást az önkormányzati tulajdonú
2162 hrsz.-ú tóként nyilvántartott ingatlanon büfé kocsi elhelyezéséhez.
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-

A MOLINE Szénhidrogén Szállítási Mérnökiroda Kft., mint a MOL NyRt.
tervezője azzal a kéréssel fordult Dombóvár Város Önkormányzatához, hogy
járuljon hozzá a „Százhalombatta – Pécs DN250/300/200 PN63/16
terméktávvezeték, Dombóvár – Pécs DN200 PN63/16 terméktávvezetékszakasz intelligens görényezést követő kiváltások” megnevezésű munka
szakági kiviteli terveinek elkészítéséhez és a kivitelezéshez. A
terméktávvezeték 1-9 m hosszú hibahelyeinek kiváltása a vezeték saját
nyomvonalán történik.

-

SIMÓ Villamossági Kft., mint az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt
megbízott tervezője a Báthori u. 18/c. számú ingatlan villamos-energia ellátása
érdekében a tervezési dokumentáció elkészítéséhez és engedélyezéséhez a 1437
hrsz-ú közterületként nyilvántartott ingatlannal kapcsolatban kért hozzájárulást

-

SIMÓ Villamossági Kft., mint az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt
megbízott tervezője a Kölcsey F, u. 19-es számú ingatlan villamos-energia
ellátása érdekében a tervezési dokumentáció elkészítéséhez és
engedélyezéséhez a 1203 hrsz-ú közterületként nyilvántartott ingatlannal
kapcsolatban kért hozzájárulást

-

Póth János és neje kérésére a tulajdonukban álló 959/3/A/26 hrsz-ú (Dombóvár,
Népköztársaság u. 33. B. 2/7.) ingatlanra bejegyzett, Városi Tanács VB javára
szóló 80.000 Ft jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom miatt kért
hozzájárulást, mivel a kölcsöntartozás kifizetésre került.

-

Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft., mint az önkormányzati
tulajdonú 4583 hrsz-ú, szántó művelésű ágú ingatlan haszonkölcsönbe vevője
kérte az ingatlanon elhelyezni kívánt kút létesítéséhez az Önkormányzat
hozzájárulását.

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011.
(III.4.) rendelet 23. § (3) bekezdés g) pontja alapján
-

A Dombóvári Horvát Klub a Szőlőhegyi Anna nap megrendezéséhez a 6310
hrsz-ú sporttelepként nyilvántartott ingatlannal kapcsolatban kapott
hozzájárulást.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
önkormányzati rendelet 8.§ (2) bekezdése alapján:
-

szóló

16/2013.

(III.27.)

a rendelet 2. számú mellékletében található, önkormányzat 2013. évi kiadása
109. önkormányzat cím X. céltartalék 1. képviselői keret alcím összegéből
4.000 eFt a III. Dologi kiadások 10.3. zöldterület kezelése, valamint a 103.
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde címen III. Dologi kiadások alcím összegéből
274 eFt az V. Felhalmozási kiadás 1. 4 csoportszoba és 4 öltöző PVC
padlózatának cseréje (Bezerédj A.), 59 eFt a V. Felhalmozási kiadás 2. 2
csoportszoba PVC padlózatának cseréje (Bölcsőde) alcímre átcsoportosítása.
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-

a rendelet 2. számú mellékletében található, önkormányzat 2013. évi kiadása
108. Közös Önkormányzati Hivatal cím III. Dologi kiadások alcím összegéből
300 eFt a 109. Önkormányzat cím III. Dologi kiadások alcím 25. Testvérvárosi
kapcsolatok kiadásaira átcsoportosítása.

-

a rendelet 2. számú mellékletében található, önkormányzat 2013. évi kiadása
109. önkormányzat cím X. céltartalék 1. képviselői keret alcím összegéből 100
eFt az V. Felhalmozási kiadások között ingatlanvásárlás alcímre
átcsoportosítása.
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Bizottságok átruházott hatáskörben tett intézkedései
2013. június-július-augusztus
Humán Bizottság
133/2013. (VI. 7.) számú határozatában a Dombóvár, Teleki u. 14. I/4. szám alatti
önkormányzati bérlakásra benyújtott pályázatokat bírálta el.
138/2013. (VI. 25.) számú határozatában piaci alapon kiadott önkormányzati
bérlakások bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
139/2013. (VI. 25.) számú határozatában piaci alapon kiadott önkormányzati
bérlakások bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
140/2013. (VI. 25.) számú határozatában piaci alapon kiadott önkormányzati
bérlakások bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
141/2013. (VI. 25.) számú határozatában piaci alapon kiadott önkormányzati
bérlakások bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
142/2013. (VI. 25.) számú határozatában piaci alapon kiadott önkormányzati
bérlakások bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
143/2013. (VI. 25.) számú határozatában piaci alapon kiadott önkormányzati
bérlakások bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
144/2013. (VI. 25.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati bérlakás bérleti szerződésének újrakötéséről döntött.
158/2013. (VII. 2.) számú határozatában a Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. szám
alatti önkormányzati bérlakásra benyújtott pályázatokat bírálta el.
159/2013. (VII. 2.) számú határozatában Kaposszekcső, Liget ltp. 5/B. I/4. szám alatti
önkormányzati bérlakásra benyújtott pályázatokat bírálta el.
160/2013. (VII. 2.) számú határozatában Dombóvár, Népköztársaság u. 5. II/21. szám
alatti önkormányzati bérlakásra benyújtott pályázatokat bírált el.
161/2013. (VII. 2.) számú határozatában Dombóvár, Népköztársaság u. 7. III/1. szám
alatti önkormányzati bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálásáról döntött.
162/2013. (VIII. 21.) számú határozatában a képviselő-testület csütörtöki naptól eltérő
időpontban való összehívásának engedélyezéséről döntött.
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163/2013. (VIII. 21.) számú határozatában piaci alapon kiadott önkormányzati
bérlakások bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
164/2013. (VIII. 21.) számú határozatában piaci alapon kiadott önkormányzati
bérlakások bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
165/2013. (VIII. 21.) számú határozatában piaci alapon kiadott önkormányzati
bérlakások bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
166/2013. (VIII. 21.) számú határozatában piaci alapon kiadott önkormányzati
bérlakások bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
167/2013. (VIII. 21.) számú határozatában piaci alapon kiadott önkormányzati
bérlakások bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
168/2013. (VIII. 21.) számú határozatában piaci alapon kiadott önkormányzati
bérlakások bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
169/2013. (VIII. 21.) számú határozatában piaci alapon kiadott önkormányzati
bérlakások bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
170/2013. (VIII. 21.) számú határozatában piaci alapon kiadott önkormányzati
bérlakások bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
171/2013. (VIII. 21.) számú határozatában piaci alapon kiadott önkormányzati
bérlakások bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
172/2013. (VIII. 21.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati lakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
173/2013. (VIII. 21.) számú határozatában Kaposszekcső, Liget ltp. 6/B. III/14.
szám alatti önkormányzati bérlakásra benyújtott pályázatokat bírálta el.
174/2013. (VIII. 21.) számú határozatában Dombóvár, Teleki utca 14. III/13. szám
alatti önkormányzati bérlakásra benyújtott pályázatot bírálta el.
Városgazdálkodási Bizottság:
150/2013. (VI. 4.) számú határozatában az Integrált Önkormányzati Szolgáltató
Szervezet által „Tisztítószerek beszerzése” tárgyában lefolytatott ajánlatkérési
eljárás eredményéről döntött.
158/2013. (VI. 26.) számú határozatában önkormányzati tulajdonú beépítetlen
területekkel, építései telkekkel kapcsolatos döntésekről döntött.
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177/2013. (VI. 26.) számú határozatában a „Dombóvár, Szabadság u. 27. szám alatti
épület füstérzékelő készülékeinek cseréje” tárgyában lefolytatott ajánlatkérési
eljárás eredményéről döntött.
179/2013. (VII. 4.) számú határozatában a Dombóvár Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
által „Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Tagintézményeinek PVC
padló cseréje” tárgyában lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményéről döntött.
183/2013. (VII. 4.) számú határozatában a „Dombóvár, Teleki u. 14. alatti lakóház
(Fecskeház) felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának
jóváhagyásáról, és az ajánlattételre felkérendő gazdasági szereplők körének
meghatározásáról döntött.
184/2013. (VII. 15.) számú határozatában a „Dombóvár város területén található
közvilágítási berendezések aktív elemeinek üzemeltetése, karbantartása
szolgáltatási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről
döntött.
186/2013. (VIII. 26.) számú határozatában a „Traktorok 3 pont felfüggesztésére
szerelhető, kardántengellyel hajtott (TLT-hajtás) ágdaráló berendezés
beszerzése, szükség esetén üzembe helyezés és betanítás” 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:
Perköltség megfizetése iránti igény
Dr. Letenyei Róbert jegyző tájékoztatása:
A Szekszárdi Törvényszék 10.Mf.20.026/2013/5. számú jogerős ítéletével hatályon
kívül helyezte Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (I.
26.) Kt. határozatát.
Szabó Loránd polgármester fegyelmi eljárása kapcsán a Törvényszék ítéletével
kimondta, hogy Szabó Loránd vétkes kötelességszegő magatartásának
megállapíthatósága hiányában a fegyelmi határozatnak nincs alapja.
A Törvényszék kötelezte Dombóvár Város Önkormányzatát, hogy 15 nap alatt
fizessen a Polgármester számára 120.000 Ft együttes első- és másodfokú eljárásra
megállapított perköltséget, tekintettel arra, hogy Szabó Loránd volt a pernyertes.
A testület a következő ügyekben marasztalta el alaptalanul és téves jogértelmezés
miatt Szabó Loránd polgármestert:
- a költségvetési koncepcióra vonatkozó jogszabályi előírások figyelmen kívül hagyása
- a képviselő-testület 296/2011. (VII. 26.) Kt. határozata végrehajtásának
akadályoztatása és
- az ÚJ K.O.R projekt kapcsán szerepeltetett testületi előterjesztés miatt.
Tekintettel a fegyelmi eljárás megalapozatlanságára, az alpolgármesteri poszt
betöltetlenségére és arra, hogy a Polgármester a vonatkozó szabályzatok szerint
önmaga részére nem utalványozhat, a Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az
120.000, Forint perköltség utalványozásáról intézkedni szíveskedjen.
Tájékoztatás a volt Korona Szállóval kapcsolatban
A Képviselő-testület 231/2013.(VI.27.) határozata alapján a fellebbezést a Tolna
Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályához határidőben benyújtottuk, a
másodfokú eljárás megindításáról értesítést kaptunk.
A Képviselő-testület 232/2013.(VI.27.) határozata értelmében hivatalban fogadtuk a
Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. (műemlékvédelmi hatóság) képviselőjét,
akivel ismertettük a szabadtéri színpad létesítésének koncepciójára vonatkozó
elképzeléseinket, bemutatva annak előnyeit, majd megtekintettük a helyszínt. Javaslata
alapján mindezt hivatalos levélben is leírtuk a hatóságnak, melyre választ várunk.
Ahogy a képviselő-testületi előterjesztésben említettük, több minisztériumot is
megkerestünk levélben, felvetettük az ingatlan jelképes áron történő értékesítésére,
használati jog átadására való készségünket, amennyiben annak helyreállítást követő
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hasznosításában bárki, adott esetben a Magyar Állam fantáziát lát. A Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium Vagyongazdálkodásért Felelős Helyettes Államtitkára, Dr.
Székács Péter részéről válasz érkezett, melyben munkatársai vizsgálata alapján
megállapították, hogy az épületegyüttes műszakilag leromlott állapotban van, a
tetőszerkezet beomlásai miatt a födémek és a tartófalak átáztak, az ingatlan felújítása
jelentős – egy új épület felépítésével azonos nagyságrendű – költségvetési ráfordítást
igényelne a közeljövőben. Ugyanakkor ennél fontosabb körülményként
vagyongazdálkodási szempontok figyelembevételével rögzítették, hogy a volt Korona
Szálló épületét állami, illetve közfeladat ellátására szolgáló funkcióval nem lehet
megtölteni. Ezért az ingatlan állami tulajdonba vételét vagyongazdálkodási szakmai
megfontolások mentén nem tudják támogatni.
Helyi Esélyegyenlőségi Fórum Dombóváron
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény értelmében minden települési önkormányzatnak 5 évre szóló helyi
esélyegyenlőségi programot kell megfogalmaznia. Szükséges ez azért is, mert az
önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a
nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó,
egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor
részesülhet 2013. július 1-jét követően, ha helyi esélyegyenlőségi programmal
rendelkezik.
A dombóvári Helyi Esélyegyenlőségi Programot (HEP) a Pécsi Tudományegyetem
munkacsoportja által készített sablon alapján készítette a Dombóvári Önkormányzati
Hivatal a Türr István Képző és Kutató Intézet esélyegyenlőségi mentorának
támogatásával. Ennek köszönhetően az önkormányzat szakmailag megalapozott,
jogszabályokhoz igazodó helyzetelemzést és tervet tudott készíteni. Köszönhető ez
természetesen azoknak az önkormányzati intézményeknek, szervezeteknek is, akik a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatásában részt vesznek és segítséget
nyújtanak, hisz véleményükkel, javaslataikkal segítették a helyzetelemzés elkészítését
majd az ez alapján szükséges intézkedési terv összeállítását. A program célcsoportjai a
mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek és fogyatékkal élők.
Dombóvár város polgármestere által összehívott, 2013. június 12-én megtartott Helyi
Esélyegyenlőségi Fórum célja már a program véglegesítése volt, amelyet Dombóvár
Város Önkormányzata a 2013. június 27-én tartott képviselő-testületi ülésen tárgyalt és
fogadott el. A program elfogadásának alkalmából Szijártó Ildikó esélyegyenlőségi
mentortól vettem át az Intézet emléklapját és a település jövőjét meghatározó stratégiai
dokumentum lefűzésére alkalmaz kapcsos könyvet.
Új helyen a Városháza
Július 15-én végleg kiköltöztünk a Szent István térről, az új, Szabadság utcai épületbe.
Az elő emelet egy részét foglaltuk el, az alábbi irodákkal:
• polgármester és titkársága,
• jegyző és titkársága,
• önkormányzati iroda.
Hasznos előadások vállalkozóknak
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A július 23-án tartott rendezvényt Dombóvár Város Önkormányzata, Dombóvár és
Környéke Többcélú Kistérségi Társulása és a CONSEQUIT Pénzügyi Tanácsadó Zrt
szervezte. Témája a „Készüljünk együtt az ősszel kiírásra kerülő gazdaságot támogató
pályázatokra” volt.
Először én mutattam be az új Városházát és annak működését. Dr. Letenyei Róbert
jegyző az önkormányzat és a vállalkozások jelenlegi gazdasági-politikai terét vázolta
és a közöttük lévő kapcsolatok fontosságát hangsúlyozta. A továbbiakban a
CONSEQUIT szakemberei tartottak két előadást. Takács Hajnalka a közelmúlt és a
jelen pályázati kiírásairól és a vállalati hitelezésről tájékoztatta a megjelenteket.
Haszmann Beatrix előadásának címe „Pénzügyi stratégiai gondolkodás egy változó
világban” volt. Szemléletes diaképek segítségével, szuggesztív előadásmódjával
mutatta be azt, hogy hogyan kell tervezni és vezetni korunkban a vállalkozásokat,
milyen buktatókra kell vigyázni. Az előadások után egymással beszélgettek a
megjelent vállalkozók, néhányan pedig személyesen is konzultáltak a szakértőkkel.
RENDEZVÉNYEK:
Ünnepségek, megemlékezések:
Megemlékezés Újdombóvár bombázásáról
A II. Világháború újdombóvári bombázásának polgári áldozatai tiszteletére szervezett
megemlékezés június 30-án 8,30 órakor az Újdombóvári Római Katolikus Templom
kertjében került megrendezésre.
Megemlékezés a holokauszt dombóvári áldozatairól
Dombóvár Város Önkormányzata és a Dombóvári Magyar-Izraeli Baráti Társaság
szervezte a holokauszt dombóvári áldozatainak tiszteletére rendezett megemlékezést,
amelyre június 30-án 14 órakor a zsidó mártírok emlékművénél került sor.
Augusztus 20-i városi megemlékezés
Az Államalapító Szent István és a Szent Kenyér ünnepe alkalmából rendezett városi
megemlékezésre a kertvárosi Szent Imre téren került sor.
Az ünnepi szentmise után az Apáczai Szakközépiskola diákjai adtak műsort. A
megemlékező beszédet Dr. Szenyéri Zoltán, a gimnázium igazgatója tartotta. A kenyér
szentelésének szertartását Gulner János atya végezte, a protestáns egyházakat Hajduné
Csernák Erzsébet metodista lelkész képviselte. A kenyér megszegését és osztását
rajtam kívül az ünnepségen résztvevő önkormányzati képviselők végezték.
Kulturális, szórakoztató:
Jó tanuló, jó sportoló elismerés
2003 óta minden évben, júniusban kerül sor városunkban azoknak a diákoknak és
felkészítőiknek a köszöntésére, akik kiemelkedő tanulmányi és sporteredményeket
értek el.
Idén, június 12-én, a dombóvári zeneiskola udvarán sorakoztak fel a József Attila
Általános Iskola, a Zeneiskola, a Szent Orsolya Iskolaközpont, a Belvárosi Általános
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Iskola, az Apáczai Csere János Szakközépiskola, az Illyés Gyula Gimnázium és a
Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola eminens tanulói.
Köszöntőmben felhívtam a figyelmet arra, hogy továbbra is ilyen szellemben, ilyen
kitartással és fegyelmezettséggel érdemes folytatni a munkát. Nem ülhet senki a
babérjain, az eddigi sikerek birtokában, diadalittasan. Ösztönözni kell a fiatalokat a
szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesztésére, az eredményes tanulásra és
magasabb szintű sportolásra. Mindezt természetesen pedagógusok, edzők segítségével.
Ezután egyenként, oklevéllel és a „Szeretettel vár Dombóvár” könyvvel jutalmaztam a
szorgos nebulókat, akik rendkívül jó eredményeket értek el országos versenyeken, pl.
úszó diákolimpián, nyelvi vetélkedőn, matematika vagy akár népdaléneklési
versenyen. 74 gyereket és 37 felkészítőt ünnepeltek a rendezvényen.
A díjátadót – a Megasztárból ismert, népszerű – Torres Dániel ecuadori-magyar
énekes és két gitárosának koncertje zárta. Daniék változatos repertoárja latinos
hangulatot varázsolt a dombóvári zeneiskola udvarába. A Dombóvári Gyermek és
Ifjúsági Önkormányzat anyagilag hozzájárult a rendezvény megvalósításához.
Megyei Vadásznap a Szigeterdőben
A régi majálisokat idéző hangulatban zajlott június 22-én a 22. Tolna megyei
Vadásznap a Szigeterdőben. A szép számú érdeklődőn kívül a megye és a város
számos vezetőjén kívül a tolnai vadásztársaságok elöljárói és tagságuk nagy része is
tiszteletét tette. A program nemcsak a vadászok számára rejtett meglepetéseket, hanem
a rendezvényre kilátogatók számára is sok érdekességgel bírt. A helyi és a környékbeli
kulturális csoportok bemutatóin kívül – többek között – láthattunk trófea bemutatót,
agárfuttatást, sólyomröptetést is. Mind a szervezők, mind a résztvevők kiemelték a
hely egyedi atmoszféráját, a példás szervezettséget és a kitűnő hangulatot.
Múzeumok Éjszakája
Városunk 2004-ben csatlakozott a „Múzeumok Éjszakája” elnevezésű kulturális
programhoz. Idén június 22-én kilenc helyszín várta rendkívüli nyitvatartási idővel az
érdeklődőket. A polgármesteri hivatal által koordinált rendezvény helyszínei és
programjai a következők voltak:
Dombóvári Helytörténeti Múzeum
DOStalgia – záróra! Kiállítás-búcsúztató számítógép-matuzsálemekkel.
"Ha kialszanak a fények..." Péter M. Erika kiállítása a Múzeumi Pince Galériában.
A múzeumi éjszaka csodái. Baráti beszélgetés, vers-morzsolások a 100 évvel ezelőtt
született Weöres Sándor emlékére.
Óvóhely/Bunker
Múzeum Megálló – Dombóvári Vasút Gyűjtemény
Erre az új helyszínre költözött a vasúti gyűjtemény. Az ünnepélyes megnyitóra 22
órakor került sor.
Ivanich üzletház
Az üzletház árkádjában Dombóvár ismert és elismert személyiségeiről Varga Gábor
szobrászművész által készített domborműveket tekinthették meg az érdeklődők.
Természetőr Bázis, Természetvédelmi bemutatóterem
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A folyamatosan bővülő bemutatóteremben a látogatók e napon tekinthették meg
utoljára a „Pancza gyűjtemény”-t,
APOK Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység
19, 20 és 21 órás kezdéssel a Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar, a Tücsökzenekar,
valamint az iskola színjáték szakos növendékei „Kalandozások a filmzenék világában”
című előadásukkal várták az „éjszakázókat”.
Magángyűjtemény a svábok mindennapjairól
A házigazdák a már sokak által ismert gyűjteménnyel várták régi és új vendégeiket.
Városi Könyvtár
19 órakor nyílt a „Könyvéskép” című fotókiállítás. E mellett az érdeklődők
megtekinthették a folyamatosan bővülő Dombóvári Kincsestárat, valamint a „Fekete
István és én” című rajzpályázatra érkezett alkotásokat.
József Attila ÁMK
„Bombákat Kioldani!” című kiállítás, Német nemzetiségi sarok, Iskolatörténeti sarok,
Iskola Emlékezet Program – megemlékezés az iskola elhunyt igazgatóiról, illetve
tanárairól.
Illyés Gyula Gimnázium
Buzánszky Jenő, Ivanich Miklós és Pataki Ferenc életútját bemutató emléktermek
mellet a centenárium alkalmából felavatott iskolatörténeti kiállítást, emléktáblát,
időkapszulát tekinthették meg a látogatók.
Sokan vágtak neki végiglátogatni a kiállítóhelyeket, legtöbben kerékpárral. Minden
helyen nemcsak rengeteg információt és érdekességet, hanem pecsételést is lehetett
gyűjteni. Az igazolólapok tanúsága szerint 78-an tekintettek meg legalább nyolc
helyszínt. Közülük – a polgármesteri hivatalban megtartott sorsolás alapján – tízen
részesültek könyvjutalomban.
Pál-Napi Vígasságok
Idén 18. alkalommal rendezte meg a Művelődési Ház a Pál-Napi Vígasságokat, melyet
a Millecentenárium évében indított útjára. Ebben az esztendőben június 28-30. között,
számos jól sikerült programon vehettek részt városunk lakói.
Köztisztviselők Napja
Július 1-jén a Városháza dolgozóival Gunarasban tartottuk a Köztisztviselők Napját. A
jól sikerült összejövetelen játékos vetélkedők, kulturális programok is voltak.
Családi Nap a Városházán
Július 19-én, pénteken a Városháza udvarán családi napra gyűltek össze a
köztisztviselők, családtagjaik, gyermekeik. A legkisebbek közelebbről is
megismerkedhettek a Kata Lovasudvar néhány érdekes állatával; ormányos medvével,
lámával, nyuszikkal, dísztyúkokkal, kiskacsákkal. Rengeteg érdekes játékot
próbálhattak ki; lehetett bicajozni, rollerezni, motorozni, tollasozni, pingpongozni,
labdázni, de csúszdázni is. A felnőttek kosárlabdázásban mérték össze tudásukat.
Vacsorára sült szalonna készült a hangulatos tábortűz mellett. A jó ötletet jó szervezés
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követte, a tágas udvar adta lehetőségeket remekül kihasználva mindenki nagyszerűen
érezte magát.
Nagyszerű hangulatú kerékpáros túra
Két nemrégiben elkészült dolog kapcsán szervezett kerékpáros körtúrát a Városháza
civil- és sportreferense, valamint a D-Ride Sport Club vezetői. Elkészült Dombóvár új
turisztikai térképe, amely a város nevezetességein túl már az új utcaneveket is
feltünteti. A nagyon szép, tartalmas térkép közli egy új, az iflákokhoz kapcsolódó
kerékpáros körtúra útvonalát is. Július 21-én délután a 8 állomást érintő, közel 33
kilométeres túrát tette meg úgy hatvan kerékpáros, felavatva ezzel az „Iflák kerékpáros
túraútvonal”-at. A hajdan itt élőkről a Dombóvár-Mágocs közötti közút mellett, a
Békató közelében elhelyezett két információs tábláról tájékozódhatnak az érdeklődők.
Ezeknek a tábláknak a felállítását is erre a vasárnapra időzítették a Városháza
munkatársai. A kerékpárosok nemcsak az egészségükhöz járultak hozzá, de
élményekkel, ismeretekkel és az új turisztikai térképpel lettek gazdagabbak. Közülük
12-en csatlakoztak a Dombóvári Zöldküllő akcióhoz is.
Élménybeszámoló egy kiváló dombóvári sportolóval
Július 22-én az új Városháza nagyterme színültig megtelt azokkal az érdeklődőkkel,
akik Tóth Lili Anna élménybeszámolójára gyűltek össze. A nyolcadik osztályt pár
hónapja befejező dombóvári lányt már nemcsak városunkban ismerik és szeretik, de
már Európa-szerte megismerhették nevét és teljesítményét. Idén eddig minden
versenyt megnyert, amin elindult, sorra döntögeti saját egyéni rekordjait is. Lili pont
egy héttel a találkozó előtt érte el élete eddigi legnagyobb sikerét, aranyérmet szerzett
2000 méteres akadályfutásban a hollandiai Utrechtben megrendezett Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztiválon.
Lili a közvetlen hangulatú találkozón elmondta, hogy miért is választotta az atlétikát,
milyenek az edzések és melyek azok az eredmények, melyekre a legbüszkébb. Beszélt
családjáról, arról, hogy milyen tantárgyakat kedvel különösképpen, és hogy szereti a
szép verseket. Elmondta azt is, hogy hogyan jutott el a sportban idáig, milyen
csúcsokat állított fel, s mit szeretne még elérni az atlétikában. Felelevenítette az
utrechti eseményeket és természetesen előkerült az ott szerzett aranyérem is.
A találkozón Lili mellett edzője, Fazekas Gáspár és a DOVASE elnöke, Jászberényi
Péter is szót kapott. Gazsi „bácsi” sportolója erényeit emelte ki, valamint beszélt a
felkészülésről, arról, hogy a most elért eredmény mit is érhet a későbbi versenyeken.
Jászberényi Péter az egyesületben folyó munka magas színvonalát emelte ki, hiszen
idén eddig már 12 országos bajnoki címet nyertek a fiatalok és sok nagyon szép
eredmény született.
Sok érdeklődőt vonzott az Anna napi búcsú
Július 28-án vasárnap a hőség ellenére sokan vettek részt a szőlőhegyi búcsún.
A Szent Anna kápolnában a 10 órakor kezdődött szentmisén „Talán ennyien még
sosem voltak” – mondta az egyik szervező. A Violinkulcs Fúvós Együttes ébresztője
után a délelőtt a misén kívül a focié volt. Délután egykor nyílt a közösségi házban a
„Szőlőhegyi mozaikok” című kiállítás, mely után a Helmut Brook Blockflöte együttes
játszott a helyszínen. A kisebbeket kézműves foglalkozásra invitálták a szervezők. A
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közösségi udvarban egy gazdag téglagyűjteményt tekinthettek meg az érdeklődők, de
kipróbálhatták az íjászat tudományát is.
A nagyszínpadon 13 óra 40-kor kezdődött a program. A hivatalos megnyitó után
elkezdődött a főzőverseny is. A táncosokat a Perfect Dance és a Vízmente
Néptáncegyüttes képviselte. Fellépett még a Reménysugár Zenekar, Balatoni Bogi, a
Fenyvesi-Bencsik-Hegedüs trió, Fenyvesi Gábor és tanítványai, valamint Maraszin
Mónika. A nagy meleg ellenére mindenkit elkápráztatott az aerobikosok és az
ugrókötelesek bemutatója. A fiatalabbakat Nono bohóc szórakoztatta. Főleg ők voltak
azok, akik a hab partyn is nagy élvezettel vettek részt. A foci és a főzőverseny
eredményhirdetése után a Dombó Dog kutyás, a D-Ride Egyesület bicajos bemutatót
tartott. Utóbbi egyesülettel egy szerződés aláírására is sor került. Este nyolc után,
amikor a Nap lebukott a szőlőhegyi dombok mögött, sokkal kellemesebb lett a
hőmérséklet, így még inkább élvezhetővé vált az Unisex koncertje, a tombola és a
Konrádó Pizza Party. Aki még ezután is bírta, fél éjszakán át rophatta a táncot a Treff
Duó zenéjére.
Augusztus 23-a
A Szállásréti tónál folytatódtak az Államalapítás és a Szent Kenyér ünnepe alkalmából
szervezett programok, melyek a következők voltak:
• „Önkormányzatiság!? Nem adjuk fel!”szakmai-közéleti fórum, beszélgetés
kisebbségben lévő önkormányzati politikusokkal.
• Kézműves foglalkozások gyermekeknek
• A Mesekocsi Színház produkciója: Az állatok nyelvén tudó juhász
• Fogadalom-tétel pároknak (a Nők Dombóvárért Egyesület szervezésében)
• Jótékonysági kacsaúsztatás (a Dombóvár – Kernen I. R. Baráti Kör
szervezésében)
• Lézer-show, majd azt követően Disco Dj Foltinnal
Természetesen Dombóvár”kispályás műfüves labdarúgó kupa
Augusztus 24-én első alkalommal került megrendezésre a Városháza udvarán
ideiglenesen felállított, palánkkal körülvett pályán a „Természetesen Dombóvár”
kispályás műfüves labdarúgó kupa. Délelőtt 9 órakor kezdődtek a gyermekek, délután
13 órától a felnőttek küzdelmei. A döntők és az eredményhirdetés között egyéni
ügyességi versenyekre (célba rúgás, szlalom rúgás, rúgópárbaj) is lehetett nevezni.
EGYÉB ESEMÉNYEK:
Állampolgársági eskük
Júniusban ketten tettek állampolgársági esküt a Városházán. Rózsa Erika
Marosvásárhelyen született, ahol varrónőként dolgozott. Két gyermek édesanyja,
jelenleg párjával városunkban él. Továbbra is Dombóváron szeretne lakni és munkát
vállalni. Pál Lajos Áron 1977-ben Brassón született. Szülei már korábban megkapták a
magyar állampolgárságot. Ő 2000-től él Magyarországon, jelenleg DalmandAlsóleperden. Gépjárművezetőként Európa számos országában járt már.
Júniusi zöldhulladék- szállítás

28

Június utolsó péntekén, 28-án ismét volt zöldhulladék szállítás Dombóváron. A
zöldhulladék gyűjtését az ÖKO-DOMBÓ Kft. végezte el.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. a polgármester beszámolóját a 360/2012. (XII. 14.), 81/2013. (III. 7.), 120/2013.
(III. 28.), 154/2013. (IV. 25.), 164/2013. (IV. 25.), 180/2013. (V. 16.), 181/2013.
(V. 16.), 184/2013. (V. 16.), 185/2013. (V. 16.), 189/2013. (V. 16.), 194/2013. (V.
30.), 195/2013. (V.30.), 202/2013. (V. 30.), 205/2013. (V. 30.), 215/2013. (V. 30.),
219/2013. (VI. 20.), 220/2013. (VI. 20.), 221/2013. (VI. 20.), 222/2013. (VI. 20.),
223/2013. (VI. 20.), 224/2013. (VI. 20.), 225/2013. (VI. 27.), 227/2013. (VI. 27.),
228/2013. (VI. 27.), 229/2013. (VI. 27.), 230/2013. (VI. 27.), 231/2013. (VI. 27.),
233/2013. (VI. 27.), 235/2013. (VI. 27.), 237/2013. (VI. 27.), 241/2013. (VI. 27.),
242/2013. (VI. 27.), 243/2013. (VI. 27.), 250/20213. (VI. 27.), 251/2013. (VI. 27.),
252/2013. (VI. 27.), 254/2013. (VI. 27.), 256/2013. (VI. 27.), 259/2013. (VI. 27.),
260/2013. (VI. 27.), 261/2013. (VI. 27.), 264/2013. (VIII. 1.), 265/2013. (VIII. 26.),
266/2013. (VIII. 26.), 274/2013. (VIII. 26.), 278/2013. (VIII. 26.) 285/2013. (VIII.
26.) lejárt határidejű határozat végrehajtásáról, beszámolóját az átruházott
hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztatóját a két ülés közötti fontosabb
eseményekről elfogadja.
2. az alábbi határozatok végrehajtási határidejét a következők szerint
meghosszabbítja:
2013. szeptember 26-ig: 192/2011. (V.5.), 36/2013. (I. 31.)
2013. szeptember 30-ig: 331/2012. (XI. 5.), 114/2013. (III. 28.), 179/2013. (V.13.),
246/2013. (VI.27.), 255/2013. (IV.25.)
2013. december 31-ig: 157/2013. (IV. 25.)
2013. november 15-ig: 99/2012. (III.29.)
3. a 46/2013. (II. 14.), 72/2013. (II. 28.) számú határozatát visszavonja
4. felhatalmazza a jegyzőt a 24/2012. (I. 26.) Kt. határozattal a polgármester ellen
indított fegyelmi eljárásban született ítélet alapján az alperest terhelő 120.000 Ft
perköltség utalványozására.

Szabó Loránd
polgármester

