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1. számú előterjesztés
Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2016. február 11-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:
dr. Szabó Péter ügyvezető, Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: -

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Letenyei Róbert jegyző
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331/2012. (XI. 5.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. február 29.
Feladat:
Csatlakozási díj felülvizsgálata a Dombóvár és térsége ivóvízminőség-javító
programjában.
Végrehajtás:
A Képviselő-testület a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító
Társulás elnökének megkeresésére a 331/2012. (XI. 5.) Kt. határozatában úgy döntött,
hogy a Dombóvár és térsége ivóvízminőség-javító program keretében a dombóvári
ivóvíz-hálózathoz csatlakozó valamennyi településtől egyszeri díjat kér. A képviselőtestület a csatlakozási díjat a település részére átadni tervezett napi vízmennyiség
figyelembevételével 25.000,- Ft/m3 összegben határozta meg azzal, hogy kikötötte a
víziközmű vagyonról készülő vagyonértékelés alapján a díj mértékének
felülvizsgálatát. Díjat lényegében csak Csoma és Szabadi településektől kérhetnénk, a
többi érintett községgel a közös hálózat miatt közös tulajdon is áll fenn, de éppen ezért
a díj kérdésében is közös döntés kellene, amire nincs reális esély. Erre tekintettel
javaslom a döntés visszavonását.
341/2015. (VII. 23.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. január 31.
Feladat:
A szakképzési rendszer átalakításához kapcsolódóan a dombóvári szakképző iskolák
részére önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásáról vagyonkezelési szerződések
megkötése.
Végrehajtás:
A szerződéskötésre egyelőre nem került sor, az üggyel a jelen ülés egyik előterjesztése
foglalkozik részletesen.
368/2015. (VIII. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. január 31.
Feladat:
A Dombóvári Szent Lukács Kórház melletti ingatlanon parkolóhelyek kialakítása
érdekében telekalakítás lebonyolítása.
Végrehajtás:
A telekalakításhoz a megváltozott helyrajzi számok miatt szerződésmódosítás
készítése vált szükségessé, mely jelenleg egyeztetés alatt van, a teljesítési határidő
2016. február 29-ig történő meghosszabbítását kérem.
381/2015. (IX. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. február 29.
Feladat:
A Sütész Kft. részére a 798 és a 797/3 hrsz.-ú ingatlanok által határolt 914 m2-es
terület értékesítésére vonatkozó javaslat képviselő-testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
A közműegyeztetések elhúzódása miatt az értékbecslés megrendelésére késve
kerülhetett sor, ezért a teljesítési határidő 2016. márciusi rendes ülésig történő
meghosszabbítását kérem.
395/2015. (IX. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. január 31.
Feladat:
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A városban működő közkifolyók közül 20 db megszüntetéséhez, a megmaradó,
mérővel nem rendelkező közkifolyók vízmérővel felszereléséhez kapcsolódó
szerződések és jognyilatkozatok megtétele, a munkálatok megrendelése.
Végrehajtás:
A szolgáltató által adott árajánlat helyett, a bérleti és üzemeltetési szerződésünkben
foglalt jogunkkal élve, felülvizsgált és költségekkel alátámasztott ajánlatot kértünk. Az
év elején alkalmazott árkorrekció miatt ez az ajánlat még nem érkezett meg, ezért a
teljesítési határidő 2016. március 31-ig történő meghosszabbítását kérem.
477/2015. (X. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. január 31.
Feladat:
A parkfenntartási szolgáltatás közbeszerzési eljárásának lebonyolítása.
Végrehajtás:
A közbeszerzési eljárás lebonyolítása megtörtént.
487/2015. (XI. 16.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. január 31.
Feladat:
A Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt. és Dombóvár Város Önkormányzata
közötti vitarendezéshez kapcsolódó letéti szerződés aláírása, közvetítő személy
kijelölése, illetve jóváhagyása az igazságügyi névjegyzékből, a letéteményes díjának
és költségeinek meghatározása.
Végrehajtás:
A vitarendezéshez kapcsolódó letéti szerződést aláírtuk, a végrehajtót tájékoztattuk a
követelés rendezéséről, a végrehajtási költségek miatt a végrehajtó és a cég között
további egyeztetés szükséges. Kérem a határidő meghosszabbítását 2016. március 31ig.
518/2015. (XI. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. január 31.
Feladat:
Városi térfigyelő kiépítésére beszerzései eljárás megindítása, valamint erősáramú
betáplálás kiépítésére ajánlat bekérése.
Végrehajtás:
Az erősáramú betáplálásra az ajánlatkérést lefolytattuk, a nyertes ajánlattevővel a
szerződést megkötöttük. A térfigyelő-rendszer kiépítés beszerzési eljárását megindító
ajánlattételi felhívás utolsó egyeztetés alatt van. Az ajánlatkérés melléklete elkészült, a
végrehajtási határidő 2016. március 15-ig történő meghosszabbítását kérem.
529/2015. (XI. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. január 31.
Feladat:
A Dombóvári Művelődési Ház NKft. ügyvezetőjére vonatkozó javaslat képviselete,
valamint az NKft. társasági szerződés módosításának kezdeményezése a taggyűlés
előtt.
Végrehajtás:
A Dombóvári Művelődési Ház Nkft. taggyűlésén a képviselő-testület ügyvezetőre
vonatkozó javaslatát képviseltem, a taggyűlés döntött az ügyvezető személyéről. A
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taggyűlésen kezdeményeztem az Nkft. társasági szerződésének módosítását, de a
javaslat nem kapta meg a szükséges szavazatot.
540/2015. (XII. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. január 31.
Feladat:
A család- és gyermekjóléti központ kialakításához kapcsolódó egyszeri állami
támogatás felhasználása, a beszerzett eszközöknek a Dombóvári ESZI használatba
adása.
Végrehajtás:
Az intézményvezető még nem adott konkrét javaslatot a beszerzésre kerülő
eszközökre, mivel időközben jelent meg pályázati felhívás uniós forrásból való
fejlesztésre, amelynek keretében eszközvásárlásra is lehet pályázni. Kérem a határidő
meghosszabbítását 2016. május 31-ig.
555/2015. (XII. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. január 31.
Feladat:
Kereset benyújtása a KLIK ellen a vagyonkezelésbe adott ingatlanok
állagmegóvásához, karbantartásához szükséges felújítások, pótlások, cserék elvégzése
érdekében.
Végrehajtás:
A kereset benyújtása érdekében megkerestük a Turi Ügyvédi Irodát, aki a
továbbiakban intézi az ügyet.
556/2015. (XII. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. január 31.
Feladat:
A „Dombópédia” létrehozásához szükséges beszerzési eljárások megindítása.
Végrehajtás:
A beszerzési eljárást Dombóvár Város Könyvtára megindította.
559/2015. (XII. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. január 31.
Feladat:
Gunaras „gyógyhely” megnevezés engedélyezése iránti kérelem benyújtása az
ÁNTSZ-hez
Végrehajtás:
Az engedély benyújtásához több szakhatóságtól is szükséges szakvéleményt bekérni,
amely a tervezettnél jóval több időt vesz igénybe. Ezt figyelembe véve kérem a
határidő meghosszabbítását 2016. szeptember 30-ig.
565/2015. (XII. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. február 1.
Feladat:
A Kölcsey utca egyirányú részének forgalomtechnikai átalakításához szükséges
munkálatok elvégzése.
Végrehajtás:
A forgalomtechnikai átalakítás megtörtént.
569/2015. (XII. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. január 31.
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Feladat:
Támogatási szerződés megkötése a Dombóvári Kosársuli Közhasznú Egyesülettel
Végrehajtás:
Az Egyesület haladékot kért a szerződés aláírására addig, amíg a NAV-tól megérkezik
az egyesület számlájára a támogatás. Kérem a határidő meghosszabbítását 2016.
március 31-ig.
570/2015. (XII. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. január 31.
Feladat:
A Szuhay Sportcentrumban élőfüves edzőpálya kiépítésére irányuló beszerzési eljárás
megindítása
Végrehajtás:
A közbeszerzési eljárás az ajánlattételi felhívás közvetlen kiküldésével elindult. A
közbeszerzési dokumentumok közvetlenül elérhetők a Közbeszerzési Hatóság és a
város honlapján. Az ajánlattételi határidő 2016. február 15-én 10:00-kor jár le.
571/2015. (XII. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. január 31.
Feladat:
A Dombóvári Ifjúsági Sporttelepen lévő világítás áthelyezésére irányuló beszerzési
eljárás megindítása
Végrehajtás:
A beszerzési eljárás elindult, az ajánlattételi határidő 2016. február 8-án 10:00-kor járt
le. Egy érvényes ajánlat érkezett.
574/2015. (XII. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. február 29.
Feladat:
Közalkalmazottak béren kívüli juttatásának beépítése a költségvetési rendeletbe.
Végrehajtás:
A költségvetési rendelettervezet tartalmazza a juttatás összegét.
1/2016. (I. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: Három munkanapon belül
Feladat:
A parkfenntartási szolgáltatásra lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményének
kihirdetése.
Végrehajtás:
A közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetése megtörtént.
2/2016. (I. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. január 31.
Feladat:
A dr. Turi Ügyvédi Iroda megbízása az FKB-340 forgalmi rendszámú autóbuszban
keletkezett kár összege iránti követelés érvényesítésére.
Végrehajtás:
Az ügyvédi irodát megbíztam a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal szembeni
igényérvényesítés képviseletével.
4/2016. (I. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. január 20.

6

Feladat:
Szerződéskötés a Dombó-Média Kft.-vel városmarketing és kommunikációs feladatok
ellátására.
Végrehajtás:
A városmarketing és kommunikációs feladatok ellátásáról szóló szerződés a DombóMédia Kft.-vel aláírásra került.
5/2016. (I. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. január 31.
Feladat:
dr. Halmos Péter ügyvéddel megbízási szerződés kötés a Művelődés Ház homlokzat
kivitelezésével kapcsolatos értékcsökkenés elérése érdekében a kivitelezőkkel
szembeni eljárásra.
Végrehajtás:
A megbízás 2016. február 1-jén megküldésre került.
7/2016. (I. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. január 20.
Feladat:
A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás módosított és egységes
szerkezetbe foglalt társulási megállapodásának aláírása.
Végrehajtás:
A társulási megállapodás aláírása megtörtént.
10/2016. (I. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. január 30.
Feladat:
Pályázati felhívás közzététele a 2016. évi civilkeretre.
Végrehajtás:
A pályázati felhívás közzététele a város honlapján és a 7200 közéleti újságban
megtörtént. A civil szervezetek részére a felhívást elektronikus formában is eljuttattuk.
11/2016. (I. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. január 30.
Feladat:
Pályázati felhívás közzététele a 2016.évi sportkeretre.
Végrehajtás:
A felhívás a város honlapján és a 7200 újságban közzétételre került. A
sportszervezetek e-mail-en is értesítést kaptak a felhívás megjelenéséről.
24/2016. (I. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. február 29.
Feladat:
A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület 2016. évi munkatervének
képviselő-testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
Az Egyesület a 2016. évi munkatervét február 5-én tárgyalja. Mivel az Egyesület
taggyűlése és a képviselő-testületünk jelen ülése között az előterjesztés elkészítésére
rövid idő áll rendelkezésre, kérem a határidő 2016. március 30-ig történő
meghosszabbítását.
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35/2016. (I. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. február 29.
Feladat:
A volt Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központnál
közalkalmazotti jogviszonyban állók béren kívüli juttatásának beépítése a
költségvetési rendeletbe.
Végrehajtás:
A költségvetési rendelettervezet tartalmazza a juttatás összegét.
36/2015. (I. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. február 29.
Feladat:
A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal gépjárműcseréjéhez
előirányzat biztosítása a költségvetési rendeletben.
Végrehajtás:
A költségvetési rendelettervezet tartalmazza a juttatás összegét.

szükséges

37/2016. (II. 1.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. február 11.
Feladat:
A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés
2016. évi ellentételezésére vonatkozó javaslat képviselő-testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
A jelen ülés napirendjén szerepel.
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A POLGÁRMESTER ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN TETT
INTÉZKEDÉSEI
(2016. január)
Szociális ügyekben
Települési támogatás
- Lakhatásra
- Megállapítás
- Elutasítás
-

Rendkívüli élethelyzetre
- Pénzbeli
Elutasítás
- Természetbeni
- Elutasítás

- Szociális célú tűzifa
- Megállapítás
- Elutasítás

76
2

9
154
-

60
-

Lakásügyekben
Szociális bérlakás igény nyilvántartásba vétel 1
Bérlőkijelölés

2

Lakásszerződés hosszabbítás
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Lakásszerződés hosszabbítás elutasítás

2

A közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII. 6) önkormányzati rendelet
felhatalmazása alapján:
Kiállítás és rendezvény tartása
Díjtétel: 265 Ft/m2/hó
- Szigeterdő (díjmentes)
- Arany János téri templom előtti közterület
- Dombóvár, 51/9 hrsz.-ú közterület

A reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának
követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló 32/2013. (VIII. 28.)
önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján:
Hirdető-berendezés
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Díjtétel: 1.200 Ft/m2/hó
- Hunyadi tér 19-21. szám alatt lévő közterület fölé
- Hunyadi tér 10/A fsz. 2. szám alatti közterület
- Hunyadi tér 12. szám alatt lévő közterület fölé és mellé
- Dombó Pál utca 9/B szám előtti közterület
Díjtétel: 1.500 Ft/m2/hó
-

Hunyadi tér 32/B szám előtti közterület
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A JEGYZŐ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN TETT INTÉZKEDÉSEI
(2016. január)

Vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 2/2015.(I.30.)
önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdésének felhatalmazása alapján:
Állandó nyitvatartási engedély kiadása: Alkalmi nyitvatartási engedély: 4 db, ebből 1 db elutasító
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Bizottságok átruházott hatáskörben tett intézkedései
(2016. január)

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
32/2016. (I. 27.) számú határozatával a Pannónia út 7. szám alatti, nem lakás céljára
szolgáló bérlemény bérleti díjáról döntött.
34/2016.(I. 27.) számú határozatával a Szigeterdei közvilágítás fejlesztésére
lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről döntött.
Humán Bizottság
3/2016. (I. 27.) számú határozatával a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde heti
és éves nyitvatartási rendjéről döntött.
4/2016. (I. 27.) számú határozatával a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda heti és éves
nyitvatartási rendjéről döntött.
5/2016. (I. 27.) számú határozatával az önkormányzati fenntartású óvodák felvételi
körzetének módosításáról döntött.

A bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvek megtekinthetőek az Önkormányzati
Irodán.
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Tájékoztatás a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Közfoglalkoztatottak bevonásával végzett közfeladatok ellátása
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.
2016 januárjában a közfoglalkoztatási programokban összesen 124 fő vett részt, 55 fő
az általános, 36 fő a Start Mezőgazdasági Programban. 2015. december 1-jén 33 fővel
új program indult. A program a GINOP-6.1.1.-15 projekt „Alacsony képzettségűek és
közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt projekthez kapcsolódóan képzési céllal
indult el. A képzés konkrét időpontja nem ismert, 2016. I. negyedéve. A képzés
indulásáig a program keretében felvett közfoglalkoztatottak az általános
közfoglalkoztatási programban jóváhagyott célra alkalmazhatók (pl. köztisztaság
biztosítása, lombgyűjtés, hó- és síkosságmentesítés).
A hónap során az alábbi feladatokat láttuk el a közfoglalkoztatottak bevonásával:
1.
2.
3.
4.
5.

Burkolt felületek takarítása folyamatosan.
55 db buszmegálló takarítása, 12 alkalommal.
327 db szeméttárolók ürítése, 9 alkalommal
Hulló lomb gyűjtése, szállítása egyeztetés alapján – kertváros és a belváros.
Szigeterdőben lecserélt padok környezetének rendezése, talajmunkák, kukák
igazítása, áthelyezése a padok mellé.
6. Gunarasban folyamatosan lombgyűjtés és lombszállítás.
7. Közös bejárás alapján a közterületi fák metszése.
8. Perekaci művelésbe vonandó terület takarítása testületi döntés értelmében.
9. Perekaci lerakó folyamatos rendezése.
10. Shell kút mögötti erdős, cserjés maradvány terület kitakarítása.
11. Szőlőhegyi horhók rendbetétele.
12. Kapos sori árok medertisztítása.
13. Gyalogos közlekedést zavaró, belógó növényzet gondozása.
14. Sikosság mentesítési és hóeltakarítási munkák végzése a város területén kézi és
gépi munkával.69 284 m2-en, valamint a buszmegállók.
15. Az ónos eső és havazás következtében letört, kidőlt fák, faágak eltávolítása és
elszállítása.
16. Szőlőhegyi horhók rendbetétele – belogó ágak nyessése.
17. Kapos sori árok medertisztítása.
18. Szemétszállítás az Önkormányzat részére.
19. Színpad szállítás Művelődési Ház -Gunaras- Hunyadi tér.
20. Tüzifaszállítás a III. u-i melegedőbe.
21. Szurkolói pad szállítása a DFC pályára.
22. Téglaszállítás Arany J. utca 12.
23. Önkormányzattól lomb és ágszállítás.
24. Művelődési Házban székfelújítás.
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25. Telephelyen folyamatos favágás.
26. Brigádszállítás Városüzemeltetési irodára, játszóterekhez, DFC pályára
27. Anyagbeszerzés, rakodás
28. Biztos Kezdet Játszóház: falak javítása, festése, nyílászárók mázolása
29. Játszóterek: játszóelemek, csiszolása, festése, javítása, homokozó körbeásása,
pingpong asztal leemelése, tisztítása, visszahelyezése és vízszintbe emelése
30. VI. utcai játszótér: kerítés beton alapzatának bontása, föld alá süllyesztése
31. Irodaház: járólap javítás
32. Városüzemeltetési irodán a Bezerédj u. 14. számú épület emeleti részén
átalakítási munkálatok, Fal bontása, ajtó kibontása, gipszkarton fal építése
33. Játszóterek: játékok javítása, elemek cseréje, faanyag szabása és gyalulása,
mázolása
Kisebb jelentőségű, döntést igénylő ügyek
Víziközmű-szolgáltatás gördülő fejlesztése tervének kiegészítése:
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (3) bekezdése szerint
a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható
fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves
időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési tervet az
ellátásért felelős (Önkormányzat) köteles elkészíteni és azt benyújtani minden év
szeptember 15-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére.
A 2016-2030 közötti időszakra ezt a DRV Zrt. elkészítette és a 366/2015. (VIII. 27.)
Kt. határozat felhatalmazása alapján benyújtotta a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) részére. A 2015. év folyamán működésbe
vett és így 2032-ig fejlesztést nem igénylő Dombóvár-Mászlony tekintetében a Hivatal
- a 2016. január 5-én kézbesített határozatában - kötelezte Dombóvár Város
Önkormányzatát gördülő fejlesztési terv benyújtására. A Hivatal határozata alapján a
DRV elkészítette az érintett terület ún. „nullás” gördülő fejlesztési tervét
A kiegészítő „nullás” gördülő fejlesztési tervet a DRV Zrt. nyújtja be a hatósághoz
Dombóvár Város Önkormányzata felhatalmazása alapján.
Élőfüves edzőpálya kiépítése a Szuhay Sportcentrumban
A Képviselő-testület 570/2015. (XII.17.) számú határozatával támogatta élőfüves
edzőpálya kiépítését a Szuhay Sportcentrumban, előzetesen döntött 27 millió Ft e célra
való elkülönítéséről a 2016. évi költségvetésben, továbbá felkérte a Polgármestert,
hogy folytasson le közbeszerzési eljárást a kiépítést végző kivitelező kiválasztására.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Kbt. Harmadik Része szerinti nemzeti
eljárásrendben a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, azon belül a Kbt. 115. §
alkalmazásával lefolytatott nyílt eljárást az ajánlattételi felhívás négy gazdasági
szereplőnek való közvetlen megküldésével elindítottuk.
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Az Önkormányzat hatályos Közbeszerzési Szabályzatának II.1.1.) pontja értelmében a
Képviselő-testület hagyja jóvá az eljárásban közreműködő Bírálóbizottság személyi
összetételét. A Bírálóbizottság feladata lesz a 2016. február 15-i ajánlattételi határidőig
beérkező ajánlatok szakmai értékelése, illetve döntési javaslat megtétele a döntéshozó
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részére.
Jogosulatlan kifizetések visszakövetelése
Az Esztári Ügyvédi Iroda a Dombóvári Művelődési Ház Közösségi Szolgáltató
Nonprofit Kft. átvilágítása során több szakértői véleményt és javaslatot fogalmazott
meg a jövőbeni működésre vonatkozóan. A Társasági Szerződés tartalmazta azt, hogy
a taggal kötött szerződés jóváhagyására a taggyűlés jogosult. Az Esztári Ügyvédi Iroda
a jelentésében több pontban megállapította azt, hogy a jelentésben felsorolt
kifizetésekre az ügyvezető nem volt jogosult. A Dombóvári Művelődési Ház Nkft.
jelenlegi ügyvezetője a tájékoztatásban a következő nettó összegben kifizetetteket
javasolja visszakövetelni: Farkas János részére kifizetett 676.446,- Forintot, Farkas
Attila részére kifizetett 980.840,- Forintot és Boruzs Gábor részére kifizetett 99.508,Forintot.
A Dombóvári Művelődési Ház Közösségi Szolgáltató NKft. társasági szerződése
módosításával kapcsolatban hozott 36/2015. (I. 29.) Kt. határozat visszavonása
A 36/2015. (I. 29.) számú képviselő-testületi határozat rendelkezett arról, hogy a
Dombóvári Művelődési Ház Közösségi Szolgáltató NKft. társasági szerződése
kerüljön módosításra, miszerint azokban az esetekben, ahol a hatályos társasági
szerződés értelmében a taggyűlés határozatához négyötödös szótöbbség szükséges, ott
legyen elegendő a háromnegyedes szótöbbség. Amennyiben pedig a taggyűlésen a
kisebbségi tulajdonos nem támogatja a társasági szerződés fentebb leírt módosítását,
akkor a jognyilatkozat pótlása iránti peres eljárást kezdeményezését rendelte el a
képviselő-testület. A kisebbségi tulajdonos (Boruzs Gábor) nem támogatta a
módosítást, így a testületi döntés értelmében ellene peres eljárást kellene indítani. A
Művelődési Ház NKft. ügyvédjével konzultálva javasolom a határozat visszavonását,
mivel a jogi vélemény alapján nincs reális esélye az önkormányzati pernyertességnek
arra tekintettel, hogy nem jogszabály által megkívánt nyilatkozatról van szó.
Elővásárlási jogról lemondás
Dombóvár Város Önkormányzatához a Gunaras alatti elővásárlási joggal érintett
0302/30 hrsz.-ú rét megnevezésű ingatlannal kapcsolatban érkezett megkeresés. A
megkötött adásvételi szerződés szerint az ingatlan vételára 1,6 millió Ft.
Vagyonrendeletünk szerint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörben
dönt az 1 millió Ft feletti és 3 millió Ft-ot meg nem haladó értékű ingatlanok
vásárlásáról, amennyiben a Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében erre a
célra jóváhagyott előirányzatából kötelezettségvállalással le nem kötött rész
rendelkezésre áll. Javaslom az elővásárlási jogról való lemondást, mivel
költségvetésünk nem tartalmaz szabadon felhasználható keretet e célra
Az 565/2015. (XII. 17.) Kt. határozat módosítása
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A Képviselő-testület az 565/2015. (XII.17.) Kt. határozatával döntött a Kölcsey utca
egyirányú részének forgalomtechnikai átalakításához szükséges munkálatok
elvégzéséről, melyre 150.000 Ft-t biztosított.
A rendelkezésre álló szűkös idő miatt nem volt mód a munkákra árajánlatot kérni, a
költségkalkuláció a korábbi munkák alapján került meghatározásra. A kivitelezésre
vonatkozó árajánlat a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.-től 2016-ban
érkezett meg, az idei évre érvényes beszállítói árakkal. Az áremelkedés (mely egyes
táblák esetében 50%-ot is elérte azáltal, hogy újabb táblakategóriák kerültek
bevezetésre a forgalmazónál), illetve a pontatlan költségkalkuláció miatt a végleges ár
bruttó 234.518 Ft, amelyhez kérem a képviselő-testület hozzájárulását.

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 341/2015. (VII. 23.), 477/2015. (X. 26.), 529/2015.
(XI. 26.), 555/2015. (XII. 17.), 556/2015. (XII. 17.), 565/2015. (XII. 17.),
570/2015. (XII. 17.), 571/2015. (XII. 17.), 574/2015. (XII. 17.), 1/2016. (I. 14.),
2/2016. (I. 14.), 4/2016. (I. 14.), 5/2016. (I. 14.), 7/2016. (I. 14.), 10/2016. (I. 28.),
11/2016. (I. 28.), 35/2016. (I. 28.), 36/2016. (I. 28.),37/2016. (II. 1.) 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. február 29-ig: 368/2015. (VIII. 27.)
2016. március 15-ig: 518/2015. (XI. 26.)
2016. március 31-ig: 381/2015. (IX. 29.), 395/2015. (IX. 29.), 487/2015. (XI. 16.),
569/2015. (XII. 17.), 24/2016. (I. 28.)
2016. május 31-ig: 540/2015. (XII. 17.)
2016. szeptember 30-ig: 559/2015. (XII. 17.)
3. a 331/2012. (XI. 5.) számú határozatát visszavonja.

II.
Határozati javaslat
Víziközmű-szolgáltatás gördülő fejlesztési tervének kiegészítéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
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1. felkéri a DRV Zrt.-t, mint üzemeltetőt, hogy a Dombóvár-Mászlony tekintetében
hiánypótolt gördülő fejlesztési tervet Dombóvár Város Önkormányzata nevében
nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére a
törvényben megszabott módon és feltételekkel.
2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges meghatalmazások, szerződések
aláírására és egyéb, a végrehajtáshoz szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. február 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

III.
Határozati javaslat
az élőfüves edzőpálya kialakítására irányuló közbeszerzési eljárásban
közreműködő bírálóbizottságról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az alábbi
személyi összetételű bírálóbizottságot az „Élőfüves edzőpálya kiépítése a Szuhay
Sportcentrumban” elnevezésű közbeszerzési eljárásban való közreműködésre:
Bírálóbizottsági tag neve
dr. Putzpaher Angéla
Varga Péter
Kovács Gyula
Reichert Gyula

Kbt. 27. § (3) bekezdése szerinti szakértelem
jogi
közbeszerzés tárgya szerinti szakmai
pénzügyi
közbeszerzési

IV.
a Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft.-ben a jogosulatlan kifizetések
visszaköveteléséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Esztári Ügyvédi Iroda
által az „Önkormányzati gazdasági társaságok gazdálkodásának és vagyonkezelésének
teljes körű átvilágítása és szakértői vélemény készítése a 2010.01.01-től 2014.09.30-ig
terjedő időszakra vonatkozóan” készített szakértői anyagnak a Dombóvári Művelődési
Ház Közösségi Szolgáltató Nonprofit Kft.-re vonatkozó megállapításaira figyelemmel
- a polgári peres eljárás szabályai szerint - az NKft. taggyűlésén az alábbiak
képviseletére hatalmazza fel a polgármestert:
A taggyűlés előtt Farkas János, Farkas Attila és Boruzs Gábor részére a 2012-2014.
évben a TÁMOP-os pályázat kapcsán felmerült jogosulatlan kifizetések – szükség
esetén peres úton történő - visszakövetelését javasolja és fogadja el. Továbbá a
Taggyűlés a jogi képviselettel dr. Tormási Anita ügyvédet bízza meg, tárgyalási
naponként 50.000,- Ft összegért, valamint a keresetlevél elkészítéséért 70.000,- Ft
díjazás ellenében.
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Határidő: 2016. március 15. - a taggyűlési döntésre
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet a taggyűlés összehívásáért
A Művelődési Ház Nkft. ügyvezetője a keresetlevél
benyújtásáért

V.
Határozati javaslat
A 36/2015. (I. 29.) Kt. határozat visszavonásáról
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 36/2015. (I. 29.) Kt.
határozatát visszavonja.

VI.
Határozati javaslat
Elővásárlási jog gyakorlásának lemondásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 0302/30 hrsz.-ú rét
megnevezésű ingatlanra létrejött adásvételi szerződés kapcsán elővásárlási jogával
nem kíván élni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok
megtételére.
Határidő: 2016. február 29.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

VII.
Határozati javaslat
Az 565/2015. (XII. 17.) Kt. határozat módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kölcsey utca egyirányú
részének forgalomtechnikai átalakításához szükséges munkálatokra az 565/2015.
(XII.17.) Kt. határozatával biztosított bruttó 150.000,-Ft beruházási összeget 234.518,Ft-ra módosítja.

Szabó Loránd
polgármester

