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2. számú előterjesztés
Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2016. május 5-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: 2016. március 31.
Feladat:
Közlekedési táblák felújítása, cseréje, gyalogos-átkelőhelyek létesítése a Hunyadi
téren és a vasútállomásnál.
Végrehajtás:
A közlekedési táblák felújítása és cseréje folyamatosan megtörtént. Mindhárom
gyalogos-átkelőhelyre jogerős közlekedés-hatósági engedéllyel rendelkezünk, a
kivitelezés a folyamatban lévő pályázatok eredményének ismeretében indokolt
pályázati, ennek hiányában saját költségvetési forrásból.
238/2015. (V. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. március 31.
Feladat:
A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda átszervezése miatt a kiválással érintett tagóvodák
megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatok és intézkedések megtétele, illetve a
Kocsolai Gyermeklánc Óvoda fenntartójával és az érintett községi önkormányzatokkal
a felek közötti elszámolásra és a vagyonátadásra vonatkozó megállapodás aláírása.
Végrehajtás:
A megállapodás tervezete elkészült, azt az érintett önkormányzatok megkapták,
ugyanakkor nem jött visszajelzés az elfogadása, aláírása kapcsán. Ettől függetlenül a
pénzügyi elszámolás alapján fennálló fizetési kötelezettségének Csikóstőttős Község
Önkormányzata maradéktalanul eleget tett, a dalmandi önkormányzat pedig részben.
Mivel vitás kérdések nem merültek fel, és a fizetési kötelezettség a megállapodástól
függetlenül is fennáll, javaslom a 238/2015. (V. 28.) Kt. határozat 3. pontjának
visszavonását.
344/2015. (VII. 23.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. március 31.
Feladat:
A Fecske u. 5., Kossuth L. u. 41., Bajcsy-Zsilinszky u. 3. szám alatti önkormányzati
bérlakás értékesítésének végrehajtásához értékbecslések megrendelése, szerződések
megkötése.
Végrehajtás:
A Fecske utca 5. értékesítés alóli visszavonása a 485/2015.(XI.16.) határozattal
megtörtént, azóta bérleményként használják. A Kossuth L. utca 41. szám értékesítése,
birtokbaadása megtörtént. A Bajcsy-Zs. utca 3. szám alatti ingatlanból a bérlő
kilakoltatásra került, értékesítés alóli visszavonása jelen ülés napirendjét képezi.
371/2015. (VIII. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. március 31.
Feladat:
Pályázat benyújtása a Nyerges-tó fejlesztésére.
Végrehajtás:
A tó fejlesztését a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a
Horgászturizmus fejlesztésére irányuló pályázatból kívánja megoldani az
önkormányzat, mely a technikai akadályok elhárulta esetén benyújtásra kerül,
várhatóan az ülés napjáig.
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395/2015. (IX. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. március 31.
Feladat:
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 megszüntetés és mérősítésre kapott magas árajánlatát miatt a DRV javaslata alapján
állásfoglalást kértünk a MEKH-től, hogy a bérleti üzemeltetési díj terhére a
megszüntetés és a mérősítés elszámolható-e. A végrehajtási határidő
meghosszabbítását kérem 2016. június 15-ig.
407/2015. (IX. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. április 10.
Feladat:
Ünnepélyes névadó rendezvény lebonyolítása a Dr. Habsburg Ottóról elnevezett
közterületen.
Végrehajtás:
A névadó rendezvényt a Város hete rendezvénysorozat keretében megtartottuk.
432/2015. (X. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. április 15.
Feladat:
A Dombóvári Ifjúsági Sporttelepen és a Farkas Attila Uszoda területén zúzottköves
parkoló kiépítése.
Végrehajtás:
A beszerzési eljárást követően a beérkezett ajánlat szakmai értékelése lezajlott, a
kivitelezés várhatóan későbbi időpontban kezdődik.
465/2015. (X. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. április 15.
Feladat:
A Saguly Károly téren lévő szökőkút környékének virágosítása.
Végrehajtás:
A szökőkút virágosítása a Város Hetére elkészült.
487/2015. (XI. 16.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. március 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 Berzy Ügyvédi Iroda a felkérést elfogadta, az erre vonatkozó megállapodást az
érintettek aláírták. A szakértői vélemény elkészítése érdekében a rendelkezésre álló
anyagokat átadtuk. A szakértői vélemény még nem készült el, ezért kérem a határidő
meghosszabbítását 2016. május 31-ig.
522/2015. (XI. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. április 3.
Feladat:
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Saguly Károly tiszteletére emléktábla felavatása.
Végrehajtás:
Az emléktábla avatása a Város hete rendezvénysorozat keretében megtörtént.
526/2015. (XI. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. március 31.
Feladat:
Szerződéskötés dr. Tormási Anita ügyvéddel - a biko Cégellátó Kft.-vel szembeni
esetleges jogvita esetén - az önkormányzat képviseletének ellátására.
Végrehajtás:
A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal ellen indított perben az ítélet kihirdetésre
került 2016. április 27-én. Kérem a határidő meghosszabbítását 2016. május 31-ig.
533/2015. (XI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. március 31.
Feladat:
A Kaposvár TISZK Nonprofit Kft.-ben lévő közös üzletrész tulajdoni részesedésének
átruházásáról szóló megállapodás megkötése.
Végrehajtás:
A megállapodás megkötéséről szóló döntést a társtulajdonos községi önkormányzatok
meghozták, az ülés napjáig várhatóan valamennyi polgármester részéről megtörténik
az aláírás.
544/2015. (XII. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. március 30.
Feladat:
Betontörmelék aprításának befejezése.
Végrehajtás:
A betontörmelék aprítása 2016. március 24-én befejeződött.
554/2015. (XII. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. március 31.
Feladat:
A Dombóvári Járásbíróság által a Dombóvári Művelődési Ház Nkft. javára megítélt
összeg beépítése a cég 2016. évi finanszírozásába, erről a kisebbségi tulajdonos
értesítése.
Végrehajtás:
A Dombóvári Járásbíróság által a Dombóvári Művelődési Ház Nkft. javára megítélt
összeget a 2016. évi költségvetés tervezésénél a cég 2016. évi finanszírozásába
beépítettük.
569/2015. (XII. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. március 31.
Feladat:
Támogatási szerződés megkötése a Dombóvári Kosársuli Közhasznú Egyesülettel.
Végrehajtás:
Az Egyesületnek a beruházáshoz szükséges TAO-s támogatási összeget még nem
sikerült feltöltenie. A májusi adóbevallás során kívánja megszerezni az egyesület
hiányzó összeget. Kérem a határidő meghosszabbítását 2016. június 30-ig. A felújítás
mindenképpen a bajnoki szezon végén, a nyári szünetben valósulhat meg.
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13/2016. (I. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. március 31.
Feladat:
Saguly Károly tiszteletére emléktábla elhelyezése.
Végrehajtás:
Az emléktábla avatása a Város hete rendezvénysorozat keretében megtörtént.
16/2016. (I. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. március 31.
Feladat:
A dombóvári 6738 hrsz.-ú fásított terület, gyep, a 6745 hrsz.-ú, fásított terület, kert és
a 7345 hrsz.-ú gyep megnevezésű ingatlanok művelési ágának művelés alól kivett
területként történő átvezetésére földhivatali eljárás lebonyolítása.
Végrehajtás:
A földhivatali eljárás lezárult, az ingatlanok művelési ág átvezetése megtörtént.
30/2016. (I. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. március 31.
Feladat:
A Jam-csarnokban lévő ökölvívóterem felújítása.
Végrehajtás:
A beruházás elkészült, a műszaki ellenőrzés megtörtént. Hibalista készült, mely
alapján a kivitelező cég elvégzi a szükséges munkálatokat, hiánypótlásokat. A
beruházás műszaki átadás-átvételére ezt követően kerül sor.
46/2016. (II. 11.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. április 10.
Feladat:
Dr. Habsburg Ottó tiszteletére emléktábla avatás megszervezése.
Végrehajtás:
Az emléktábla avatása megtörtént.
84-86, 88-90, 92/2016. (II. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. évi
városi ünnepség gálaműsora
Feladat:
Városi kitüntetések átadása.
Végrehajtás:
A kitüntetéseket az április 2-i városi gálán átadtam, a díszpolgári címben részesített
kivételével, aki azt nem fogadta el.
97/2016. (III. 22.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
Az ÖKO-Dombó NKft. taggyűlésén az NKft. érintett ügyfeleivel szembeni követelése
esetében a behajtási költségátalányról való lemondás képviselete, az önkormányzattal
szembeni követelés szavazását megelőzően érintettség bejelentése.
Végrehajtás:
Az ügy a májusi taggyűlés napirendjét fogja képezni. Kérem a határidő
meghosszabbítását 2016. május 31-ig.
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99/2016. (III. 22.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
A Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás elnökénél a
Társulás költségvetésének módosítására vonatkozó kezdeményezés, ami a Rákóczi u.
teljes burkolatának felújítására tartalmaz előirányzatot.
A kezdeményezés elutasítása esetén jogi szakértői vélemény elkészítésére ügyvédi
megbízási szerződés aláírása.
Végrehajtás:
A Társulás elnöke megkapta a tájékoztatást, de nem kíván olyan költségvetést
benyújtani, amely tartalmazza a Rákóczi u. teljes burkolatának felújítását. A jogi
szakvélemény készítéséhez az ügyvédi iroda megkapta a megbízást és a szükséges
információkat. Április 19-re társulási tanácsi ülés került összehívásra, de a Társulási
Tanács határozatképtelen volt.
102/2016. (III. 22.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. március 31.
Feladat:
Pályázat benyújtása települési közlekedésfejlesztésre.
Végrehajtás:
A támogatási kérelem benyújtásra került március 31-én.
103/2016. (III. 22.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
Szerződéskötés az 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft.-vel településrendezési eszköz
módosításához szükséges tervek elkészítésére.
Településrendezési szerződéskötés Weisz Ignác ingatlantulajdonossal.
Végrehajtás:
A településrendezési szerződés elkészült, egyeztetés alatt, kérem a határidő 2016.
május 15-ig történő meghosszabbítását.
104/2016. (III. 22.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
Szerződéskötés az 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft.-vel Gunaras
beépíthetőségének növelése érdekében a szabályozási terv módosításához szükséges
tervek elkészítésére.
Végrehajtás:
A településrendezési szerződés elkészült, egyeztetés alatt, kérem a határidő 2016.
május 15-ig történő meghosszabbítását.
105/2016. (III. 22.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. március 31.
Feladat:
Vételi ajánlattétel a 6506 hrsz.-ú ingatlanra.
Végrehajtás:
A vételi ajánlatról szóló határozat az ingatlanközvetítőn keresztül megküldésre került.
107/2016. (III. 22.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. március 31.
Feladat:
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Pályázati felhívás közzététele büfé kialakítására a Szuhay Sportcentrumban.
Végrehajtás:
A pályázati felhívás három alkalommal került közzétételre, ajánlat nem érkezett.
108/2016. (III. 22.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. április 10.
Feladat:
A Franjo Vlasic emlékmű átalakítása.
Végrehajtás:
A határozatot megküldtük a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzatnak, a
mellszobor kihelyezésre került a Város hetére (felavatása április 2-án történt meg).
109/2016. (III. 22.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. április 1.
Feladat:
Pályázat benyújtása a „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program” felhívásra.
Végrehajtás:
A pályázat április 1-jén benyújtásra került és pozitív elbírálásban részesült. A
támogatási szerződés a szerződő félnél van aláíráson.
110/2016. (III. 22.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
A térfigyelő rendszer kiépítésére lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről az
érintettek tájékoztatása.
Végrehajtás:
Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést 2016. március 23-án valamennyi
ajánlattevőnek kiküldtük.
111/2016. (III. 22.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
Az ÖKO-Dombó NKft. taggyűlésén a T-Gasztro Kft.-vel szembeni behajtási
költségátalányról való lemondás képviselete.
Végrehajtás:
Az ügy a májusi taggyűlés napirendjét fogja képezni. Kérem a határidő
meghosszabbítását 2016. május 31-ig.
113/2016. (III. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. április 15.
Feladat:
Felhívás közzététele a Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar részére formaruha
tervezésére
Végrehajtás:
A felhívás több internetes oldalon közzétételre került.
116/2016. (III. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. április 15.
Feladat:
A Művelődési Ház terem- és helyiségbérleti díjainak jóváhagyásáról szóló döntés
továbbítása az NKft. ügyvezetője részére.
Végrehajtás:
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A döntést az ügyvezető megkapta.
117/2016. (III. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. április 1.
Feladat:
A Dombó-Média Kft. tevékenysége során a szervezeti és működési szabályzatában
foglaltak alkalmazása.
Végrehajtás:
A szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról szóló határozat a Dombó-Média
Kft. részére továbbításra került.
118/2016. (III. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. április 1.
Feladat:
A Dombó-Land Kft. tevékenysége során a szervezeti és működési szabályzatában
foglaltak alkalmazása, alapító okirat módosításának aláírása.
Végrehajtás:
A módosított alapító okirat aláírásra került.
122/2016. (III. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. április 15.
Feladat:
Döbrököz Község Önkormányzatának értesítése a dombóvári önkormányzat
tulajdonában lévő szennyvíztelephez való csatlakozás jóváhagyásáról, a
csatlakozáshoz szükséges okiratok aláírása.
Végrehajtás:
A Képviselő-testület határozata megküldésre került.
123/2016. (III. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
Az önkormányzat 2016. évi Közbeszerzési Tervének közzététele a város hivatalos
honlapján.
Végrehajtás:
A közzététel megtörtént, folyamatosan elérhető.
124/2016. (III. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal módosított szervezeti és működési
szabályzatának továbbítása Szakcs, Lápafő és Várong Község Önkormányzata részére.
Végrehajtás:
A döntésről értesítettük a Szakcsi Kirendeltséget, a községi önkormányzatok április
folyamán hoztak döntést a módosított szabályzattal kapcsolatban.
126/2016. (III. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. április 1.
Feladat:
A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás idejére együttműködési megállapodás kötés
a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a természetvédelmi területek
rendben tartására, illetőleg a településüzemeltetési feladatok ellátására.
Végrehajtás:
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A megállapodás megkötése megtörtént.
127/2016. (III. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. április 15.
Feladat:
dr. Halmos Péter ügyvéd megbízása Forrayné Csete Emília felperes és a Dombóvári
Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény alperes közötti perben az Intézmény
képviseletével.
Végrehajtás:
Az ügyvéd úr megbízása megtörtént, az első tárgyalás is lezajlott, az újabb tárgyalást
június 15-re tűzte ki az eljáró bíró.
129/2016. (III. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. április 15.
Feladat:
Elővásárlási jog gyakorlásának lemondásához szükséges jognyilatkozatok kiadása
(0300/35 hrsz.-ú szántó).
Végrehajtás:
A képviselő-testületi határozat megküldésre került az érintett részére.
131/2016. (III. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. április 15.
Feladat:
A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség közterület-használathoz kapcsolódó
méltányossági kérelmének elutasításáról szóló döntés továbbítása.
Végrehajtás:
A döntésről értesítettem a kérelmezőt.
136/2016. (III. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. április 10.
Feladat:
Feljelentés ismeretlen személy ellen a Hétről-Hétre hirdetési újságban megjelent
állítások miatt.
Végrehajtás:
A feljelentés benyújtásra került.
137/2016. (III. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. április 10.
Feladat:
Jóhírnév megsértése miatt polgári peres eljárás kezdeményezése, dr. Tormási Anita
ügyvéd megbízása a keresetlevél elkészítésével.
Végrehajtás:
Az ügyvédnőt megbíztam a keresetlevél benyújtásával.
139/2016. (III. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. április 15.
Feladat:
Szerződéskötés a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesülettel 2 mFt
támogatás nyújtásáról.
Végrehajtás:
A szerződés aláírásra került.
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140/2016. (III. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
Pályázat benyújtása a Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény szakmai támogatására.
Végrehajtás:
A pályázat benyújtásra került.
141/2016. (III. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Feladat:
A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény gondozására együttműködési megállapodás
kötés a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesülettel.
Végrehajtás:
Az együttműködési megállapodás aláírásra került.
143/2016. (III. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: Soron következő ülés
Feladat:
A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. 2016. évi üzleti tervének ismételt
képviselő-testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
A céget értesítettük, hogy készítsen új üzleti tervet.
A megküldött üzleti tervet a 2016. április 14-i ülésén a képviselő-testület elfogadta.
144/2016. (III. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: Soron következő ülés
Feladat:
A Dombóvári Művelődési Ház NKft. 2016.évi üzleti tervének ismételt képviselőtestület elé terjesztése.
Végrehajtás:
A céget értesítettük, hogy az üzleti tervét módosítsa.
A módosított üzleti tervet a 2016. április 14-i ülésén a képviselő-testület elfogadta.
145-147/2016. (III. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. április 15.
Feladat:
A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft., a Dombó-Média Kft., a DombóLand Kft. 2016. üzleti tervének elfogadásáról értesítés elkészítése.
Végrehajtás:
A társaságokat értesítettük a tervek elfogadásáról.
152/2016. (III. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. április 15.
Feladat:
A Kék Csillag Turisztikai Egyesület felkérése a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz
Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet alakításához szükséges
dokumentumok benyújtására.
Végrehajtás:
A felkérés megtörtént.
156/2016. (III. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. április 11.
Feladat:
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Pályázat benyújtása kisméretű műfüves pálya megépítésére.
Végrehajtás:
A pályázat benyújtása április 11-én megtörtént. Jelenleg elbírálás alatt áll.
163/2016. (IV. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. április 30.
Feladat:
A Dombóvári Művelődési Ház Nkft. értesítése 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról.
Végrehajtás:
A társaságot értesítettük az üzleti terv elfogadásáról.
164/2016. (IV. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2016. április 30.
Feladat:
A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. értesítése 2016. évi üzleti tervének
elfogadásáról.
Végrehajtás:
A társaságot értesítettük az üzleti terv elfogadásáról.
166-174/2016. (IV. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:
1. 2016. április 25.
2. 2016. április 25.
3. 2016. április 27.
4. 2016. április 27.
5. 2016. április 27.
6. 2016. április 18.
7. 2016. április 29.
8. 2016. április 29.
9. 2016. április 29.
Feladat:
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében pályázat benyújtása:
1. a Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és
Kollégiuma főzőkonyhájának (Pannónia út 21.) infrastrukturális fejlesztésére
2. a Tinódi Ház környékén Termelői piac kialakítására
3. a zsinagóga épületében Megbékélés Háza látogatóközpont kialakítására
4. a Szigeterdő turisztikai célú fejlesztésére
5. a Horgászturizmus fejlesztésére
6. a Szuhay-domb vízelvezetésének fejlesztésére
7. a Nappali melegedő és népkonyha áthelyezésére és fejlesztésére
8. az Őszikék Napközi Otthon áthelyezésére és infrastrukturális fejlesztésére
9. a szegregált és szegregációval veszélyeztetett akcióterületeken (Vasút-Sigetsor,
Mászlony, Kakasdomb-Erzsébet utca) soft programok bevezetésére
Végrehajtás:
1. A pályázat benyújtási határidejét 2016. május 4-ig meghosszabbították. A
támogatási kérelem április 29-én benyújtásra került.
2. A pályázat benyújtási határidejét 2016. május 4-ig meghosszabbították. A
támogatási kérelem április 29-én benyújtásra került.
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3. A pályázat benyújtási határidejét 2016. május 4-ig meghosszabbították. A
támogatási kérelem benyújtása rendszerhiba következtében jelenleg nem
lehetséges.
4. A pályázat benyújtási határidejét 2016. május 4-ig meghosszabbították. A
támogatási kérelem benyújtása 2016. április 27-én megtörtént.
5. A pályázat benyújtási határidejét 2016. május 4-ig meghosszabbították. A
támogatási kérelem benyújtása rendszerhiba következtében jelenleg nem
lehetséges.
6. A támogatási kérelem benyújtásra került.
7. A pályázat benyújtási határidejét 2016. május 4-ig meghosszabbították. A
támogatási kérelem benyújtása 2016. április 29-én megtörtént.
8. A pályázat benyújtási határidejét 2016. május 4-ig meghosszabbították. A
támogatási kérelem benyújtása 2016. április 29-én megtörtént.
9. A pályázat benyújtási határidejét 2016. május 4-ig meghosszabbították. A
támogatási kérelem benyújtása 2016. április 29-én megtörtént.
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A POLGÁRMESTER ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN TETT
INTÉZKEDÉSEI
(2016. március)
Szociális ügyekben
Települési támogatás
- Lakhatásra
- Megállapítás
- Elutasítás
-

Rendkívüli élethelyzetre
- Természetbeni
- Elutasítás

- Szociális célú tűzifa
- Megállapítás
Elutasítás

Lakásügyekben
Szociális bérlakás igény nyilvántartásba vétel
- nyilvántartásba vétel elutasítás
- felülvizsgálati ügyében eljárás megszüntetése
Lakásszerződés hosszabbítás elutasítás

54
1

94
1

11
4

11
3
24
1

A közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII. 6) önkormányzati rendelet
felhatalmazása alapján:
Vendéglátó-ipari előkert létesítése
Díjtétel: 945 Ft/m2/hó
- Ady Endre u. 14. mellett
Kiállítás és rendezvény tartása
Díjtétel: 265 Ft/m2/hó
- Hunyadi tér 23. előtt
- Hunyadi tér 25. (Művelődési Ház) előtt, díjmentes
Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék, valamint tüzelőanyag
tárolása.
Díjtétel: 32 Ft/m2/nap
- Dózsa György u. 31.
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-

Eötvös u. 11.

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

A Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. az Árnyas utcai társasházi
ingatlanok kábeltévével való ellátásához kapcsolódó tervezési, engedélyezési és
kivitelezési munkálataihoz kért hozzájárulást a dombóvári 513/24, 512, 511/6,
514/3, 483, 484, 513/11, 513/9, 510/2 hrsz.-ú ingatlanra.

-

SMHV Energetika Kft., mint a Kórház u. 4. szám, a Szondy Gy. utcában
található 3531/3 hrsz.-ú, a Szőlőhegyen található 0378/44 hrsz.-ú, Gyöngyvirág
körút 21., Tinódi u. 11., VI. u. 36. szám alatti ingatlanok tulajdonosainak
megbízott tervezője az ingatlanok villamos energiával való ellátásának tervezési
munkálataihoz kért hozzájárulást az alábbi ingatlanok kapcsán: dombóvári 2933
országos közút, 3532/36 hrsz.-ú kivett út, a 0381 kivett saját használatú út, a
2531, 417 és 3640 hrsz.-ú közterület

-

A Szigeterdőben lévő lakótorony használatához és villamos energia
vételezéséhez a 2016. május 28-án tartandó esküvő kapcsán történt
hozzájárulás.

-

Sirály-terv Bt., mint az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. megbízott
tervezője a VI. u. 3. szám alatti lakóházak gázellátásához kapcsolódó tervezési,
engedélyezési és kivitelezési munkálataihoz kért hozzájárulást a dombóvári
2973 hrsz.-ú közterületre.

-

A Solarez Kft. és a DA-BE-DI Energia Kft. kérésére az önkormányzati 070
hrsz.-ú kivett saját használatú út kapcsán történt hozzájárulása 078/11 hrsz.-on
létesülő naperőmű hálózatra csatlakozása érdekében.

-

A Tele-Cad Kft. ügyvezetője – a Magyar Telekom és a Huawei Technologies
Hungary Kft. megbízása alapján - a Dombóvár-Ady lakóterület optikai
hálózatépítésének kivitelezési munkálataihoz kért hozzájárulást 16
önkormányzati ingatlan kapcsán.

-

Komlódiné Orsós Julianna az önkormányzati tulajdonú Dombóvár, Gyár u. 16.
szám alatti, 2923/A/3 hrsz.-ú, üzlet megnevezésű ingatlan bérlője azzal a
kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy tulajdonosként járuljon hozzá az
üzlethelyiségbe történő klíma beszereléshez és az ehhez szükséges elektromos
hálózatkiépítéshez.

-

Nagy Sándor egyéni vállalkozó kérésére a Dombóvár, Bezerédj u. 57. szám
alatti, a Szondi utcában található 3515/2 hrsz.-ú, Hegyalja u. 18. és Gesztenyefa
u. 11. szám alatti, Szőlőhegyen található 7306/10, 6536/2 hrsz.-ú ingatlanok
vízbekötésének tervezési, engedélyezési és kivitelezési munkálataihoz kért
hozzájárulást a dombóvári 965, 6330 és 3073 hrsz.-ú közterület, 3515/3 és
3531/2 hrsz.-ú kivett útként, 0373 és 7603 hrsz.-ú közútként nyilvántartott
ingatlanra vonatkozóan.
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-

A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda intézményvezetője azzal a kéréssel fordult
az önkormányzathoz, hogy tulajdonosként járuljon hozzá az óvoda által
használt dombóvári 3163/45 és 3163/4 hrsz.-ú ingatlanok egyikén kiskapu
elhelyezéséhez.

-

A Kölcsey u. 44. szám alatt épülő társasház csapadék,- és
szennyvízelvezetéséhez kapcsolódóan kártalanítási összeg ellenében került sor a
hozzájárulás engedélyezéséhez.

Jelzálogjog törléshez tulajdonosi hozzájárulás megadása:
Dombóvár Város Önkormányzata javára szóló alábbi jelzálogjogok kerültek törlésre,
mivel a kölcsöntartozás kifizetésre került:
-

110/A/6 hrsz-ú (Dombóvár Kossuth L. u. 37.) ingatlanra bejegyzett,

-

511/1/A/6 hrsz-ú (Dombóvár, Árnyas u. 35. I/6.) ingatlanra bejegyzett,

-

163/1/A/2 hrsz-ú (Dombóvár, Baross G. u. 4/b.) ingatlanra bejegyzett.

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011.
(III. 4.) rendelet 13/A §-a alapján
A beépítési kötelezettség előírása miatti elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez
hozzájárulás kiadására a dombóvári 4490, 4563, 4493, 4494, 4495, 4560 és a 6410/90
hrsz.-ú beépítetlen területek esetében került sor.
A reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának
követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló 32/2013. (VIII. 28.)
önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján
Hirdető-berendezés
Díjtétel: 1.200 Ft/m2/hó
- Hunyadi tér 20/A előtt lévő közterület fölé
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A JEGYZŐ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN TETT INTÉZKEDÉSEI
(2016. március)

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

Állandó nyitvatartási engedély kiadása:
Ssz.

Név

Cím

Éjszakai nyitva
tartás

Határozat

1.

Fald fel
Amerikát

Jókai u. 1.

p.-sz.: 22,00-23,00

kérelemnek helyet
adó

Alkalmi nyitvatartási engedély:

5 db kérelemnek helyt adó
1 db kérelmet elutasító (nem határidőben történő
benyújtás miatt)
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Bizottságok átruházott hatáskörben tett intézkedései
(2016. március)

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
74/2016. (III. 3.) számú határozatában a rendezvénysátorhoz ponyva beszerzésére
lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről döntött.
85/2016. (III. 21.) számú határozatában a balatonfenyvesi tábor étkeztetésére
lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről döntött.

Humán Bizottság
36/2016. (III. 16.) számú határozatában a sportegyesületekkel lefolytatott egyeztetés
eredményéről döntött.
51/2016. (III. 30.) számú határozatában a nemzetiségi önkormányzatok programjainak
támogatásáról döntött.

A bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvek megtekinthetőek az Önkormányzati
Irodán.
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Tájékoztatás a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Kisebb jelentőségű, döntést igénylő ügyek
A Szabadság utca 4. alatti Roma Ház internetes elérhetőségének és számítógépes
klubszoba kialakításának támogatása
A képviselő-testület az elmúlt év elején döntött a Dombóvár, Szabadság utca 4. alatti
magántulajdonú ingatlanrész és tulajdoni hányad megvásárlásáról, melyet a
nemzetiségi feladatok ellátásához a Dombóvári Roma Nemzetiségi Ház használatába
adott azzal, hogy viseli a használattal együtt járó áram-, gáz- és vízfogyasztási
költségek 50%-át. Ennek oka az volt, hogy a Roma Önkormányzat számára még
korlátozottan álltak rendelkezésre állami források (2015-ben nem kapott feladatalapú
támogatást), illetve sajnos nem tudnak a hasznosításból bevételt elérni (ellentétben a
Bezerédj utcai Nemzetiségi Közösségi Házzal).
A Roma Önkormányzat a hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatása terén aktív
tevékenységet végez, melyhez kapcsolódóan szeretne internetezési lehetőség is
biztosítani a Roma Házban, melyhez segítséget, támogatást kér. A közelmúltban a
Dombóvári Járási Hivatal számos, korosabb informatikai eszközt visszaadott. Ezekből
kb. 8-10 darab olyan (egyébként legalább 10 éves) számítógépet az Önkormányzati
Hivatal át tud adni a Roma Önkormányzatnak, mely alkalmas internetezésre. Ehhez
internet előfizetésre is szükség van, az előfizetési díj (8.250,-Ft) 50%-át javaslom
átvállalni.
Szerződésben vállalt feladat alóli részbeni mentesítés
A TAGE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7200 Dombóvár, Gárdonyi u. 5.)
ügyvezető igazgatója Tölösi Mária kérelmet nyújtott be Dombóvár Város
Önkormányzatához. Dombóvár Város Önkormányzata és a TAGE – VLN Konzorcium
között létrejött „Parkfenntartási szolgáltatás, valamint gyalogos és kerékpáros
közlekedőfelületetek tisztítási, hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkái
Dombóvár egyes közterületein” tárgyú közbeszerzési eljárásban és szerződésben
vállalt kötelezettségek részbeni mentesítése érdekében.
Dombóvár Város Önkormányzata, a TAGE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. között létrejött vállalkozási
keretszerződés 22. pontja szerint a „Vállalkozó köteles a készenléti időszak leteltét
követő 30 napon belül egy Megrendelővel előzetesen egyezetett és jóváhagyott
tartalmú, legalább 10 kérdést tartalmazó elégedettségi felmérést végezni Dombóvár
város közigazgatási területén a saját hó és síkosság-mentesítési tevékenységére
vonatkozóan. Az elégedettségi felmérést legalább 50 helyi illetőségű személlyel kell
kitölteni és azt Megrendelőnek – a 30. nap 24:00 óráig – le kell adni. Az elégedettségi
felmérés lefolytatásának jogszerűségéért a Vállalkozó felel.”
A vállalkozási keretszerződést a Felek 2016. február 1. napján írták alá. A 2016.
februári időjárás olyan szempontból kedvező volt, hogy hó és síkosság-mentesítésre
nem volt szükség. Nem volt hó és síkosság-mentesítés, így értelemszerűen nincs
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értelme elégedettségi felmérés készítésének. A szerződés kötelezettséget ró a
Konzorciumra. A szerződő fél az Önkormányzat, így a szerződés módosításáról és a
szerződés egyes pontjainak végrehajtásáról, a feladat alóli mentesítéséről csakis és
kizárólag a Képviselő-testület rendelkezhet határozatával.
Kerékpárút megvalósítása érdekében erdő művelési ág megváltoztatása
A 62/2016.(II.11.) Kt. határozat 1. pontja szerint a Képviselő-testület támogatta a Tó
utca és az önkormányzati tulajdonú 0293 hrsz.-ú saját használatú út közötti kerékpárút
megvalósítására készített terv szerinti nyomvonalat.
Ehhez kapcsolódóan kérem, az önkormányzati tulajdonú 5337/234 hrsz.-ú erdő, kivett
kápolna, udvar, kivett vízmű megnevezésű ingatlant érintő telekalakítással
létrehozandó nyomvonal 1.100 m2-es területének erdő művelési ágból történő
kivételéhez a hozzájárulást. A kivonás és a telekalakítás várható, becsült költsége
300.000,- Ft.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
módosítása
Dombóvár Város Önkormányzata és a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2015. október 13-án kelt, a 2015. május 28-i testületi ülésen elfogadott 271/2015. (V.
28.) Kt. határozat alapján együttműködési megállapodást kötött.
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat vállalta, hogy a:
1. Dózsa György utca – Vásártér
2. Radnóti utca – volt KVG. Zrt. előtti parkoló
3. Gagarin utca és Reich Béla utca kereszteződése
4. III. utca – körforgalom
5. Dombóvár-Gunaras, Camping Étterem
6. Dombóvár-Szőlőhegy, Nyergesi-buszforduló
helyeken elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő sziget környezetét rendszeresen
karbantartja és a természetvédelmi feladatokat ellátja. Az önkormányzat az
együttműködési megállapodásban hozzájárult ahhoz, hogy a Dombóvári Roma
Nemzetiségi Önkormányzat gépjárművet használjon és annak a költségét 146.418,Ft/km díjban vállalta megtéríteni.
Az együttműködési megállapodás jól működött, a Dombóvári Roma Nemzetiségi
Önkormányzat a feladatait ellátta, így indokolt a szerződés visszamenőleges hatállyal
történő meghosszabbítása. Továbbá indokolt az együttműködési megállapodás
kiterjesztése egyéb feladatokkal is, tekintettel a Dombóvári Roma Nemzetiségi
Önkormányzat le nem kötött kapacitásaira és a város érdekeire is.
Javasolt az együttműködési megállapodás kiterjesztése az alábbi feladatok
elvégzésére:
- illegálisan lerakott hulladék (kommunális, építési) begyűjtése, elszállítása a
város közigazgatási területéről - pl. Kondavölgy;
- kerékpárút - Nagypáltelepig - rendbetétele, rendszeres kezelése során
keletkezett hulladék szállítása - ágak, kommunális és egyéb zöldhulladék;
- fa, faágak szállítása - Gunaras, Nordic Walking pálya;
- kispolgárok parkjának gondozása során keletkezett zöldhulladék elszállítása
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-

sétányok kialakításához zúzalék szállítás – Konda-völgy, Szenes út,
Szállásréti-tó;
Nordic Walking pálya, Konda-völgy és egyéb természetvédelmi területek
takarítása során keletkezett hulladék elszállítása;
energiafűz beszállítása;
sporttelepeken keletkezett hulladék szállítása - vas, törmelék, faanyag;
természetvédelmi területeken, NordicWalking pályán lévő tájékoztató táblák
beszedése, kihelyezése;
kispolgárok parkjába támkarók szállítása.

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség közterület-használati díjának megfizetése
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 131/2016. (III. 31.) Kt.
határozatával elutasította a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség 615.860,- Ft összegű
közterület-használati díj megfizetése kapcsán benyújtott méltányossági kérelmet.
A határozat 2016. április 11. napján kézbesítésre került a Fidesz-Magyar Polgári
Szövetség jogi képviselője részéről.
A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség 2016. április 14. napján megfizette a 615.860,Forint összegű közterület-használati díjat. Javaslom a befizetett összeget a nyári
gyermekétkeztetés költségeinek fedezetére fordítani.
130/2016. (III.31.) Kt. határozat módosítása
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. március 31. napján
tartott ülésén döntött a 2013. június 11. napján, az Önkormányzat volt tulajdonát
képező Arany János tér 12. szám alatti ingatlan padlásán történt személysérüléses
balesetben a Groupama Garancia Biztosító Zrt., valamint a károsult és az
Önkormányzat közötti, összesen 3.500.000 Ft általános kártérítési összeg megfizetését
tartalmazó egyezségi megállapodás megkötésének tudomásul vételéről, és ezzel a
kártérítési ügy lezárásáról.
A Groupama Biztosító 2016. április 7. napján érkezett levelében tájékoztatta az
Önkormányzatot arról, hogy az általuk szerkesztett, 3.808.823 Ft kártérítési összeget,
valamint annak bonyolult, nettó és bruttó összegeit részletező egyezségi megállapodást
– kérés ellenére – nem áll módjában egyszerűsíteni.
A Biztosító levelében leszögezte, hogy a megállapodásban szereplő részletezés szerinti
összegek a károsult által kért és elfogadott összeget, vagyis a 3.500.000 Ft általános
kártérítést takarják. A szövegezés bonyolultságát a Biztosító azzal magyarázza, hogy
az Önkormányzatot a vagyonbiztosítási szerződés kiegészítő felelősségbiztosítási
eleme alapján önrész megfizetése terheli, továbbá a káreseménnyel összefüggésben
adómentes és adóköteles kártérítés is meghatározásra került, amelyeknek a
megállapodásban elkülönítetten kell megjelenniük. Az Önkormányzat részéről az
adóköteles részt is terheli önrész fizetési kötelezettség, valamint a
keresetveszteségként megállapított bruttó összegből az Önkormányzat is SZJA
levonására és a NAV felé történő befizetésére köteles.
Az egyezségi megállapodás aláírása, és az ügy lezárása továbbra is javasolt, amelyhez
szükséges a korábban hozott testületi határozat módosítása az összegszerűséget
illetően.
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Adásvételi szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése
Az önkormányzat 2015. július 27-én adásvételi szerződést kötött az önkormányzati
tulajdonú Arany J. tér 7. szám alatti lakóházra vonatkozóan. Az ingatlan teljes vételára
1.530.000 Ft, volt, melyből a vevő a pályázati felhívás szerinti kezdő 30%-os
vételárrészletet (összesen 459.000,- Ft) megfizetett. Az 1.071.000 Ft-os vételárhátralék
kifizetésére a vevő 2018. július15-éig tartó részletfizetési kedvezményt kapott.
Mivel a havi 29.750,- Ft + kamatfizetési kötelezettségének a vevő nem tud eleget tenni
(2015.10.14-én 29.834 és 2016.03.22-én 5.000,- Ft befizetése történt meg), ezért kéri,
hogy az önkormányzat járuljon hozzá a szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetéséhez a következő feltételekkel:
• A 95.000,- Ft pályázati biztosíték kivételével a befizetett vételárrészletek
visszafizetésre kerülnek
• 2015. augusztus hónaptól vevő részére felszámításra kerülő 100%-os a lakbér
• Szerződés megszüntetése után 1 évig lakásbérleti szerződés alapján kéri a
lakhatásának megoldását.
A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. tájékoztatása szerint 2015. augusztus
végéig számláztak lakbért. A vevő által korábban bérletként használt lakás bérleti díja
(szerződés nélküli 150%-os) havi 6.800,- Ft. Alapdíj: 84 Ft/m2 x 098% x 55 m2 =
4.530,- Ft.
A TOP-4.3.1-15 számú „Leromlott területek városi rehabilitációja” című pályázat
nyertessége esetén lehetőség adódna a volt bérlakás felújítására, majd azt követően
ismételt kiadására.
A szerződés megszüntetése érdekében javaslom az alábbi határozati javaslat
elfogadását.
Dombóvár, Petőfi utcai vízvezeték-hálózat rekonstrukció, illetve csapadékvíz-elvezetés
megvalósítása – műszaki ellenőri szolgáltatás
A Képviselő-testület 44/2016. (II.11.) számú határozatával döntést hozott a Dombóvár,
Petőfi utcai vízvezeték-hálózat rekonstrukció, illetve csapadékvíz-elvezetés
megvalósítására közbeszerzési eljárás megindításáról, az eljárás lebonyolítására a Turi
Ügyvédi Irodát bízta meg. A közbeszerzési eljárás folyamatban van, jelenleg értékelési
szakaszban tart. Az ügyvédi iroda elvégezte a beruházáshoz szervesen kapcsolódó
műszaki ellenőr kiválasztására vonatkozó versenyeztetést, ennek anyagát mellékeljük.
Kérjük jóváhagyását, illetőleg a szerződés megkötésének támogatását.

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 99/2012. (III. 29.), 238/2015. (V. 28.), 344/2015.
(VII. 23.), 371/2015. (VIII. 27.), 407/2015. (IX. 29.), 432/2015. (X. 26.),
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465/2015. (X. 26.), 522/2015. (XI. 26.), 533/2015. (XI. 30.), 544/2015. (XII. 17.),
554/2015. (XII. 17.), 13/2016. (I. 28.), 16/2016. (I. 28.), 30/2016. (I. 28.), 46/2016.
(II. 11.), 84/2016. (II. 25.), 85/2016. (II. 25.), 86/2016. (II. 25.), 88/2016. (II. 25.),
89/2016. (II. 25.) 90/2016. (II. 25.), 92/2016. (II. 25.), 99/2016. (III. 22.) 102/2016.
(III. 22.), 105/2016. (III. 22.), 107/2016. (III. 22.), 108/2016. (III. 22.), 109/2016.
(III. 22.), 110/2016. (III. 22.), 113/2016. (III. 31.), 116/2016. (III. 31.), 117/2016.
(III. 31.), 118/2016. (III. 31.), 122/2016. (III. 31.), 123/2016. (III. 31.), 124/2016.
(III. 31.), 126/2016. (III. 31.), 127/2016. (III. 31.), 129/2016. (III. 31.), 131/2016.
(III. 31.), 136/2016. (III. 31.), 137/2016. (III. 31.), 139/2016. (III. 31.), 140/2016.
(III. 31.), 141/2016. (III. 31.), 143/2016. (III. 31.), 144/2016. (III. 31.), 145/2016.
(III. 31.), 146/2016. (III. 31.), 147/2016. (III. 31.), 152/2016. (III. 31.), 156/2016.
(III. 31.), 163/2016. (IV. 14.), 164/2016. (IV. 14.), 166/2016. (IV. 14.), 167/2016.
(IV. 14.), 168/2016. (IV. 14.), 169/2016. (IV. 14.), 170/2016. (IV. 14.), 171/2016.
(IV. 14.), 172/2016. (IV. 14.), 173/2016. (IV. 14.), 174/2016. (IV. 14.) 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. május 15-ig: 103/2016. (III. 22.)
2016. május 31-ig: 487/2015. (XI. 16.), 526/2015. (XI. 26.), 97/2016. (III. 22.),
111/2016. (III. 22.)
2016. június 15-ig: 395/2015. (IX. 29.)
2016. június 30-ig: 569/2015. (XII. 17.)
3. a 238/2016. (V. 38.) számú határozatának 3. pontját visszavonja.
II.
Határozati javaslat
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt Roma Házban
számítógépes klubszoba kialakításának támogatásáról és az internetes
előfizetéshez történő hozzájárulásról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a
Dombóvári Roma Nemzetségi Önkormányzat a használatába adott Szabadság utca 4.
alatti Roma Házban internetezésre alkalmas számítógépes klubszobát alakítson ki, és
ennek érdekében hozzájárul, hogy a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
számítógépes eszközöket biztosítson a Roma Önkormányzat számára, valamint a
Roma Ház internet előfizetési díja 50%-át az önkormányzat költségvetés terhére
átvállalja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatásról szóló megállapodás
megkötésére.
Határidő: 2016. május 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
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III.
Határozati javaslat
A TAGE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. teljesítési kötelezettsége alóli
mentesítéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Város- és
Lakásgazdálkodási Nkft., a TAGE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel kötött
vállalkozási keretszerződés 22. pontjában foglalt elégedettségi felmérés elvégzésének
kötelezettségétől a 2016. évben eltekint.
Határidő: 2016. április 15. - Határozat közlésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
IV.
Határozati javaslat
A Gunarasi kerékpárút telekalakítási eljárásáról és művelési ág alóli kivonásáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tó utcától induló és az
önkormányzati tulajdonú 5337/234 hrsz.-ú erdő, kivett kápolna és udvar és kivett
vízmű megnevezésű ingatlanon tervezett 1.100 m2 nagyságú kerékpárút
megvalósítására készített terv alapján a nyomvonal kialakítását támogatja.
2. A Képviselő-testület a telekalakítási eljárás lefolytatására, majd az erdőterület
végleges más célú hasznosítása miatti eljárás költségére az önkormányzat 2016. évi
költségvetésében 350 ezer forintot biztosít.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a telekalakítási eljárás
lefolytatására és az erdőterület végleges más célú hasznosítása miatti eljárás
lefolytatására, az ezzel kapcsolatos nyilatkozatok aláírására.
Határidő: 2016. június 30. - telekalakítás lefolytatására és művelési ág változtatása
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
V.
Határozati javaslat
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodás módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 271/2015. (V. 28.) Kt. határozat
alapján a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 2015. október 13-án kelt
együttműködési megállapodást visszamenőleges hatállyal, annak határidejét módosítja
úgy, hogy a szerződés lejártának a napját 2016. december 31. napjában állapítja meg, a
megbízási szerződés tárgyát pedig kibővítik.
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Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó Loránd
polgármestert a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött
együttműködési megállapodás módosítására, tartalmának jóváhagyására és aláírására.
Határidő: 2016. május 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
VI.
Határozati javaslat
A nyári gyerekétkeztetés költségeinek kiegészítéséről
Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi nyári
gyerekétkeztetés költségeinek fedezetére kívánja fordítani a Fidesz-Magyar Polgári
Szövetség által megfizetett 615.860,- Forint összegű közterület-használati díjat.
Határidő: 2016. augusztus 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
VII.
Határozati javaslat
a 130/2016. (III.31.) Kt. határozat módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. március 31. napján
hozott 130/2016. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. június 11. napján, az
Önkormányzat volt tulajdonát képező Arany János tér 12. szám alatti ingatlan padlásán
történt személysérüléses balesetben a Groupama Garancia Biztosító Zrt., valamint a
károsult és az Önkormányzat közötti, összesen 3.808.823 Ft általános kártérítési
összeg megfizetését tartalmazó egyezségi megállapodás megkötését, és ezzel a
kártérítési ügy lezárását tudomásul veszi.
VIII.
Határozati javaslat
Arany J. tér 7. szám alatti ingatlanra kötött adásvételi szerződés közös
megegyezéssel történő felbontásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az
önkormányzat, mint eladó a dombóvári 196/4 hrsz.-ú, természetben Arany J. tér 7.
szám alatt található, lakóház megnevezésű ingatlanra 2015. július 27-én kötött
adásvételi szerződést közös megegyezéssel felbontsa a következő feltételekkel:
1. A szerződéssel kapcsolatban vevő által a szerződés felbontásának napjáig
kifizetett vételárrészletek - a 2015.06.19-én befizetett 95.000,- Ft-os pályázati
biztosíték kivételével - visszafizetésre kerülnek.
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2. A vevő 2015. szeptember 1-jétől az adásvételi szerződés megszüntetésének
napjáig megfizetni tartozik az erre az időszakra felszámítandó havi 4.530,- Ftos lakbért, mely összeg levonásra kerül az önkormányzat által visszautalandó
vételárrészletekből.
3. A Képviselőtestület támogatja, hogy az adásvételi szerződés felbontásával
egyidejűleg, amennyiben a vevő vagy vele együtt élő családtagja az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló
22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendeletben foglalt jogosultsági feltételeknek
megfelel, a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. az ingatlant 6
hónapra a vevő részére bérbe adja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés közös
megegyezéssel történő felbontására.
Határidő: 2016. május 31. - Szerződés felbontására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
IX.
Határozati javaslat
a Petőfi utcai beruházás műszaki ellenőrének kiválasztásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi utcai vízvezeték
hálózat rekonstrukció, illetve csapadékvíz elvezetés kivitelezésének műszaki
ellenőrzése tárgyában lefolytatott versenyeztetést eredményessé nyilvánítja.
A Képviselő-testület a Construction Problem Solver Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
a Construct Controll Mérnökiroda Kft., valamint a Márkus Mérnök Iroda Kft. ajánlatát
érvényessé nyilvánítja.
A Képviselő-testület nyertes ajánlattevőként a Márkus Mérnöki Iroda Kft.-t hirdeti ki
nettó 2.950.000,- Ft + ÁFA ajánlati áron. Felhatalmazza a Polgármestert a
szerződéskötésre.
Határidő: azonnal - az eredményről való tájékoztatás tekintetében
Felelős:
Szabó Loránd polgármester
Végrehajtásért felelős:
Turi Ügyvédi Iroda
Városüzemeltetési Iroda

Szabó Loránd
polgármester
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