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1. számú előterjesztés
Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2016. december 15-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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70/2015. (II. 19.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. december 31.
Feladat:
A Bajcsy-Zsilinszky u. 2. alatti kollégium hasznosítási lehetőségére vonatkozó javaslat
képviselő-testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
A 2016. november 24-i képviselő-testületi ülésen arról született döntés a kollégiumot
érintően, hogy készüljön közösségi ifjúsági tér kialakítására vonatkozó felmérés.
244/2015. (V. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. december 31.
Feladat:
„Közösségi szőlészet” program részletes tartalmának és költségvetésének testület elé
terjesztése.
Végrehajtás:
A programot a TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja pályázati
konstrukció keretében lehetséges megvalósítani. A pályázatot augusztus 5-én
benyújtottuk, a projekt tartalmi elemeit nyertes pályázat esetén a Megvalósíthatósági
tanulmányban szükséges kifejteni. Mivel mindezidáig nem érkezett értesítés a
pályázatok elbírálásáról, ezért kérem a határidő ismételt meghosszabbítását 2017.
június 30-ig.
527/2015. (XI. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. december 31.
Feladat:
A NET Zrt. által kezelt állami tulajdonú lakóingatlanok ingyenes önkormányzati
tulajdonba vételére vonatkozó javaslat képviselő-testület elé terjesztésére.
Végrehajtás:
Egyelőre a törvényi feltételek nem változtak, így kérem a határidő meghosszabbítását
2017. június 30-ig.
531/2015. (XI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. november 30.
Feladat:
A Dombóvári Ifjúsági Sporttelep hátsó edzőpályája használatának biztosítása 2016.
november 30-ig a Dombóvári Futball Club, a Dombóvári Focisuli Egyesület és a
„Black Angels” Női labdarúgó Egyesület részére.
Végrehajtás:
Az érintett sportpálya sportcélú használata 2016. december 1-től megszűnt, a pályán
már nem szerveznek edzéseket és mérkőzéseket.
549/2015. (XII. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: Folyamatos
Feladat:
Dombóvár város 2016. évi rendezvény naptárában foglaltak végrehajtása
Végrehajtás:
A rendezvénynaptár programjai megvalósultak, december hónapban az adventi vásár,
a Negyedik láng futás, az Idősek karácsonya és a szilveszteri futás szervezése van még
hátra.
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563/2015. (XII. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. december 10.
Feladat:
„Dombóvár napjainkban” című könyv megjelentetése.
Végrehajtás:
A könyv még nem készült el, kérem a határidő hosszabbítását 2017. március 31-ig
annak érdekében, hogy a Város hete programsorozat keretében történhessen meg a
könyvbemutató.
62/2016. (II. 11.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. november 30.
Feladat:
A Gunarasi kerékpárút folytatásának kialakításához szükséges terület megvásárlása
érdekében telekalakítási eljárás lefolytatása, adásvételi szerződés megkötése (0294/6),
termőföld végleges más célú hasznosítása iránti eljárás lefolytatása.
Végrehajtás:
A tulajdonjog megszerzésére irányuló adásvételi eljárás és a telekalakítási eljárás
lezárult. Az ingatlan „szántó és út” művelési ágának megváltoztatása csak az út
kiépítésének befejeződése után történhet meg.
113/2016. (III. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. december 31.
Feladat:
A Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar formaruhájára beérkezett tervek képviselőtestület elé terjesztése.
Végrehajtás:
A felhívást továbbítottuk több iparművészeti, ruhatervező iskolának illetve közzétettük
a forrasfigyelo.hu/pályázat/divat oldalon, de nem érkezett ajánlat. Kérem a határidő
meghosszabbítását 2017. március 31-ig.
191/2016. (V. 5.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. november 30.
Feladat:
A gunarasi kerékpárút nyomvonalának kialakításához szükséges telekalakítási eljárás
lefolytatása, művelési ág megváltoztatása.
Végrehajtás:
A telekalakítási eljárás lezárult. Az ingatlan művelési ágának megváltoztatása
megtörtént.
195/2016. (V. 5.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. november 30.
Feladat:
Az Arany J. tér 7. szám alatti ingatlanra kötött adásvételi szerződés közös
megegyezéssel történő felbontása.
Végrehajtás:
Az adásvételi szerződés felbontására nem került sor, mivel időközben az ingatlanra
végrehajtási jog került bejegyzésre. Javaslom a határidő meghosszabbítását 2017.
február 28-ig, mivel az uniós támogatásra benyújtott pályázati eredmény ismeretében
indokolt a lakóingatlan tulajdonviszonyai rendezésének továbbvitele.
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211/2016. (V. 5.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. november 30.
Feladat:
A 2016. évre tervezett fapótlások végrehajtása.
Végrehajtás:
A határozatban megjelölt területeken a pótlás megtörtént.
225/2016. (V. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. december 31.
Feladat:
A Tüskei Iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása - pályázat támogatása
esetén - az ahhoz kapcsolódó cserével érintett ingatlanok értékének meghatározása,
egyeztetések lefolytatása az ingatlantulajdonosokkal a csere feltételeiről, az
egyeztetések eredményének képviselő-testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
Az iparterületi fejlesztésre benyújtott pályázat elbírálása után indokolt folytatni az
ingatlan-tulajdonosokkal való egyeztetést, kérem a határidő meghosszabbítását 2017.
június 30-ig.
230/2016. (V. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. december 31.
Feladat:
A Vasút sori lakások, a Szuhay Sportcentrum és üzemi konyha közüzemi ellátására
vonatkozó megoldási lehetőségek képviselő-testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
A jelen ülés napirendjén szerepel.
231/2016. (V. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. november 30.
Feladat:
1. Ajánlatkérés lefolytatása a 61-es főút Kiskonda-patak feletti híd csapadékvízelvezetési rendszerének átalakítására.
2. A csapadékvíz-elvezető rendszer átalakítási munkáinak befejezése.
Végrehajtás:
1. Az ajánlatkérés eredményesen zárult.
2. A tervezési folyamat lezárult, az elkészített tervet véleményezésre megküldtük az
ingatlantulajdonos Erste Alapkezelő Zrt.-nek. Kérem a határidő 2017. augusztus
31-ig történő meghosszabbítást.
298/2016. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. november 30.
Feladat:
A betlehemi kompozíció első ütemének átadása.
Végrehajtás:
Az átadás határidőben megtörtént.
333/2016. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. december 31.
Feladat:
A Dombóvár, 0326 hrsz.-ú területre tervezett biohulladék-kezelő telep megvalósítására
vonatkozó koncepció képviselő-testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
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A koncepció a vállalkozó részéről leadásra került, amelyet szakértői véleményezésre
megküldtünk. Kérem a határidő 2017. január 31-ig történő meghosszabbítását.
335/2016. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 1.-2. - 2016. november 30.
Feladat:
1. A József Attila Általános Iskola és a Gyermekvilág Óvoda előtt parkolóhelyek
kialakítása érdekében – az ajánlatkérési eljárással kiválasztott vállalkozással –
padka-megerősítések elkészíttetése.
2. A „TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” c. támogatási
kérelem pozitív elbírálása esetén engedélyezési eljárás megindítása a Pannónia u.
26-28-30. épület mögött 18 db parkoló kialakítása érdekében.
Végrehajtás:
1. A padka-megerősítés elkészült.
2. Az engedélyezési eljárás lezajlott, az engedélyt megkaptuk.
337/2016. (VII. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. november 30.
Feladat:
A Lucza hegyi utcai ingatlanon lévő települési állati melléktermék gyűjtőhely
működtetésére szerződéskötés az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft.-vel.
Végrehajtás:
A szerződéstervezet elkészült, a szerződést az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft.
ügyvezetője csak a szükséges engedély megszerzését követően írja alá. Az engedély
még nem érkezett meg. Kérem a határidő 2017. február 28-ig történő
meghosszabbítását.
352/2016. (IX. 1.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. november 30.
Feladat:
Szerződéskötés az 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft.-vel a településrendezési
eszköz módosításához szükséges tervek elkészítésére.
Végrehajtás:
A szerződés aláírásra került.
359/2016. (IX. 1.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. november 30.
Feladat:
A Földvár utcai – MÁV tulajdonú szennyvízelvezető hálózat helyett új hálózat
kiépítésére ajánlatkérési eljárás lefolytatása, ezt követően szerződéskötés a
legkedvezőbb ajánlattevővel.
Végrehajtás:
A szerződést aláírtuk, a tervezés folyamatban van.
365/2016. (IX. 15.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. november 30.
Feladat:
A Pannónia út 5. alatti ingatlan szerkezet-megerősítésénél felmerült pótmunka miatt
szerződésmódosítás aláírása a kivitelező Faber Technik Kft.-vel.
Végrehajtás:
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A szerződésmódosítás megtörtént, a befejezési határidőt 2016. november 14-re
módosítottuk.
382/2016. (IX. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. november 30.
Feladat:
A hulladékkezelési közszolgáltatás 2017. január 1-tól való ellátása érdekében a
közszolgáltató tekintetében az in-house feltételek fennállásáról szakvélemény
készíttetése, attól függően közbeszerzési eljárás megindítása.
Végrehajtás:
A szakvélemény elkészült, közbeszerzési eljárás megindítása nem szükséges, a
szerződéskötésre vonatkozó előterjesztés a jelen ülés napirendjén szerepel.
383/2016. (IX. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. november 30.
Feladat:
A HOSPITAL Alapítvány új alapító okirata tervezetének ismertetése a többi
alapítóval, az alapítói jog átruházásának kezdeményezése.
Végrehajtás:
A Dombóvári Szent Lukács Kórház főigazgatója egyeztetést kezdeményez a többi
alapító önkormányzattal, ezért kérem a határidő meghosszabbítását 2017. február 28ig.
393/2016. (IX. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. november 30.
Feladat:
Adásvételi szerződés megkötése a CAMINUS Kft.-ben lévő önkormányzati üzletrész
értékesítéséről.
Végrehajtás:
A szerződéskötés megtörtént, a vételár megérkezett az önkormányzathoz.
397/2016. (IX. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. december 31.
Feladat:
A Majoros Terem átalakításához kapcsolódó árajánlatok képviselő-testület elé
terjesztése.
Végrehajtás:
Az előterjesztés a képviselő-testület jelen ülésének napirendjén szerepel.
402/2016. (IX. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. november 30.
Feladat:
Az 1956-os emlékmű és környezetének rendbetételére, valamint megvilágítására
vonatkozó pályázat benyújtása.
Végrehajtás:
A pályázat benyújtásra került.
404/2016. (IX. 29.) Kt. határozat:Végrehajtási határidő: 2016. november 30.
Feladat:
A Teleki u. 1-3. szám alatti társasház mögött lévő kosárlabdapálya lebontása, helyére
játszótéri elemek kihelyezése.
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Végrehajtás:
A kivitelezés jövő tavasszal fog megkezdődni. Kérem a határidő meghosszabbítását
2017. május 31-ig.
405/2016. (IX. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. november 30.
Feladat:
Vállalkozási szerződés megkötése az 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft.-vel a helyi
építési szabályzatot és a szabályozási tervet érintő módosítások tervezési munkáira.
Végrehajtás:
A Kft. a szerződéstervezetet még nem küldte meg, ezért kérem a határidő
hosszabbítását 2017. január 31-ig.
411/2016. (X. 13.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. november 30.
Feladat:
1. Támogatási szerződés megkötése az Emberi Erőforrások Minisztériumával a
szigeterdei rekortán futópálya kialakításának támogatására.
2. Közbeszerzési eljárás megindítása a szigeterdei rekortán pálya kiépítésére a BMSK
Zrt.-vel egyeztetve.
Végrehajtás:
1. A támogatási szerződés aláírásra került.
2. A közbeszerzési eljárás teljes anyagát elkészítettük, egyeztetést követően
hamarosan megindulhat.
412/2016. (X. 13.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. december 31.
Feladat:
1. A helyi közútkezelői feladatok 2017-től vállalkozóval való ellátása érdekében a
szükséges eljárás lefolytatása.
2. A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. lakásgazdálkodási
tevékenységével összefüggő nyilvántartások felülvizsgálata, egyeztetés a Kft.-vel,
a behajthatatlan hátralékok döntési hatáskörrel rendelkezők elé terjesztése.
3. A városi köztemetők üzemeltetésével kapcsolatos elszámolás bekérése a Nonprofit
Kft.-től.
4. Pályázat kiírása a városi köztemetők üzemeltetésére, annak eredménye alapján a
Nonprofit Kft.-vel kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés megszüntetésének
képviselő-testület elé terjesztése.
5. A Nonprofit Kft.-vel a 4583 hrsz.-ú, 6 ha nagyságú területre kötött vagyonkezelési
szerződés megszüntetése, haszonbérleti szerződés megkötése az Agrár-Béta Kft.vel.
6. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011.
(III.4.) önkormányzati rendelet módosításának előterjesztése.
7. A Nonprofit Kft. szakmai gyakorlati képzésének vizsgálata.
Végrehajtás:
1. A „Dombóvár város helyi közútjainak kátyúzási, illetve egyéb karbantartási
feladatai” elnevezéssel lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményére vonatkozó
döntés a jelen testületi ülés napirendjén szerepel.
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2. A Képviselő-testület a 463/2016. (XI.24.) Kt. határozatával elhalasztotta a
lakásgazdálkodással kapcsolatos döntések meghozatalát.
3. A városi köztemetők üzemeltetésével kapcsolatos elszámolást az Nkft. elkészítette.
4. A városi köztemetők üzemeltetésére lefolytatott koncessziós eljárás eredményéről
való döntés a jelen testületi ülés napirendjén szerepel.
5. Ezt a pontot érintő előterjesztés a jelen testületi ülés napirendjén szerepel.
6. A vagyonrendelet módosítását a Képviselő-testület a 2016. október 27-i ülésén
elfogadta.
7. A Képviselő-testület a 463/2016. (XI.24.) Kt. határozata 4. pontjában hozott
döntést a szakképzéssel kapcsolatban.
413/2016. (X. 13.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. november 30.
Feladat:
Támogatási kérelem benyújtása elektromos töltőállomás létesítésére.
Végrehajtás:
A támogatási kérelem benyújtásra került.
418/2016. (X. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. november 30.
Feladat:
A Radnóti utcai, dombóvári 4591 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó haszonbérleti
szerződések megszüntetése, és arra vagyonkezelési szerződés megkötése a Dombóvári
Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel.
Végrehajtás:
A terület nagy részének birtokba adása megtörtént, a szerződés elkészült, aláírás alatt
van, ezért kérem a határidő meghosszabbítását 2016. december 31-ig.
426/2016. (X. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:2016. december 5.
Feladat:
Tóth Zoltán képviselő felkérése, hogy a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
képviseletét a biko Cégellátó Kft. felperes ellen ellátó dr. Tormási Anita ügyvéd
50.000,- forintos egyösszegű megbízási díját fizesse meg a Dombóvári Közös
Önkormányzati Hivatal részére.
Végrehajtás:
Tóth Zoltán figyelmét felhívtuk a határozatban foglaltakra.
428/2016. (X. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. december 5.
Feladat:
A Dombóvár, Kórház u. 37. alatti, korábban nővérszállóként funkcionáló ingatlanra
vonatkozó használati díj megfizetésének peres úton történő kikényszerítése érdekében
dr. Halmos Péter ügyvéd megbízása.
Végrehajtás:
Dr. Halmos Péternek a határozatot megküldtük, kértük, hogy az aláírt szerződést
részünkre juttassa el.
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431/2016. (X. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. december 15.
Feladat:
A Dombóvári Kapocs Alapszolgáltató Központ megalapításával és a Dombóvári
Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának
módosításával kapcsolatos döntési javaslatok képviselő-testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
A jelen ülés 6. számú előterjesztése foglalkozik ezzel az üggyel.
432/2016. (X. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. november 30.
Feladat:
Támogatási szerződés megkötése a Tinódi Ház Nonprofit Kft.-vel a nagyszínpad
felújítására.
Végrehajtás:
A támogatási szerződés még nem került aláírásra, ezért kérem a határidő
hosszabbítását 2017. január 31-ig.
440/2016. (X. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. november 30.
Feladat:
A Dombóvár Kórház u. 37. alatti, korábban nővérszállóként használt ingatlan
értékesítésre irányuló pályázati felhívás kiírása.
Végrehajtás:
A felhívásra egy érdeklődő volt, de pályázat benyújtására nem került sor.
444/2016. (X. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. november 30.
Feladat:
Egyezségi megállapodás megkötése bűncselekménnyel okozott kár megfizetése iránt
indult perben.
Végrehajtás:
Az egyezségi megállapodás aláírására még nem került sor, ezért kérem a határidő
hosszabbítását 2017. január 31-ig.
445/2016. (XI. 16.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. november 30.
Feladat:
A Lucza hegyi utcai rekultivált hulladéklerakóra tervezett napelemes kiserőmű
létesítéséhez kapcsolódó pályázati felhívás közzététele a honlapon.
Végrehajtás:
A felhívás közzétételre került a honlapon. A pályázati eljárást a Turi Ügyvédi Iroda
folytatja le. A pályázatok beadási határideje: 2016. december 16.
446/2016. (XI. 16.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. november 25.
Feladat:
A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. társasági szerződésének
módosítása.
Végrehajtás:
A taggyűlés elfogadta a társasági szerződés módosítását.
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447/2016. (XI. 16.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. november 17.
Feladat:
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi C. törvény 3.
melléklet III. 1. pontja alapján rendkívüli támogatási igény benyújtása
Végrehajtás:
A támogatási igényt határidőben benyújtottuk.
448/2016. (XI. 24.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. november 30.
Feladat:
A Tolna Megyei Kormányhivatal tájékoztatása a dombóvári általános iskolák felvételi
körzetének véleményezésében megfogalmazottakról.
Végrehajtás:
A Kormányhivatal tájékoztatása megtörtént.
449/2016. (XI. 24.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 1. 2016. december 5., 2.
2016. decemberi rendes ülés
Feladat:
1. A sportszervezetek részéről sporttámogatási előleg kérelmek benyújtása.
2. A sportszervezetek részéről beérkezett sporttámogatási előleg iránti kérelmek
képviselő-testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
A sporttámogatási kérelmek benyújtására december 5-ig volt lehetőségük a
sportszervezeteknek, a kérelmek elbírálására a jelen testületi ülésén kerül sor.
450/2016. (XI. 24.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. november 30.
Feladat:
A betöltetlen I. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásában közreműködők
juttatásainak felülvizsgálata és a szükséges kötelezettségvállalások és jognyilatkozatok
megtétele.
Végrehajtás:
A szükséges kötelezettségvállalásokat megtettem.
451/2016. (XI. 24.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. november 30.
Feladat:
A Tolna Megyei Kormányhivatal tájékoztatása a törvényességi felhívásában
foglaltaknak megfelelően az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 15/2016. (III.
31.) önkormányzati rendeletet módosításáról.
Végrehajtás:
A Kormányhivatal tájékoztatása megtörtént.
454/2016. (XI. 24.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. 2016. év I. negyedévre vonatkozó eredményének
elfogadásáról szóló döntés továbbítása.
Végrehajtás:
A határozat megküldésre került a cég számára.
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456/2016. (XI. 24.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. november 30.
Feladat:
A módosított közbeszerzési terv közzététele a város honlapján.
Végrehajtás:
A módosított közbeszerzési terv közzétételre került és folyamatosan elérhető.
457/2016. (XI. 24.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
Szerződéskötés a VILL-KOR HUNGÁRIA Kft.-vel a karácsonyi díszkivilágítással
kapcsolatos munkák elvégzésére.
Végrehajtás:
A szerződéskötés megtörtént. A karácsonyi díszkivilágítás a tervek szerint kiépítésre
és felhelyezésre került.
458/2016. (XI. 24.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. november 30.
Feladat:
A 2014. évi út- és járdaprogram keretében kibocsátott számlák késedelmi kamatát
rendező összeg fizetési ütemezéséről szerződéskötés a Mélyép-Betontechnikai Kft.vel.
Végrehajtás:
A szerződést megküldtük aláírásra a Mélyép-Betontechnikai Kft.-nek.
463/2016. (XI. 24.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. november 30.
Feladat:
1. A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. és az önkormányzat
között a köztemetők üzemeltetésére kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés
megszüntetése.
2. A 4583. hrsz.-ú területre kötött vagyonkezelési szerződés megszüntetése. A 2980/1
hrsz.-ú sportpályán a START mintaprogram önkormányzati közfeladat ellátására
haszonkölcsön-szerződés kötése.
Végrehajtás:
A jelen képviselő-testületi ülés napirendjén szerepel mindkét pontot érintő
előterjesztés. Kérem a határidő meghosszabbítását 2017. január 31-ig.
467/2016. (XI. 24.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
A hivatali mobiltelefon szolgáltatásra lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről az
ajánlattevő értesítése.
Végrehajtás:
Az ajánlattevő értesítése megtörtént.
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A POLGÁRMESTER ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN TETT
INTÉZKEDÉSEI
(2016. november)
Szociális ügyekben
Települési támogatás
-

Lakhatásra - megállapítás

10

-

Lakhatásra szünetelés

16

-

Rendkívüli élethelyzetre/ természetbeni

-

Rendkívüli élethelyzetre/ pénzbeli

-

Rendkívüli élethelyzetre/természetbeni elutasítás 1

-

Szociális célú tűzifa

130
2

49

Lakásügyekben:
Szociális bérlakás igény nyilvántartásba vétel:
Bérlőkijelölés

2
16

Lakásszerződés hosszabbítás

-

Lakásszerződés hosszabbítás elutasítás

1

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011.
(III. 4.) rendelet 13. § (5) bekezdése alapján
-

Az SMHV Energetika Kft., mint a Mikes K. utcában található 4551 hrsz.-ú
ingatlan tulajdonosainak megbízott tervezője, az ingatlanok villamos energiával
való ellátásának tervezési munkálataihoz kapott hozzájárulást a 3857 hrsz.-ú
közterületek kapcsán.

-

A „Dombó Pál” Lakásépítő és Fenntartó Szövetkezet a Vörösmarty u. 44. szám
alatti lakóház társasházkezelőjeként a társasház nyugati oldali telekhatárán álló
kerítés elbontásához kért és kapott hozzájárulást. Az épített kerítés az
önkormányzati tulajdonú Pannónia út 21. szám alatt található (967/2 hrsz.-ú)
középiskola megnevezésű ingatlanhoz tartozik.

-

Nagy Sándor egyéni vállalkozó kérésére a Dombóvár, Esze T. u. 3. szám alatti
és a Mikes K. utcában található 4551 hrsz.-ú ingatlan ivóvízzel való ellátásának
tervezési és engedélyezési munkálataihoz kért hozzájárulást a dombóvári 6298
és 3857 hrsz.-ú közterületként nyilvántartott ingatlanra vonatkozóan.
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-

A KLIK képviselőjének kérésére – a szervezet fenntartásában lévő – a
Dombóvár, Szabadság u. 27. szám alatt található 88 hrsz.-ú kivett általános
iskola élet- és balesetveszélyes állapotba került homlokzati párkányának
felújításához lett hozzájárulás kiadva.

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló
22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján:
A közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII. 6) önkormányzati rendelet
felhatalmazása alapján:
Árusító és árusítással kapcsolatos pavilon vagy fülke elhelyezése
Díjtétel: 1.635 Ft/m2/hó
- Hunyadi tér 782/4 hrsz.
- Pannónia út 1061/6 hrsz.
Alkalmi elárusítóhelyek létesítése, üzletek előtti áruk bemutatása
Díjtétel: 270 Ft/m2/nap
- Pannónia út 39. szám előtti közterület
- Szabadság u. 4. szám melletti közterület
Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék, valamint tüzelőanyag
tárolása.
Díjtétel: 33 Ft/m2/nap
- Erzsébet u. 33. szám előtti közterület
A reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának
követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló 32/2013. (VIII. 28.)
önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján
Egyedi tájékoztató tábla
Díjtétel: 1.225 Ft/m2/hó
- Katona J. u. 37. szám előtti közterület
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A JEGYZŐ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN TETT INTÉZKEDÉSEI
(2016. november)

Vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 2/2015.(I.30.)
önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdésének felhatalmazása alapján:
Állandó nyitvatartási engedély kiadása:
Ssz.

Név

1.

______

Alkalmi nyitvatartási engedély:

Cím

Éjszakai nyitva
tartás

2 db kérelemnek helyt adó

Határozat
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Bizottságok átruházott hatáskörben tett intézkedései
(2016. november)

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
302/2016. (XI. 4.) számú határozatával a kosárlabdacsarnok tetőfelújítására lefolytatott
beszerzési eljárás eredményéről döntött.
303/2016. (XI. 16.) számú határozatával a betlehemi installációra lefolytatott
beszerzési eljárás eredményéről döntött.
323/2016. (XI. 23.) számú határozatával a „Munkáskertek” haszonbérbe adási
feltételeit hagyta jóvá.
324/2016. (XI. 23.) számú határozatával az önkormányzati tulajdonú dombóvári
0302/6 hrsz.-ú termőföld hasznosítását hagyta jóvá.
325/2016. (XI. 23.) számú határozatával az önkormányzati tulajdonú dombóvári
2980/1 hrsz.-ú ingatlan haszonbérleti szerződésének módosítását hagyta jóvá.
326/2016. (XI. 23.) számú határozatával a köztemetésre lefolytatott beszerzési eljárás
eredményéről döntött.
Humán Bizottság
Nem volt átruházott hatáskörben hozott döntése.

A bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvek megtekinthetőek az Önkormányzati
Irodán.
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Tájékoztatás a két ülés közötti fontosabb eseményekről
A volt nővérszálló tulajdonjogában született másodfokú ítélet
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. október 27-én
megtartott testületi ülésén a 440/2016. (X. 27.) számú Képviselő-testületi határozatával
döntött a Dombóvár, Kórház u. 37. szám alatti, korábban Nővérszállóként használt
ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről.
Írásban is megérkezett az ítélet, mely szerint a Pécsi Ítélőtábla Gf.IV.40.019/2016/4.
számon döntött a Magyar Állam felperes (képviseli: Állami Egészségügyi Ellátó
Központ) és Dombóvár Város Önkormányzata közötti perben a Dombóvár, Kórház u.
37. volt Nővérszálló tulajdonjogáról. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét
megváltoztatta és megállapította, hogy az ingatlan tulajdonjoga Dombóvár Város
Önkormányzatát illeti. Az értékesítés elől minden akadály elhárult.
A Pécsi Ítélőtábla Gf.IV.40.019/2016/4. számú ítélete és az ügyhöz kapcsolódó összes
iratanyag a Jegyzői Irodán megtekinthető.
Döntést igénylő, kisebb jelentőségű ügyek
Betlehemi installáció szerződés módosítása
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 303/2016. (XI.16.) számú határozatával döntött a
„Betlehemi kompozíció Víztoronynál történő elhelyezéséhez 6 db installációs elem
gyártása és helyszínre szállítása” elnevezéssel lefolytatott ajánlatkérési eljárás
eredményéről. Ennek alapján szerződést kötöttünk a nyertes ajánlattevőként kihirdetett
Ignácz Imre egyéni vállalkozóval, aki az I. ütemet képező 3 db installációs elemet és 2
db lezáró oldalfalat elkészítette és az adventi időszak kezdetére a Víztoronynál
felállításra került. Az ajánlattételi felhívás és ennek nyomán a szerződés is a
Képviselő-testület 298/2016. (VI. 30.) számú határozatával összhangban úgy készült,
hogy a forrás biztosítása két ütemben a 2017. és 2018. évi költségvetés terhére
történik, tehát halasztott fizetéssel teljesítjük az ellenszolgáltatást. A nyertes
ajánlattevő ajánlati ára nettó 2.501.280,- Ft, melyből a most elkészült I. ütem
1.297.080,- Ft, a jövő adventra legyártandó és felállítandó második ütem 1.204.200,Ft összeget képvisel.
Tekintettel arra, hogy a korábban lefolytatott eljárások a tervezett fedezetet meghaladó
ár, illetve ajánlat híján három alkalommal eredménytelenül zárultak, a vállalkozónak
az elhúzódás miatt rendkívül rövid idő állt rendelkezésére a gyártáshoz és felállításhoz.
Ignácz úr az installációt rekord gyorsasággal legyártotta és felszerelte, lehetővé téve
ezzel a betlehemi kisplasztikák nagyközönség felé való bemutatását, ami emelte az
adventi időszak ünnepi hangulatát, és rendkívül kedvező visszhangra talált a város
lakossága körében.
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a vállalkozó gyorsaságát méltányolva
tegyük lehetővé az I. ütem mielőbbi kifizetését számára. Továbbá annak érdekében,
hogy a II. ütem a 2017. adventi időszakra, azaz a szerződésben foglalt 2017. november
10-i határidőre való elkészítését elősegítsük, 50%-át 2017. május 31-ig rendezzük,
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amiből a vállalkozó anyagot szerezhet be, s szerződésszerű teljesítés esetén, a
teljesítést követően 2018. január 31-ig fizessük ki a fennmaradó 50%-ot.
Birtokháborítás megszüntetésével összefüggő egyezségi ajánlatról szóló döntés
megerősítése
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 452/2016. (XI.24.) számú
határozatával döntött az önkormányzat, mint a dombóvári 66 hrsz.-ú közterület
tulajdonosa és Dömötör László és Dömötör Lászlóné, mint a dombóvári 67 hrsz.-ú
ingatlan tulajdonosai, mint alperesek között a Dombóvári Járásbíróság előtt
folyamatban lévő perrel kapcsolatban az alperesek által kezdeményezett peren kívüli
egyezségi ajánlatáról.
A döntés szerint a testület – kötelezettséget nem vállalva - támogatja a közterületi
ingatlan telekegyesítéssel történő, versenyeztetés nélküli értékesítését az alperesek
részére.
Az önkormányzatot képviselő ügyvéd tájékoztatta az alpereseket a testületi
határozatról.
Az alperesek nevében ügyvédjük úgy nyilatkozott, hogy a testületi határozatban foglalt
feltételeket abban az esetben fogadják el, ha az önkormányzat kötelezettséget vállal az
értékesítésre, továbbá az alperesek a birtokháborítás tényének és az önkormányzat
pernyertességének rögzítése nélkül kívánják megkötni az egyezséget.
A Dombóvári Járásbíróság előtt folyamatban lévő per jelenleg szünetel, az
önkormányzatot képviselő ügyvéd a testületi ülést megelőzően beadta a per folytatása
iránti kérelmet, mert annak hiányában a per megszűnne.
Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Tájékoztatás Gunarasfürdő gyógyhellyé minősítési eljárásának költségeiről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 559/2015. (XII.17.) Kt.
határozatával döntött Gunaras gyógyhellyé nyilvánítási folyamatának elindításáról.
A kérelmet az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz (OTH) kell benyújtani. A kérelmi
formanyomtatvány mellett számos melléklet, országos szintű intézmények,
szervezetek szakvéleményének csatolása szükséges, a terület gyógyhelyi adottságainak
alátámasztására. A mellékletek többsége szakértői díj ellenében szerezhető be.
A beérkezett árajánlatok alapján a várható költségek a következők:
Szervezet
Országos
Meteorológiai
Szolgálat
Országos
Közegészségügyi

Feladat

Költség
(bruttó)

A terület éghajlati adottságait a tervezett
gyógyászati tevékenység szempontjából
értékelő szakvélemény

527.050 Ft

Környezetegészségügyi szakvélemény

210.943 Ft
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Központ
Akusztikai Mérnöki
Iroda Kft.
Országos
Közegészségügyi
Központ
OTH
Összesen

Akkreditált zajszintmérés és zajtérképezés

622.300 Ft

Légszennyezettségi vizsgálatok

1.524.000 Ft*

Gyógyhellyé nyilvánítás eljárási díja

160.000 Ft
3.044.293 Ft
*második féléves mérések díja

A szakvélemények megérkezésének és a gyógyhellyé nyilvánítási kérelem
benyújtásának várható ideje 2017. január.
A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület ingatlan használata
A Képviselő-testület az 542/2016. (XII.17.) számú határozatával a Dombóvári
Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület részére térítésmentesen
(haszonkölcsön szerződéssel) átadta a Dombóvár, Szabadság u. 16. szám alatt lévő,
7/2 hrsz.-ú számú ingatlan nyugati telekhatárán külön álló épület használatát 2016.
január 1-től 2016. december 31-ig működtetés, iroda és raktározás céljára.
Az Egyesület a térítésmentes használat fejében köteles viselni az összes üzemeltetési
költséget. A pályáztatás nélküli és ingyenes használatba adás a kulturális örökség helyi
védelmével és a közművelődési tevékenység támogatásával kapcsolatos
önkormányzati közfeladatokra tekintettel történt.
A rövid határidőt az indokolta, hogy az akkori elképzelések szerint az ingatlan
legalább egy helyiségére a hivatalnak is szüksége lett volna.
Mivel az épülettel kapcsolatban az önkormányzatnak nincs rövidtávú elképzelése,
ezért javaslom az ingatlanhasználat további egy évre történő meghosszabbítását.
Csatlakozás a Tolna Megyei Foglalkoztatási paktumhoz
A Tolna Megyei Önkormányzat a TOP-5.1.1-15 „Megyei szintű foglalkoztatási
megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” felhívás
keretében támogatást nyert a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum című projekt
megvalósítására. A megyei önkormányzat azzal a kéréssel fordult Dombóvár Város
Önkormányzatához, hogy egy szándéknyilatkozat aláírásával csatlakozzon a
projekthez.
A program célja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat vezetésével egész Tolna
megyére kiterjedő, a megyében valamennyi gazdasági ágazatot felölelő gazdaság- és
foglalkoztatás-fejlesztési együttműködés jöjjön létre. A Tolna Megyei Paktum irányító
csoportja a következő szervezetekből áll: Tolna Megyei Önkormányzat, Tolna Megyei
Önkormányzati Hivatal, Tolna Megyei Kormányhivatal, Tolnáért-Tolna Megyei
Térségfejlesztési Nkft., a Kék Madár Alapítvány és a Tolna Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara, melyek a felhívásban szereplő célok teljesítése érdekében együttműködési
megállapodást kötöttek egymással.
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Önkormányzatunk a szándéknyilatkozat aláírásával vállalja a paktumszervezet
munkájában, valamint a foglalkoztatási fórumokon való részvételt, továbbá a
paktumszervezet munkájának segítését. (Szándéknyilatkozat mellékletként csatolva.)
Mivel Dombóvár Város Önkormányzata, Tamási Város Önkormányzata és a Máltai
Szeretetszolgálat is nyújtott be közösen foglalkoztatási paktum létrehozására
támogatási kérelmet, ezért javaslom, hogy a szándéknyilatkozat aláírásával az
önkormányzat támogassa a megyei paktum tevékenységét.
A 180/2015. (IV. 30.) Kt. határozat visszavonása
A Képviselő-testület a 180/2015. (IV. 30.) határozatával döntött arról, hogy a
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.-vel kötött együttműködési
megállapodás keretében elrendeli az önkormányzati tulajdonú 2855, 2596/3, 2596/4,
2868 hrsz.-ú (Perekac) földterületek – közfoglalkoztatottak bevonásával – művelésre
alkalmassá tételét. A Lakásgazdálkodási Nkft. a területeket a növényzettől
megtisztította, melyen épületek alapjai, aknák maradványai találhatók. A kivágott
növényzet gyökérmaradványai azonban kézi erővel nem távolíthatók el, Az Nkft. nem
rendelkezik olyan technikai eszközökkel, amellyel az épületek alapjai, a földben lévő
növényi maradványok eltűntethetők, továbbá a terület állandó tisztán és rendben
tartására közfoglalkoztatottakat nem tud biztosítani. Mivel jelen ingatlanok
hasznosítására a korábbi elképzelésekkel ellentétben az önkormányzat nem nyújtott be
pályázatot, így javaslom a határozat visszavonását.
A Pogány mitológia című köztéri alkotás restaurálási idejének hosszabbításáról
A Képviselő-testület a 436/2016 (X.27.) határozatával döntött arról, hogy a Tinódi Ház
előtt található, Samu Géza szobrászművész által készített Pogány mitológia című
alkotás restaurálására a város 2017. évi költségvetésében 825.000 forintot különít el. A
munkálatok elvégzésének határideje 2017. február 28-a. A feladattal megbízott
faműves mester jelezte, hogy erre az időpontra nem készül el a munkálatokkal,
ugyanis a restaurálás közben több olyan plusz munka is felmerült, mely csak a
restaurálás megkezdésével jelentkezett. A fenti indokok alapján kérem a teljesítési
határidő meghosszabbítását, melynek javasolt időpontja 2017. március 31.
A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal és a Szakcsi Óvoda közötti
munkamegosztási (gazdálkodási) megállapodás jóváhagyása
A Szakcsi Óvoda, mint önállóan működő, de gazdasági szervezettel nem rendelkező
költségvetési szerv 2013. január 1. napjával jött létre, miután jogelődje, a Szakcsi Általános
Művelődési Központ – a Szakcsi Általános Iskola és annak telephelyeként működő Kocsolai
Általános Iskola állami fenntartásba vétele miatt – 2012. december 31. napjával megszűnt,
addig ugyanis a Szakcsi ÁMK intézményegységeként (telephelyeként) működött a Szakcsi
Óvoda. A Szakcsi Óvodát az alapító Szakcs Község Önkormányzata külön gazdasági
szervezet nélkül hozta létre és a gazdasági szervezet feladatait 2013. március 1-ig a Szakcs,
Lápafő, Várong Községi Önkormányzatok Körjegyzősége látta el, 2013. március 1-jétől pedig
a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal. A Dombóvári KÖH 2013. március 1-jei
megalakulását követően a Szakcsi Óvoda gazdasági feladatai ellátásával kapcsolatos jogi
rendezetlenség pótlására – amellett természetesen, hogy a Kirendeltség ténylegesen ellátta a
szükséges feladatokat – 2014. február 3-án került sor, amikor az előterjesztés mellékletét
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képező megállapodás jött létre a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal és a Szakcsi
Óvoda között a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjének
tárgyában. A Megállapodás az Óvoda gazdasági szervezeti feladatainak ellátására a Szakcsi
Kirendeltséget jelöli ki és részletesen szabályozza a gazdálkodási feladatok ellátásának
megosztását, az abban való együttműködést a két költségvetési szerv között.
A Szakcsi Óvodánál a Dombóvári KÖH belső ellenőre 2015. szeptember 4-től 8-ig, a tárgyi
eszközök beszerzésének, nyilvántartásának és selejtezésének ellenőrzése tárgyában tartott
vizsgálata során a megkötött munkamegosztási megállapodással kapcsolatban hiányosságként
állapította meg, hogy: „Az irányító szervek által nem került jóváhagyásra a munkamegosztási
megállapodás, ezért a munkamegosztási megállapodást utólagosan jóvá kell hagyatni
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületével és Szakcs Község Önkormányzata
Képviselő-testületével.”

Újireg háztartási szennyvízének fogadásához való hozzájárulás
A Hidro Consulting Kft. 2016. december 5. napján érkezett elektronikus levelében
hozzájárulás kérése céljából fordult az Önkormányzathoz.
Levelükben arról tájékoztattak, hogy társaságuk készíti Újireg község települési
szennyvízkezelési programját a VP6-7.2.1.2-16 számú pályázati felhívás részeként,
melynek során a településen egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kerülnek
telepítésre. A kisberendezésekben keletkező 95 % víztartalmú nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíznek minősülő szennyvíziszapot évente egyszer
szükséges elszállítani. A Hidro Consulting Kft.-t a DRV Zrt. tájékoztatta, hogy ezt a
dombóvári szennyvíztelepen fogadni tudják, azonban ehhez az önkormányzat
hozzájárulása szükséges, melyet az AquaLex Kft., mint generáltervező kér.
A dombóvári szennyvíztisztító telep a DRV Zrt. üzemeltetésében áll, melynek
értelmében az üzemeltető csak abban az esetben kérhet a háztartási szennyvizet
beszállító településtől költségtérítést, ha ahhoz a tulajdonos önkormányzat hozzájárul.
Dombóvár Város Önkormányzata és a DRV Zrt. közötti üzemeltetési szerződés
alapján az üzemeltetéssel járó költségek az üzemeltetőt terhelik, illetve ő jogosult a
hasznok szedésére is, tehát az Önkormányzatnak többletbevétele nem származhat a
hozzájárulás megadásából.
Fentiek alapján kérem az erre vonatkozó határozati javaslat elfogadását.
Döntés a Tároló-Hír Bt. egyezségi ajánlatáról
2003. február 27-én megállapodás köttetett a Dombóvári Polgármesteri Hivatal és a
Sugó-Hír Bt. között hirdetőfelülettel ellátott kerékpártárolók elhelyezése tárgyában. A
megállapodás szerint a Hivatal engedélyezte Dombóvár város területén – általa
meghatározott helyekre – a kerékpártárolók elhelyezését a Sugó-Hír Bt-nek, aki felel a
kihelyezésért és üzemeltetésért. A megállapodást határozatlan időtartamra, 2003.
április 01. napjától visszavonásig terjedően hozták létre 4 éves díjmentes közterület
használattal. 2007. július 01. napjától a Sugó-Hír Bt tevékenységét jogutódlással - az
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alap megállapodásban rögzített feltételek meghagyása mellett - a Tároló-Hír Bt.
folytatta.
A hivatal és az önkormányzat által kötött megállapodások felülvizsgálata során
kiderült, hogy a 4 éves díjmentes időszak 2007. április 01. napján lejárt, ezért a TárolóHír Bt. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a reklámok,
reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről,
feltételeiről és tilalmáról szóló 32/2013.(VIII.28.) rendelete (továbbiakban: Reklámrendelet) 8-9. §-a alapján - annak hatályba lépésétől kezdődően (2013.09.15) –
közterület-használati díj fizetésére köteles, mivel hirdetőtábla közterületen való
elhelyezéséhez közterület-használati engedély szükséges.
Dombóvár város közigazgatási területén felmérésünk szerint a Tároló-Hír Bt.
kezelésében 25 m2 nagyságú hirdetőfelület van elhelyezve a kerékpártárolókon.
A Reklám rendelet 9. §-a, valamint az 1. számú melléklet 5. pontja alapján a
közterület-használat díjfizetési kötelezettség az alábbiak szerint alakul:
- 2013. szeptember 15-től – 2016. március 31-ig 1.200,- Ft/m2/hó,
- 2016. április 01-től – 2016. december 31-ig 1.225,- Ft/m2/hó,
vagyis összesen 1.190.625,- Ft, mely összeg alapdíj.
A fentiekről 2016.11.10-én kelt levélben a céget tájékoztattuk. A levél nyomán két
személyes egyeztetésre került sor, amelyek nem hoztak eredményt egy esetleges
egyezség megkötése érdekében. A személyes egyeztetéseket követően azonban a
cégtől 2016.12.12. napján a csatolt egyezségi ajánlat érkezett.
Javaslom az egyezségi ajánlat 1. pontja, vagyis 800.000,-Ft 2016. december 31-ig
történő megfizetésének elfogadását. A 2. pont vonatkozásában kedvezményként
javaslom az egyébként megfizetendő közterület-használati díj (367.500,- Ft) 50 %ának elengedését a 2017. évre.
Síkosság-mentesítési előkészületi munkálatokról szóló beszámoló
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 477/2015. (X.26.) Kt.
határozatában döntött a „Parkfenntartási szolgáltatás, valamint gyalogos és kerékpáros
közlekedő felületek tisztítási, hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkái Dombóvár
egyes közterületein” elnevezésű közbeszerzési eljárás megindításáról.
A lefolytatott eljárás eredményként megkötött vállalkozási szerződés 22. pontja
értelmében a „Vállalkozó köteles továbbá minden év december hó 15. napját
megelőzően Megrendelő képviselő testületének ülésén részletes tájékoztatást adni a
hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkákra való felkészülésének helyzetéről.”
A tájékoztatót a konzorcium a Hivatal Városüzemeltetési Irodája részére átadta,
melyet az előterjesztés melléklete tartalmaz.
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I. Határozati javaslat
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett
intézkedésekről, a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. a polgármester beszámolóját a 70/2015. (II. 19.), 531/2015. (XI. 30.), 549/2015.
(XII. 17.), 62/2016. (II. 11.), 191/2016. (V. 5.), 211/2016. (V. 5.), 230/2016. (V.
26.), 231/2016. (V. 26.) 1. pont, 298/2016. (VI. 30.), 335/2016. (VI. 30.),
352/2016. (IX. 1.), 359/2016. (IX. 1.), 365/2016. (IX. 15.), 382/2016. (IX. 29.),
393/2016. (IX. 29.), 397/2016. (IX. 29.), 402/2016. (IX. 29.), 411/2016. (X. 13.),
412/2016. (X. 13.), 413/2016. (X. 13.), 426/2016. (X. 27.), 428/2016. (X. 27.),
431/2016. (X. 27.), 440/2016. (X. 27.), 445/2016. (XI. 16.), 446/2016. (XI. 16.),
447/2016. (XI. 16.), 448/2016. (XI. 24.), 449/2016. (XI. 24.), 450/2016. (XI. 24.),
451/2016. (XI. 24.), 454/2016. (XI. 24.), 456/2016. (XI. 24.), 457/2016. (XI. 24.),
458/2016. (XI. 24.), 467/2016. (XI. 24.) 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:
2016. december 31-ig: 418/2016. (X. 27.),
2017. január 31-ig: 333/2016. (VI. 30.), 405/2016. (IX. 29.), 432/2016. (X. 27.),
444/2016. (X. 27.), 463/2016. (XI. 24.),
2017. február 28-ig: 195/2016. (V. 5.), 337/2016. (VII. 25.), 383/2016. (IX. 29.),
2017. március 31-ig: 563/2015. (XII. 17.), 113/2016. (III. 31.),
2017. május 31-ig: 404/2016. (IX. 29.),
2017. június 30-ig: 244/2015. (V. 28.), 527/2015. (XI. 26.), 225/2016. (V. 26.),
2017. augusztus 31-ig: 231/2016. (V. 26.) 2. pont.
II. Határozati javaslat
a betlehemi installációra kötött szerződés módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a „Betlehemi
kompozíció Víztoronynál történő elhelyezéséhez 6 db installációs elem gyártása és
helyszínre szállítása” tárgyában Ignácz Imre egyéni vállalkozóval (7224 Dúzs, Kis u.
12.) 2016. november 18-án kötött szállítási szerződés módosításáról a fizetési
feltételek tekintetében, az alábbiak szerint:
− az I. ütemet képező 3 db installációs elem és 2 db lezáró oldalfal 1.297.080,- Ft
+ áfa összegű díjának kifizetése 2017. január 31-ig;
− a II. ütemet képező 3 db installációs elem 1.204.200,- Ft + áfa összegű díja
50%-ának, azaz 602.100,- Ft + áfa kifizetése 2017. május 31-ig;
− a II. ütemet képező 3 db installációs elem 1.204.200,- Ft + áfa összegű díja
fennmaradó 50%-ának, azaz 602.100,- Ft + áfa kifizetése - szerződésszerű
teljesítés esetén a teljesítést követően - 2018. január 31-ig.
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A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítására, illetve az
ellenszolgáltatás módosított feltételekkel történő kifizetéséhez szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2016. december 31. – a szerződésmódosításra
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

III. Határozati javaslat
birtokháborítás megszüntetésével összefüggő egyezségi ajánlat fenntartásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti a 452/2016.
(XI.24.) számú határozatában foglaltakat, és nem fogadja el a dombóvári 67 hrsz.-ú
ingatlan tulajdonosainak, mint alpereseknek a határozatban és az egyezségi ajánlatban
foglalt feltételekre tett módosítási javaslatát.
Határidő: 2016. december 31. – alperesek eljáró ügyvéd általi tájékoztatása
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
IV. Határozati javaslat
Gunarasfürdő gyógyhellyé minősítési eljárásának költségeiről szóló
tájékoztatóról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gunarasfürdő gyógyhellyé
minősítési eljárásának költségeiről szóló tájékoztatót elfogadja, és felhatalmazza a
polgármestert, hogy a gyógyhellyé minősítési kérelmet benyújtsa, illetve megrendelje
a szükséges szakvéleményeket.
Határidő: 2017. január 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
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V. Határozati javaslat
Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület
ingatlanhasználatának meghosszabbításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár, Szabadság u.
16. szám alatt lévő, 7/2 hrsz.-ú számú ingatlan nyugati telekhatárán különálló épület
használatát a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület részére
2017. december 31-ig meghosszabbítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízással vegyes
haszonkölcsön szerződés módosítására és annak tartalmának jóváhagyására és
megkötésére.
Határidő: 2016. december 31. – a szerződés módosítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
VI. Határozati javaslat
a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktumban való közreműködésről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a TOP5.1.1.-15-TL1-2016-00001 kódszámú Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum
című projekt megvalósítása során az együttműködést a Tolna Megyei
Önkormányzattal és a paktum irányító csoportjának többi tagjával.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködéssel
kapcsolatos szándéknyilatkozat aláírására és a Tolna Megyei Önkormányzat
részére történő megküldésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
VII. Határozati javaslat
a 180/2015. (IV. 30.) Kt. határozat visszavonásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 180/2015. (IV.30)
határozatát visszavonja, mivel a határozattal érintett önkormányzati tulajdonú 2855,
2596/3, 2596/4, 2868 hrsz.-ú (Perekac) földterületek hasznosítására vonatkozóan az
önkormányzat TOP-os támogatási kérelmet nem nyújtott be, így a művelésre
alkalmassá tétel indokolatlanná vált.
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VIII. Határozati javaslat
a Pogány mitológia című köztéri alkotás restaurálási idejének
meghosszabbításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Pogány
mitológia című köztéri alkotás restaurálási feladataira megjelölt határidő
meghosszabbítását, és a 436/2016 (X.27.) Kt. határozat végrehajtási határidejét 2017.
március 31. napjára módosítja.
IX. Határozati javaslat
a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal és a Szakcsi Óvoda közötti
munkamegosztási megállapodásról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dombóvári Közös
Önkormányzati Hivatalirányító szerve az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (5a) bekezdésében
foglaltak alapján, a melléklet szerint utólagosan jóváhagyja a Dombóvári Közös
Önkormányzati Hivatal és a Szakcsi Óvoda, mint gazdasági szervezettel nem
rendelkező költségvetési szerv között a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás
és felelősségvállalás rendjéről 2014. február 3-án megkötött megállapodást.
A Képviselő-testület felkéri a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét,
hogy az utólagosan jóváhagyott munkamegosztási megállapodást a Hivatal részéről
írja alá.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
X. Határozati javaslat
Szabó Loránd polgármester gépkocsi-használatáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi Szabó Loránd
polgármester részére a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal tulajdonát képező
BIT-249 forgalmi rendszámú Ford S-Max típusú személygépkocsi Dombóvár város
közigazgatási területén belül történő korlátlan használatát hivatali és magáncélra
egyaránt.
A Képviselő-testület hozzájárul a Hivatal gépjármű üzemeltetési szabályzatának a
fentiek szerinti módosításához azzal, hogy a polgármester Dombóvár város
közigazgatási területén kívüli gépjárműhasználatának engedélyezése a jegyző
hatásköre.
Határidő: Azonnal
Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda

26

XI. Határozati javaslat
az Újireg településen keletkező háztartási szennyvíznek a dombóvári
szennyvíztisztító telepen történő fogadásáról
1.

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy
az Újireg településen létesítendő kisberendezéseknél keletkező háztartási
szennyvizet a dombóvári szennyvíztisztító telep térítésmentesen fogadja.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat
aláírására.

Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

XII. Határozati javaslat
a Tároló-Hír Bt. egyezségi ajánlatának elfogadásáról és a 2017. évre közterülethasználati díjkedvezmény biztosításáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tároló-Hír Bt. 800.000,Ft megfizetésére irányuló egyezségi ajánlatát elfogadja azzal, hogy amennyiben ezen
összeg 2016. december 31-ig az Önkormányzat bankszámláján jóváírásra kerül, akkor
a 2013.09.15. és 2016.12.31. közötti időtartam vonatkozásában az Önkormányzat a Bt.
közterület-használati díjfizetési kötelezettségét rendezettnek tekinti, és ezen időszak
vonatkozásában a továbbiakban semmilyen igényt, követelést nem támaszt.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bt. által a közterületen
elhelyezett 25 m2 nagyságú hirdetőfelület után a 2017. évre fizetendő közterülethasználati díj vonatkozásában 50 %-os kedvezményt biztosít azzal, hogy a
kedvezményes összegű díjat, 183.750,- Ft-ot legkésőbb 2017. június 30-ig kell
megfizetni, ellenkező esetben a teljes összeg esedékessé válik.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentiek szerinti megállapodás
taralmának jóváhagyására és aláírására.
Határidő: 2016. december 31. – a megállapodás megkötésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
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XIII. Határozati javaslat
a síkosság-mentesítési előkészületi munkálatokról szóló beszámolóról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyalogos és kerékpáros
közlekedő felületek téli hóeltakarítási és síkosság-mentesítési feladataira vonatkozó, a
Tage-VLN konzorcium által elkészített felkészülési beszámolót a melléklet szerint
elfogadja.

Szabó Loránd
polgármester
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Beszámoló a hó eltakarítási és síkosság mentesítési munkákra való
felkészülés helyzetéről
Tisztelt Képviselő testület!
A TAGE-VLN közös ajánlattevők, akiket a Tage Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
7200 Dombóvár, Gárdonyi u. 5. képvisel és Dombóvár Város Önkormányzata
keretszerződést kötött 2016. február 1. napján "Parkfenntartási szolgáltatás, valamint
gyalogos és kerékpáros közlekedőfelületek tisztítási, hó eltakarítási és síkosság
mentesítési munkái Dombóvár egyes közterületein" tárgyában.

A szerződés 22. pontjának rendelkezései alapján a készenléti idő alatt a konzorcium
részéről az alábbi feladatoknak kell teljesülnie:
- A megrendelő képviselő testületének ülésén részletes tájékoztatást adni a hó
eltakarítási és síkosság mentesítési munkákra való felkészülésének helyzetéről.
- non-stop lakossági telefonos, emailes, illetve fax ügyelet működtetése a lakossági
bejelentések fogadására
- 06:00 – 18:00 között folyamatos személyes ügyfélfogadás lehetőségét biztosító
lakossági ügyelet Dombóvár város közigazgatási területén:
Non-stop telefonos személyes ügyelet működtetése:
helyszín: 7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37. (JAM csarnok) 06:00 óra és 18:00 óra között
telefon: +36-20-330-0625
fax: 74-565-555
- non-stop telefonos/fax/személyes ügyelet működtetése, mely ügyelet képes a
megrendelések fogadására:
Non-stop lakossági telefonos, e-mailes ügyelet működtetése:
telefon: +36-20-330-0625;
fax: 74-565-555;
e-mail: varlak.davidgyula@gmail.com; varlak.tildiko@gmail.com
a lakossági ügyfélfogadás helyét és idejét, valamint a lakossági non-stop
ügyelet adatait Vállalkozó köteles évente legalább két alkalommal, mely alkalom
egyike a december hó 15. napját megelőző 30 napon belüli időpont, a városi újságban
saját költségén közzétenni, valamint az önkormányzati hirdetőtáblákon kitenni, illetve
ezen adatokat a munkavégzéshez felhasznált gépeken is jól láthatóan elhelyezni,
továbbá legalább 2000 példányban ezen adatokkal szórólapot a lakosság számára
kiosztani
A szórólapok (2000 db) a lakosság részére elkészültek, annak kiosztása az érintett
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területeken a megadott határidőn belül megtörtént. Az önkormányzat hirdetőtábláján
kifüggesztésre került, és egy helyi lapban megjelentettük.
egyszerre legalább 7 fő non-stop rendelkezésre állása Dombóvár közigazgatási
területén
egyszerre 7 fő non-stop rendelkezésre állása Dombóvár közigazgatási területén
biztosított.
egyszerre legalább 2 darab legalább 30 LE tóló-lappal és szóró-adapterrel
ellátott traktor rendelkezésre állása Dombóvár közigazgatási területén
egyszerre 2 db legalább 30 LE tóló-lappal és sószóró adapterrel ellátott traktor
rendelkezésre állása Dombóvár közigazgatási területén biztosított.
- legalább 2 tonna síkosság mentesítő anyag készenlét teljes időszaka alatti folyamatos
készleten tartása Dombóvár közigazgatási területén.
A szerződésben előírt síkosság mentesítési anyag rendelkezésre áll, annak folyamatos
pótlása biztosított a készenlét teljes időszaka alatt legalább 2 tonna mennyiségig.
Induló készletünk jelenleg 3 tonna.
A készenléti időn kívüli munkák megrendelése esetén a munkákat el tudjuk végezni, a
feltételek az ajánlattevők részéről biztosítottak.

