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1. számú előterjesztés
Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének

2015. január 29-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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99/2012. (III. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. december 31.
Feladat:
Közlekedési táblák felújítása, cseréje, gyalogos-átkelőhelyek létesítése a Hunyadi
téren és a vasútállomásnál.
Végrehajtás:
A táblák cseréje fokozatosan történik, a gyalogátkelőhelyek tervezése megtörtént,
jelenleg az engedélyezési eljárás folyik a Közlekedési Hatóságnál. Kérem a határidő
meghosszabbítását 2015. május 31-ig.
300/2013. (IX. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. december 20.
Feladat:
Szociális intézmények akadálymentesítése.
Végrehajtás:
A Tervezés részben megtörtént, a 2015. évi költségvetésből lesz lehetséges a
megvalósítás. Kérem a határidő meghosszabbítását 2015. december 31-ig.
354/2013. (X. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. december 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 dombóvári 0302/9 és a 0300/4 hrsz-ú ingatlanok önálló ingatlanonként történő
kialakítása lezárult. A Kft. kérte a haszonbérleti szerződések megkötésének
elhalasztását addig, amíg a törvényi előírásnak (1800 ha terület alá kell menniük) nem
tud megfelelni. Kérem a határidő meghosszabbítását 2015. december 31-ig.
365/2013. (XI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. december 31.
Feladat:
1. A dombóvári víziközmű-hálózat üzemeltetőjével egyeztetés lefolytatása az előre
fizetős fogyasztásmérők felszerelésének lehetőségéről.
2. 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:
1. Az előre fizetős órákról a DRV Zrt.-vel 2014. január 23-án történt egyeztetésen a
tájékoztatást megkaptuk. E szerint egy óra beszerzési ára kb. 40 eFt+ÁFA, ehhez
jön még a terveztetés, engedélyeztetés és a kivitelezés díja. A szükséges költségek
fedezetére a 2015. évi költségvetés előterjesztésében teszünk javaslatot.
2. Az ingatlanok szennyvízelvezetési munkálataira vonatkozó árajánlatot áprilisban
megkaptuk. A Jókai u. 13. alatti ingatlan ivóvíz-bekötési feladataival kapcsolatban
az NKft. 2014. áprilisban írt levelet, melyben további egyeztetést kért. Kérem a
határidő meghosszabbítását 2015. június 30-ig.
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5/2014. (I. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. december 31.
Feladat:
Szerződéskötés a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzattal kisbusz
beszerzésére irányuló pályázatához önrész biztosításáról.
Végrehajtás:
A támogatási szerződés megkötésre került, az önrész átadásának határideje 2015.
január 31. napja. A nemzetiségi önkormányzat megrendelte a buszt, várhatóan március
folyamán lehet átvenni.
319/2014. (VI. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2015. január 31.
Feladat:
Kutyafuttató helyek kijelölésével kapcsolatban szakmai szervezetekkel egyeztetések
lefolytatása, költségek felmérése, az eredmény képviselő-testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
Az érdekelt szervezetekkel történt egyeztetések alapján javaslom a határozat
visszavonását.
356/2014. (VIII. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2015. január 1.
Feladat:
A Gyöngyvirág körút, Hóvirág utca és a Dália utca által határolt közterület Szent
László térre való elnevezésével kapcsolatos intézkedések megtétele.
Végrehajtás:
Az új elnevezés címnyilvántartáson történő átnevezésére egyelőre nem került sor a
többi utcanévváltozáshoz hasonlóan. A közterületek és címek nyilvántartására szolgáló
új rendszer bevezetése miatt nem volt lehetőség a változás technikai átvezetésére.
Emiatt javaslom a határidő meghosszabbítását 2015. február 15-ig.
376/2014. (VIII. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. december 31.
Feladat:
A bérlakás-értékesítések további végrehajtásához szükséges jognyilatkozatok
megtétele, adásvételi szerződések tartalmának jóváhagyása, aláírása.
Végrehajtás:
A kijelölt lakások értékesítése érdekében a szükséges intézkedések folyamatosak.
393/2014. (X. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. december 31.
Feladat:
Együttműködési megállapodás kötés a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási
NKft.-vel az általa ellátott közfeladatok ellátásához közfoglalkoztatottak
igénybevételéről.
Végrehajtás:
A cégnél bekövetkezett vezetőváltás miatt egyelőre nem került aláírásra a
megállapodás, emiatt javaslom a határidő meghosszabbítását 2015. február 15-ig.
400/2014. (X. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. december 31.
Feladat:
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A Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába történő delegálás kezdeményezése az
érintett térségi önkormányzatok felé.
Végrehajtás:
A határozatot elküldtük a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás részére.
404/2014. (XI. 13.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. december 31.
Feladat:
Szerződéskötés - Mászlony településrész vízellátását biztosító víziközmű
létesítmények elhelyezése céljából - a Dombóvár külterület 091/642. hrsz.-ú szántó
ingatlan vásárlásáról azzal, hogy a vételárat az ingatlanon beruházó Dombóvár és
Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás fizeti meg.
Végrehajtás:
A szerződés elkészült, aláírása nem történt meg a Társulás képviseletében eljárásra
jogosult személy hiányában. A Társulási Tanács tisztújító ülésének összehívására
2015. január 16-ára került sor, mely határozatképtelen volt, az újabb ülés időpontja
2015. január 20-a. Javaslom a határidő meghosszabbítását 2015. február 28-ig.
409/2014. (XI. 13.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. december 31.
Feladat:
A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. taggyűlésén jogi eljárások
megindításának kezdeményezése.
Végrehajtás:
A taggyűlésen egyelőre nem tárgyalt erről a kezdeményezésről. A Dombóvár és
Környéke Víz- és Csatornamű Kft. számára hátrányos, 2013 előtt létrejött
jogügyeletek miatti felelősségrevonás céljából, akkor indokolt eljárást indítani,
amennyiben a még folyamatban lévő ügyek lezárulnak. Javaslom a határidő
meghosszabbítását 2015. június 30-ig.
413/2014. (XI. 13.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. december 31.
Feladat:
Adásvételi szerződés kötés a Dombóvár, Hunyadi tér 27. II/9. szám alatti
önkormányzati tulajdonú lakásra, a vevő által igényelt hitel biztosítékául jelzálogjog,
valamint elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése az önkormányzat javára.
Végrehajtás:
A vevő kérte az értékesítési folyamat szüneteltetését, mivel a lakás vételárához
felveendő hitelhez nem tudja biztosítani a bank által kért plusz fedezetet. Kérem a
határidő meghosszabbítását 2015. május 31-ig.
414/2014. (XI. 13.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. december 30.
Feladat:
Szerződéskötés a DMK Dombóvári Műanyagipari Kft.-vel az önkormányzat
tulajdonában lévő, Gyár u. 16. alatti ingatlanból 2468 m2 eladására, valamint a Kft.
tulajdonában lévő 2924 hrsz.-ú ingatlanból 91 m2 vételére.
Végrehajtás:
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A telekalakítási eljárás folyamatban van, a jogerős engedély várható ideje 2015. január
30. Szerződéskötés csak a telekalakítás befejezése után lehetséges, ezért kérem a
határidő meghosszabbítását 2015. május 31-ig.
418/2014. (XI. 13.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. december 31.
Feladat:
A Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás társulási ülése
összehívásának kezdeményezése, az ülésen a következők képviselete:
1. Új elnök és alelnök megválasztása,
2. A társulási megállapodás 2014. november 7-én elfogadott módosítása ismét
kerüljön megtárgyalásra, a módosítás terjedjen ki arra, hogy az elnök
megválasztása az önkormányzati ciklushoz igazodjon, Dombóvár lakosságszáma
kerüljön rögzítésre, a tanácsi döntések során a teljes dombóvári települési
lakosságszám kerüljön figyelembevételre.
Végrehajtás:
A Társulási Tanács tisztújító ülésének összehívására 2015. január 16-ára került sor,
mely határozatképtelen volt, a 2015. január 20-ai újabb ülésen már kellő számban
megjelentek a Társulási Tanács tagjai. Az elnöknek javasolt tanácstag nem kapta meg
a minősített többséget, így a Társulásnak egyelőre nincs elnöke. Emiatt a Társulási
Tanács rendelkezett a kötelezettségvállalásra jogosultról, illetve a Társulás
képviseletére felhatalmazott tanácstagoknak a Magyar Államkincstár felé történő
bejegyeztetéséről. A Tanács elfogadta a társulási megállapodás módosítására irányuló
kezdeményezést.
419/2014. (XI. 13.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. december 15.
Feladat:
A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának ülésén a
következők képviselete:
1. A Társulás elnöke az önkormányzati ciklus időtartamára a Társulási Tanácsban
Dombóvár Város Önkormányzatát delegáltként képviselő Dombóvár város
polgármestere legyen,
2. A társulás székhelye Dombóváron legyen, a munkaszervezeti feladatokat a
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal lássa el.
Végrehajtás:
A Társulás felé jeleztük a kezdeményezést, az ülés időpontjáról egyelőre nincs
információ. Javaslom a határidő meghosszabbítását 2015. február 28-ig.
422/2014. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2015. január 1.
Feladat:
Szerződéskötés az Allianz Hungária Zrt.-vel a Kincstári Megtakarítási Program
elnevezésű, a polgármester 6 havi illetményének megfelelő végkielégítése
kifizetéséhez szükséges biztosítási összegről.
Végrehajtás:
A szerződés megkötésre került.
423/2014. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. december 31.
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Feladat:
A szigeterdei lakótorony használatára
meghosszabbítása 2015. december 31-ig.
Végrehajtás:
Megtörtént.

Őri

Nándorral

kötött

szerződés

424/2014. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. december 31.
Feladat:
Teufelné Glaub Ágnes óvodavezető kinevezésének módosítása nemzetiségi pótlék
megállapítása miatt.
Végrehajtás:
Aláírtam a kinevezés módosítását.
425/2014. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2015. január 15.
Feladat:
Az ÖKO-Dombó NKft. folyószámlahitel felvételének támogatása – a határozatban
foglalt feltételekkel – az Nkft. taggyűlésén. Szükség esetén a készfizető kezességi
nyilatkozat, a zálogszerződés, valamint a folyószámlahitel szerződéssel kapcsolatos
nyilatkozatok aláírása.
Végrehajtás:
Az ÖKO-Dombó NKft. pályáztatási eljárás után 5 ajánlatot kapott, melyek elbírálása
jelenleg tart. Kérem a határidő meghosszabbítását 2015. február 28-ig.
426/2014. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. december 31.
Feladat:
Szerződéskötés a Dombóvári Német és a Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal a
Bezerédj u. 14. alatti irodaházban helyiségek ingyenes használatba adásáról.
Végrehajtás:
A szerződés megkötésre került.
427/2014. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-vel a települési folyékony hulladék
elszállítására, ártalommentes elhelyezésére kötött közszolgáltatási szerződés
meghosszabbítása 2015. június 30-ig.
Végrehajtás:
A szerződés meghosszabbításra került.
428/2014. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. december 31.
Feladat:
A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. taggyűlésén a Kft. társasági
szerződése módosításának képviselete a következőkkel:
- törzstőke leszállítása,
- telephelyek és fióktelepek törlése,
- felügyelőbizottság létszáma, összetétele.
Végrehajtás:
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A taggyűlés elfogadta a társasági szerződés módosítását.
429/2014. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. december 31.
Feladat:
A Dombóvári Boxklubbal a Kinizsi u. 37. alatti ökölvívóterem térítésmentes
használatára kötött szerződés meghosszabbítása 2019. december 31-ig.
Végrehajtás.
Megtörtént.
430/2014. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 1. 2014. december 31.,
2. 2015. január 15.
Feladat:
1. A Katona József u. 37. alatti sporttelep térítésmentes használatba adásáról
szerződéskötés a Dombóvári Futball Clubbal, a Dombóvári Focisuli Egyesülettel és
a „Black Angels” Dombóvári Női Labdarúgó Sportegyesülettel.
2. A Dombóvári Futball Club támogatásáról szóló döntés előkészítéséhez az
Egyesület 2013-2014. évi gazdálkodási bizonylatainak bemutatása.
Végrehajtás:
1. Az önkormányzat részéről megtörtént a szerződések aláírása.
2. Az Egyesület a megadott határidőre csupán a 2013. évi pénzügyi bizonylatait adta
le, a 2014. évi dokumentumokba való betekintésre a határidőt követően került sor.
436/2014. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
A Dombóvári Tankerülethez tartozó általános iskolák felvételi körzetének
véleményezéséről szóló határozat továbbítása a Tolna Megyei Kormányhivatal
részére.
Végrehajtás:
A Kormányhivatal értesítése megtörtént.
439/2014. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 1. 2015. január 15.
2. 2014. december 31.
Feladat:
1. Nyílt közbeszerzési eljárás indítása „Parkfenntartási, valamint gyalogos és
kerékpáros közlekedőfelületek tisztítási, illetve kézi hóeltakarítási, síkosságmentesítési feladatainak ellátása Dombóvár egyes közterületein” elnevezéssel.
2. A feladat végzésére a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-vel kötött
szerződés meghosszabbítása 2015. március 31-ig.
Végrehajtás:
1. A kiíráshoz szükséges dokumentáció, terület felmérések, követelményrendszer
összeállítása folyamatosan történik, adatok hiányában elhúzódik.
2. A szerződés módosítása elkészült, az az NKft. részéről még nem érkezett vissza.
440/2014. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. december 31.
Feladat:
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Szolgáltatási szerződéskötés a Vitarex Stúdió Kft.-vel a Stefánia Védőnői Nyilvántartó
Rendszerről.
Végrehajtás:
Megtörtént, a védőnők által használt számítógépekre feltelepítették a programot, az
oktatás is lezajlott.
443/2014. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. december 31.
Feladat:
A polgármester feletti egyéb munkáltatói jogkörök gyakorlása jegyzőre vonatkozó
átruházásának közlése.
Végrehajtás:
A közlés megtörtént.
445/2014. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
Iskolák értesítése az intézményi tanácsokba delegáltakról.
Végrehajtás:
Az iskolák értesítése megtörtént.
449/2014. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. december 25.
Feladat:
A polgármester részére - összeférhetetlensége tárgyában hozott jogszabálysértő
határozat miatt – az eljárás során felmerült 297.939 Ft igazolt költség megtérítése.
Végrehajtás:
A polgármester részére a költségeket megtérítettük.
450/2014. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 1. azonnal
2. következő rendes ülés
Feladat:
1. A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulással a Gunarasi Ifjúsági
Tábor, valamint a Balatonfenyvesi Ifjúsági tábor üzemeltetésére kötött
megállapodás felmondásáról hozott határozat továbbítása.
2. Kistérség-járási partnerségi megállapodás soron következő rendes képviselőtestületi ülés elé terjesztése.
Végrehajtás:
1.
A határozat továbbításra került.
2.
A hosszú egyeztetési folyamat miatt kérem a határidő meghosszabbítását 2015.
április 30-ig.
451/2014. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. december 22.
Feladat:
Módosított Közbeszerzési Terv közzététele a város honlapján.
Végrehajtás:
A módosított Közbeszerzési Terv a város honlapján és a Közbeszerzési Hatóság által
működtetett Közbeszerzési Adatbázisban közzétételre került és folyamatosan elérhető.

9

452/2014. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2015. január 1.
Feladat:
A dr. Halmos Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés felmondása.
Végrehajtás:
A szerződés felmondása megtörtént.
454/2014. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. december 24.
Feladat:
A Jókai u. 13. alatti bérlakásoknál az élet- és vagyonbiztonságot közvetlen
veszélyeztető hibák elhárítására tervezési szerződés aláírása.
Végrehajtás:
A tervezési szerződés aláírásra került, a tervek elkészültek, az engedélyezési eljárás
folyik a Szekszárdi Járási Hivatalnál.
455/2014. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. december 31.
Feladat:
A város hivatalos honlapjának megújításáról egyeztetések lefolytatása, az ezzel
kapcsolatos kötelezettségvállalások megtétele.
Végrehajtás:
A város honlapjának megújítására vonatkozó szerződés elkészült, az egyeztetéseket
január 15-én megkezdtük
457/2014. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetével kötött támogatási szerződés
módosítása.
Végrehajtás:
Megtörtént.
458/2014. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
A Vasutas Települések Szövetségének értesítése a tagság megszüntetéséről.
Végrehajtás:
Megtörtént.
460/2014. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. december 19.
Feladat:
160 mFt folyószámlahitel felvételével kapcsolatos nyilatkozat megtétele, szerződések
megkötése.
Végrehajtás:
A folyószámlahitel-szerződést megkötöttem.
463/2014. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
Dombóvár környezeti állapota értékelésének közzététele a város hivatalos honlapján.
Végrehajtás:
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Megtörtént.
464/2014. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. december 31.
Feladat:
A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-vel az önkormányzatot terhelő
víziközmű-fejlesztésekkel kapcsolatos műszaki tanácsadói feladatok ellátására kötött
megbízási szerződés meghosszabbítása 2015. december 31-ig.
Végrehajtás:
A megbízási szerződés módosítása mindkét fél részéről aláírásra került.
465/2014. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2015. január 15.
Feladat:
A polgármester részére egyhavi illetményének megfelelő jutalom kifizetéséhez
szükséges intézkedések megtétele.
Végrehajtás:
A jutalmat kifizettük.
467/2014. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. december 31.
Feladat:
A Humán Bizottság 160/2014. (IX. 19.) számú, végrehajtásában felfüggesztett
döntésének megváltoztatására irányuló előterjesztés bizottság elé terjesztése.
Végrehajtás:
A 2015. január 28-i bizottsági ülés napirendjén szerepel a határozat visszavonására
vonatkozó javaslat.
469/2014. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
A Dombóvári Értéktár Bizottság módosított szervezeti és működési szabályzatának
aláírása.
Végrehajtás:
Megtörtént.
470/2014. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2015. január 15.
Feladat:
Támogatási szerződés megkötése a Dombóvári Sportiskola Egyesület
Úszószakosztályával és a Dombóvári Úszó Egyesülettel.
Végrehajtás:
A szerződések aláírása jelen ülésig megtörténik.
472/2014. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 1. 2014. december 31.
2. 2015. január 5.
Feladat:
1. A Dombóvári Művelődési Ház Közösségi Szolgáltató NKft. taggyűlése
összehívásának kezdeményezése, a taggyűlésen a következők képviselete:
- az ügyvezető felkérése az NKft.-vel kötött közművelődési megállapodás –
taggyűlési döntéssel történő – megszüntetésére,
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-

az önkormányzat ellen folyó per megszüntetésének kezdeményezésére,
a
jogszabályoknak
megfelelő
közművelődési
megállapodás
és
ingatlanhasznosítási szerződés tervezetének elkészítésére.
2. A közművelődési megállapodás és az ingatlanhasznosítási szerződés polgármester
részére történő benyújtása.
Végrehajtás:
1. A taggyűlés 2015. január 6-án került megtartásra, ahol a döntések képviselete
megtörtént.
2. A jelen ülés napirendjén szerepel.
473/2014. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. december 31.
Feladat:
A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. felügyelőbizottsága személyi
összetételének megváltoztatásával kapcsolatos döntés végrehajtása.
Végrehajtás:
Az alapító okirat módosításának elfogadására a 2013. január 13-i ülésen került sor.
474/2014. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. december 31.
Feladat:
Az Öko-Dombó NKft. felügyelőbizottságába delegált személyek megválasztásának
képviselete az NKft. taggyűlésén.
Végrehajtás:
Megtörtént.
475/2014. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. december 31.
Feladat:
A Dombóvári Művelődési Ház Közösségi Szolgáltató NKft. felügyelőbizottsága
személyi összetételének megváltoztatásával kapcsolatos döntés képviselete a
taggyűlésen.
Végrehajtás:
A taggyűlés 2015. január 6-án megválasztotta az új tagokat.
477/2014. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. december 31.
Feladat:
1. A Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás módosított és
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásának aláírása.
2. A Társulási Tanács ülésén a következők kezdeményezése, illetve képviselete:
- a Társulás alelnöke és a felügyelőbizottság elnöke Dombóvár Város
Önkormányzatát képviselő személy legyen,
- új gazdálkodási szabályzat elfogadása.
Végrehajtás:
1. A Társulási Tanács a 2015. január 20-i ülésén elfogadta a társulási megállapodás
módosítására irányuló kezdeményezést. A módosítást minden önkormányzat
képviselő-testületének el kell fogadnia, ezért javaslom a határidő
meghosszabbítását 2015. március 31-ig.
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2. A Társulási Tanács tisztújító ülésének összehívására 2015. január 16-ára került sor,
mely határozatképtelen volt, a 2015. január 20-ai újabb ülésen már kellő számban
megjelentek a Társulási Tanács tagjai. Az elnöknek javasolt tanácstag nem kapta
meg a minősített többséget, így a Társulásnak egyelőre nincs elnöke. Elnök
hiányában alelnök megválasztására sem került sor, illetőleg bizottságai tagokat sem
választott a Társulási Tanács. A Társulási Tanács rendelkezett arról, hogy a
munkaszervezeti feladatokat ellátó Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
szabályzatainak hatálya alá helyezi magát. A személyi döntések képviseletére
javaslom a határidő meghosszabbítását 2015. március 31-ig.
479/2014. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2015. január 1.
Feladat:
A Latinka Sándor utca elnevezésének Gesztenyefa utcára való módosításával
kapcsolatos intézkedések megtétele.
Végrehajtás:
Az új elnevezés címnyilvántartáson történő átnevezésére egyelőre nem került sor a
többi utcanévváltozáshoz hasonlóan. A közterületek és címek nyilvántartására szolgáló
új rendszer bevezetése miatt nem volt lehetőség a változás technikai átvezetésére.
Emiatt javaslom a határidő meghosszabbítását 2015. február 15-ig.
480/2014. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2015. január 10.
Feladat:
A Dombó-Média Kft. üzletrészének megvásárlásával kapcsolatos intézkedések.
Végrehajtás:
Az adásvételi szerződés aláírásra került.
481/2014. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
Megbízási szerződés kötés Enczel Istvánnéval a Dombó-Média Kft. ügyvezetői
feladatainak ellátására.
Végrehajtás:
A megbízási szerződés megkötésre került.
482/2014. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2015. január 1.
Feladat:
Szerződéskötés a Dombó-Média Kft.-vel városmarketing és kommunikációs feladatok
végzésére.
Végrehajtás:
A szerződés aláírása jelen ülésig megtörténik.
483/2014. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2015. január 1.
Feladat:
Szerződéskötés a Dombó-Média Kft.-vel a Hunyadi tér 25. alatti ingatlanban
helyiségek térítésmentes használatba adásáról.
Végrehajtás:
A szerződés aláírása jelen ülésig megtörténik.

13

484/2014. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2015. január 1.
Feladat:
A Dombó-Média Kft. módosított alapító okiratának aláírása.
Végrehajtás:
A testület a 2015. január 13-i rendkívüli ülésén fogadta el az egységes szerkezetű
alapító okiratot, a szükséges dokumentumok beküldésre kerültek a cégbírósághoz.
486/2014. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: Soron következő taggyűlés
Feladat:
Az ÖKO-Dombó NKft. kibővített szolgáltatására vonatkozó döntés képviselete az
NKft. taggyűlésén.
Végrehajtás:
A döntés képviselete megtörtént.
487/2014. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. felügyelőbizottságának felkérése,
hogy jogi szakértő igénybevételével vizsgálja meg az NKft. új gazdasági vezetői
tisztség betöltésére megtett intézkedésének jogszerűségét.
Végrehajtás:
A felügyelőbizottság tagjainak cégbírósági bejegyeztetése folyamatban van, ezt
követően kerül felkérésre a vizsgálatra. A tisztség betöltése egyébként megfelelően
megtörtént a kiírt pályázattól függetlenül. Javaslom a határidő meghosszabbítását
2015. február 28-ig.
488/2014. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. december 31.
Feladat:
Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői állására beérkező pályázatok
véleményezésére létrehozott bizottságba delegált személyről a Dombóvár Város,
Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulása Társulási
Tanácsának értesítése.
Végrehajtás:
Az értesítés megtörtént.
489/2014. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
Az Egyesített Szociális Intézmény értesítése a dombóvári intézményegységeiben
dolgozók 2000 Ft-os ajándékutalványban részesítéséről.
Végrehajtás:
Az értesítés megtörtént, a dolgozók még karácsony előtt megkapták az utalványokat.
491/2014. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2014. december 31.
Feladat:
Varga-Stadler Gábor megbízása a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.
ügyvezetői teendőinek ellátásával.
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Végrehajtás:
A szerződés aláírás alatt.
493/2014. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
Az Arany János Tehetséggondozó Programban való pályázathoz szükséges
nyilatkozatok és intézkedések megtétele.
Végrehajtás:
A döntésről értesítettük az érintetteket, a pályázat benyújtásra került.
494/2014. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
A Kapos Innovációs Transzfer Központ Közhasznú Társaság „f.a.” felszámolásával
kapcsolatban kötendő egyezség feltételeiről Kaposszekcső Község Önkormányzatának
értesítése.
Végrehajtás:
A testület döntését továbbítottuk Kaposszekcső Község Önkormányzata felé.
1/2015. (I. 13.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
A Dél-Dunántúli Operatív Program – Fenntartható településfejlesztés a kis- és
középvárosokban – Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozása című projekt
végrehajtására létrehozott irányító csoport személyi összetételének meghatározása.
Végrehajtás:
Az Irányító Csoport a következő személyi összetétellel megkezdte munkáját: Szabó
Loránd polgármester, Tigelmann Péter gazdasági alpolgármester, Tigerné Schuller
Piroska programkoordinátor, Dr. Szabó Péter aljegyző, Városüzemeltetési Irodavezető,
Ilia Anita ITS projekt városi koordinátora, Molnár Árpád városi főépítész, Sebestyén
Péter építész (Másfél Építész Stúdió Kft.), Varga Péter műszaki ügyintéző, Teufel
Judit vagyongazdálkodási ügyintéző, Babulják Katalin projekt adminisztrátor.
2/2015. (I. 13.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2015. január 16.
Feladat:
Közbeszerzési eljárás indítása „Dombóvár város kommunális és közvilágítási célú
villamos energia beszerzése” tárgyban.
Végrehajtás:
Az eljárás megindításra került.
6/2015. (I. 13.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2015. január 15.
Feladat:
A Dombó-Média Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának
aláírása, cégbíróság felé történő eljárás megindítása.
Végrehajtás:
A feladattal megbízott ügyvéd benyújtotta az alapító okiratot a Szekszárdi
Törvényszékhez.
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8/2015. (I. 13.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
A DVMSE sporttelep jelenlegi salakos pályája helyére műfüves labdarúgópálya
tervezésére 825.500,- Ft fedezet biztosítása.
Végrehajtás:
Megtörtént.
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A POLGÁRMESTER ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN TETT
INTÉZKEDÉSEI
(2014. december)

Szociális ügyekben
Önkormányzati segély
- Megállapítás - Erzsébet-utalvány
- pénzbeli
Elutasított -

159
5
9

Köztemetés
- megállapítás
Szociális célú tüzifa támogatás

1
29

Szociális lakás névjegyzék ügyei:
-

Névjegyzékébe történő felvétel

3

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 Csokonai Vitéz M. u. 19., a IV. u. 35. és a Sellő u. 42.
számú ingatlanok villamos-energia ellátása érdekében a tervezési dokumentáció
elkészítéséhez és engedélyezéséhez a 6410/43, a 3546, és az 5277 hrsz. alatt
közterületként nyilvántartott ingatlanokkal kapcsolatban kért hozzájárulást

-

Kanizsatel Kft., mint a Magyar Telekom NyRT. megbízott tervezője a Telenor
bázisállomás optikai hálózat (sötétszálú) építés kiviteli tervének
engedélyeztetéséhez és engedélyezéséhez az 4601/12 hrsz-ú útként, a 2933
hrsz-ú országos közútként, a 3410 hrsz-ú közparkként és a 4394 hrsz-ú
közterületként nyilvántartott ingatlanokkal kapcsolatban kért hozzájárulást

-

A Pécsi G és G Kft., mint a Magyar Telekom NyRt. Kábelhálózat Fejlesztési
Központ megbízott tervezője a bázisállomásához kapcsolódó munkálatokhoz, a
dombóvári 945/1 hrsz-ú, az Árpád u. 31. alatti ingatlan kapcsán, amely ingatlan
7/10 részben a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft., 3/10 részben
Dombóvár Város Önkormányzata tulajdonában van, kért hozzájárulást.
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-

A Marosinformatikai Számítástechnikai Bt., mint a Hunyadi tér 30-32. szám
alatti 763/11/A/2 és a 763/11/A/3 hrsz-ú bérlemények bérlője az érintett 2 db
önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség válaszfalának kibontásához kért
hozzájárulást

-

Virág Borbála, mint az Arany J. tér 4. alatti bérlakás bérlője az érintett
önkormányzati tulajdonú ingatlan bejárati ajtaja előtti előtető felállításához kért
hozzájárulást.

Ingatlanfelajánlások
• A Baross G. u. 11/B. szám alatti ingatlan (190/1 hrsz-ú) tulajdonosai a
szomszédos Baross G. u. 13. szám alatti ingatlannal (196/1 hrsz-ú) határos 176
m2-es területrészét ajánlották fel. 2007-ben az Arany J. tér teljes
rekonstrukciója érdekében az Önkormányzat elindította a Baross utca Arany J.
térbe nyúló (Kakas domb) szakaszának rendezését. Ennek részeként 2007-ben
tárgyalások folytak a most felajánlott ingatlanrész önkormányzatnak történő
eladásáról is, de az értékesítési folyamat nem zárult le.
• Kövécs Gyula a tulajdonában lévő Gunarasi úton található dombóvári 4886
hrsz-ú, 2064 m2-es beépítetlen terület megnevezésű ingatlan ajánlotta fel
megvételre. (Az ingatlan becsült értéke 7MFt)
• Majláth László a Dombóvár, Szabadság u. 4. szám alatti ingatlanban lévő
tulajdonrészét ajánlotta fel megvételre. A dombóvári 47 hrsz.-ú irodaház a
Somogy Megyei TIT 41/100, Majláth László 39/100, Dombóvár Város
Önkormányzata 15/100 és a Magyar Vöröskereszt 5/100 tulajdoni arányában
közös tulajdont képez. A tulajdonos az ingatlanrész és a benne található
berendezési tárgyak együttes eladási árát 12 millió Ft-ban határozta meg.
(2012. decemberi értékbecslés szerint az ingatlanrész értéke: 16.590eFt.)
A közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII. 6) önkormányzati rendelet
felhatalmazása alapján:
Alkalmi elárusítóhelyek létesítése, üzletek előtti áruk bemutatása
Díjtétel 265,- Ft/m2/nap
- Lidl-áruházzal szemben lévő közterület 4394 hrsz.
Mozgóárusítás, valamint szolgáltató tevékenység végzése
Díjtétel 6.800,- Ft/db/hó
- Dombóvár közigazgatási területén
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
- Hunyadi tér 19-.21. szám alatt lévő üzlethelyiség fölé
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Bizottságok átruházott hatáskörben tett intézkedései
2014. december
Humán Bizottság
199/2014. (XII. 4.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati bérlakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
200/2014. (XII. 4.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati bérlakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
201/2014. (XII. 4.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati bérlakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
202/2014. (XII. 4.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati bérlakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
203/2014. (XII. 4.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati bérlakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
204/2014. (XII. 4.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati bérlakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
205/2014. (XII. 4.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati bérlakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
206/2014. (XII. 4.) számú határozatában szociális rászorultság alapján bérbe adott
önkormányzati bérlakás bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
207/2014. (XII. 4.) számú határozatában piaci alapon bérbe adott önkormányzati lakás
bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
208/2014. (XII. 4.) számú határozatában piaci alapon bérbe adott önkormányzati lakás
bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
209/2014. (XII. 4.) számú határozatában piaci alapon bérbe adott önkormányzati lakás
bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
210/2014. (XII. 4.) számú határozatában piaci alapon bérbe adott önkormányzati lakás
bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
211/2014. (XII. 4.) számú határozatában piaci alapon bérbe adott önkormányzati lakás
bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
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212/2014. (XII. 4.) számú határozatában piaci alapon bérbe adott önkormányzati lakás
bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
213/2014. (XII. 4.) számú határozatában piaci alapon bérbe adott önkormányzati lakás
bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
214/2014. (XII. 4.) számú határozatában piaci alapon bérbe adott önkormányzati lakás
bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
215/2014. (XII. 4.) számú határozatában piaci alapon bérbe adott önkormányzati lakás
bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
216/2014. (XII. 4.) számú határozatában piaci alapon bérbe adott önkormányzati lakás
bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
217/2014. (XII. 4.) számú határozatában piaci alapon bérbe adott önkormányzati lakás
bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
218/2014. (XII. 4.) számú határozatában piaci alapon bérbe adott önkormányzati lakás
bérleti jogára történő kijelölésről döntött.
219/2014. (XII. 4.) számú határozatában a Dombóvár, Teleki u. 14. III/12. sz. alatti
önkormányzati bérlakásra benyújtott pályázat elbírálásáról döntött.
220/2014. (XII. 4.) számú határozatában a Dombóvár, Tanácsköztársaság tér 1. I/2. sz.
alatti önkormányzati bérlakásra benyújtott pályázatokat bírálta el.
221/2014. (XII. 4.) számú határozatában a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj 2015. évi fordulójára beérkezett pályázatokat bírálta
el.
222/2014. (XII. 4.) számú határozatában a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj 2015. évi fordulójára beérkezett pályázatokat bírálta
el.
250/2014. (XII. 17.) számú határozatában dombóvári tanuló Arany János
Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatásáról döntött.
251/2014. (XII. 17.) számú határozatában a Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. sz.
alatti önkormányzati bérlakásra benyújtott pályázatokat bírálta el.
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság:
21/2014. (XII. 4.) számú határozatában az „Önkormányzati gazdasági társaságok
gazdálkodásának és vagyonkezelésének teljes körű átvilágítása és szakértői
vélemény készítése” elnevezéssel lefolytatott ajánlatkérési eljárás
eredményéről döntött.
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22/2014. (XII. 4.) számú határozatában az önkormányzati képviselők
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettsége
teljesítésének
vizsgálatáról,
vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vételéről döntött
26/2014. (XII. 17.) számú határozatában a dombóvári ivóvízkutak eltömedékeléséről
döntött
60/2014. (XII. 17.) számú határozatában „Az év dombóvári vállalkozása” kitüntető
cím pályázati felhívásának jóváhagyásáról döntött

A bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvek megtekinthetőek az Önkormányzati
Irodán.
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Tájékoztatás a két ülés közötti fontosabb eseményekről
SZAKMAI
A Kapos Innovációs Tanácsadó és Kutatásfejlesztő Nonprofit Kft. részletfizetési
kérelme
A Pécsi Ítélőtábla a Gf.IV.40.030/2014/4. számú ítéletével Dombóvár Város
Önkormányzata felperes és a Kapos Innovációs Tanácsadó és Kutatásfejlesztő
Nonprofit Kft. (7361 Kaposszekcső, Liget lakótelep 10.) II. rendű alperes ellen
kártérítés megfizetése iránti perében jogerős döntést hozott. A döntés az önkormányzat
felé 2014. november 10-én közlésre került.
A bíróság kötelezte a II. rendű alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 15 napon
belül 9.037.147,- (kilencmillió-harminchétezer-száznegyvenhét) forintot, valamint
ennek 2013. december hó 15. napjától kifizetés napjáig a késedelemmel érintett naptári
félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt értéke
szerinti késedelmi kamatát.
A bíróság kötelezte továbbá II. rendű alperest, hogy fizesse meg az Állami Adóhatóság
felhívására 300.000,- (háromszázezer) forint elsőfokú és 500.000,- (ötszázezer) forint
fellebbezési eljárási illetéket.
A Kapos Innovációs Tanácsadó és Kutatásfejlesztő Nonprofit Kft. képviseletében a
gazdasági vezető levélben kérte Dr. Nagy Róbert ügyvédet, hogy részünkre a
részletfizetési javaslatát juttassa el.
A részletfizetési javaslat az előterjesztés mellékletét képezi.
Dr. Nagy Róbert ügyvéd Dr. Halmos Péter részére eljuttatta a javaslatot, mely szerint
részletfizetési lehetőséget kérnek, 5 egyenlő részletben történő teljesítésre 30 hónapos
időtartam alatt Dombóvár Város Önkormányzata felé.
Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt. tartozása
Dombóvár Város Önkormányzata és a Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt.
2014. március 14-én megállapodást kötött a Szekszárdi Törvényszék
17.G40.021/2012/22 számú határozatával megállapított 78.000 eFt összegű tagi
kölcsön, annak kamata és a perköltség rendezésére.
Az önkormányzat az adós Zrt. ellen végrehajtási eljárást kezdeményezett, a
végrehajtás költségei szintén az adóst terhelték.
A megállapodás szerint az önkormányzat tőke követelése 78.000 eFt, a kamat
követelése 2014.02.25-i értéknappal 63.303.524 Ft.
Az adós a megállapodás aláírásától számított
5 banki napon belül
13.500 eFt
2014. június 10 napjáig
13.500 eFt
2014. szeptember 10 napjáig
13.500 eFt
2014. december 20 napjáig
13.500 eFt résztörlesztést vállalt.
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A megállapodás aláírása előtt kezdődő végrehajtási eljárásban befolyt 2014. április
30.-ig 26.045 eFt, a következő részleteket a Zrt. teljesítette.
A Zrt. az önkormányzatra engedményezte a Dombóvári Szent Lukács Kórház
kötelezettel szembeni lejárt 18.373 eFt összegű tőke és járulékai követelését. A Kórház
2014.06.12-től részletekben eddig 17.486 eFt-ot fizetett meg.
Az önkormányzatnak a Bárdi Róberttel kötött részvény átruházási szerződés alapján
64.000 eFt összegű jegyzett tőke emelési kötelezettsége van, melyet a Zrt.-vel
szembeni 64.000 eFt összegű pénzbeli követelés tőkeemelésre fordításával rendez.
A megállapodás alapján az önkormányzat kötelezettsége legkorábban 2014. december
31. napjával esedékes.
A Zrt. közgyűlése a jegyzett tőke felemelésével összefüggő határozatot 2014.12.31
napjáig nem hozta meg. A Zrt. igazgatósága az alaptőke felemelését tartalmazó
közgyűlését 2015. január 31. napjára hívta össze.
A megállapodás szerint a 78.000 eFt összegű tőke, ezen tőkeösszeg után a jogerős és
végrehajtható határozat szerinti késedelmi – valamint ügyleti kamat, továbbá a tartozás
fennmaradó része – figyelemmel az időszaki törlesztésekre és feltételes jegyzett tőke
felemelés elszámolására 2015.02.28 napjáig esedékes. Az eddig befizetett összegek
beszámítása alapján a tőkeemelés után a Zrt. tartozása 5.818 eFt tőke és a 2014.02.25.
utáni időszak késedelmi kamat összegét teszi ki.
Az előzetes tárgyalások alapján a Zrt. kéri, hogy a megállapodástól eltérően a
dematerializált részvény helyett nyomdai úton előállított formában történjen a
részvények kiadása.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint a zártkörűen működő
részvénytársaság részvényei nyomdai úton vagy dematerializált formában állíthatók
elő.
Dombóvár Város Önkormányzata és Bárdi Róbert között 2008. november 14-én kelt
Részvény átruházási szerződést módosító okirat II. VIII. 7. pontja alapján az
önkormányzat 2014. évre az idegenforgalmi adó és az állami támogatás együttes
összegének 25%-ának megfelelő összegű alaptőke emelést hajt végre.
A 2014. évben az önkormányzat számlájára 11.431 eFt összegű idegenforgalmi adó
folyt be, üdülőhelyi feladatok támogatására a 2013. évi CCXXX. törvény 3. sz.
mellékletében meghatározott, a helyi önkormányzatok által felhasználható
központosított előirányzatok 15. üdülőhelyi feladatok támogatása címen a támogatás
mértéke az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó
minden forintjához 1,5 forint.
A támogatást a 2012. évi tény adatok alapján folyósították. A 2012. évben befolyt
idegenforgalmi adó 13.610 eFt volt, emiatt a 2014. évi állami támogatás összege
20.416 eFt, az összesített összeg 25%-a 7.962 eFt, kerekítve 7.960 eFt összegű
tőkeemelés szükséges.
A Zrt 2015. január 31-i közgyűlésére kérem a Képviselő-testületet, hogy hatalmazzon
fel a tőkeemelés elfogadására.
A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézettel szembeni
jogvitánk kapcsán folyó perek állásáról tájékoztatás.
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Dombóvár belterület 2895/1. helyrajzi számú kivett művelési ágú, lakóház, udvar
megjelölésű, illetve a 2905. hrsz-ú, kivett művelésű ágú, közterület megjelölésű
ingatlan tulajdonosa a Dombóvár Város Önkormányzata. Ezt rögzítette a Szekszárdi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4.K.27.094/2014/8. számú ítélete.
A jogvita oka az volt, hogy a GYEMSZI kérte a Dombóvár Város Önkormányzata
tulajdonában álló 2895/1. és a 2905. helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogának
bejegyzését a Magyar Állam javára. A tulajdonjog bejegyzését folyamatosan vitattuk
és a jogunkat a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítéletével elismerte.
A bíróság kiemelte, hogy a GYEMSZI által benyújtott okirat nem alkalmas az ingatlan
nyilvántartási bejegyzésre. Tehát az ingatlanok tulajdonosa Dombóvár Város
Önkormányzata. A Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az ítéletet a Tolna
Megyei Kormányhivatal Földhivatalának küldte meg, aki a napokban küldte azt
tovább a Dombóvári Földhivatalnak. A tulajdonjog bejegyzése az önkormányzatunk
javára a napokban várható.
Az ítélet következtében le kell folytatnunk a birtokba lépést, hiszen eddig a
birtoklásunkat a GYEMSZI jogellenesen korlátozta, illetve törekednünk kell arra,
hogy támogassuk az egészségügyi ellátást, ezért természetesen hozzájárulunk az
ingatlan egészségügyi hasznosításához.
Kórháznak nyújtott tagi kölcsön visszafizetése iránt indított per állása
2003. március 31. napján Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
30/2003. (III. 31.) Kt. határozatában a városi kórház rekonstrukciójára benyújtott
pályázatot támogatta. A rekonstrukcióhoz 60 millió Forint összegű saját forrást
biztosított a Kórházat működtető Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Szolgáltató
Kht.-val együttesen 50-50%-os tehervállalással. A testület a 384/2005. (XII. 19.) Kt.
határozatában a Kórház „B” szárnya rekonstrukciójához saját forrásként 30 millió
Forintot biztosított a Kht. Részére tagi kölcsön formájában. A kölcsönt a Kht.-nak
2006. december hó 30. napjáig kellett volna visszafizetnie.
Az önkormányzat tekintettel az egészségügy alulfinanszírozottságára, folyamatosan
eltekintett a tagi kölcsön azonnali visszafizetésétől, és újabb határidőket adott a
kötelezettség pénzügyi rendezésére.
Időközben hatályba lépett a 2012. évi XXXVIII. törvény a települési önkormányzatok
fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes
törvények módosításáról.
Dombóvár Város Önkormányzata 2012. december 17-i levélben megküldte a
vagyonátadással kapcsolatos kimutatásokat a GYEMSZI-nek, melyben szerepel az
önkormányzat részéről a Kórházzal szemben fennálló követelésállomány. 2013. január
23-án ismételten követeltük a tagi kölcsön visszafizetését. 2013. május 30-án
ismételten felszólítottuk a tartozás rendezésére a GYEMSZI-t. A Dombóvári Szent
Lukács Egészségügyi Nkft. a 2013. március 31. napján készített kimutatásban pedig
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feltűntette a 30 millió Forint összegű tagi kölcsön tartozást. A vonatkozó törvényi
szabályok szerint az Nkft. 2013. április 1. napján törvényi erejénél fogva megszűnt.
Az átadás-átvételről rendelkező törvény rögzítette az átvett vagyon fogalmát: „E
szerint az átvett vagyon a települési önkormányzat valamennyi ingó és ingatlan
vagyona, valamint vagyon értékű joga, aminek kifejezetten és nevesítetten az átvett
feladathoz, valamint az átvett intézményekhez kapcsolódnak, ideértve az 1990 után
egészségügyi ellátás céljára kapott olyan ingatlant, amelynek egészségügyi funkciója
megváltozott, és egyéb közfeladat ellátására nem került hasznosításra, továbbá
ideértve a gazdasági társaságokban fennálló tulajdoni részesedését is, valamint a
költségvetési szervként működő átvett intézmények valamennyi ingó és ingatlan
vagyonát, vagyoni értékű jogát, gazdasági társaságokban fennálló tulajdoni
részesedését.”
A társaságnak a 2011. évi CXCV törvény 41. §. (4) bekezdése szerinti jogügyletéből
és a gazdaság és stabilitásról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből
származó valamennyi joga és kötelezettsége a feladat átvételének időpontjában a
törvény erejénél fogva az államra száll.
A tagi kölcsön kötelmi jellegű követelés, melyet a bíróság a vagyon fogalmával
azonosított, így a bíróság álláspontja szerint Magyar Állam lépett a jogosult és a
kötelezett pozíciójába. Ezért a követelésünket elutasította. A törvényes határidőn belül
az elsőfokú ítélettel szemben fellebbezéssel éltünk, mert álláspontunk szerint az
elsőfokú bíróság a tényállást részben tévesen állapította meg és a megállapított
tényállásból helytelen jogkövetkeztetésre jutott. Kifejtettük a fellebbezésünkben, hogy
az úgynevezett „confusio” nem valósult meg különös tekintettel arra, hogy
közokiratokkal is alátámasztottam, a Magyar Állam elismerte a követelésünket.
Álláspontunk szerint a tagi kölcsön ugyanolyan elbírálás alá esik, mint a szállítói
tartozás, melyet meg kell fizetni.
A Szekszárdi Törvényszék, mint másodfokú bíróság a 10.Pf.20.730/2014/2. szám alatt
kibocsátotta az idéző végzését 2015. február 19. napjára, hogy a tárgyi ügyben
tárgyalást tartson.
Dombóvári Művelődési Ház Nkft. felperes, Dombóvár Város Önkormányzata alperes
közötti kötelmi igény iránti per kapcsán hozott ítélet
A Dombóvári Járásbíróság 3.G.20.282/2014/16. szám alatt a Dombóvári Művelődési
Ház Nkft. 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. szám alatti felperes, Dombóvár Város
Önkormányzata alperes közötti „kötelmi igény” érvényesítése iránti perben meghozta
nem jogerős ítéletét. A Dombóvári Járásbíróság kötelezte Dombóvár Város
Önkormányzatát, hogy 15 napon belül fizessen meg a Dombóvári Művelődési Ház
NKft.-nek 9.078.000,- Ft-ot. Valamint ezen összegnek 2014. július 1 napjától a
kifizetésig naptári félévenként változóan a késedelemmel érintett naptári félév első
napján érvényes jegybanki alapkamat mértékének megfelelő összegű késedelmi
kamatot, továbbá 300.000,- Ft perköltséget. Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15
napon belül a Szekszárdi Törvényszékhez címezve, de a Dombóvári Járásbíróságnál
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írásban 3 egyező példányban benyújtott, vagy jegyzőkönyvbe mondott fellebbezéssel
lehet élni.
A 2014-ben elhatározott utcanévváltozások hatályba lépési idejének megváltoztatása
Az önkormányzati törvény értelmében közterület már nem viselheti olyan személy
nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában,
kiépítésében vagy fenntartásában vett részt. A törvényi kötelezettségének eleget téve
Dombóvár Város Önkormányzata már több alkalommal döntött utcanevek
megváltoztatásáról. A legtöbb utcát érintő döntésre a 150/2014. (IV.10.) számú
képviselő-testületi határozattal került sor. A Latinka Sándor utca átnevezéséről is
döntés született, azonban az utca lakosai kezdeményezték annak felülvizsgálatát, hogy
az utca ne Böhm Ferencről legyen elnevezve, hanem a Gesztenyefa nevet viselje. A
képviselő-testület a 2014. december 19-i ülésén elfogadta a kezdeményezést.
A tavalyi választásokra tekintettel az új elnevezések hatályba lépésére eredetileg 2015.
január 1-től került volna sor, azonban a közterületek és címek nyilvántartására szolgáló
új rendszer bevezetése miatt nem volt lehetőség a változások technikai átvezetésére.
Előreláthatólag február elejére fognak elhárulni az akadályok, ezért javaslom, hogy a
testület az utcanévváltozások hatályba lépésének idejét 2015. február 16-ra módosítsa.
Dombóvári Boxklub kérelme
A Dombóvári Boxklub azzal a kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy a 2014.
évi sporttámogatás elszámolása során a 2015. január havi keltezéssel kiállított számlák
is elfogadásra kerülhessenek, melyek 2014. évi teljesítést tartalmaznak. Az
önkormányzat elszámolási szabályzata alapján a 2014. évi pénzügyi elszámolásba csak
a 2014. január 1. és 2014. december 31. közötti kifizetések vonhatók be. Az
Egyesületen kívül álló okok következtében az E.ON Energiaszolgáltató Kft. az előző
évben több hónap esetében sem állított ki számlát a Boxklub részére, helyette 2015. év
elején egy nagyobb összegű tétel került kiszámlázásra.
A fentiekre való tekintettel kérem a képviselő-testületet, hogy engedélyezze az
Egyesület részére 2015. január hónapban kiállított számla befogadását.
Buzánszky Jenő, városunk saját halottjának temetési költségeihez hozzájárulás
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2015 (I. 13.) határozata
értelmében Buzánszky Jenőt, városunk szülöttét és díszpolgárát saját halottjává
nyilvánította, s a temetésén való részvétellel kapcsolatos kiadásokra 130.000 forintot
különített el a 2015. évi költségvetés terhére. A temetéssel kapcsolatos ügyintézést és
szervezést a Magyar Labdarúgó Szövetség intézi, mely 2015. január 21-én egy
egyeztetésre hívta azokat a szervezeteket, akik saját halottjuknak tekintik a legendás
labdarúgót. A megbeszélésen kapott információk alapján igen jelentős költségek
hárulnak önkormányzatunkra, melyet az alábbi táblázat mutat:
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Buzánszky Jenő temetési szertartásának költsége
Közreműködők
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.
Szent István Bazilika (sírhely)

Bruttó költség
700.000 Ft
5.720.000 Ft

Szent István Bazilika (bérleti díj)

200.000 Ft

LIMIT-LINE Security (biztonsági
szolgálat)

400.000 Ft

Laci és Ts. Virágkötő mester

150.000 Ft

Összesen:

7.717.000 Ft

A temetéssel járó költségeket azok a szervezetek kötelesek egyenlő arányban viselni,
akik döntöttek Buzánszky Jenő saját halottá nyilvánításáról, melyek a következők:
Emberi Erőforrás Minisztérium
Magyar Olimpia Bizottság
Magyar Labdarúgó Szövetség
Dombóvár Város Önkormányzata
A fentiekre való tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatát egyszer várhatóan
bruttó 1.792.500 Ft temetési költség terheli, másrészt külön kiadásként szükséges
számolni:
Koszorú készíttetése (MLSZ készítteti egységesen)
br. 35.000 Ft
Különjáratú autóbusz költsége
br. 150.000 Ft
Tervezett kiadás összesen: 1.977.500 Ft
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa a határozati javaslatot.
Kaposszekcső Önkormányzattal szembeni követelésünk érvényesítése
Dombóvár Város Önkormányzata 2014. december 18-i rendes ülésén döntött
Kaposszekcső Község Önkormányzatának egyezségi ajánlatáról. Dombóvár Város
Önkormányzata, mint hitelező 25.708.381,- Ft, mint üzletrész tulajdonos 2.078.697,Ft, összesen 27.787.078,- Ft megtérítésére tart igényt jogalap nélküli gazdagodás
jogcímén. Kaposszekcső Önkormányzata egyezségi ajánlattal kereste meg az
önkormányzatunkat, mely szerint a teljes összeget nem kívánja megfizetni, hanem
annak egy jelentősen csökkentett részét. A 25.708.381,- Ft követeléssel szemben
összességében 11.595.943,- Ft megfizetéséről szólt az ajánlat. Dombóvár Város
Önkormányzata ezt az ajánlatot nem fogadta el, és határozatával úgy rendelkezett,
hogy minimálisan a tőkekövetelés 60%-a, azaz 16.672.246,- Ft az egyezségi ajánlat
alapja. A Képviselő-testület határozatát megküldtük Kaposszekcső Község
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Önkormányzata részére. A Képviselő-testület az ajánlatunkat megtárgyalta, és azt a
7/2015. (I. 26.) Kt. határozatával elutasította. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a
követelésünket 9.399.535,- Ft felajánlásával kívánja ellentételezni. A követelés és a
felajánlott összeg közötti nagyarányú eltérés miatt javasolt a perindítás
kezdeményezése.
A pályázat lezárult
Dombóvár Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív
Program keretén belül ÁROP-1.A.5-2013 „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban
lévő önkormányzatok számára” tárgyú felhívásra adta be pályázatát és közel 22 millió
forintos támogatást nyert szervezeti folyamatainak korszerűsítésére.
Biztonságosabbá vált a Sáfár László utca
Még a karácsonyi ünnepek előtt elkészült a Sáfár László utca közvilágítása.
Megerősítették az együttműködést
2015. január 12-én a Dombóvári Városháza Ujváry termében Szabó Loránd, Récsei
Gábor, Takács Zsolt János, és Brunner Dezső, azaz Dombóvár, Szakcs Lápafő és
Várong polgármesterei gyűltek össze abból a célból, hogy megerősítsék
együttműködésüket a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásáról.
Egyeztetés a közszolgáltatókkal
Január 14-én a városban működő közszolgáltatókkal egyeztetett Szabó Loránd
polgármester a városházán az ügyfélszolgálatok összehangolt nyitva tartásáról.
RENDEZVÉNYEK:
Mindenki Karácsonya
Nagyon jó hangulatú volt december 18-án az Önkormányzat munkatársai által
szervezett, a Helytörténeti Múzeum előtti téren megrendezésre került Mindenki
Karácsonya elnevezésű rendezvény.
Idősek Karácsonya
December 19-én került sor a Belvárosi Iskolában az évek óta nagy népszerűségnek
örvendő Idősek Karácsonya rendezvényre. Szabó Lorán polgármester köszöntője után
a kárpátaljai csomaiak betlehemes csoportja következett. Ezt követően lépett fel
Oszvald Marika Jászai Mari-díjas színésznő, operetténekes, érdemes művész, a
Halhatatlanok Társulatának örökös tagja valamint Csere László Jászai Mari-díjas
színész. Műsorukban népszerű operett slágereket szólaltattak meg – és természetesen
arattak hatalmas sikert.
Kemény hidegben, de jó hangulatban
Az esztendő legvidámabb, legfelszabadultabb napja sokak számára minden bizonnyal
az év utolsó napja. Az év búcsúztatásából az önkormányzat is kivette részét; ebben az
évben is nagyszabású óévbúcsúztatót szervezett december 31-re. A helyszín ismét a
Művelődési Ház mögötti parkoló volt, amely a hideg idő ellenére megtelt ünneplőkkel.
Sokan voltak kíváncsiak a Csillag születik és X faktor műsorokkal ismertté vált Szabó
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Ádám koncertjére. A kemény fagyos időben pontban éjfélkor a Himnuszt a nemrég
országos trombitaversenyt nyert Sallai Domokos Barna játszotta el. Ezt követően
pedig útjára indították a rakétákat, hiszen színpompás tűzijátékkal intettek búcsút a
belvárosban ünneplők a 2014-es esztendőnek és köszöntötték 2015-öt.
EGYÉB ESEMÉNYEK:
Utolsóként ment el
2015. január 11-én este, az esztergomi kórházban meghalt Buzánszky Jenő, városunk
díszpolgára.
Főhajtás a szülői ház előtt
Január 13-án több százan mentek el tiszteletüket leróni a Fő utca 26. sz. ház,
Buzánszky Jenő bácsi szülőháza elé.

I. Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. a polgármester beszámolóját az 5/2014. (I. 30.), 376/2014. (VIII. 28.), 400/2014.
(X. 29.), 418/2014. (XI. 13.), 422/2014. (XII. 18.), 423/2014. (XII. 18.), 424/2014.
(XII. 18.), 426/2014. (XII. 18.), 427/2014. (XII. 18.), 428/2014. (XII. 18.),
429/2014. (XII. 18.), 430/2014. (XII. 18.), 436/2014. (XII. 18.), 439/2014. (XII.
18.), 440/2014. (XII. 18.), 443/2014. (XII. 18.), 445/2014. (XII. 18.), 449/2014.
(XII. 18.), 450/2014. (XII. 18.) 1. pont, 451/2014. (XII. 18.), 452/2014. (XII. 18.),
454/2014. (XII. 18.), 455/2014. (XII. 18.), 457/2014. (XII. 18.), 458/2014. (XII.
18.), 460/2014. (XII. 18.), 463/2014. (XII. 18.), 464/2014. (XII. 18.), 465/2014.
(XII. 18.), 467/2014. (XII. 18.), 469/2014. (XII. 18.), 470/2014. (XII. 18.),
472/2014. (XII. 18.), 473/2014. (XII. 18.), 474/2014. (XII. 18.), 475/2014. (XII.
18.), 480/2014. (XII. 18.), 481/2014. (XII. 18.), 482/2014. (XII. 18.), 483/2014.
(XII. 18.), 484/2014. (XII. 18.), 486/2014. (XII. 18.), 488/2014. (XII. 18.),
489/2014. (XII. 18.), 491/2014. (XII. 18.), 493/2014. (XII. 18.), 494/2014. (XII.
18.), 1/2015. (I. 13.), 2/2015. (I. 13.), 6/2015. (I. 13.), 8/2015. (I. 13.) lejárt
határidejű határozat végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről,
tájékoztatóját a két ülés közötti fontosabb eseményekről elfogadja.
2. az alábbi határozatok végrehajtási határidejét a következők szerint
meghosszabbítja:
2015. február 15-ig: 356/2014. (VIII. 28.), 393/2014. (X. 29.), 479/2014. (XII. 18.)
2015. február 28-ig: 404/2014. (XI. 13.), 419/2014. (XI. 13.), 425/2014. (XII. 18.),
487/2014. (XII. 18.)
2015. március 31-ig: 477/2014. (XII. 18.)
2015. április 30-ig: 450/2014. (XII. 18.) 2. pontja
2015. május 31-ig: 99/2012. (III. 29.), 413/2014. (XI. 13.), 414/2014. (XI. 13.),
2015. június 30-ig: 365/2013. (XI. 29.), 409/2014. (XI. 13.)
2015. december 31-ig: 300/2013. (IX. 26.), 354/2013. (X. 31.),
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3. a 319/2014. (VI. 26.) határozatát visszavonja.

II. Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Nagy Ügyvédi Iroda
által képviselt Kapos Innovációs Tanácsadó és Kutatásfejlesztő Nonprofit Kft.
(7100 Szekszárd, Tinódi utca 8.) részletfizetési ajánlatát nem fogadja el, és
ragaszkodik a Pécsi Ítélőtábla Gf.IV.40.030/2014/4. számú ítéletében foglaltak
szerinti teljesítéshez.
2. Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete teljesítés hiányában
felhatalmazza a polgármestert a végrehajtási eljárás megindítására, és az ezzel
kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2015. február 5.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda (határozat közléséért)

III.

Határozati javaslat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak képviseletére
hatalmazza fel az önkormányzat képviseletében eljáró polgármestert a Gunaras
Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt. taggyűlésén:
• Fogadja el, hogy a Dombóvár Város Önkormányzata és a Gunaras Gyógyfürdő
és Idegenforgalmi Zrt. között 2014. március 14-én kelt Megállapodás alapján az
önkormányzat 64.000.000 Ft összeggel a Zrt. jegyzett tőkéjét megemeli. A
részvények nyomdai úton előállíthatóak.
• Fogadja el, hogy Dombóvár Város Önkormányzata és Bárdi Róbert között
2008. november 14-én kelt Részvény átruházási szerződést módosító okirat II.
VIII. 7. pontja alapján az önkormányzat a Zrt. jegyzett tőkéjét 7.960.000 Ft
összeggel megemeli.
Határidő: 2015. január 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt.
Pénzügyi Iroda

IV.

Határozati javaslat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 150/2014. (IV.10.) Kt.
határozatát módosítja, miszerint a közterület-elnevezések módosítására 2015. február
16-i hatállyal kerül sor. A Képviselő-testület a 150/2014. (IV.10.) Kt. határozat
végrehajtási határidejét 2015. február 16-ig meghosszabbítja.
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V. Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Dombóvári
Boxklub részére, hogy a 2014. évi sporttámogatási elszámolás benyújtásakor 150.000
forint összegig 2015. január hónapban kiállított számlák is elfogadásra kerüljenek.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

VI.

határozati javaslat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet
13. § (8) bekezdése szerint nem járul hozzá a 196/1 hrsz.-ú ingatlan 176 m2-es
részének, valamint a 4886 hrsz.-ú ingatlan, valamint a Dombóvár, Szabadság u. 4.
alatti ingatlan 39/100 tulajdoni hányadának vásárlására vonatkozó döntésnek a
rendelet szerint hatáskörrel rendelkező önkormányzati szerv elé történő terjesztéséhez,
és a vásárlásra vonatkozó döntés előkészítése során értékbecslés megrendeléséhez.

VII.

Határozati javaslat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Járásbíróság
3.G.20.282/2014/16. szám alatt meghozott ítélete ellen a Szekszári Törvényszékhez
címezve, de a Dombóvári Járásbíróságnál benyújtandó fellebbezéssel kíván élni.
A Képviselő-testület felkéri Dr. Erdélyi Ildikó ügyvédnőt a fellebbezés benyújtására,
illetve a fellebbezés elkészítésére.
Határidő: 2015. február 10.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői titkárság

VIII. Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2015. (I. 13.)
határozatával hozott döntését módosítja, melynek értelmében Buzánszky Jenő,
városunk szülötte és díszpolgára temetésével kapcsolatban felmerülő kiadások
fedezésére 2 millió forintot különít el a város 2015. évi költségvetésében.
Határidő: azonnal
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Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

IX.

Határozati javaslat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy
Kaposszekcső Község Önkormányzata a 7/2015. (I. 26.) Kt. határozatával az
önkormányzatunk egyezségi javaslatát nem fogadta el, a követelés érvényesítése
érdekében keresettel kíván élni Kaposszekcső Község Önkormányzatával szemben
27.787.078,- Ft és annak kamatai megtérítése iránt.
A képviselő-testület a követelés érvényesítése érdekében a jogi képviselettel megbízza
Dr. Halmos Péter ügyvédet.
Határidő: 2015. február 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda

Szabó Loránd
polgármester
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