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1. számú előterjesztés
Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének

2014. augusztus 28-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

2

331/2012. (XI. 5.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. 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:
1-2. A Képviselő-testület által a 2013. május 16-i rendkívüli ülésen tárgyalt
vagyonértékelés alapján a már meglévő ivóvíz-víziközmű vagyon egy része
Kaposszekcső, Csikóstőttős és Kapospula önkormányzatával közös tulajdonban van,
így a „Dombóvár és térsége ivóvízminőség-javító programja” projektben ezektől a
településektől Dombóvár nem kérhet csatlakozási díjat. Ugyanakkor a már meglévő
kapospulai összeköttetésen keresztül a dombóvári ivóvíz-hálózathoz csatlakozó Attala,
Csoma és Szabadi településekkel szemben továbbra is igényt tarthat Dombóvár a díjra.
A közös tulajdon fennállása miatt ehhez Kapospula hozzájárulása is szükséges, a
csatlakozási díj mértékéről és a két tulajdonos önkormányzat közötti megosztásáról
egyeztetni kell Kapospula önkormányzatával. Nagypáltelep ivóvízellátását biztosító
víziközmű nem került Dombóvár és Döbrököz közös tulajdonába. Szilfás felé
Szarvasdról Nagypáltelepen és Alsóleperden keresztül lesz átvezetve az ivóvíz, a
vízellátást tulajdonképpen a gunarasi vízműtelep biztosítaná. Ebben az irányban
szintén egyeztetni szükséges Döbrököz és Dalmand önkormányzatával, hiszen ők
Dombóvárral szemben szintén érvényesíthetnek csatlakozási díjat, amit Döbrököz
Község Önkormányzata meg is tett. A csatlakozási díj érvényesítését befolyásolhatja a
Nagypáltelep vízvezetékének Szarvasddal való ideiglenes összeköttetésért fizetendő
díj megfizetése iránt indult per eredménye is. Az engedélyezési eljárás még
folyamatban van, Dombóvár nyilatkozatát a csatlakozáshoz való hozzájárulásról még
nem kérte a hatóság, javaslom a határidő meghosszabbítását 2014. október 31-ig.
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:
A határozat megtámadását visszavontam, így az végrehajthatóvá vált. Erről
tájékoztattam a Városgazdálkodási Bizottság elnökét, és kértem a beszámolásra is.
Arról tájékoztattak, hogy a Bizottság elnöke kérte a határozat 8. pontja szerinti – a
közterületek használatáról szóló – önkormányzati rendelet módosításának tervezetét,
melyet a Hivatal előkészített, és jegyző úr levélben elküldte Tóth Zoltán bizottsági
elnök részére véleményezés céljából 2014. január 23-án RL 701 002 327 885 9
ragszámon. A posta azt a szóbeli tájékoztatást adta, hogy 2014. február 6-ig kétszer
kísérelte meg kézbesíteni a levelet. A kézbesítésről mindkétszer értesítést helyeztek el
Tóth Zoltán postaládájában. Az értesítésekre a levélért a postán nem jelentkezett.
Szabó Loránd polgármester az értesítést a testületi ülésen nyilvánosan átadta Tóth
Zoltánnak.
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Tóth Zoltán Képviselő Úr 2014. február 20. napján levelében jelezte, hogy megkapta a
közterület használatáról szóló rendelettervezetet „részemről köszönettel elfogadom”,
és kéri a beterjesztését a testületi ülésre, illetve kéri a lejárt határidejűek között is
szerepeltetni.
A Városüzemeltetési Iroda vezetője 2014. február 21-én értesítette Tóth Zoltán
Képviselő Urat, hogy a közterület használatáról szóló rendelet módosításának
tervezete a képviselő-testület 2014. február 27-i ülésének napirendjén szerepel. Az
előterjesztő Szabó Loránd polgármester. Az Irodavezető Úr leírta, hogy a tervezet a
Tóth Zoltánnak kiküldötthöz képest kisebb mértékben módosult.
A közterület használatáról szóló rendelet módosítását a Képviselő-testület elfogadta.
165/2013. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. december 31.
Feladat:
A képviselői keret felhasználásával kapcsolatos feladatok elvégzése.
Végrehajtás:
Végrehajtva.
337/2013. (X. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. június 30.
Feladat:
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött használati szerződés módosítása
a Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári Tagintézménye Kinizsi u. 37.
alatti ingatlanban történő elhelyezéséről.
Végrehajtás:
A szerződéstervezet az önkormányzat részéről aláírásra került, viszont a KLIK
Szekszárdi Tankerülete május folyamán írásban jelezte, hogy valamennyi üres emeleti
helyiségre szükségük lenne a Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári Tagintézmények
elhelyezése céljából. A testületi döntés nem rendelkezik a konkrét irodákról, így ez
alapján a szerződéstervezet átdolgozásra került valamennyi iroda használatának
átadására. A tervezetet a KLIK Szekszárdi Tankerülete még véleményezi. Kérem a
határidő meghosszabbítását 2014. szeptember 30-ig.
354/2013. (X. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő. 2014. július 31.
Feladat:
Az osztatlan közös dombóvári termőföldekben az önkormányzati tulajdoni hányad
önálló ingatlanként való kialakítása, elhelyezkedésének meghatározása.
Az Agrár-Béta Mezőgazdasági Kft.-vel fennálló haszonbérleti szerződés
meghosszabbítása a jogszabály által lehetővé tett maximális időtartamra.
Végrehajtás:
A megosztás mindkét érintett szántóterületnél megtörtént, az egyik ingatlan esetében
jogorvoslati eljárás indult, így ott nincs jogerős földhivatali bejegyzés. Erre tekintettel
kérem a határidő meghosszabbítását 2014. december 31-ig.
356/2013. (X. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. július 31.
Feladat:
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A DVMSE sportingatlan használatára vonatkozó szerződések megkötése.
Végrehajtás:
Az oktatási intézmények közül a sportingatlant csak az Apáczai Csere János
Középiskola kívánja igénybe venni. A szerződés aláírására a központi KLIK jogosult,
a szerződést a megyei KLIK részére továbbítottuk, jelenleg a budapesti központ
aláírására várunk. Kérem a határidő meghosszabbítását 2014. szeptember 30-ig.
365/2013. (XI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. augusztus 31.
Feladat:
A dombóvári víziközmű-hálózat üzemeltetőjével egyeztetés lefolytatása az előre
fizetős fogyasztásmérők felszerelésének lehetőségéről.
A lakáscélra használt, zárt szennyvíztárolóval rendelkező, értékesítésre ki nem jelölt
önkormányzati ingatlanok szennyvízelvezetési munkálatainak, a Jókai Mór u. 13. alatti
bérlakások ivóvíz bekötésének megrendelése.
Végrehajtás:
Az DRV Zrt., a Hivatal és a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.
munkatársai között történt egyeztetés a bérlakásokat érintő víziközmű-szolgáltatások
kapcsán, a megbeszélés az előre fizetős mérő kérdését is érintette. A DRV Zrt.-től
kapott tájékoztatás szerint igény esetén biztosítani tudják az előrefizetős mérők
beszerzését, illetve telepítését. Jelenleg a kereskedelemben az ARAD cég által
forgalmazott DN20 méretű vízmérő kapható, melynek beszerzési ára kb. 40.000,Ft+áfa. A mérők beépítése a normál vízmérők beépítési szabályai szerint történik,
azzal a különbséggel, hogy az előrefizetős órák helyigénye nagyobb. Egyelőre nem
javaslom, hogy a bérlakásainknál éljünk ezzel a lehetőséggel, indokoltnak tartom
megvárni, hogy az új szolgáltató hogyan viszonyul a hátralékok felhalmozódásához.
Január 1-jétől már a víziközmű szolgáltatásban is él a védendő fogyasztó intézménye,
a jogszabályi feltételeknek megfelelő szociálisan rászoruló személy - kedvezményként
- részletfizetésre, illetve fizetési haladékra jogosult. A bekötési munkálatok
megrendelésére csak a költségvetés elfogadását követően lehetett intézkedni. Kérem a
határidő meghosszabbítását 2014. december 31-ig.
376/2013. (XI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2013. december 16.
Feladat:
A Dombóvári Művelődési Ház NKft. és az önkormányzat közötti megállapodás
módosításának kezdeményezése, az NKft. ügyvezető igazgatójának felkérése a
módosításhoz szükséges feltételekről való tájékoztatásra.
Végrehajtás:
A határozat az Nkft. ügyvezető igazgatója részére továbbításra került. Tájékoztatást
jelen előterjesztés elkészültéig nem kaptunk, a megállapodás módosításának
kezdeményezése az április 10-i ülés napirendjén szerepelt, de döntés nem született.
10/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014.július 31.
Feladat:
Használati szerződéskötés a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. és a
dombóvári oktatási intézmények között a DVMSE sportingatlan használatának
biztosításáról.
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Végrehajtás:
A szerződést a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. továbbította a megyei
KLIK részére, de még nem érkezett vissza. Kérem a határidő meghosszabbítását 2014.
szeptember 30-ig.
40/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. június 30.
Feladat:
A Víztorony állagmegóvási munkáinak elvégzése.
Végrehajtás:
A Víztorony állagmegóvási munkái a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően
megkezdődtek, a várható befejezési határidő a közbeszerzéshez szükséges idő miatt
2014. augusztus 19.
43/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: Soron következő képviselőtestületi ülés
Feladat:
A jogszabályi rendelkezésekkel összhangban a polgármester 2014. évi szabadságolási
tervének előterjesztése a határozatban foglaltak figyelembevételével.
Végrehajtás:
Tóth Zoltán képviselő úr 2014. február 20-án kelt levelében a polgármester szabadsága
ügyében - fenntartva a korábbi álláspontját - kéri a jegyző által elkészített tervezetet. A
tervezet részére kiküldésre került.
Tóth Zoltán előterjesztette, azonban határozathozatal nem történt, a Képviselő-testület
határozatképtelenné vált.
96/2014. (II. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. június 30.
Feladat:
Emléktábla elhelyezése dr. Riesz József orvos tiszteletére az Arany J. tér 26. alatti
ingatlanra.
Végrehajtás:
Megtörtént.
116/2014. (III. 4.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. június 30.
Feladat:
A Teleki u. 75. alatti ingatlan tulajdonosának tartozása fejében az ingatlanban lévő
tulajdoni hányaduk (amennyiben nem terheli jelzálogjog, illetve végrehajtási jog)
átvételével kapcsolatos jognyilatkozatok megtétele, adásvételi szerződések megkötése.
Végrehajtás:
Három adásvételi szerződés megkötésére került sor eddig. Még két magánszemély
rendelkezik tulajdonrésszel az ingatlanban, az egyik esetében intézkedtünk
póthagyatéki eljárás megindítása után, a másik személynél a tulajdonrészre bejegyzett
végrehajtási jogok miatt árverés kitűzését kezdeményeztük az egyik végrehajtási jog
jogosultnál.
131/2014. (IV. 10.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. június 30.
Feladat:

6

A IV. és V. vízműtelep klórozó berendezéseinek korszerűsítési költségeire árajánlatok
bekérése.
Végrehajtás:
A munkát csak a rendszert üzemeltető DRV jogosult elvégezni, a szerződés megkötése
várhatóan augusztus hónapban történik meg (a DRV által megküldött megrendelőminta ugyanis nem felelt meg az Áht. előírásainak). Kérem a határidő
meghosszabbítását 2014. augusztus 30-ig.
147/2014. (IV. 10.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. július 31.
Feladat:
Megállapodás-kötés a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-vel az
önkormányzati tulajdonú területek természetvédelmi és környezetvédelmi
közfeladatainak ellátására.
Végrehajtás:
Előkészítés alatt, kérem a határidő meghosszabbítását 2014. szeptember 30-ig.
157/2014. (IV. 10.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. június 30.
Feladat:
A Szabadság u. 18. alatti ingatlanon található faház elbontása.
Végrehajtás:
A bontási munkát a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. határidőre
elvégezte.
178/2014. (IV. 24.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. június 30.
Feladat:
Beszerzési eljárás lefolytatása a Lehel sor K-i oldalán található árok burkolására,
egységes bejárók, barátzsilip kialakítására.
Végrehajtás:
A teljes árok burkolása és a barátzsilip kialakítása vízjogi engedély köteles beruházás
lenne, de a tervezés és engedélyezési eljárás idő és költségigénye nagyon magas.
Annak érdekében, hogy a vízelvezetés feltételei javuljanak, első lépcsőben célszerű a
keleti oldalon az átereszeket egységesíteni. Ehhez megrendeltük a szükséges tervek
elkészítését és a közműegyeztetések lefolytatását a korábbi terveket készítő Investment
Kft.-től. Kérem a határidő meghosszabbítását 2014. szeptember 30-ig.
187/2014. (V. 29.) Kt.határozat: Végrehajtási határidő: 2014. július 1.
Feladat:
A „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás
módosított és egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásának aláírása.
Végrehajtás:
Megtörtént, a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásán a változások
átvezetésre kerültek.
197/2014. (V. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. június 30.
Feladat:
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A Dombóvári Szociális Intézményfenntartó Társulás működésére 2013. évre
biztosítandó
önkormányzati
hozzájárulások
tagönkormányzatok
közötti
megosztásának támogatása a társulási tanács ülésén.
Végrehajtás:
A Társulási Tanács elfogadta a megosztást.
198/2014. (V. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. június 30.
Feladat:
A „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás 2013.
évre biztosítandó önkormányzati hozzájárulások tagönkormányzatok közötti
megosztásának támogatása a társulási tanács ülésén.
Végrehajtás:
A Társulási Tanács elfogadta a megosztást.
205/2014. (V. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. június 30.
Feladat:
Szerződéskötés Porubcsánszki Imre egyéni vállalkozóval 1,5 mFt visszatérítendő
támogatás nyújtásáról.
Végrehajtás:
A szerződéskötés megtörtént.
232/2014. (V. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. június 30.
Feladat:
A Dombóvár, Fecske u. 9. alatti ingatlan versenyeztetés útján való értékesítésére
pályázati felhívás jóváhagyása, a legmagasabb összegű vételárat ajánlóval adásvételi
szerződés megkötése.
Végrehajtás:
A pályáztatás megtörtént, az adásvételi szerződés aláírás alatt.
238/2014. (V. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. július 15.
Feladat:
A városi utak kátyúzásának elvégzése.
Végrehajtás:
A kátyúzási munkák befejeződtek a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.
kivitelezésében.
248/2014. (V. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. június 30.
Feladat:
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére az önkormányzat tulajdonában
álló Hunyadi tér 23. alatti tornaterem átalakításához, bővítéséhez szükséges
nyilatkozatok megtétele.
Végrehajtás:
A nyilatkozatokat megtettem, a Dombóvári Tankerület arról értesített, hogy szakmai
okok miatt nem került benyújtásra a pályázat. Tájékoztatásuk szerint a pályázati kiírás
és mellékleteinek megismerése során olyan horderejű kizáró okokat tártak fel, amelyek
gátolták a pályázat kidolgozását, illetve a pályázhatóságra vonatkozó kérdéseikre a
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közreműködő szervezettől sem kaptak választ, így a pályázat kiírását követő három
hétben sem tudták tisztázni a kiírásban lévő kizáró feltételeket, ellentmondásokat. A
pályázat beadási határidejéig hátralévő időt nem tartották elegendőnek a megfelelő
tervezésre, a részletes költségvetés és megvalósíthatósági tanulmány összeállítására.
Mivel megítélésük szerint a kiválasztott intézmény nem felelt meg a hatályos pályázati
kiírásnak, így a Dombóvári Tankerület nem nyújtott be pályázatot. Megítélésem
szerint ez az indoklás nem kielégítő, ezért arra kértem a Tankerület igazgatóját, hogy
részletesen fejtse ki a pályázat benyújtásának elvetése mögött meghúzódó okokat.
250/2014. (VI. 13.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
Megállapodás aláírása a Reneszánsz Kőfaragó Zrt.-vel a Kossuth-szoborcsoport 4
tagjának a Zrt. ürömi telephelyére szállításáról és az azokról történő mintavételről.
Végrehajtás:
A megállapodás aláírása és a mintavétel megtörtént, a szobrok visszaszállításra
kerültek.
252/2014. (VI. 13.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. június 20.
Feladat:
Pályázat benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatásra.
Végrehajtás:
A pályázatot benyújtottuk, az elnyert támogatás összege 126.669.000 Ft
253/2014. (VI. 13.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. július 14.
Feladat:
A Szivárvány Óvoda 6 db vizesblokkjának felújítására indított beszerzési eljárás
eredményének kihirdetése.
Végrehajtás:
Az eredményhirdetés határidőre megtörtént, a kivitelezési munkákat az Ermibau Kft.
végzi.
267/2014. (VI. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. június 30.
Feladat:
A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. módosított alapító okiratának
aláírása.
Végrehajtás:
Az alapító okirat módosítása aláírásra és cégbírósághoz benyújtásra került.
268/2014. (VI. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. július 15.
Feladat:
Beszerzési eljárás megindítása használt emelőkosaras gépjármű beszerzésére.
Végrehajtás:
A beszerzési eljárás 2014. július 14-én megindult, a Városgazdálkodási Bizottság
135/2014.(VIII.4.) határozata alapján eredménytelenül zárult, mivel egyik ajánlattevő
sem tett - a rendelkezésre álló fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot.
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311/2014. (VI. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. augusztus 15.
Feladat:
Teufelné Glaub Ágnes kinevezése a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói
beosztására.
Végrehajtás:
Teufelné Glaub Ágnes áthelyezése iránt intézkedtem, a kinevezése megtörtént.
312/2014. (VI. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. augusztus 31.
Feladat:
A szőlőhegyi óvodások kötelező felvételt biztosító óvodába történő szállítására
vonatkozó igény, annak költségeinek felmérése, az eredmény testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde tájékoztatása szerint a 2014/2015-ös
nevelési évben Dombóvár szőlőhegyi városrészéből 15 gyermek fog járni az óvodába,
többen testvérek, így a bejárás 10 családot érint. A megkeresésre 5 család küldött
vissza nyilatkozatot, 4 család jelezte, hogy lehetőség esetén élne az igénnyel, ezt a
testvérség miatt hét gyereket érint. Kettő igény csak délutáni napszakra vonatkozik,
kettő reggelre és délutánra egyaránt. Mivel az igény nem éri el az érintettek felét, nem
javaslom, hogy a különbusz szolgáltatás kiterjesztésre kerüljön.
313/2014. (VI. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. június 30.
Feladat:
A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. taggyűlésén a testület döntésének
képviselete a Kft. társasági szerződésének módosítására vonatkozóan.
Végrehajtás:
A taggyűlés elfogadta a társasági szerződés módosítását.
314/2014. (VI. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. július 15.
Feladat:
A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. taggyűlésén a testület döntésének
képviselete Kapospula és Attala részére nyújtott kölcsön fedezetére vonatkozóan.
Végrehajtás:
A nyár folyamán nem volt taggyűlés, tőkeleszállítással kapcsolatos döntés a jelen ülés
napirendjén szerepel.
315/2014. (VI. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. július 31.
Feladat:
A Dankó Pista, Dőry Hugó utcában és a Kapos soron található építési telkek áraira
vonatkozó felülvizsgálat Városgazdálkodási Bizottság elé terjesztése.
Végrehajtás:
A Bizottság felülvizsgálta az árakat.
316/2014. (VI. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. július 31.
Feladat:
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Pályázati felhívás közzététele a Bajcsy-Zsilinszky u. 2. alatti, 1290 hrsz.-ú ingatlan
bérletére, a legmagasabb összegű ajánlatot tevő pályázóval bérleti szerződés
megkötése.
Végrehajtás:
A pályáztatás megtörtént, a bérleti szerződés megkötésre került.
319/2014. (VI. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: Soron következő rendes
testületi ülés:
Feladat:
Kutyafuttató helyek kijelölésével kapcsolatban szakmai szervezetekkel egyeztetések
lefolytatása, költségek felmérése, az eredmény képviselő-testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
Az előterjesztés előkészítés alatt áll, kérem a határidő meghosszabbítását 2014.
szeptember 30-ig.
320/2014. (VI. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. július 30.
Feladat:
A Rét utca és a Szigeterdő közötti gyalogjárda felújítása.
Végrehajtás:
A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. ajánlata magasnak bizonyult, ezért
ajánlatkérési eljárást indítottunk a kedvezőbb áron történő kivitelezés érdekében.
Kérem a végrehajtási határidő meghosszabbítását 2014. szeptember 30-ig.
323/2014. (VI. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: Soron következő testületi
ülés:
Feladat:
Az ÖKO-Dombó NKft. gazdálkodásával kapcsolatos költségmegtakarítások érdekében
meghozott intézkedések, javaslatok képviselő-testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
Jelen ülés napirendjén szerepel.
325/2014. (VI. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: Ajánlatok benyújtását
követő 15 napon belül:
Feladat:
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által feltárt, az ivóvízellátó rendszer
hiányosságainak pótlásához szükséges terveztetésre benyújtott árajánlatok
Városgazdálkodási Bizottság elé terjesztése.
Végrehajtás:
A DRV Zrt. a műszaki beavatkozásra vonatkozó javaslatát nem küldte meg. Kérem a
végrehajtási határidő meghosszabbítását 2014. szeptember 30-ig.
326/2014. (VI. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. június 30.
Feladat:
Az I. világháborús emlékmű restaurálására vonatkozó új pénzügyi terv továbbítása a
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX.
Század Intézetének, támogatási szerződés aláírása.
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Végrehajtás:
Végrehajtva.
328/2014. (VI. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
A Dombó-Coop Zrt. értesítése közterület-használati díj elengedéséről.
Végrehajtás:
A Zrt.-t a döntésről értesítettük.
329/2014. (VI. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. július 14.
Feladat:
A Víztorony díszvilágításának kiépítésére lefolytatott beszerzési eljárás eredményének
kihirdetése.
Végrehajtás:
A beszerzési eljárás eredményét 2014. június 27-én kihirdettük.
330/2014. (VII. 8.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
A Szivárvány Óvoda 6 db vizesblokkjának felújítására kötött szerződés módosítása - a
felújítás során felmerült pótmunkák miatt.
Végrehajtás:
A szerződésmódosítás aláírásra került.
331/2014. (VII. 8.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
Dr. Halmos Péter megbízása a nővérszálló ügyében hozott földhivatali határozat
bírósági felülvizsgálatának előkészítésével, az önkormányzat képviseletével.
Végrehajtás:
Ügyvéd úr benyújtotta a felülvizsgálatot.
333/2014. (VII. 8.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
A „Hunyadi téren gyalogos átkelőhelyhez vezető járdák melletti védőkorlát
kialakítása” című pályázathoz kapcsolódóan helyrajzi szám módosítására vonatkozó
kérelem benyújtása a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséghez.
Végrehajtás:
A kérelem benyújtásra került.
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A POLGÁRMESTER ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN TETT
INTÉZKEDÉSEI
(2013. október, november, december, 2014. január, február, március, április,
május, június, július)

Szociális ügyekben
Átmeneti segély
- megállapítás
- elutasítás

1368
21

Önkormányzati segély
- Megállapítás
– Erzsébet-utalvány
– Pénzbeli
- Elutasítás

800
12
8

Temetési segély
- megállapítás
- elutasítás

9
0

Köztemetés
- megállapítás

17

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- megállapítás

1 (4 gyermek)

Helyi lakáscélú támogatás lejárta utáni döntés
- Jelzálogjog törlés a támogatás
lejárta után

0

Szociális lakás névjegyzék ügyei:
- Névjegyzékbe történő felvétel
- Eljárás megszüntetése
- Névjegyzékből törlés

51
26
2

Utazási támogatás
− megállapítás

0

Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása
− kötelezettség megállapítása
− visszavonás

0
8

Iskolakezdési támogatás
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− Megállapítás – iskolai Erzsébet-utalvány
- Kérelmező
226
- Jogosult
337

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

SIMÓ Villamossági Kft., mint az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt
megbízott tervezője a Fáy A. u. 28., Martinovics I. u. 10., Tóth E. u. 2., Radnóti
u. 40., VIII. u. 27. és a II. u. 15., számú ingatlanok villamos-energia ellátása
érdekében a tervezési dokumentáció elkészítéséhez és engedélyezéséhez a
3547/3, 3730/42, hrsz. alatt közútként nyilvántartott, a 921, 4395, 3774 és a
3246 hrsz. alatt közterületként nyilvántartott ingatlannal kapcsolatban kért
hozzájárulást.

-

SIMÓ Villamossági Kft., mint az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
megbízott tervezője a IX. u. 31. és a Tulipán u. 5. számú ingatlanok villamosenergia ellátása érdekében a tervezési dokumentáció elkészítéséhez és
engedélyezéséhez a 2984 és 2367 hrsz.-ok alatt közterületként nyilvántartott
ingatlannal kapcsolatban kért hozzájárulást.

-

SIMÓ Villamossági Kft., mint az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
megbízott tervezője a Gunarasi út 4583 hrsz. és a Gagarin u. 20. számú
ingatlanok villamos-energia ellátása érdekében a tervezési dokumentáció
elkészítéséhez és engedélyezéséhez a 4888 hrsz. alatt közútként, a 4890 hrsz.
alatt útként és a 4845 hrsz. alatt közterületként nyilvántartott ingatlannal
kapcsolatban kért hozzájárulást.

-

A 6410/54 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa kért hozzájárulást az ingatlant terhelő
jelzálog törléséhez, mivel az önkormányzati hitel kifizetésre került

-

Gaál János a Dombóvár Gárdonyi u. 14. alatti önkormányzati bérlakás bérlője
a lakók nevében kért hozzájárulást az ingatlan területén található korhadt fa
kivágásához.

-

Sirály-Terv Bt., mint az E.On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. megbízott
tervezője a Tulipán u. 5. és a Kossuth L. u. 21. számú ingatlanok gázellátása
ellátása érdekében a tervezési dokumentáció elkészítéséhez és
engedélyezéséhez a 2367 hrsz. alatt közterületként és a 89/4 hrsz. alatt
járdaként nyilvántartott ingatlannal kapcsolatban kért hozzájárulást

-

SIMÓ Villamossági Kft., mint az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
megbízott tervezője a Kölcsey u. 32. és a Kórház u. 4/b. számú ingatlanok
villamos-energia ellátása érdekében a tervezési dokumentáció elkészítéséhez és
engedélyezéséhez a 1203 hrsz. alatt közterületként és a 2933 hrsz. alatt
országos közútként nyilvántartott ingatlannal kapcsolatban kért hozzájárulást
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-

SIMÓ Villamossági Kft., mint az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
megbízott tervezője az Árpád u. 31. és a Tavasz u. 39. számú ingatlanok
villamos-energia ellátása érdekében a tervezési dokumentáció elkészítéséhez és
engedélyezéséhez a 863 és a 4971 hrsz. alatt közterületként nyilvántartott
ingatlannal kapcsolatban kért hozzájárulást

-

A Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft a Rákóczi u. 39. és a Szent
István tér 1. számú ingatlanoknak a meglévő kábeltelevíziós hálózat
korszerűsítése érdekében kért hozzájárulást a szükségessé vált új optikai vevő
állomás és villamos fogyasztásmérő szekrény elhelyezéséhez, valamint a
légkábelek kiváltásához

-

SIMÓ Villamossági Kft., mint az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
megbízott tervezője, a Vak Bottyán u. 36. szám alatti ingatlan villamos-energia
ellátása érdekében a tervezési dokumentáció elkészítéséhez és
engedélyezéséhez a 4528 hrsz. alatt közterületként nyilvántartott ingatlannal
kapcsolatban kért hozzájárulást.

-

Agruniver Holding Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Kft., mint a MÁV
ZRT. megbízottja, a létesítendő talaj- és talajvíz-mintavételre szolgáló
monitoring kút kialakításához kért hozzájárulást a 0330 hrsz. alatt földútként
nyilvántartott ingatlannal kapcsolatban.

-

A Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. a Teleki u. 1-3., 7-9., 12. és 14.,
Árpád u. 2-4-6., 1-3-5., 7-9-11., Bezerédj u. 16-20., 21-31., 28-32., 22-26.,
Népköztársaság u. 14-30., 23-29., 31-37., 34-40., 39-45., Zrinyi u. 4. és Dombó
P. u. 18. a-b-c. számú ingatlanoknak a meglévő kábeltelevíziós és internetes
hálózat korszerűsítése érdekében kért hozzájárulást a szükségessé vált villamos
fogyasztásmérő szekrények elhelyezéséhez, valamint a légkábelek kiváltásához
az önkormányzati tulajdonú közterületek igénybevételével.

-

SIMÓ Villamossági Kft., mint az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
megbízott tervezője a Ősz u. 11., Rákóczi u. 39., Bartók B. u. 13., Liszt F. u.
24. és a Fő u. 43. szám alatti ingatlanok villamos-energia ellátása érdekében a
tervezési dokumentáció elkészítéséhez és engedélyezéséhez a 5021, a 2859/2, a
2004, 4072 és a 3519 hrsz. alatt közterületként nyilvántartott ingatlannal
kapcsolatban kért hozzájárulást.

-

Sirály-Terv Bt., mint az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. megbízott
tervezője a Berzsenyi utcában található 1540/2 hrsz.-ú ingatlan földgázellátása
érdekében a tervezési dokumentáció elkészítéséhez és engedélyezéséhez az
1538 hrsz-ú közterületként nyilvántartott ingatlannal kapcsolatban kért
hozzájárulást.

-

SIMÓ Villamossági Kft., mint az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
megbízott tervezője a Fő u. 28. és az Április 4. u. 4. szám alatti ingatlanok
villamos-energia ellátása érdekében a tervezési dokumentáció elkészítéséhez és
engedélyezéséhez a 4528 és 4871/2 hrsz. alatt közterületként nyilvántartott
ingatlannal kapcsolatban kért hozzájárulást.

15

-

A Ceel Kft., mint a Magyar Telekom NyRt. megbízottja a bázisállomásához
kapcsolódó elektromos földkábel fektetéséhez és mérőszekrény elhelyezéséhez
a dombóvári 945/1 hrsz-ú, az Árpád u. 31. alatti ingatlannal kapcsolatban.

-

Katatics Zsuzsa, mint a Szabadság u. 8. alatti ingatlanrész bérlője az érintett
önkormányzati tulajdonú ingatlanrészben válaszfalak kibontásával járó
átalakítási munkálatok végzéséhez kért hozzájárulást.

-

Sirály-Terv Bt, mint az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt megbízott
tervezője a Vörösmarty u. 41. számú ingatlan földgázellátása érdekében a
tervezési dokumentáció elkészítéséhez és engedélyezéséhez az 1094 hrsz-ú
közterületként nyilvántartott ingatlannal kapcsolatban kért hozzájárulást.

Önkormányzati tulajdonú ingatlan kapcsán:
-

A PHP Invest Kft. a közte, Dombóvár Város Önkormányzata, mint a dombóvári
1289 hrsz-ú „kivett középiskola” megnevezésű ingatlan tulajdonosa, valamint
Farkas István és Farkas Istvánné Dombóvár, Vörösmarty u. 2. szám alatti
lakosok között 2014. július 17-én létrejött megállapodás alapján a gimnázium
területét (dombóvári 1289 hrsz-ú ingatlant) érintő telekalakítása kapcsán
fakivágáshoz kért engedélyt.

13. § (6) bekezdés alapján
- A „Cinege Cipője” A Dombóvári Móra Ferenc Általános Iskola Tanulóiért
Alapítvány kért hozzájárulást szívességi használat jogcímen, hogy a Dombóvár,
Szabadság u. 27. alatti dombóvári 88 hrsz-ú ingatlanban határozatlan időre
székhelyet létesíthessen.
-

A Dombóvári Polgárőr Egyesület kért hozzájárulást szívességi használat
jogcímen, hogy a Dombóvár, Szabadság u. 18. alatti dombóvári 2 hrsz.-ú
ingatlanban határozatlan időre székhelyet létesíthessen.

Ingatlanfelajánlások
− A Bajcsy-Zsilinszky u. 31. alatt lévő alagsori, 37 m2-es komfortnélküli lakás került
felajánlásra. Az ingatlanon az önkormányzat javára szóló 1,178 eFt-os jelzálogjog
van, aminek a vételárba történő beszámítását kéri a tulajdonos. A jelzálogjog
bejegyzésére az Egyesített Szociális Intézmény felé fennálló térítési díjhátralék
miatt került sor.
A társasházi ingatlanban a tavalyi évben került eladásra az egyetlen önkormányzati
bérlakás.
− A volt zsinagóga környékén található, Deák F. u. 13. alatt lévő komfortos lakóház
került felajánlásra a szomszédos beépítetlen területtel együtt (200/5 hrsz-ú lakóház
és a 200/9 hrsz-ú beépítetlen terület).
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló
9/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján
- Bodnár Mihály a tulajdonában álló Teleki u. 80. alatti volt önkormányzati
tulajdonú bérlakás továbbértékesítéséhez kért hozzájárulást az ingatlant terhelő,
önkormányzat javára szóló elidegenítési és terhelési tilalom miatt.
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-

-

Lukács László tulajdonában álló, Radnóti utcában található 4490
ingatlan továbbértékesítéséhez kért hozzájárulást az ingatlant
önkormányzat javára szóló elidegenítési és terhelési tilalom miatt.
Pintér Szabolcs tulajdonában álló, Radnóti utcában található 4569
ingatlan továbbértékesítéséhez kért hozzájárulást az ingatlant
önkormányzat javára szóló elidegenítési és terhelési tilalom miatt.

hrsz.-ú
terhelő
hrsz.-ú
terhelő

A közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII. 6) önkormányzati rendelet
felhatalmazása alapján:
A külön jogszabály szerint közterületen árusítható termékek közterületen történő
árusítása
Díjtétel 265,- Ft/m2/nap
- Petőfi tér
- Ady E. 4.
- Dombó P. u 9/c.
- Népköztársaság u. 37.
Díjtétel 32 Ft/m2/nap
- Tulipán u. 5.
Alkalmi elárusítóhelyek létesítése, üzletek előtti áruk bemutatása
Díjtétel 265 Ft/m2/nap
- Árpád u. (Penny előtti parkoló)
- Lidl áruházzal szembeni közterület (4391 hrsz.)
- Erzsébet u. 102.
- Árpád u. 797 hrsz. (Penny parkoló és a telefonfüle között)
Kiállítás és rendezvények tartása
Díjtétel: 265 Ft/m2/nap
- Hunyadi tér 25.
- Szent Gellért u. és Petőfi u. torkolatánál lévő közterület
- Szigeterdő
Mozgóárusítás, valamint szolgáltató tevékenység végzése
Díjtétel 6.800 Ft/db/hó
- Dombóvár város közigazgatási területén
Egyéni szerződés:
- Árpád u. 37.
Hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény tartós elhelyezése
Díjtétel 100 Ft/m2/hó
- Népköztársaság – Bezerédj u. sarok
- Hungyadi tér 34. A/B
- Hunyadi tér 30-32.
- Hunyadi tér 22. A/B
- Zalka M. u. 19.
- Ady Endre u. 17-23.
- Ady Endre u. 9-11-13.
- Dombó Pál Lakásépítő Szövetkezet szövetkezeti lakásai
- Ady Endre u. 1-3-5-7.
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Zöldfa u. 19-21-23.
Zöldfa u. 22.
Zöldfa u. 25-27-29.
Zöldfa u. 30.
Kossuth L. u. 65-67.
Dombó Pál u. 9. C/D
Dombó Pál u. 18. A/B/C
Dombó Pál u. 2/C
Dombó Pűál u. 44.
Árnyas u. 12.
Árnyas u. 28.
Móricz Zs. u. 2-4.
Népköztársaság u. 23-25-27-29.
Népköztársaság u. 34.
Népköztársaság u. 36.
Népköztársaság u. 38.
Tanácsköztársaság tér 21-23.
Tanácsköztársaság tér 7-9.
Teleki u. 7-9.
Vörösmarty u. 44.
Zalka M. u. 13-15-17-19.
Hunyadi tér 25. mögötti parkoló
Ady E. u. 4.
Hunyadi tér 36.
Hunyadi tér 38.

Közterület-használati díj legkisebb mértéke:
Díjtétel: 3.000 Ft
- Tulipán u. 5.
- Kossuth L. u. 21.
- II. u. 2.
- II. u. 4.
- Kosztolányi u. előtti ingatlanok
- Hunyadi tér 19-21.
- Művelődési Ház és a Belvárosi Általános Iskola közötti közterület
- Hunyadi tér 5. és 11. szám előtti közterület
Áru tárolására szolgáló konténer (szekrény) elhelyezése
Díjtétel: 1.605 Ft/m2/hó
- Madách u. 1.
- Petőfi u. 6.
- Népköztársaság u. 26.
- Kórház u. 76.
Vendéglátó-ipari előkert létesítése
Díjtétel: 945 Ft/m2/hó
- Ady E. u. 14.
- Ady E. u. 2.
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- Ady E. u. 8.
- Hunyadi tér 22/B
Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék, valamint tüzelőanyag
tárolása
Díjtétel: 32 Ft/m2/nap
- V. u. 55.
A reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának
követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló 32/2013. (VIII. 28.)
önkormányzati rendelet 1. melléklete alapján
Cég- és címtábla
Díjtétel 1.200 Ft/m2/hó
- Szabadság u. 25.
- Fő u. 47.
- Hunyadi tér 19-21.
- Hunyadi tér 17.
- Hunyadi tér 10.
- Hunyadi tér 10/a
- Fő u. 61.
- Vörösmarty u. 12.
- Gorkij utcai Junior étterem melletti közterület
Megállító tábla
Díjtétel: 1.500 Ft/m2/hó
- Fő u. 22.
A helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló
47/2007. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 9 §-ának felhatalmazására:
Dr. Szijártó István, városunk volt rendőrkapitánya részére Dombóváron végzett
munkájának elismeréseként Dombó várának metszetét adományoztam.
A Védőnői Szolgálat részére a várossá avatás évfordulóján tartott gálaműsoron
Dombóvár város Díszoklevelét adományoztam.
A Viharmadár Önkéntes Mentő Egyesület részére a Civil-fesztiválon Dombóvár város
Díszoklevelét adományoztam.
A 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelet 8. § (2)
bekezdés felhatalmazására:
A játszóterek felülvizsgálata során a szükséges és lehetséges felújítási munkákra a
költségvetési rendeletben a képviselő-testület keretet biztosított, azonban a jelenlegi
előírásoknak megfelelő eszközök beszerzése a beruházások között kell, hogy
szerepeljen, emiatt a rendelet 2. melléklete „106. Önkormányzat, VII. felújítások, 9.
játszóterek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítási, felújítási munkák
elvégzése” alcím összegéből 750 eFt-ot a „106. Önkormányzat, VI. beruházások, 13.
játszótéri eszközök” alcímre csoportosítottam át.
A rendelet 2. sz. melléklet 106. Önkormányzat V. Egyéb működési célú kiadások, 3.7
Biztos Kezdet áthelyezése a Bölcsődéhez alcímen elkülönített összegből:
- a Sportszervezetek támogatása érdekében a rendelet 2. sz. melléklet 106.
Önkormányzat V. Egyéb működési célú kiadások 2.2.1. Sporttámogatások
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sportszervezeteknek alcím összegét 500 eFt-tal emeltem, melyből 200 eFt a
Dombóvári Spartacus Szövetkezeti Sportegyesület, 200 eFt a Dombóvári Sportiskola
Egyesület, 100 eFt a Dombóvári Úszó Egyesület önkormányzati támogatását növelte.
- az Önkormányzat kisértékű tárgyi eszközeinek beszerzésére 1.200 eFt
összeget csoportosítottam át.
- A rendelet 2. sz. melléklet 106. Önkormányzat III. Dologi kiadások, 35.
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó foglalkoztatási programból nem finanszírozható
munkák fedezete keretből 1.500 eFt-ot a 15.2 Közfoglalkoztatás önerő keretbe
csoportosítottam át.
- A rendelet 2. melléklet 106. Önkormányzat III. Dologi kiadások, 12.
Közvilágítás keretéből 900 eFt-ot a Víztorony világításának kiépítésére, 150 eFt-ot a
rendezvénykeretre (Anna-napi búcsú) csoportosítottam át.
Polgármesteri hatáskörben történt átcsoportosítások:
Dombóvár Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 16/2013. (III. 27.)
önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a rendelet
2. mellékletében található, önkormányzat 2013. évi kiadása 104. Integrált
Önkormányzati Szolgáltató Szervezet, cím III. Dologi kiadások alcím összegéből
5.000 eFt-ot a 109. Önkormányzat cím III. Dologi kiadások alcím 22. Városi
rendezvényekre 170 eFt-ot, 27. Önkormányzati jogalkotás kiadásaira 4.830 eFt-ot
csoportosítottam át.

1.

2.

3.

4.

5.

Polgármesteri keretből nyújtott támogatások
2013.
Támogatott
Cél
Az
Egyesület
szervezésében
Nők Dombóvárért
megrendezésre került TéltemetőEgyesület
túra, valamint Nyárbúcsúztató
elnevezésű
rendezvények
támogatása.
Az
intézmény
100
éves
Illyés Gyula
rendezett
Gimnáziumért Alapítvány évfordulójára
centenáriumi ünnepség támogatása,
valamint Magyari Gábor geológus
professzor előadásával kapcsolatos
költségek finanszírozása.
Az Egyesület által használt
Dombóvári Boxklub
sportlétesítmény
szigetelési
munkálatainak
támogatása,
valamint
sporteszközök
és
felszerelések
beszerzésének
finanszírozása.
Az Egyesület által szervezett Tekerj
D-ride Sport Club
Dombóvár! elnevezésű rendezvény
szervezési költségeihez nyújtott
támogatás.
A németországi Bad Margentheimi
Dombóvári Ifjúsági

Összeg
80.000

180.000

150.000
Felhasznált:
149.026

60.000
Felhasznált:
59.265
160.000

20

Fúvószenekar Közhasznú
Egyesület

6.

Mentsük meg Dombóvárt
Közhasznú Egyesület

7.

Dombóvári Gyermekvilág
Általános Művelődési
Központ
Százszorszáp Óvoda
Egyoldalú
kötelezettségvállalás

8.

9.

Szervátültetettek DélDunántúli Kulturális,
Érdekvédelmi és Sport
Egyesülete

10.

Dombóvári Önkéntes
Polgári Természetőr
Egyesület

11.

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

12.

13.

14.

15.

Szimfónikus Zenekar 2013. május
23. és 30. közötti dombóvári
látogatásával
kapcsolatban
felmerülő költségekhez történő
hozzájárulás.
Az Egyesület által szervezett
Felhőtlen május 1. rendezvényhez
nyújtott támogatás.

120.000
Felhasznált:
112.705

Az
intézmény
szervezésében
megrendezésre
került
óvódás
néptánc fesztivál támogatása.

40.000

Dombóvár Város Önkormányzata
és a Dombóvári Művelődési Ház
Nkft. által szervezett Szerenádbuli
támogatása.
Az
Egyesület
dombóvári
sportolójának, Csuti Jánosnak a
2013. július 26-án indult, a délafrikai Durbanban megrendezésre
került XIX. Világjátékon való
részvétellel kapcsolatban felmerült
költségekhez történő hozzájárulás.
Az Egyesület által létesített
madármegfigyelőhöz, valamint a
DÖPTE
bázis
virágosításához
nyújtott támogatás.

50.000

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

A Dombóvári Horgászbarátok Köre
szervezésében
megrendezett
Parlamenti
Képviselők
Horgászbajnokságára
nyújtott
támogatás.
A szervezet karácsonyi időszakban
Magyar Vöröskereszt
karitatív
Dombóvár Város-Területi felerősödő
tevékenységének támogatása.
Szerve
A németországi társegyesület által
Dombóvár-Kernen I.R.
felajánlott
adományok
Baráti Kör

50.000

86.000

208.265

290.000
Felhasznált:
289.560
34.000

25.000

150.000
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Magyarországra
történő
szállításának segítése.
16. PASZ Dombóvári Amatőr A Róna Kispályás Labdarúgó
35.000
Bajnokság mérkőzéseit hirdető
Sportegyesület
plakátok nyomdai költségeinek
finanszírozása.
17. Dombóvári Kertbarátok Hozzájárulás
az
Egyesület
50.000
működési költségeihez.
Egyesülete
18.
A dombóvári nyugdíjasok részére
25.000
Egyoldalú
szervezett
zenés-táncos
kötelezettségvállalás
összejövetel fellépőjének díjazása.
19.
A Magyar Földrajzi Társaság Tolna
13.080
Egyoldalú
megyei szervezetének támogatása.
kötelezettségvállalás
Monori
Sebestyén
szobrász
50.000
20.
Egyoldalú
alkotásaiból kiállítás szervezése
kötelezettségvállalás
Dombóvár Város Könyvtárban.
21.
Dr. Riesz Adrienn és férje
32.953
Egyoldalú
vendéglátása Dombóváron.
kötelezettségvállalás
23.
Vállalkozói és civil fórum – Dride
50.000
Egyoldalú
Show
formáció
fellépésének
kötelezettségvállalás
finanszírozása.
Összesen:
2.150.000**
Felhasznált:
1.929.854
** A polgármesteri keret összege kötelezettségvállalással terhelt, a megállapodások
alapján fennmaradó rész 2014. év elején került kifizetésre, összegét a 2014. évi
költségvetés fogja tartalmazni.
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Bizottságok átruházott hatáskörben tett intézkedései
2014. június, július
Humán Bizottság
124/2014. (VI. 25.) számú határozatában piaci alapon bérbe adott önkormányzati lakás
bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
125/2014. (VI. 25.) számú határozatában piaci alapon bérbe adott önkormányzati lakás
bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
126/2014. (VI. 25.) számú határozatában piaci alapon bérbe adott önkormányzati lakás
bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
127/2014. (VI. 25.) számú határozatában piaci alapon bérbe adott önkormányzati lakás
bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
128/2014. (VI. 25.) számú határozatában piaci alapon bérbe adott önkormányzati lakás
bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
129/2014. (VI. 25.) számú határozatában piaci alapon bérbe adott önkormányzati lakás
bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
130/2014. (VI. 25.) számú határozatában piaci alapon bérbe adott önkormányzati lakás
bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
131/2014. (VI. 25.) számú határozatában Dombóvár, Arany János tér 26.1. szám alatti
szociális alapon kiadható önkormányzati lakásba bérlő kijelöléséről döntött.
132/2014. (VI. 25.) számú határozatában Dombóvár, Teleki utca 14. F/3. sz. alatti
önkormányzati bérlakásra benyújtott pályázat elbírálásáról döntött.
133/2014. (VI. 25.) számú határozatában Kaposszekcső, Liget ltp. 6/B. I/7. sz. alatti
önkormányzati bérlakásra benyújtott pályázat elbírálásáról döntött.
134/2014. (VI. 25.) számú határozatában Dombóvár, Tanácsköztársaság tér 5. II/3. sz.
alatti önkormányzati bérlakásra benyújtott pályázat elbírálásáról döntött.
135/2014. (VI. 25.) számú határozatában Dombóvár, Tanácsköztársaság tér 5. III/4. sz.
alatti önkormányzati bérlakásra benyújtott pályázat elbírálásáról döntött.
136/2014. (VI. 25.) számú határozatában Dombóvár, Teleki u. 14. I/5. sz. alatti
önkormányzati bérlakásra benyújtott pályázat elbírálásáról döntött.
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Városgazdálkodási Bizottság
111/2014. (VI. 12.) számú határozatában az „Egyesített Szociális Intézmény
Dombóvár, Arany János tér 2. alatti Idősek Otthona épületének lapos tető
szigetelés felújításai munkái” elnevezéssel lefolytatott ajánlatkérési eljárás
eredményéről döntött.
118/2014. (VI. 24.) számú határozatában az Integrált Önkormányzati Szolgáltató
Szervezet „Tisztítószerek beszerzése” elnevezéssel lefolytatott ajánlatkérési
eljárásának eredményéről döntött.
132/2014. (VII. 16.) számú határozatában az „Útépítési, útjavítási munkák elvégzése
Dombóvár város közútjain” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívásának jóváhagyása, és az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők
körének meghatározásáról döntött.
133/2014. (VII. 16.) számú határozatában az önkormányzati tulajdonú építési telkek
eladási árának felülvizsgálatáról döntött.
A bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvek megtekinthetőek az Önkormányzati
Irodán.
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Tájékoztatás a két ülés közötti fontosabb eseményekről

A GYEMSZI és az önkormányzat közötti per állása
A Képviselő-testület döntött arról, hogy a Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatala
által meghozott Dombóvár belterület 2895/1, és a Dombóvár belterület 2905 helyrajzi
számra vonatkozó határozatok bírósági felülvizsgálatát kéri.
Dr. Halmos Péter a keresetlevelet elkészítette és beadta a Szekszárdi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságra. A bíróság a 4.K.27.094/2014/2. szám alatti végzésével
felszólította a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési
Intézetet, hogy a perben lehetősége van Pp. 332. § (5) bekezdése alapján beavatkozni.
A bíróság 8 napos határidőt szabott a GYEMSZI-nek, hogy előterjessze a
nyilatkozatát, hogy kíván-e a perbe beavatkozni.
A Dombóvári Művelődési Ház NKft. és az önkormányzat közötti per állása
A Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. keresetet terjesztett a Dombóvári
Járásbíróság elé, Dombóvár Város Önkormányzatával szemben 7.000.000,- Forint
(2014. január és február hónapra járó) szerződés szerinti pénzbeni támogatás, és annak
késedelmi kamatainak megfizetése iránt. A Művelődési Ház Nonprofit Kft.
ügyvezetője kérte a Bíróságot, hogy a Pp. 156. § (1) bekezdése alapján szíveskedjék
ideiglenes intézkedéssel elrendelni a kereseti kérelemben foglaltak teljesítését.
A Dombóvári Járásbíróság a 2014. március 6-án kelt, és a 2014. március 27. napján
jogerőre emelkedett 3.P.20.094/2014/2. számú végzésével a perre hatáskörének
hiányát állapította meg, és a keresetlevelet a Szekszárdi Törvényszékhez rendelte
áttenni.
A Szekszárdi Törvényszék 2014. április 22. napján kelt 17.G.40.022/2014/3. számú
végzésével a perre szintén megállapította hatásköre hiányát, arra tekintettel, hogy a
felperes keresetében a kötelező önkormányzati feladat teljesítéséhez őt igénybe vevő
alperest kéri a pertárgy értéke alapján járásbírósági hatáskörbe tartozó vagyoni igények
megfizetésére kötelezni, így a per – tárgya folytán – nem tartozik azok közé a cégjogi
és cégek belső működésével kapcsolatos perek közé, amelyek a Pp. 23. § (1) e) pontja
alapján a Törvényszék hatáskörét megalapozzák.
A Pécsi Ítélőtábla Gkk.V.40.138/2014/2. számú végzésével megállapította, hogy a
felmerült hatásköri összeütközés folytán az eljáró bíróság a Dombóvári Járásbíróság.
A Pécsi Ítélőtábla a kijelölés tényéről a Szekszárdi Törvényszéket a 2014.EI.IV.E.16/2
számú hivatkozással értesítette.
A Dombóvári Járásbíróság a 3.G.20.282/2014/2. számú végzésével a feleket idézte
2014. szeptember 8. napján ½. 16 órára.
A Dombóvár Város Önkormányzata képviseletében eljáró ügyvéd képviselni fogja az
önkormányzat azon álláspontját, illetve akaratát, hogy a költségvetési rendeletben a
szerződésben lefektetettnél kevesebb összegben állapította meg a támogatás mértékét.
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A szerződő felek szerződéseiket úgy kötik, hogy az eredeti formájában és tartalmában
alkalmas legyen a szerződési érdek kielégítésére. Előfordulnak azonban a Felek
egymásközti viszonyában vagy körülményeiben olyan változások, melyek a szerződés
módosulását eredményezik. Az önkormányzat az állami támogatás csökkenésére és a
gazdálkodás körülményeiben beálló lényeges változások miatt kevesebb összegben
állapította meg az éves támogatás mértékét, és ez megalapozhatja a szerződéskötés
követően beállt változás figyelembevételét.
Elsőfokú ítélet a polgármester személyhez fűződő jogának megsértése tárgyában
A Szekszárdi Törvényszék megállapította, hogy Tóth Zoltán alperes megsértette Szabó
Loránd felperes jó hírnévhez fűződő személyiségi jogát több képviselő-testületi ülésen
a polgármesterre tett kijelentésével, emiatt 200.000 Ft kártérítés, 30.000 Ft perköltség
és 24.000 Ft eljárási illeték megfizetésére kötelezte.
A Vortex Kft. felé fennálló tartozás bírósági letétbe helyezése
2014. július 31. napján kérdéssel fordultunk Dr. Halmos Péter ügyvédhez a VORTEX
Építő Kft. alvállalkozóival való elszámolás ügyében.
VORTEX ÉPÍTŐ Építőipari és Generálkivitelező Kft. az Empire ’99 Kft.-t
alvállalkozóként bejelentette 2013. október 10-én kelt levelében, mint 10% feletti
alvállalkozót. VORTEX Építő Kft. Ügyvezetője ebben a nyilatkozatában jelezte, hogy
az alvállalkozó nettó 7.477.020,- Forint alvállalkozói díjra jogosult.
Később a VORTEX ÉPÍTŐ Építőipari és Generálkivitelező Kft.
kérésünkre megerősítette bejelentését, és ismételten nyilatkozott 2014.
arról, hogy a szerződésmódosítás következtében az Empire ’99 Kft.
közreműködés mértéke 7.477.020,- Forintra nőtt, így továbbra is
alvállalkozónak minősül.

Ügyvezetője
június 16-án
alvállalkozói
10% feletti

Az Uniós források felhasználásának általános szabálya az, hogy a generálkivitelező
részére a megrendelő első ütemben elutalja az alvállalkozói díjakat, és amennyiben a
fővállalkozó igazolja azt, hogy kifizette a saját alvállalkozóit, azután kerülhet sor arra,
hogy a fennmaradó kivitelezői díjat elutalja a megrendelő.
A VORTEX Építő Kft. 2014. július 15-én kelt leveléhez mellékelt egy ügyvédi
pénzletéti szerződést, mely szerint az Empire ’99 Kft. részére 16.467,- Forint azaz
Tizenhatezer-négyszázhatvanhét forint és Horinfo Kft. részére 1.280.000,- Forint, azaz
Egymillió-kettőszáznyolcvanezer forint összeget letétbe helyez.
A VORTEX Építő Kft. hivatkozva az Empire ’99 Kft.-vel megkötött szerződésére a
következő levonásokat eszközölte az alvállalkozójával szemben.
Empire ’99 Kft:
- garanciális visszatartás: 747.702,- Ft. (számla nem kerül kiállításra, ez csak a
szerződés szerinti pénzügyi visszatartás)
- késedelmi kötbér: 2.977.240,- Ft.
- Megrendelő által nyújtott szolgáltatások, melyet a szerződés szerint
Vállalkozónak kellett volna elvégeznie: 1.283.533,- Ft. (a késedelmi kötbérről
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és a Megrendelő által nyújtott szolgáltatásokról kiállított számlát tájékoztatásul
jelen levelünkhöz csatoltuk).
A VORTEX Építő Kft. hivatkozva a Horinfo Kft.-vel megkötött szerződésére a
következő levonást eszközölte az alvállalkozójával szemben.
Horinfo Kft.
- késedelmi kötbér: 320.000,- Ft.
Dr. Halmos Péter ügyvéd jogi szakvéleményét tárgyi ügyben megküldte.
Az ügyvéd úr álláspontja szerint: „Az Uniós források felhasználási szabályai szerint
további kifizetést Vortex Kft. generálkivitelező irányában Megrendelő Önkormányzat
abban az esetben tehet, amennyiben Vortex Kft. igazolja, hogy „kifizette saját
alvállalkozóit.” Vortex Kft. e tekintetben ügyvédi letétbe helyezéssel igazolta az
álláspontja szerint alvállalkozói részére – különböző levonások után - járó ún. jutó
összegét. Nem vitatottan az ügyvédi letéttel történő teljesítés – amennyiben felek ezt
szerződésükben kifejezetten nem kötötték ki – nem minősül teljesítésnek.”
„A Ptk. 287. §-ának (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy ha a jogosult személye
bizonytalan, lakóhelye, illetőleg székhelye ismeretlen, vagy ha a jogosult
késedelembe esik; a pénz fizetésére, továbbá az értékpapír, vagy más okirat kiadására
irányuló kötelezettséget bírói letétbe helyezéssel is lehet teljesíteni.
Jelen esetben a jogosult személye azért „bizonytalan”, mivel vitatott, hogy az
alvállalkozói követelések biztosítottak ill. rendezettek.
A 2011. évi CVIII. törvény ( a közbeszerzésekről ) a szerződések teljesítésével
kapcsolatban különösen az alvállalkozók érdekeinek védelme érdekében számos újítást
vezetett be, mely egyaránt szolgálja az ajánlattevők és az alvállalkozók megfelelő
kifizetését.
Az új törvény olyan rendszer rendeleti szintű kidolgozásának alapjait adja meg, amely
az alvállalkozók számára az ajánlatkérő általi közvetlen kifizetést biztosítja. Ez több
szempontból is előnyösebb az alvállalkozók számára, különösen arra a szabályra
figyelemmel, amely biztosítja, hogy a nyertes ajánlattevő felszámolás alá kerülése
esetén az igazolt teljesítés alapján az alvállalkozónak közvetlenül járó összeg nem
része a felszámolási vagyonnak.
Rögzítésre kerül, hogy a nyertes ajánlattevő engedményezés vagy a követelés
elzálogosítása útján - érvénytelenség terhe mellett - nem vonhatja el a közvetlen
kifizetésre jogosult alvállalkozók díjának fedezetét.
A Ptk. kivételes esetben a jogosult kezeihez való teljesítés helyett a kötelezettség
tárgyának bírósági letétbe helyezésével is teljesíthet. E lehetőséget a törvény kettős
feltételhez köti. Egyfelől a törvény meghatározza, hogy milyen szolgáltatás esetén
kerülhet sor a bírósági letétre, ezek: a pénz fizetése és értékpapír, illetve más okirat
kiadása. Másfelől a kötelezett csak akkor teljesíthet ilyen módon, ha a jogosult
személye bizonytalan, lakóhelye vagy székhelye ismeretlen, illetve jogosulti
késedelem esetén [lásd Ptk. 302. §].
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A jogosult személye a Ptké. 51. § (1) bekezdésének értelmező rendelkezése szerint
akkor bizonytalan, ha a kötelezett nem tudja megállapítani, hogy ki a szolgáltatás
jogosultja, és ebben önhiba nem terheli. Bizonytalan a jogosult személye pl., ha
vitatott a jogosultak között a szolgáltatásból való részesedés aránya.
A fenti esettől eltérően, ahol a bírósági letétbehelyezést a törvény a kötelezett
választására bízza, egyes esetekben a Ptk. írja elő a bírósági letétbehelyezéssel történő
teljesítési kötelezettséget, így pl. több alanyú szerződés esetén, ha a jogosulti oldalon
többen jogosultak olyan szolgáltatás követelésére, amely nem osztható, bármelyikük
követelheti, hogy a kötelezett valamennyiük javára bírói letétbehelyezés útján
teljesítsen [lásd Ptk. 334. § (3) bek.].
A bírósági letétbe helyezés szabályairól a bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003.
(VII. 2.) IM rendelet ( a továbbiakban: Le ) az irányadó. E jogszabály 32. § (2)
bekezdése rendelkezik arról, hogy amennyiben a jogosult személye vagy a részesedés
mértéke bizonytalan, a bíróság csak akkor adja ki a letétet, ha az igénylő jogosultságát
jogerős bírósági vagy egyéb hatósági határozattal igazolja.
A Le. szabályozza a letét elfogadására, megtagadására vonatkozó nemperes eljárást. A
letét kiutalása tárgyában az a bíróság dönt, amely a letét elfogadásáról határozott,
miután felhívta az igénylőként fellépő személyt, hogy jogosultságát jogerős
(előzetesen végrehajtható) bírósági határozattal, egyidejűleg személyazonosságát az
annak igazolására szolgáló okmánnyal igazolja. [Le. 32. § (1)-(2) bek.]. Irányadó
továbbá a 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet ( a bírósági ügyvitel szabályairól ).”
Dr. Halmos Péter ügyvéd a jogi szakvéleménye összegzéseként javasolja a bíróságon
kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet 18. §-a alapján a kérelem
előterjesztését az illetékes bírósághoz letéttel történő teljesítés érdekében.
Önkormányzati tulajdonba került a DVMSE sporttelep
A DVMSE sportingatlan önkormányzati tulajdonba adásáról szóló szerződést Szabó
Loránd polgármester május 15-én írta alá, amely az MNV Zrt. képviselőjének
szignálását követően 2014. május 29-én lépett hatályba. Azóta megtörtént az ingatlan
Dombóvári Járási Földhivatalnál történő nyilvántartásba vétele, majd június 26-án a
hivatalos birtokba adásra is sor került az MNV. Zrt. és Dombóvár Város
Önkormányzata között.
Önkormányzati segítség az iskolakezdéshez
Dombóvár Város Önkormányzata a város szociálisan rászoruló gyermekei részére
iskolakezdési támogatás címén ötmillió forintot különített el. A szülők a városházán
júliusban és augusztus elején 10 ezer forint értékű iskolai Erzsébet-utalványt
igényelhettek, amelyet augusztus 5-én és 15-én vehettek át.
127 millió forint támogatást kap Dombóvár
Az állam a központi költségvetésből közel 127 millió forintos támogatást nyújt
Dombóvárnak. Szabó Loránd polgármester és dr. Letenyei Róbert jegyző augusztus 7én tartottak sajtótájékoztatót a témában.
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Perköltség megtérítése a polgármester részére
A Szekszárdi Törvényszék 10.Mf.20.046/2013/4. számú jogerős végzésével kötelezte
Dombóvár Város Önkormányzatát, hogy Szabó Loránd részére 15 nap alatt fizesse
meg 20.000,- Ft., azaz húszezer forint fellebbezési perköltséget.
Vonatkozó jogszabályok szerint kell a Képviselő-testület felhatalmazása a Bíróság
ítéletének érvényre juttatásához.
Elkezdte munkáját a „Reflektor” munkacsoport
Európai Uniós és hazai szinten is már több éve tart a 2007-2013-as időszakot felölelő
tervezési szakaszt követő új, 2014-től 2020-ig terjedő tervezési ciklusra való
felkészülés. Európai szinten több általános dokumentum készült el, melyek
meghatározzák az új időszak fejlesztési irányvonalait, az elérni kívánt európai szintű
eredményeket. Ennek kapcsán hazánkban is már évek óta zajlik a „háttérmunka”,
azoknak az alapdokumentációknak a kidolgozása, melyek meghatározó szerepet
játszanak majd a következő fejlesztési periódusban.
Városunkban Szabó Loránd polgármester kezdeményezésére 2013 októberében
megalakult a Reflektor munkacsoport, melynek feladata volt az elkövetkező tervezési
időszakra történő fejlesztési lehetőségek, projekt kezdeményezések összegyűjtése,
kidolgozása, véleményezése. A csoportban helyet kapott minden olyan
területfejlesztési szakember, pályázatíró, építész és egyéb szakértő (kultúra, szociális
szféra, sport, környezet- és természetvédelem), aki munkájával és szaktudásával hozzá
tudott járulni egy magasabb színvonalú, teljesebb fejlesztési terv kidolgozásához. A
csoport munkáját a helyi projekt elképzelések összegyűjtése mellett a megyei szintű
fejlesztési dokumentum (koncepció) kidolgozásához szükséges információszolgáltatással, a koncepció véleményezésével kezdte. Ezután a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében finanszírozható projektekhez
készítettek elő megyei szintű gazdaságfejlesztési-, kistérségi fejlesztési-valamint az
ágazati operatív programokhoz kapcsolódó részprogramokat. Ezt követően a Reflektor
munkacsoport a helyi erőforrásokra összpontosítva, a magasabb szintű
dokumentumokhoz való illeszkedés figyelembevételével kidolgozta Dombóvár város
2014-2020 tervezési időszakra szóló fejlesztési tervét, az Ivanich-tervet, melyet a
város honlapján (www.dombovar.hu) mindenki megismerhet. 2013. december 18-án a
DOKK rendezvényközpont épületében vállalkozói és civil fórum keretében került
bemutatásra az Ivanich Antal nevével fémjelzett városfejlesztési terv, amely
tartalmazza Dombóvár számára a 2014-2020-as új uniós fejlesztési időszak
elképzeléseit. Mind a tervek mind a különleges bemutató nagy sikert aratott.
Reméljük, hogy városunk minél több partnerre lel az elképzelések megvalósításában,
hogy azokból a lehető legtöbb megvalósulhasson!
Szociális összefogás a nem működő Kerekasztal helyett
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2003. (VIII. 26.)
rendelete szól a szociális szolgáltatásokról. Ebben hozta létre a Helyi Szociálpolitikai
Kerekasztalt is, mely 2010 októberéig kifogástalanul működött. A Kerekasztal
vezetésével egy 2011. szeptemberi – ma is érvényben lévő – határozat a mindenkori
szociális ügyekkel foglalkozó bizottság elnökét bízza meg. A Helyi Szociálpolitikai
Kerekasztalt már évek óta nem ült össze.
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Erre pedig nagy szükség lenne, hiszen a lakosság egyre nagyobb mértékű
elszegényedését a segélyben és egyéb juttatásokban részesülők folytonosan növekvő
száma jól bizonyítja. Szükség lenne tehát a minél nagyobb mértékű segítségnyújtásra
és ennek a lehető legmagasabb szintű koordinálására. Ennek érdekében hívott össze
Szabó Loránd polgármester egy egyeztetést október 21-ére. Ezen részt vettek a
dombóvári nyugdíjas szervezetek, a vöröskereszt, a szociális intézmények, az
egyházak, a roma egyesület képviselői, valamint az önkormányzat szociális
osztályának munkatársai. Ezen az összejövetelen mindenki egyetértett abban, hogy
valóban szükség van az egyeztetésre, a feladatok megosztására, koordinálására. A
jelenlévők elhatározták, hogy az ezentúl rendszeressé váló összejöveteleiken mindenki
beszámol arról, hogy hogyan tudja segíteni a rászorulókat és ahhoz milyen segítséget
kér a többiektől. A Városháza dolgozóira vár az a feladat, hogy minél szélesebb
rétegekhez juthasson el egy-egy szervezet segítsége és minél többen értesüljenek a
rászorulók közül a segítségről.
A közelgő Adventi időszakban a karitatív tevékenységek egyre inkább
megszaporodnak. Városunkban – ehhez kapcsolódóan – először az evangélikus egyház
fog ételt osztani november végén. Az egyeztetésen már több helyről is ígéretet kaptak
az ebben történő közreműködésre. A következő összejövetelen a kezdeményezésben
résztvevők nemcsak a feladatokat egyeztetik, hanem nevet is választanak a szociális
összefogásnak.
A december 5-én a megalakult szociális kerekasztal – mely a STég (Segítünk Téged)
elnevezést kapta – tagjai már konkrét eredményekről is beszámolhattak. Szabó Szilárd
az evangélikus egyház képviseletében beszámolt az általuk kezdeményezett ételosztási
akcióról, melynek folytatására még karácsony előtt sor kerül. Megköszönte a többi
szervezet ételosztásban nyújtott segítségét és szólt a további egyeztetés, valamint a
kommunikáció fontosságáról is. Berta János javaslatára a STég szerepet vállal a
romániai Bélfenyér árvaházának támogatásában. Ide december 7-én indul egy kis
csapat, amely az adományokat viszi az árvaház – zömmel magyar származású –
lakóinak. A Baptista Gyülekezet részéről Király László a cipősdoboz akciójukhoz kért
segítséget a többiektől. Bosnyák Gábor a Biztos Kezdet Gyerekház decemberi
rendezvényeire invitálta a megjelenteket. Széll Mihályné, a dombóvári plébánia
Karitasz csoportjának koordinátora a tartós élelmiszercsomagok kiszállításához kért
segítséget és felhívta a figyelmet egy jótékonysági rendezvényre. Szabó Loránd
polgármester az önkormányzat szociális híreit adta közre és bemutatta a Szepessi
utcában (a volt állatorvosi rendelő helyén) kialakított STég irodát, valamint az iroda
segítőjét.
Rieger Erika javaslatára a STég következő találkozójának házigazdája a Presidium
Közhasznú Egyesület lesz.
Sokrétű tevékenységet végzett a STég Iroda
A karácsonyt megelőző időszakban a STég Iroda igen összetett jótékonysági
tevékenységet koordinált.
December 19-én az iroda adott otthont a játszóháznak, melynek keretében a
gyermekek karácsonyi képeket, ajándékokat, díszeket készíthettek.
Az Új Kezdet Roma Egyesület a baptista és a metodista egyházzal karöltve még
december 23-án osztotta szét azokat a csomagokat, amelyeket az egyesület tagjai és a
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velük egyetértők állítottak össze a rászorulók számára. Az egyesület egyik célja a
rászorulók megsegítése, melynek egyik jól megvalósult eredménye volt a karácsony
előtti ajándékosztás.
Ugyanezen a napon nyújtottak segítséget az iroda munkatársai a rászorulók számára
felajánlott meleg étel osztásában. Szintén a karácsony előtti időszakban működtek
közre azoknak az ajándékoknak, kalácsoknak, teának az osztásában, melyet a
Dombóvár-Kernen I.R. Baráti Kör ajánlott fel a rászorulóknak.
Nagy sikerrel mutatta be terveit a Reflektor munkacsoport
Európai Uniós és hazai szinten is már több éve tart a 2007-2013-as időszakot felölelő
tervezési szakaszt követő új, 2014-től 2020-ig terjedő tervezési ciklusra való
felkészülés. Európai szinten több általános dokumentum készült el, melyek
meghatározzák az új időszak fejlesztési irányvonalait, az elérni kívánt európai szintű
eredményeket. Ennek kapcsán hazánkban is már évek óta zajlik a „háttérmunka”,
azoknak az alapdokumentációknak a kidolgozása, melyek meghatározó szerepet
játszanak majd a következő fejlesztési periódusban.
Városunkban Szabó Loránd polgármester kezdeményezésére 2013 októberében
megalakult a Reflektor munkacsoport, melynek feladata az elkövetkező tervezési
időszakra történő fejlesztési lehetőségek, projekt kezdeményezések összegyűjtése,
kidolgozása, véleményezése. A csoportban helyet kap minden olyan területfejlesztési
szakember, pályázatíró, építész és egyéb szakértő (kultúra, szociális szféra, sport,
környezet- és természetvédelem), aki munkájával és szaktudásával hozzá tud járulni
egy magasabb színvonalú, teljesebb fejlesztési terv kidolgozásához. A csoport
munkáját a helyi projekt elképzelések összegyűjtése mellett a megyei szintű fejlesztési
dokumentum (koncepció) kidolgozásához szükséges információ-szolgáltatással, a
koncepció véleményezésével kezdte. Ezután a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) keretében finanszírozható projektekhez készítettek elő
megyei szintű gazdaságfejlesztési-, kistérségi fejlesztési-valamint az ágazati operatív
programokhoz kapcsolódó részprogramokat. Ezt követően a Reflektor munkacsoport a
helyi erőforrásokra összpontosítva, a magasabb szintű dokumentumokhoz való
illeszkedés figyelembevételével kidolgozta Dombóvár város 2014-2020 tervezési
időszakra szóló fejlesztési tervét, az Ivanich-tervet, melyet a város honlapján
(www.dombovar.hu) mindenki megismerhet. A 2013 decemberére elkészült
munkaváltozatot széleskörű társadalmi egyeztetésen kívánja véleményeztetni a
munkacsoport, hogy aztán 2014 januárjának végére letegye az asztalra a város
intelligens, fenntartható és inkluzív fejlesztését biztosító tervgyűjtemény végleges
változatát.
December 18-án a DOKK rendezvényközpont épületében vállalkozói és civil fórum
keretében került bemutatásra az Ivanich Antal nevével fémjelzett városfejlesztési terv,
amely tartalmazza Dombóvár számára a 2014-2020-as új uniós fejlesztési időszak
elképzeléseit. Mind a tervek mind a különleges bemutató nagy sikert aratott.
Reméljük, hogy városunk minél több partnerre lel az elképzelések megvalósításában,
hogy azokból a lehető legtöbb valósulhasson meg!
Sokrétű feladatokkal léptek munkába a roma referensek
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Dombóvár Város Önkormányzata decemberben kötött megállapodási szerződést
Ligorovics Zsolttal és Világos Csabával, akik ezentúl a roma referensi teendőket látják
el. Főbb feladatuk, hogy közreműködjenek a STég Iroda működtetésében, felkeressék
és segítsék a hátrányos helyzetű családokat. Csatlakozzanak az országos
adománygyűjtő akciókhoz, segítsenek az adománygyűjtésben és az ajándékoknak a
hátrányos helyzetűekhez juttatásában. Tájékoztassák a roma lakosságot az őket érintő
helyi közügyekről, vonják be a romákat az őket érintő helyi nemzetiségi ügyekbe.
Szervezzenek ifjúsági programokat, kísérjék figyelemmel a pályázati lehetőségeket és
a roma tanulók tanulmányait segítő támogatási programokat, pályázatokat.
Kerényi Zsolt képviselő tartozása
A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal jogelődje, a Dombóvár Város
Polgármesteri Hivatal és Kerényi Zsolt 7200 Dombóvár, Gárdonyi u. 14. sz. alatti
lakos volt alpolgármester között 2010. december 21. napján megállapodás jött létre,
melynek 3. és 5. pontjából kitűnően a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
tulajdonát képező mobiltelefon készülék korlátozott forgalmú használatára lett Kerényi
Zsolt részére biztosítva.
A megállapodás 6. pontja rögzítette, hogy a biztosított összegű lebeszélhetőséget
meghaladóan és az ingyenesen küldhető sms-ek számát meghaladóan a telefon
használatával kapcsolatosan felmerülő költségek viselésére már Kerényi Zsolt köteles.
Kerényi Zsolt 2012. év szeptemberében és 2012 decemberében a telefon segítségével
autópálya díjat fizetett, ennek – a hivatal által 2012. év szeptemberében és 2012.
decemberében kiállított számlák alapján leszámlázott – költségét azonban a mai napig
nem fizette meg.
Önkormányzat kimutatása szerint
- a 2012.09.24. napján kelt, E-12-200 számú számla alapján fennálló és
2012.10.11. napján esedékessé vált 3.175,- Ft összeg,
- a 2012.09.24. napján kelt, E-12-201 számú számla alapján fennálló és
2012.10.11. napján esedékessé vált 3.175,- Ft összeg és
- a 2012.11.29. napján kelt, E-12-246 számú számla alapján fennálló és
2012.12.09. napján esedékessé vált 6.350,- Ft összeg kiegyenlítése nem történt
meg, holott a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal írásbeli felszólításait
követően a tartozását Kerényi Zsolt sem vitatta.
Mindezek alapján megbíztam Dr. Erdélyi Ildikó Ügyvédnőt, hogy Kerényi Zsolt 7200
Dombóvár, Gárdonyi u. 14. szám alatti lakosa ellen a 15.875,- Ft. és járulékai tartozás
megfizetése ügyében az esetleges peres eljárásra is kiterjedően jogi képviselőként
eljárjon. Kerényi Zsolt ellentmondással élt a tartozása ügyében, ezért az eljárás „perré
alakult”.
Újabb fejlemények az ügyben:
A Dombóvári Járásbíróság a 4.P.20.107/2014/3. szám alatt idéző végzést bocsátott ki a
felperes, és Kerényi Zsolt alperes ellen. Az idéző végzés kiállításának oka az volt,
hogy a telefon-használati díj megfizetése iránt indított perben a kibocsátott fizetési
meghagyást az alperes Kerényi Zsolt kellő időben ellentmondással támadta meg. A
bíróság a feleket 2014. április 8. napján 8 óra 30 percre idézte a per első tárgyalására.
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A Dombóvári Járásbíróság 2014. május 24-én meghozott ítéletében elmarasztalta
Kerényi Zsolt alperest, egyben kötelezte a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
részére 15.875 Ft telefonhasználati díj megfizetésére. Ezen felül kötelezte az alperest
15.000 Ft eljárási illeték, valamint 12.700 Ft perköltség kifizetésére is. Az ítélet
jogerőssé vált.
Az ítélet alapján Kerényi Zsolt kifizette a 12.700.- Ft perköltséget és az ítélet szerinti
15.875,-Ft tőketartozás helyett 18.875,-Ft összeget utalt át, ugyanakkor az 5000,-Ft
eljárási illeték megfizetésére nem került sor, viszont így az ítélet szerint az
önkormányzatnak járó összegből összesen 2000,-Ft-ot még nem egyenlített ki.
Megállapodás Dombóvár Város Önkormányzata és a Primus-Press Kft. között
Április 30-án, szerdán, a Városháza Ujváry termében írt alá Monostori Kitti ügyvezető
és Szabó Loránd polgármester egy szerződést. Ennek alapján a Primus-Press Kft. az
általa kiadott, kétheti rendszerességgel megjelenő, „Dombóvár és Környéke” közéleti
lapban 4 oldalban megjelenteti Dombóvár Város Önkormányzata, bizottságai, hivatala
valamint intézményei híreit és eseményeit.
Kormányhivatal tájékoztatása jegyzőkönyv-hitelesítés megtagadásának ügyében
Dr. Letenyei Róbert jegyzővel közösen levelet intéztem a Tóth Zoltán képviselő úrhoz,
amelyben kifejtettük részletes álláspontunkat. A levélben rögzítettük, hogy Tóth
Zoltán képviselő a jegyzőkönyv-hitelesítést jogszerűtlenül tagadta meg.
Miután Tóth Zoltán Képviselő a testületi ülésen felolvasott és utána részére átnyújtott
levélben foglaltaknak nem tett eleget, a Tolna Megyei Kormányhivatalhoz fordultam a
törvényes állapot helyreállítása érdekében.
A Tolna Megyei Kormányhivatal TOB/22/732-2/2014. ügyiratszámú levelében
megküldte a szakmai tájékoztatását. A Tolna Megyei Kormányhivatal egyértelműen
leszögezte, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítő feladata arra korlátozódik, hogy – eleget
téve az SZMSZ 50. § (6) bekezdésében rögzített kötelezettségének – a jegyzőkönyv
aláírásával igazolja, hogy az ülésen elhangzottak a valóságnak megfelelően kerültek a
jegyzőkönyvben rögzítésre.
A jegyzőkönyv-hitelesítőnek tehát nem feladata a képviselő-testületi működés
törvényességének vizsgálata, így – álláspontunk szerint – jogszabálysértés észlelésére
hivatkozással a jegyzőkönyv hitelesítését sem tagadhatja meg.
A Kormányhivatal összegzésként elvi éllel megállapította, hogy a jegyzőkönyv–
hitelesítői kötelezettségének a képviselő jogszabálysértés észlelése esetén is eleget kell
tennie, tekintettel arra, hogy aláírásával kizárólag a jegyzőkönyv valóságtartalmát
igazolja.
RENDEZVÉNYEK:
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Könyvstaféta
A 85. Ünnepi Könyvhét alkalmából 2014. június 13-án péntekre szervezte Dombóvár
Város Könyvtára Könyvstaféta programját Dombóvár Város Önkormányzatával
együttműködve.
„Egy éjszaka, sok-sok kerék, tizenkét kiállítás”
Ezzel a mottóval került megrendezésre június 21-én a Múzeumok Éjszakája
elnevezésű kulturális program Dombóváron.
Civil Fesztivál
Június 28-án szombaton a művelődési ház és környéke adott otthont a Civil
Fesztiválnak. Idén – a tavalyihoz hasonlóan – a Fesztivál Vándordíját a
közönségszavazatok alapján a Dombóvári Kertbarát Egyesület kapta gyönyörű
standjáért.
Kiosztották az idei Civil Díjakat
A Civil Fesztiválon nívós gálaműsor keretében kerültek kiosztásra az idei Civil Díjak,
melyeket Hosszú Sándor Gergely (mint a Civil Tanács alelnöke) adott át Nagy Sándor
nyugalmazott iskolaigazgatónak és a Dombóvári Kertbarát Egyesület képviselőjének,
Kovács Jánosnak.
Főhajtás az elhurcoltak emlékére
Június 29-én 14 órától megemlékezést tartottak a Deák Ferenc utcai zsinagógában a
holokauszt dombóvári áldozatai emlékére. A megemlékezés után került sor dr. Riesz
József emléktáblájának avatására az Arany János tér 26. számú háznál.
Emlékezés a II. Világháború újdombóvári bombázásának áldozataira
70 évvel ezelőtt, 1944. június 30-án következett be városunkban – az akkor még két
külön testvérközségként élő (Ó)Dombóváron és Újdombóváron – az egyik legnagyobb
tragédia, az amerikai légierő bombázása. Június 29-én ennek évfordulóján az
áldozatokra emlékezni és a pusztítást felidézni jöttek össze az emlékezők az
újdombóvári templomhoz.
Remek hangulatú Anna nap a Szőlőhegyen
Július 26-án, a dombóvár-szőlőhegyi Anna napi búcsú a 10 órakor kezdődő
szentmisével vette kezdetét. A délutáni programok kezdetét a körhinták beindulása
jelezte, a nagysátor színpadán 16 órától sorra léptek fel neves előadók. Mindenkinek,
aki kilátogatott a rendezvényre az volt a véleménye, hogy remek hangulatú,
programokban gazdag volt az idei Anna napi búcsú.
A száz évvel ezelőtt történtekre emlékeztek
Az I. világháború kitörésére, eseményeire, hősi halottaira emlékeztek a Dombóvári
Helytörténeti Gyűjteményben a Dombóvár Város Önkormányzata és a Dombóvári
Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület által közösen szervezett programon
2014. július 28-án, a háború kitörésének 100. évfordulóján.
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I/1.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját
a 2013. évben hozott:
157/2013. (IV. 25.), 165/2013. (IV. 25.), 376/2013. (XI. 28.)
lejárt határidejű határozat végrehajtásáról elfogadja.
I/2/1.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját
a 2014. évben hozott:
40/2014. (I. 30.), 43/2014. (I. 30.), 96/2014. (II. 27.), 116/2014. (III. 4.), 157/2014.
(IV. 10.), 187/2014. (V. 29.), 197/2014. (V. 29.), 198/2014. (V. 29.), 205/2014. (V.
29.), 232/2014. (V. 29.)
lejárt határidejű határozat végrehajtásáról elfogadja.
I/2/2.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját
a 2014. évben hozott:
238/20214. (V. 29.), 248/2014. (V. 29.), 250/2014. (VI. 13.), 252/2014. (VI. 13.),
253/2014. (VI. 13.), 267/2014. (VI. 26.), 268/2014. (VI. 26.), 311/2014. (VI. 26.),
312/2014. (VI. 26.), 313/2014. (VI. 26.)
lejárt határidejű határozat végrehajtásáról elfogadja.
I/2/3.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját
a 2014. évben hozott:
314/2014. (VI. 26.), 315/2014. (VI. 26.), 316/2014. (VI. 26.), 323/2014. (VI. 26.),
326/2014. (VI. 26.), 328/2014. (VI. 26.), 329/2014. (VI. 26.), 330/2014. (VII. 8.),
331/2014. (VII. 8.), 333/2014. (VII. 8.)
lejárt határidejű határozat végrehajtásáról elfogadja.
I/3.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatok
végrehajtási határidejét a következők szerint meghosszabbítja:
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2014. augusztus 30-ig: 131/2014. (IV. 10.)
2014. szeptember 30-ig: 337/2013. (X. 31.), 356/2013. (X. 31.), 10/2014. (I. 30.),
147/2014. (IV. 10.), 178/2014. (IV. 24.), 319/2014. (VI. 26.), 320/2014. (VI. 26.),
325/2014. (VI. 26.)
2014. október 31-ig: 331/2012. (XI. 5.)
2014. december 31-ig: 354/2013. (X. 31.), 365/2013. (XI. 28.)
II/1.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott
hatáskörben tett intézkedéseiről szóló beszámolót elfogadja.
II/2.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bizottságainak átruházott
hatáskörben tett intézkedéseiről szólót beszámolót elfogadja.
III/1.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi, két ülés közötti
fontosabb szakmai eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja.
1. A GYEMSZI és az önkormányzat közötti per állása
2. A Dombóvári Művelődési Ház NKft. és az önkormányzat közötti per állása
3. Elsőfokú ítélet a polgármester személyhez fűződő jogának megsértése tárgyában
4. A Vortex Kft. felé fennálló tartozás bírósági letétbe helyezése
5. Önkormányzati tulajdonba került a DVMSE sporttelep
6. Önkormányzati segítség az iskolakezdéshez
7. 127 millió forint támogatást kap Dombóvár
8. Perköltség megtérítése a polgármester részére
9. Elkezdte munkáját a „Reflektor” munkacsoport
10. Szociális összefogás a nem működő Kerekasztal helyett
III/2.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi, két ülés közötti
fontosabb szakmai eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja.
1.
2.
3.
4.
5.

Sokrétű tevékenységet végzett a STég Iroda
Nagy sikerrel mutatta be terveit a Reflektor munkacsoport
Sokrétű feladatokkal léptek munkába a roma referensek
Kerényi Zsolt képviselő tartozása
Megállapodás Dombóvár Város Önkormányzata és a Primus-Press Kft. között
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6. Kormányhivatal tájékoztatása jegyzőkönyv-hitelesítés megtagadásának ügyében

III/3.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi, két ülés közötti
városi rendezvényekről szóló tájékoztatót elfogadja.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Könyvstaféta
„Egy éjszaka, sok-sok kerék, tizenkét kiállítás”
Civil Fesztivál
Kiosztották az idei Civil Díjakat
Főhajtás az elhurcoltak emlékére
Emlékezés a II. Világháború újdombóvári bombázásának áldozataira
Remek hangulatú Anna nap a Szőlőhegyen
A száz évvel ezelőtt történtekre emlékeztek
IV.
Határozati javaslat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet
13. § (13) bekezdése alapján nem járul hozzá a Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 31.,
valamint a Dombóvár, Deák F. u. 13. alatti ingatlan vásárlására vonatkozó döntésnek a
rendelet szerint hatáskörrel rendelkező önkormányzati szerv elé történő terjesztéséhez,
és a vásárlásra vonatkozó döntés előkészítése során értékbecslés megrendeléséhez.
V.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a VORTEX ÉPÍTŐ
Építőipari és Generálkivitelező Kft. részére, a fennmaradó fővállalkozói, szerződés
szerinti (késedelmi kötbérrel csökkentett) kivitelezési összeg bírósági letéttel történő
teljesítésével.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Halmos Péter
ügyvédet, hogy a letéttel történő teljesítés érdekében terjessze elő a kérelmet az
illetékes bíróságon.
Határidő: 2014. szeptember 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda

Szabó Loránd
polgármester

