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HATÁROZATOK
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2005. április 25. napján tartott ülésén
elfogadott határozatai:
129/2005. (IV.25.) Kt. sz. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a polgármester jelentését
a
192/2004.(VIII.31.),
236/2004.(IX.27.), 302/2004.(XII.13.),
38/2005.(II.28.),
39/2005.(II.28.),
43/2005.(II.28.),
44/2005.(II.28.),
47/2005.(II.28.),
48/2005.(II.28.),
50/2005.(II.28.),
63/2005.(II.28.),
64/2005.(II.28.),
68/2005.(III.10.),
69/2005.(III.10.),
70/2005.(III.21.),
71/2005. (III.21.), 72/2005.(III.21.),
74/2005.(III.30.),
75/2005.(III.30.),
76/2005. (III.30.), 78/2005.(III.30.),
80/2005.(III.30.), 81/2005.(III.30.), 8289/2005.(III. 30.), 90/2005.(III.30.),
99/2005.(III.30.),
103/2005.(III.30.),
104/2005.(III.30.), 105/2005.(III.30.),
112/2005.(III.30.), 114/2005.(III.30.),
115/2005.(III.30.), 118/2005.(III.30.),
119/2005.(III.30.), 120/2005.(III.30.),
121/2005.(III.30.) sz. határozat végrehajtásáról, beszámolóját az átruházott
hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztatóját a két ülés közötti fontosabb
eseményekről elfogadja.
2. A képviselőtestület a 134/2005.(VI.1.)
sz. határozat végrehajtási határidejét
2005. május 31-ig meghosszabbítja.
130/2005. (IV.25.) Kt. sz. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Bartex Rt. tulajdonát képező kamerás térfigyelő
rendszert független műszaki szakértővel megvizsgáltatja annak érdekében, hogy megállapítsa, hogy a rendszer alkalmas–e arra, hogy az önkormányzat a Városi Rendőrkapitányság
közreműködésével a közbiztonság
védelme érdekében hasznosítsa.

2. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete 2007. decemberéig tartó programot készít elő a fizetőparkolók területének bővítésére vonatkozóan.
3. A képviselőtestület megvizsgálja annak lehetőségét is, hogy a Bartex Rtvel kötött hatályban lévő szerződés
lejártát követően újra ingyenes legyen a parkolás a városban.
Határidő: 2005. júniusi testületi ülés
Felelős. polgármester
131/2005. (IV.25.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a Tolna
Megyei Területfejlesztési Tanácshoz – területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú
támogatásra – a „dombóvári Móra Ferenc
Általános Iskola udvarfelújítása és fejlesztőterem kialakítása” tárgyában.
A beruházás bruttó összege 10.000.000,-Ft,
amelyhez a 30%-os 3.000.000,-Ft saját erő
biztosítását az Önkormányzat vállalja.
A Képviselőtestület hozzájárul az „azonnali beszedési megbízás” alkalmazásához a
kötelezettségek nem teljesítése esetén.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére, a
biztosítékok megadására, illetve a pályázat
benyújtására.
Határidő: 2005. április 30.
Felelős: polgármester
132/2005. (IV.25.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete csatlakozik a szúnyoggyérí-

Dombóvári Közlöny
tési tevékenységben együttműködő önkormányzatokhoz. Közös pályázatot nyújt be
a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt „Decentralizált idegenforgalmi fejlesztések szakmai program támogatásának elnyerésére” Szekszárd Megyei
Jogú Város gesztorságával.
A képviselőtestület vállalja, hogy a pályázati kiírásban meghatározott 10%-os saját
forrás biztosítását.
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására, a szükséges nyilatkozatok megadására.
Határidő: 2005. április 27. – a határozat továbbítására
Felelős: polgármester
133/2005. (IV.25.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete nyilatkozik arról,
hogy a „Bölcsőtől a sírig” – Az élethosszig tanulást segítő infrastrukturális
fejlesztés szakmai program kidolgozása a József Attila Általános Művelődési Központban című, ROP-2.3.1.-200408-0080/33. számú projekt keretében
felhasználandó támogatást az önkormányzat törzsvagyona körében tatozó
vagyontárgy, a 7200. Dombóvár Fő u.
42-44. sz. alatti, 3206. hrsz-ú korlátozottan forgalomképes iskola és a 7200.
Dombóvár, III. u. 34. sz. alatti 3204.
hrsz-ú korlátozottan forgalomképes
óvoda ingatlanának fejlesztésére kapja.
A Képviselőtestület a fejlesztéssel
érintett önkormányzati törzsvagyonba
számító eszközt (ingatlant és ingó vagyontárgyat) a projekt befejezéséig, tehát az utánkövetési időszak végéig
nem sorolja át a vállalkozói vagyonba.
A képviselőtestület felhatalmazza a
polgármestert a támogatási szerződés
megkötéséhez szükséges nyilatkozatok
megadására.
Határidő: 2005. május 2.
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Felelős: polgármester
134/2005. (IV.25.) Kt. sz. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a „Tiszta ivóvizet
mindenki poharába!” – Dombóvári ivóvízminőség-javító projekt 2003-2006
bruttó 26.806.250,-Ft összegű saját erejének 60 %-os, 16.083.750,-Ft összegű
támogatására pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatok EU-s fejlesztési
pályázatai saját forrás kiegészítésének
támogatására irányuló Belügyminisztérium által kiírt pályázatra.
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, intézkedések megtételére, illetve a pályázat
benyújtására.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete nyilatkozik arról,
hogy a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program Ivóvízminőség
javítása
–
KIOP-1.1.1-F.-2004-11-0001/2. azonosító
számú pályázat keretében felhasználandó támogatás az önkormányzat a törzsvagyona körébe tartozó vagyontárgy
fejlesztésére kapja. A képviselőtestület
a fejlesztéssel érintett önkormányzati
törzsvagyonba számító eszközt a projekt befejezéséig, tehát az utánkövetési
időszak végéig nem sorolja át a vállalkozói vagyon körébe.
3. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete nyilatkozik arról,
hogy a pályázatban el nem számolható
szakmai szolgáltatásokat a támogatási
szerződés keretén kívül látja el.
Határidő: 2005. május 31. – a pályázat benyújtására
Felelős: polgármester
135/2005. (IV.25.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Dunántúli Regionális

Dombóvári Közlöny
Fejlesztési Tanácshoz pályázatot nyújt be a
2005. évi Gunarasi nyári fesztivál költségeinek támogatására A képviselőtestület a
pályázat benyújtásához szükséges önerőt, a
költségek 10%-át, 200 eFt-ot biztosítja.
Határidő: 2005. április 28.
Felelős: Polgármester
136/2005. (IV.25.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzata az új típusú lakóotthon működtetésére pályázatot
nyújt be az Ifjúsági, Családügyi, Szociális
és Esélyegyenlőségi Minisztériumhoz a pályázati kiírás 1/c intézkedésre.
Az
önkormányzat a pályázathoz szükséges
656 eFt önerőt biztosítja.
Határidő:
Felelős:

2005. április 30.
Polgármester

137/2005. (IV.25.) Kt. sz. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete támogatja az Egyesített Szociális Intézmény pályázatát a
„Szociális szolgáltatások 2005. évi fejlesztése”, idősek otthonaiban demens
betegek ellátási feltételeinek javítására.
A pályázat benyújtásához szükséges
saját erőt, 560.000 Ft összegben biztosítja.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete támogatja az Egyesített Szociális Intézmény pályázatát a
„Szociális szolgáltatások 2005. évi fejlesztése”, alapszolgáltatásban működő
gépjármű cseréjére. A pályázat benyújtásához szükséges saját erőt, 1.250.000
Ft-ot biztosítja.
Határidő: 2005. május 15.
Felelős: Polgármester
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Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2005. márciusi rendkívül
hóolvadás és csapadék lehullása következtében előállt vis-maior helyzetet (üregek,
beszakadások keletkezése) saját erejéből
feloldani nem tudja. A felmerült költségek
felmérését követően a károk enyhítésére
Pályázatot kíván benyújtani a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a megyei
vis-maior keret terhére történő támogatásért.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére,
biztosítékok megadására, illetve a pályázat
benyújtására.
Határidő: 2005. május 15.
Felelős:
Polgármester
139/2005. (IV.25.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a pályázati kiírásnak megfelelően az alábbiak szerint módosítja a
TRFC és TEKI pályázatokra vonatkozó
2005. március 30-án kelt határozatait:
TRFC pályázatok:
1. Molnár György iskola nyílászáróinak részleges cseréjével kapcsolatos 91/2005.(III.30.) számú határozatban:
”A beruházás bruttó összege
12.500.000,- Ft, amelyhez a 10 %os 1.250.000,- Ft saját erő biztosítását az Önkormányzat vállalja.”

2. JAM „U”alakú épület É-NY-i szárnyának felújításával kapcsolatos
92/2005.(III.30.) számú határozatban:
”A beruházás bruttó összege
12.500.000,- Ft, amelyhez a 10 %os 1.250.000,- Ft saját erő biztosítását az Önkormányzat vállalja.”
TEKI pályázatok:

138/2005. (IV.25.) Kt. sz. határozat

3. Újdombóvári Közösségi Ház felújításával kapcsolatos
93/2005.
(III.30.) számú határozatban:

Dombóvári Közlöny
”A beruházás bruttó összege
6.250.000,- Ft, amelyhez a 30 %-os
1.875.000,- Ft saját erő biztosítását
az Önkormányzat vállalja.”

4. Szigeterdei lakótorony rekonstrukcióval kapcsolatos 94/2005.(III.30.)
számú határozatban:
”A beruházás bruttó összege
7.500.000,- Ft, amelyhez a 30 %-os
2.250.000,- Ft saját erő biztosítását
az Önkormányzat vállalja.”

5. Tanácsköztársaság tér 1-3-5. számú
épület parkoló építésével kapcsolatos 95/2005.(III.30.) számú határozatban:
”A beruházás bruttó összege
2.900.000,- Ft, amelyhez a 30 %-os
870.000,- Ft saját erő biztosítását az
Önkormányzat vállalja.”

6. Tó u. csapadékvíz-elvezetésével
kapcsolatos 96/2005.(III.30.) számú
határozatban:
”A beruházás bruttó összege
20.625.000,- Ft, amelyhez a 30 %os 6.187.500,- Ft saját erő biztosítását az Önkormányzat vállalja.”

7. Rákóczi utcai kijelölt gyalogátkelőhelyek kialakításával kapcsolatos
97/2005.(III.30.) számú határozatban:
”A beruházás bruttó összege
3.000.000,- Ft, amelyhez a 30 %-os
900.000,- Ft saját erő biztosítását az
Önkormányzat vállalja.”

8. Szent Lukács Eü. Kht. gép-műszer
beszerzésével kapcsolatos 98/2005.
(III.30.) számú határozatban:
”A beruházás bruttó összege
17.000.000,- Ft, amelyhez a 30 %os 5.100.000,- Ft saját erő biztosítását az Önkormányzat vállalja.”

9. A Belvárosi Általános Iskola I. sz.
telephelyének (volt Molnár György
Ált. Iskola) hőközpont korszerűsítésével kapcsolatos 100/2005.
(III.30.) számú határozatban:
”A beruházás bruttó összege
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9.800.000,-Ft, amelyhez a 30 %-os
2.940.000,-Ft saját erő biztosítását
az Önkormányzat vállalja.”

10. A Gunarasi Ifjúsági Tábor felújításával kapcsolatos 101/2005.(III.30.)
számú határozatban:
”A beruházás bruttó összege
11.675.000,- Ft, amelyhez a 30 %os 3.502.500,- Ft saját erő biztosítását az Önkormányzat vállalja.”
Határidő: a pályázatok benyújtására
2005. május 15.
Felelős:
polgármester
140/2005. (IV.25.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja a 2005. évi járdafelújítási programot az alábbiakkal:
Járdalapfelszedés, elszállítás, öntött beton
járdakészítés, 20 x 40 x 5 cm-es szegéllyel,
bebetonozva, 5 cm sóderterítéssel, 10 cm
C16 minőségű beton simítva: 3.300,Ft/m2.
A programhoz a 2005. évi költségvetés terhére 3.000.000,-Ft-ot biztosít.
A képviselőtestület megbízza a Dombóvári- Város és Lakásgazdálkodási Kht.–t a
program végrehajtásával.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés
megkötésére.
Határidő: 2005. május 30. (szerződéskötésre), 2005. december 31. (a program végrehajtásának beszámolására)
Felelős:
Polgármester
141/2005. (IV.25.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a buszváró felújítási feladatok 2005. évi ütemeként elfogadja a GreenWest Kft.-vel kötött szerződés szerinti 7 db
buszváró telepítését és 5 db buszváró felújítását.

Dombóvári Közlöny
A Képviselőtestület a költségvetés pénzügyi lehetőségeinek alakulásától függően
további korszerű, fedett buszvárók telepítését tervezi a következő helyekre:
1. Kórháznál a Gorkij u. északi oldalán;
2. Kórháznál a Gorkij u. déli oldalán;
3. Kórház utcában a Fő utcánál a keleti oldalon;
4. Népköztársaság utcában a Kölcsey saroknál a déli oldalon;
5. Népköztársaság utcában az Árpád u. saroknál az északi oldalon;
6. Reich B. utca
7. Gyöngyvirág körút 6. sz. lakóház előtt
8. Gorkij u. – Erkel F. u. sarok
9. Madách u – Ady u. sarok
10. Népköztársaság utcai gyermekorvosi
rendelő előtt
11. Tulipán utca 5. számú ház előtt
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés
megkötésére a Green-West Településfejlesztési és Beruházó Kft.-vel.
Határidő:
buszvárók telepítésére:
2005. augusztus 30.
Felelős:
Polgármester
142/2005. (IV.25.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az iparosított technológiával
készült lakóépületek energiatakarékos felújításárának támogatására vonatkozó pályázati felhívást a melléklet szerint elfogadja.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a felhívás közzétételére.
Határidő:
Felelős:

Helyi pályázat közzétételére: 2005 április 30.
Polgármester
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polgármestert a fejlesztések egyeztetésére,
pontosítására.
2.)
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár Város
Önkormányzata és Bárdi Róbert között
2005. március 25-én kelt részvényátruházási szerződés VIII. 7. c. pontja teljesítése
érdekében 2 db gyógyvizes ülőmedence
felújítása céljából a Gunaras Gyógyfürdő
és Idegenforgalmi Rt. alaptőkéjét 15.000
eFt összeggel megemeli.
3.) Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Gunarasi fürdő kerítése melletti járda, mint közterület kialakítása érdekében telekalakítási eljárás lefolytatását kezdeményezi.
Határidő: 1. pont esetében: 2005. szeptember 30.
2. pont esetében: 2005. május 15.
3. pont esetében: 2005. május 30. a telekalakítási eljárás megindítására
Felelős:
Polgármester
144/2005. (IV.25.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elvi döntést hoz az 5174/2
hrsz-ú Kernen-téri és az 5277 hrsz-ú Tó utcai terület parkolóinak felméréséről, szabványelőírásoknak megfelelő terveinek elkészítéséről.
Felhatalmazza a Polgármestert a tervezési
szerződés Kaiserterv Bt-vel, 160.000,- Ft +
ÁFA áron történő megkötésére azzal, hogy
az elkészült terveket terjessze a Képviselőtestület elé jóváhagyásra.
Határidő:
Felelős:

2005. április 30. – a tervezési szerződés megkötésére
polgármester

143/2005. (IV.25.) Kt. sz. határozat
145/2005. (IV.25.) Kt. sz. határozat
1.)
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gunaras-fürdő
területén végrehajtandó 60 millió Ft összegű fejlesztéssel egyetért, felhatalmazza a

1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Kaposvári Városgazdálkodási Rt-ben lévő 1.000 db
egyenként 10.000 Ft névértékű részvé-

Dombóvári Közlöny
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nyét a névérték kétszereséért a Duna-Dráva Menti Hulladékgazdálkodási
Kft. részére értékesíti az alábbi feltételekkel:
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete kezdeményezi, hogy
a KVG Rt. Közgyűlése a soron következő ülésén tűzze napirendre azt a vételként megjelölt feltételt, hogy az Rt.
Felügyelő Bizottságában tagsági jogot
biztosít a vételi ajánlatot tevő DDMHG
Kft. képviselőjének
2. Amennyiben az Rt. Közgyűlése úgy
dönt, hogy a Felügyelő Bizottság tagjaként a DDMHG Kft. képviselőjét nem
választja meg, Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a
Kaposvári Városgazdálkodási Rt-ben
lévő 1.000 db egyenként 10.000 Ft
névértékű részvényét névértéken értékesíti az AVE Magyarország Kft.-nek.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a részvényátruházási
szerződés aláírására, az elővásárlási
joggal rendelkező részvényesek felé az
átruházási szándék bejelentésére.

Felelős: Polgárnester
147/2005. (IV.25.) Kt. sz. határozat

Határidő:
Felelős:

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a civil szervezetek 2005. évi
támogatását a mellékelt táblázat szerint jóváhagyja.

2005. április 30.
Polgármester

146/2005. (IV.25.) Kt. sz. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete hozzájárul a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási
Kht.-val a Dombóvár, Erzsébet utcai
bezárt hulladéktelep üzemeltetésére vonatkozó szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez.
2. Dombóvár Város Önkormányzata a
„DKHG” Dombóvári Környezet- és
Hulladékgazdálkodási Kft-vel 2005.
május 1. napjától számítottan határozatlan idejű szerződést köt a Dombóvár, Erzsébet utcai bezárt hulladéktelep
üzemeltetésére vonatkozólag.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2005. április 30.

1. Dombóvár Város Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy Feketéné Dr.Jóházi
Erika vállalkozó háziorvost foglalkoztatni kívánja a Dombóvár III. sz háziorvosi körzetben, és vele a működtetési
jog megszerzését követően a feladatátadásról szerződést köt.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete nyilatkozik arról,
hogy a fent írt háziorvosi körzet tartósan betöltetlen, mivel nyugdíjazás miatt
2004 november 1-től helyettesítéssel
volt ellátva.
3. A Képviselő - testület felhatalmazza a
Polgármestert arra, hogy a feladatátadásról – a határozat mellékletét képező szerződést aláírja.
Határidő: 2004. április 30.
Felelős: Polgármester
148/2005. (IV.25.) Kt. sz. határozat

Határidő:
2005. május 15. – a szervezetek kiértesítésére
Felelős:
Krauss Péter alpolgármester
A 2005. évi civil keret felosztása
1
.

Szervezet neve

Támogatás

2 Alkony-Támasz Alapít. vány

50.000 Ft

3 Az Ifjúság Zenei Nevelésé. ért Alapítvány

50.000 Ft

4 Belvárosi és Újdombóvári
. Hímző Szakkör

40.000 Ft

5 Boglya Néptánccsoport
.

20.000 Ft

Dombóvári Közlöny
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6 Cinege Cipője Alapítvány
.

50.000 Ft

7 Diákjainkért Alapítvány
.

50.000 Ft

8 Dombóvári Agykontroll és
. Reiki Klub

30.000 Ft

9 Dombóvári ILCO Egyesü. let

60.000 Ft

1 Dombóvári Nyugdíjasok
0 Érdekvédelmi Egyesülete
.

100.000 Ft

1 Dob-szerda Szabadidős
1 Egyesület
.

30.000 Ft

1 Dombóvári Fiatalokért
2 Egyesület
.

30.000 Ft

1 Dombóvári Gyermekkö3 zösségek Társulása
.

70.000 Ft

1 Dombóvári Ifjúsági Közös4 ség Alapítvány
.

30.000 Ft

1 Dombóvár-Kernen i. R.
5 Baráti Kör Egyesület
.

100.000 Ft

1 Dombóvár Rádió Klub
6
.

20.000 Ft

1 Dombóvári Kertbarát
7 Egyesület
.

100.000 Ft

I. évfolyam 6. szám
2 „Életet Az Éveknek” Ala1 pítvány
.

50.000 Ft

2 Fekete István Egyesület
2
.

80.000 Ft

2 „Francia Kulcs” Alapít3 vány
.

70.000 Ft

2 Független Női Szövetség
4
.

30.000 Ft

2 Hímző Szakkör Dombóvár
5
.

40.000 Ft

2 „Jalingva” Alapítvány
6
.

70.000 Ft

2 Kék Csillag Kistérségi Tu7 risztikai Egyesület
.

30.000 Ft

2 Kapos Alapítvány Kórus
8
.

200.000 Ft

2 Lungo Drom Cigány Ér9 dekvédelmi és Polgári Szö. vetség

30.000 Ft

3 Magyar Galamb és Kisál0 lattenyésztő Egyesület
.

70.000 Ft

3 Vakok és Gyengénlátók
1 Országos Szervezete
.

80.000 Ft

3 Magyar Vöröskereszt Or2 szágos Szervezete
.

80.000 Ft

70.000 Ft

50.000 Ft

1 Dombóvári Németklub
8
.

80.000 Ft

1 Egészségvédő Egyesület
9
.

70.000 Ft

3 Magyar Madártani és Ter3 mészetvédelmi Egyesület
. Dombóvári Madártani
Csoportja

2 Életmód Természetgyó0 gyász Klub
.

50.000 Ft

3 MEOE Dombóvári Szerve4 zete
.

Dombóvári Közlöny
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3 Mozgássérültek Tolna Me5 gyei Egyesülete
.

80.000 Ft

3 Nemzetőrök Dombóvári
6 Egyesülete
.

20.000 Ft

3 Nosztalgia Klub
7
.

50.000 Ft

3 Nők Dombóvárért Egyesü8 let
.
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5 Városszépítő és Városvédő
0 Egyesület
. - a sírkertben felállítandó
harangra
5 Volt Hadifoglyok Bajtársi
1 Szövetsége
.

50.000 Ft

40.000 Ft

20.000 Ft

5 696. Sz. Wesley János
2 Cserkészcsapat Dombóvár
.

120.000,-Ft

3 Nyugdíjas Ulti Klub
9
.

10.000 Ft

5 Civil Tanács
3 - Civil Fórum összehívásá. val kapcsolatos költségeire

110.000,-Ft

4 Országos Gyermekvédő
0 Liga Dombóvári Csoportja
.

50.000 Ft

5 Civil Tanács
4 - Civil Fesztivál megrende. zésére

4 Őszidő Nyugdíjas Klub
1
.

80.000 Ft

4 PC 424 Dombóvári Pipa2 klub
.

30.000 Ft

4 Pro Dombóvár Egyesület
3
.

40.000 Ft

4 Szívklub Dombóvár
4
.

60.000 Ft

4 Százszorszép Alapítvány
5
.

50.000 Ft

4 Szövetség Dombóvárért
6
.

90.000 Ft

4 Társasházban Lakók Ér7 dekvédelmi Szövetsége
.

30.000 Ft

4 Tolna Megye Természeti
8 Értékeiért Alapítvány
.

30.000 Ft

4 V-50 Galambtenyésztő
9 Egyesület
.

30.000 Ft

30.000 Ft

Összesen: 3.000.000,-Ft

149/2005. (IV.25.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a kulturális célra szolgáló
előirányzatot a következőképpen osztja fel:
Program neve

Szervező

1848/49-es forradalom és szabadságharc
évfordulója (március
15.)
Várossá avatás évfordulója (április 1-3.)
József Attila Hét (április 11-17.)
Kertvárosi Virágnapok (április 15-16.)
Május 1. Programjai

Művelődési Ház,
Önkormányzat

Támogatás (Ft)
160.000

Önkormányzat

400.000

József
Attila
ÁMK
Önkormányzat

100.000

Önkormányzat,
GYIÖK
Szerenádbuli (május Önkormányzat,
5.)
GYIÖK
Konda-túra a Kihívás Önkormányzat
Napján (május 25.)
Városi
gyereknap Művelődési Ház
(május 29.)
Városi pedagógusnap Önkormányzat
(június 2.)
X. Pál Napi Vígassá- Művelődési Ház
gok (június 23-26.)
Nyárnyitó Buli és
Önkormányzat,

200.000
650.000
400.000
30.000
100.000
50.000
1.300.000
200.000

Dombóvári Közlöny
Skate Bajnokság
(június 24.)
I. Dombóvári Strandröplabda Bajnokság
(július-augusztus)
III. Dombóvári Aszfaltláz
(július-augusztus)
Gunarasi Nyári Fesztivál (július 30-31.)
Augusztus 20. programjai
Nyárbúcsúztató Buli
és Skate Bajnokság
(augusztus 26.)
Civil Fesztivál (szeptember 17. vagy 24.)
Újdombóvári Szüreti
Fesztivál (okt. 1-2.)
Márton-napi Borünnep (november 12.)
Idősek
karácsonya
(december 20.)
Szilveszter (december
31.)
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GYIÖK
Önkormányzat

120.000

Önkormányzat

120.000

Önkormányzat

200.000

Önkormányzat

70.000

Önkormányzat,
GYIÖK

100.000

Civil Tanács

100.000

József
Attila
ÁMK
Önkormányzat

200.000

Önkormányzat

150.000

Önkormányzat

250.000

100.000

I. évfolyam 6. szám
2. Dombóvár Város Képviselő-testülete
felhatalmazza a humán ügyekért felelős alpolgármestert, hogy az érdekelt feleket bevonva dolgozza ki, és következő rendes
ülésén terjessze elő a néptánc-oktatás színvonalas tárgyi és működési feltételeit célzó
önkormányzati támogatás felhasználását
szolgáló ideális szervezeti formát.
Határidő:
2005. május 18. – a szervezeti forma kidolgozására
Felelős:
humán ügyekért felelős alpolgármester
3. Dombóvár Város Önkormányzata 2005.
évi költségvetéséből 200.000,- Ft-tal járul
hozzá a Kapos Alapítvány Gyermektánccsoportjának működéséhez.
Határidő:
2006. január 31. - a támogatás felhasználásáról bizonylatokkal történő elszámolásra
Felelős:
polgármester

Összesen: 5.000.000

Határidő: 2005. április 30. – szervezetek
kiértesítésére
Felelős: Polgármester
150/2005. (IV.25.) Kt. sz. határozat
1. Dombóvár Város Képviselőtestülete állást foglal a dombóváron folyó néptánc-oktatás tárgyi feltételeinek javítása mellett. A
határozat mellékletében található részletes
költségvetést alapul véve az önkormányzat
2005-ös költségvetéséből 3.000.000,- Ft-ot
biztosít a cél megvalósítására. Ugyanezen
cél megvalósítására további 3.000.000,- Ftnyi forrás biztosítására vállal az önkormányzat kötelezettséget 2006-os költségvetése terhére, mely forrás az adott évben
kerül átadásra.
Határidő:
2006. január 31. - a támogatás felhasználásáról bizonylatokkal történő elszámolásra; 2006. február 28. - a
döntésre a 2006. évi költségvetési támogatás biztosítására
Felelős:
polgármester

151/2005. (IV.25.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dombóvári Szent Lukács
Egészségügyi Kht. szakdolgozóinak kötelező továbbképzéséhez 2005. évben
500.000.-Ft támogatást nyújt.
A támogatást a továbbképzések támogatására vonatkozó Intézeti Szabályzat alapján
kell felhasználni.
A támogatás összegéről 2006. március 31ig írásban kell elszámolni.
Határidő: 2005. május 01.
Felelős: Polgármester
152/2005. (IV.25.) Kt. sz. határozat
1. Dombóvár Város Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert arra, hogy önálló hatáskörben, az első jelentkező 70
dombóvári állandó lakos számára teljesen
térítésmentes angol alapfokú, 32 órás
nyelvtanfolyamot indítson, és a tanfolyam
lebonyolítására kössön képzési szerződést
az ERLO-Interkontakt Bt.-vel. A tanfo-
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lyam finanszírozására az önkormányzat
2005. évi költségvetésében 700.000,- Ft-ot
biztosít.
Határidő:
azonnal - a tanfolyamon történő részvétel lehetőségének kiajánlására
és az ERLO-Interkontakt Bt.-vel történő
szerződéskötésre, 2005. május 16. - a
tanfolyam elindítására
Felelős:
polgármester
2. Dombóvár Város Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert arra, hogy önálló hatáskörben 45 dombóvári állandó lakos részére emelt szintű, 32 órás, a résztvevők számára a tananyagot kivéve térítésmentes angolnyelv-tanfolyamot indítson,
és a tanfolyam lebonyolítására kössön képzési szerződést az ERLO-Interkontakt Bt.vel. A tanfolyam anyagi feltételeinek megteremtésére az önkormányzat 2005. évi
költségvetésében 500.000,- Ft-ot biztosít.
Határidő:
azonnal – a résztvevők kiválasztásának elindítására, május 16. - a
tanfolyam elindítására
Felelős:
polgármester

I. évfolyam 6. szám
Szőlőhegyi tagóvoda

-

Intézmény

1. Szivárvány Óvoda
ebből székhely
óvoda
Bezerédj Amália
Int.

Támogatás

Attila ÁMK
Százszorszép Óvodája

900. 000
1. 384. 000

500. 000

-

3. Belvárosi Általános Iskola
és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény

Audiovizuális
eszközök
Tisztálkodási
és konyhai
eszközök
Fejlesztő eszközök
Sporteszközök

- Zeneiskolai oktatáshoz hangszerek
3. 020. 000 - Éttermi székek
- Laptop

-

4. József
Attila ÁMK
Általános
Iskolája

5. Illyés
Gyula Gimnázium,
Szakközépiskola és
Kollégium

6. Apáczai

Audiovizuális
eszközök
- Bútor – öszszecsukható
székek
- Sporteszközök
1. 130. 000 - Alsó tagozatos
oktatáshoz szükséges eszközök
- Az iskolában oktatott tantárgyakhoz szükséges
taneszközök

-

Tanteremi
bútorok
- Az iskolában ok1. 143. 000 tatott tantárgyakhoz szükséges
taneszközök

- A fizika szertár

Csere János
Szakközépiskola és
Kollégium

fejlesztésére
szolgáló kísérleti
eszközök
1.190.000,- Közismereti tantárgyak-hoz oktató CD-k
- Sporteszközök

7. 516. sz.

1.800.000,-

A felhasználás
jogcíme

2. 484. 000 Udvari játékok,
árnyékolók

-

2. József

153/2005. (IV.25.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2005. évi költségvetési
rendeletének II/ 3.10 pontjában szereplő
szakmai és informatikai fejlesztési feladatok megvalósítására fordítható kötött felhasználású normatívának a szakmai fejlesztési feladatokra fordítható részét,
11.267.000 forintot az alábbi táblázatban
foglaltak szerint osztja fel a város önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményei között.

200. 000

Ipari Szakképző Iskola és Kollégium

- A kollégium 130
db matrac
- 2 m3 fenyődeszka
- Az iskolai multimédiás hálózat

Dombóvári Közlöny
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biztosítása a kollégi-umban és a
könyvtárban

Elrendeli, hogy az intézmények az eszközbeszerzést kezdjék el. Amennyiben a beszerzésre kerülő eszközök összege eléri a
közbeszerzési értékhatárt, úgy a beszerzéseket a közbeszerzési eljárás keretében kell
az intézménynek lefolytatni.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kötelezi az intézményvezetőket, hogy kérjenek be ajánlatokat és az
alapján az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottságnak 2005. május 15-ig írásban nyújtsák be a beszerzendő eszközök
tételes listáját.
A Képviselőtestület felhatalmazza az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságot, hogy az ajánlatok ismeretében a felhasználás jogcímét jóváhagyja.
Az eszközök leltárba vételéről, illetve a
szakmai fejlesztésre kapott összeg felhasználásáról az intézmények 2005. október
15-ig tételesen, hiteles számlákkal a polgármesteri hivatal pénzügyi irodájánál kötelesek elszámolni.
Határidő: 2005. október 15. – elszámolás a
kapott összeg felhasználásáról
Felelős: Polgármester
154/2005. (IV.25.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az ÁNTSZ Dombóvári Városi Intézetének 2004. évi munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
155/2005. (IV.25.) Kt. sz. határozat
1.)

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kaposvári
székhelyű Térségi Integrált Szakképző
Központ működtetésére létrehozandó
Kht. Felügyelő Bizottságába Lakatos
Jánosnét, az 516. sz. Ipari Szakképző
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Iskola és Kollégium gazdasági vezetőjét delegálja.
2.)
Dombóvár Város Önkormányzata a
HEFOP 3.2.2 és 4.1.1, Térségi Integrált
Szakképző Központok létrehozása és
infrastrukturális feltételeinek javítása
című pályázat Konzorciumi Irányító
Bizottságába Horváthné Papp Márta
oktatási referenset delegálja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
156/2005. (IV.25.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvásárolja a Dombóváriak a Dombóvári Munkanélküliekért Jóléti
Szolgálat Alapítványtól az Arany János téren kiépített szennyvízvezeték nettó 1,3
millió forintért.
A megvásárolt vezetéket az önkormányzat
bérbe adja a Dombóvár és Környéke Vízés Csatornamű Kft. részére 6 évre nettó 1,3
millió forintért, melynek 50 %á 2005. december 31-ig, 50 %-át 2007. december 31ig kell kifizetni.
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges
megállapodások megkötésére.
Határidő: 2005. május 15.
Felelős: Polgármester
157/2005. (IV.25.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a Korona, a hajléktalanszálló és a bölcsőde elkészült terveit. Kifejezi azon szándékát, hogy ezeknek a terveknek a figyelembevételével törekedjen az Önkormányzat a létesítmények
megvalósítására.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a polgármestert,
hogy a Korona épületének átfogó statikai
vizsgálatát, véleményezését készíttesse el
és terjessze a Képviselőtestület elé

Dombóvári Közlöny
Határidő: 2005. december 31.
Felelős: Polgármester
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Határidő:2005. április 15. – az ajánlattételi
felhívás elküldésére
Felelős: polgármester

158/2005. (IV.25.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2005. június 1-jei hatállyal
megszünteti tagságát a Magyarországi Fürdővárosok Szövetségében.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tagság megszüntetésére vonatkozó bejelentést tegye meg.
Határidő: 2005. május 10. – tagság megszüntetésének bejelentésére
Felelős: Polgármester
159/2005. (IV.25.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a tulajdonában lévő, a háziorvosi feladatok munkaidőn túli ellátását
biztosító ügyeleti szolgálat működtetésére
szolgáló épület tekintetében hozzájárul,
hogy azt a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás hasznosítsa, mely
bevétel a Társulás által vállalt központi
ügyeleti ellátás hiányzó eszközeinek pótlására, a szükséges felszerelések beszerzésére szolgál forrásul.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

161/2005. (IV.25.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete elhatározza a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Kht. törzstőkéjének felemelését 7 millió forintra.
Felhatalmazza a polgármestert a törzstőke
emeléshez szükséges intézkedések megtételére, okiratok aláírására.
Határidő: 2005. április 30. ( a törzstőke átutalására)
Felelős: polgármester
162/2005. (IV.25.) Kt. sz. határozat
1.

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dombóvári
Város- és Lakásgazdálkodási Kht. költségvetését a melléklet szerint elfogadja.
2.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dombóvári
Város- és Lakásgazdálkodási Kht. alapító okiratának módosítását a melléklet
szerint elfogadja.
Határidő: 2005. április 30. – az alapító okirat benyújtására
Felelős. polgármester

160/2005. (IV.25.) Kt. sz. határozat

163/2005. (IV.25.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dombóvár, Vörössugár
u.67. szám alatti, 4693. helyrajzi számú területből 91 m2 vételáraként 150.000,-Ft-ot
az ingatlan tulajdonosának felajánl.
Amennyiben a tulajdonos a felajánlott vételárat nem fogadja el, az önkormányzat a
Dombóvár, Vörössugár u.67. szám alatti,
4693. helyrajzi számú területből 91 m2 kisajátítását kezdeményezi.

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 80 millió Ft összegű folyószámla hitel felvételét rendeli el.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal
arra, hogy a hitel futamideje alatt a hitel és
járulékainak fizetését az éves költségvetésébe a fejlesztési kiadások előtt betervezi,
jóváhagyja.
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy jelen hitelfelvétellel az önkormányzat nem
esik az 1990 évi LXV törvény 88.§ (2) bekezdésében foglalt korlátozás alá.

Dombóvári Közlöny
A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a tulajdonában
lévő Dombóvár 1404 hrsz.-ú, 2895 hrsz.-ú
és 1306 hrsz.-ú alatti ingatlanokat ajánlja
fel.
Az Önkormányzat a folyószámlahitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául a
bankra engedményezi a 2005. és a 2006.
évi helyi adó bevételeit.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelfelvétellel kapcsolatban
valamennyi önkormányzati nyilatkozat
megtételére és a szerződések megkötésére.
Határidő:
Felelős:

2005. május 28.
Polgármester
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Hulladékgazdálkodási Kft. és az önkormányzat között olyan arányban, hogy a
Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Kft. 1.764.233,-Ft + 25 % ÁFA öszszeget, az önkormányzat 3.296.017,-Ft +
25% +ÁFA összeget vállal.
Határidő: 2005. május 30.
Felelős: polgármester
167/2005. (IV.25.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2005. évi óvodai, iskolai
beíratásokról szóló beszámolót elfogadja.

164/2005. (IV.25.) Kt. sz. határozat

168/2005. (IV.25.) Kt. sz. határozat

Dombóvár város Önkormányzatának Képviselőtestülete elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Polgármesteri Hivatal telke
északi irányban bővüljön. A telekalakítás
tervezésének és a beruházás költségbecslésének elkészíttetésével felhatalmazza a
polgármestert.

1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Dombóvár
Városkörnyék Építésügyi Hatósági
Társulás 2004. évi működéséről szóló
beszámolót elfogadja.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Kapos-menti
Pénzügyi Végrehajtó és Ellenőrző
Társulás 2004. évi működéséről szóló
beszámolót elfogadja.
3. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Dombóvár és
Környéke Többcélú Kistérségi Társulás
2004.
évi
működéséről
szóló
beszámolót elfogadja.
4. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Dombóvár Város
és Városkörnyéki Önkormányzatok
Területfejlesztési Társulás 2004. évi
működéséről
szóló
beszámolót
elfogadja.
5. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Dombóvár, Attala,
Nak,
Dalmand
Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás és a
Közoktatási
Intézményfenntartó
Társulás 2004. évi működéséről szóló
beszámolót elfogadja.

Határidő:
Felelős:

2005. augusztus 30.
polgármester

165/2005. (IV.25.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Madách u.
513/23 hrsz.-ú ingatlan jogvitájának rendezésére felajánlott egyezséget, és kezdeményezi a per megszüntetését.
Felelős: polgármester
Határidő: 2005. május 15.
166/2005. (IV.25.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dombóvár, Erzsébet utcai
víz nyomóvezeték építésének költségeit
megosztja a Dombóvári Környezet- és
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déséről, elért eredményeinek bemutatásáról szóló tájékoztatást elfogadja.

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete az Ipari Park fejlő_____________________________________________________________

RENDELETEK
A Képviselőtestület 2005. április 25-i ülésén elfogadott rendeletei:
Dombóvár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 30/2005.(V.2.)
számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2001.(III.28.) számú
rendelet módosításáról
1. §.
A rendelet az alábbi IV/A. fejezettel egészül ki:
„IV/A.
A közbeszerzési értékhatár alatti beruházások lebonyolítási rendjének szabályozása
Beruházó és lebonyolító szervek
27/A.§.
(1) A beruházó Dombóvár Város Önkormányzata:
a.) a Képviselőtestület által jóváhagyott önkormányzati beruházásoknál,
b.) a részben, vagy egészében
önkormányzati költségvetésből finanszírozott intézményi
beruházások esetében.
(2) A beruházó Dombóvár Város Önkormányzatának intézménye a közbeszerzési értékhatár alatti saját
költségvetésből megvalósuló beruházások esetében. Nem lehet e rendelet megkerülése céljából a beruházást részekre bontani.
(3) Az önkormányzat saját beruházásait a Polgármesteri Hivatal végzi.
(4) Az intézmények saját beruházásainak megvalósításához (vállalkozásba adás, műszaki ellenőrzés, át-

adás-átvétel ) kötelesek az önkormányzat Városüzemeltetési Irodájának szakmai közreműködését igénybe venni.
27/B.§.

(1) Az intézmények felhalmozási jellegű
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

kiadást csak jóváhagyott előirányzat esetén végezhetnek.
Az intézmény a jóváhagyott felhalmozási jellegű bevételi előirányzatain felüli többletbevételét csak a
döntési hatáskörrel rendelkező jóváhagyása után használhatja fel.
A Képviselőtestület az immateriális
javak, gépek, berendezések, felszerelések és járművek beszerzésének
központi kezelését rendeli el.
A központilag kezelt eszközök előirányzatait meghatározott céllal a
Képviselőtestület év közben előirányzat-módosítással bocsátja az
intézmény rendelkezésére.
Az intézmények a beszerzésekre vonatkozóan a tárgyévet megelőző év
október 31.-ig a Polgármesteri Hivatalba tervet kell benyújtania.
Az építési beruházások szakszerű
előkészítésének, megvalósításának
érdekében az intézményi beruházásoknál a beruházás tervezett megkezdését megelőző év augusztus 31ig az intézmények igényét a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani.
Az építési jellegű intézményi beruházások esetén a beruházó köteles
együttműködni az előkészítés során
az adott beruházás szakmai fel-
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ügyeletét ellátó hivatali társirodával és az üzemeltető intézmény vezetőjével.
(8) Az intézményvezető a képviselőtestület által jóváhagyott felhalmozási
előirányzatán belül 100.000 Ft értéket meg nem haladó beszerzésekről dönthet a szervezeti és működési
szabályzatban szabályozott, kötelezettségvállalások
célszerűségét
megalapozó eljárás lefolytatása
után.
(9) A beszerzések központi kezelése során
- Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság dönt a közbeszerzési értékhatárt el nem érő, 1 millió Ft feletti
beszerzésekről,
- a polgármester dönt az 1 millió
Ft-ot meg nem haladó, 100 ezer Ft
feletti beszerzésekről.
(10) A rendeletben szereplő értékhatárok ÁFA nélkül értendők.
(11) Az intézmény az igényét a beszerzés
célszerűségét megalapozó eljárás
értékelése után, legalább 3 ajánlat
csatolásával, a beszerzés indoklása
után nyújthatja be a Polgármesteri
Hivatalba
Meglévő tárgyi eszköz helyett csak
akkor szerezhető be új tárgyi eszköz, ha a meglévő tárgyi eszköz nulláig leíródott, vagy megsemmisült,
továbbá ha rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vált, elavult,
vagy üzemeltetése gazdaságtalan az
intézmény által mellékelt minősítés
szerint.
(12) A beszerzésekre vonatkozó pályázatok benyújtása előtt az intézménynek a hatáskörrel rendelkező döntéshozó hozzájárulását meg kell
kérnie.
(13) A szakképzési hozzájárulásból a
gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek javítását szolgáló felhalmozási
támogatás felhasználására vonatkozó fejlesztési megállapodás aláírása előtt az intézményvezetőnek a
megállapodás tartalmát, a fejlesz-
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tések tételes felsorolását, a szakképző iskola vállalt kötelezettségeit
a polgármesterrel jóvá kell hagyatnia.
A beruházás megvalósítása,
üzembe helyezés
27/C.§.
A beruházásra vonatkozó rendelkezések,
műszaki, hatósági és pénzügyi előírások
betartásáért, a jóváhagyásnak megfelelő
megvalósításáért a beruházó felelős.”
2.§.
A rendelet 23. §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9)
A mindenkori költségvetési
törvényben meghatározott értékhatár feletti vagyon értékesítése esetén a (3) bekezdéstől eltérően az Áht. 108. §-ának (1)
bekezdésében szabályozott versenytárgyalás alkalmazása kötelező.”
3.§.
(1) A rendelet 3. számú melléklete (forgalomképes vagyon) kiegészül a következőkkel: 219. hrsz., Arany János
tér 12. szám – lakóingatlan
3187/2 hrsz., III. u. 24. szám – lakóingatlan
3187/1 hrsz., III. u. 24/A szám - lakóingatlan
(2) Jelen rendelet kihirdetésének napján
lép hatályba.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat beruházásainak rendjéről szóló 35/1997.(XII.16.)
ök. sz. rendelet hatályát veszti.
Dombóvár 2005. április 25.
Szabó Loránd Frellerné dr.Kovács Anna
polgármester
címzetes főjegyző
Dombóvár Város Önkormányzata
Képviselőtestületének 31/2005. (V.2.)
számú rendelete az egészségügyi alap-
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ellátás körzeteiről szóló 19/2002.
(VII.25.) rendelet módosításáról szóló
13/2005. (III.1.) számú rendelet módosításáról
1. §
A rendelet 2. §-ában a „2005. március
1.” szövegrész helyébe a „2005. június
1.” szövegrész lép.
2. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Dombóvár, 2005. április 25.
Szabó Loránd Frellerné dr.Kovács Anna
polgármester
címzetes főjegyző
Dombóvár Város Önkormányzata
Képviselőtestületének 32/2005. (V.2.)
sz. rendelete a „Pro Oppido Dombóvár” díszpolgári cím adományozásáról
szóló 12/1991.(VII.25.) sz. rendelet módosításáról
1. §
A rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„(2) A kitüntető címhez aranygyűrű adományozandó. A gyűrű 14 karátos aranyból készül, feje megfordítható, melyet
egyik oldalán a város címere, a másik
oldalán a kitüntetett személy monogramja díszít. A belső köríven „díszpolgár”
felirat és az adományozás éve
található.”
2. §
(1) A rendelet kiegészül e rendelet mellékletével.
(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Dombóvár, 2005. április 25.
Szabó Loránd Frellerné dr.Kovács Anna
polgármester
címzetes főjegyző
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Dombóvár Város Önkormányzata
Képviselőtestületének 33/2005.(V.2.)
rendelete a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 31/2002. (XI.29.)
rendelet módosításáról
1.§
A rendelet 14 § (4) bekezdése a következők szerint módosul:
„(4) A Képviselőtestület hatósági határozataira – az Ötv-ben foglalt eltérésekkel – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. „
2.§
E rendelet 2005. november 1-jén lép hatályba.
Dombóvár, 2005. április 25.
Szabó Loránd Frellerné dr.Kovács Anna
polgármester
címzetes főjegyző
Dombóvár Város Önkormányzata
Képviselőtestületének 34/2005. (V.2.)
rendelete a zajt okozó tevékenységek
engedélyezéséről szóló 28/2003. (VIII.26.) rendelet módosításáról
1.§
A rendelet 5 § (1) bekezdése a következők szerint módosul:
„(1) Azzal szemben, aki hangsugárzó
berendezést nyilvános helyen, az
ahhoz szükséges engedély nélkül
üzemeltet, illetőleg az aki az engedélyező határozatban foglalt előírásokat nem teljesíti a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 124. §-ban meghatározott végrehajtási intézkedés kezdeményezhető, és az esetlegesen
szükségessé váló mérés költségeinek fizetésére is kötelezhető. Ha a
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hangsugárzó berendezés ismételten
az engedélyben foglaltaktól eltérően üzemeltetik, az engedélyt az eljáró hatóság visszavonhatja.”
2.§
E rendelet 2005. november 1-jén lép hatályba.
Dombóvár, 2005. április 25.
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1.§
A rendelet 18 § (1) bekezdése a következők szerint módosul:
„(1) A hatósági eljárásokra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a Tvt-ben foglalt eltérésekkel.”

Szabó Loránd Frellerné dr.Kovács Anna
polgármester
címzetes főjegyző

2.§

E rendelet 2005. november 1-jén lép haDombóvár Város Önkormányzata
tályba.
Képviselőtestületének 35/2005. (V.2.)
Dombóvár, 2005. április 25.
rendelete Dombóvár Város helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméSzabó Loránd Frellerné dr.Kovács Anna
ről szóló 10/2004.(IV.08.) rendelet mópolgármester
címzetes főjegyző
dosításáról
_____________________________________________

RENDELETEK
- egységes szerkezetben Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
53/2004.(VIII.31.) sz. rendelettel módosított
10/2004. (IV.19.) rendelete Dombóvár város helyi jelentőségű természeti értékeinek
védelméről
Dombóvár város felismerve, hogy a városok életében fokozott veszélyeztetettsége folytán
kiemelt jelentősége van a természet védelmének, a védett értékek fenntartásának, fejlesztésének és bemutatásának, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1), 30.
§, 36. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. §
a)

a természeti értékek és területek, tájak, valamint azok természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének általános védelme, megismerésének és fenntartható használatának
elősegítése, továbbá a település lakosságának egészséges, esztétikus természet iránti
igényének kielégítése;

b) azoknak a természeti értékeknek és területeknek helyi védelem alá helyezése, amelyeknek – tudományos, kultúrtörténeti, esztétikai, oktatási-nevelési jelentőségük
és/vagy egyéb közérdek miatt – egész város számára jelentősége van;
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c)
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a védett természeti értékek és a védett természeti területek károsodásának megelőzése,
elhárítása, a bekövetkezett károsodás csökkentése vagy megszüntetése;

d) a védett természeti értékek és a védett természeti területek a jelen és a jövő nemzedék
számára történő megőrzése, azok szükség szerinti helyreállítása, fenntartása, fejlődésük biztosítása.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Dombóvár Város Önkormányzat által természetvédelmi oltalom alá helyezett valamennyi természeti értékre és területre.
(2) A természetvédelemmel összefüggő e rendeletben nem szabályozott kérdésekre, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) rendelkezéseit
kell alkalmazni.
(3) A rendelet hatálya nem érinti a jövőben esetlegesen országos szintű természetvédelmi
oltalom alá kerülő természeti értékeket és területeket.
Alapfogalmak
3. §
E rendelet alkalmazásában:
a) védett természeti terület: e rendelet által védetté nyilvánított földterület;
b) védett természeti érték: védett természeti területen előforduló, értékes egyedi objektum,
képződmény, életközösség, növény- és állatfaj egyede, valamint e rendelet által védetté
nyilvánított faegyed, fasor;
c) fenntartható használat (hasznosítás): a természeti értékek olyan módon és ütemben történő használata, amely nem haladja meg megújuló képességüket, nem vezet a természeti értékek és a biológiai sokféleség csökkenéséhez, ezzel fenntartva a jelen és jövő generációk
életlehetőségeit;
d) természetkímélő gazdálkodás: olyan, a fenntartható használat részét képező eljárás,
módszer, gazdálkodási mód, technológia vagy más, a természettel kapcsolatos magatartás,
amely csak olyan mértékben befolyásolja a természeti értékeket, területeket, a biológiai
sokféleséget, hogy természetes vagy természetközeli állapotuk fennmaradjon.
e) természetes állapot: az az élőhely, táj, életközösség, melynek keletkezésében az ember
egyáltalán nem, vagy – helyreállításuk kivételével – alig meghatározó módon játszott szerepet, ezért a benne végbemenő folyamatokat többségében az önszabályozás jellemzi;
f) természetközeli állapot: az az élőhely, táj, életközösség, amelynek kialakulására az ember csekély mértékben hatott (természeteshez hasonlító körülményeket teremtve), de a benne lejátszódó folyamatokat többségükben az önszabályozás jellemzi, de közvetlen emberi
beavatkozás nélkül is fennmaradnak;
Alapelvek
4. §
(1) Minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti
értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek köz-
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reműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.
(2) A természeti értékek és területek csak olyan mértékben vehetők igénybe, hasznosíthatók, hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek és azok folyamatainak működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható legyen.
(3) A természet védelméhez fűződő érdekeket a tervezés, szabályozás, továbbá a gazdasági, terület- és településfejlesztési, illetőleg rendezési döntések, valamint a hatósági intézkedések során figyelembe kell venni.
II. FEJEZET
VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK ÉS ÉRTÉKEK KIJELÖLÉSE
5. §
(1) Dombóvár Város Önkormányzata megerősíti a következő területek helyi védettségének
tényét:
1. a Szigeterdőt, „Szigeterdő természetvédelmi terület” elnevezéssel,
2. az Újdombóvári vadgesztenye fasort, „Újdombóvári vadgesztenye fasor” elnevezéssel,
3. a Gólyavárt, „Gólyavár természetvédelmi terület” elnevezéssel,
6. §
(1) Dombóvár Város Önkormányzata helyi védetté nyilvánítja a következő természeti területeket:
1. a Szigeterdőt, „Szigeterdő természetvédelmi terület” elnevezéssel,
2. az Újdombóvári vadgesztenye fasort, „Újdombóvári vadgesztenye fasor” elnevezéssel,
3. a Gólyavárt, „Gólyavár természetvédelmi terület” elnevezéssel,
4. a Kis-Konda-patak völgyét, „Kis-Konda-patak völgye természetvédelmi terület”
elnevezéssel,
5. a Perekaci-horgásztavat, „Bontovai-tó természetvédelmi terület” elnevezéssel,
6. a Nyerges-erdőt és Nyergesi-horgásztavat, „Nyerges-erdő és -horgásztó természetvédelmi terület” elnevezéssel,
7. a tüskei tölgyes maradványerdőt, „Tüskei tölgyes maradványerdő természetvédelmi terület”, elnevezéssel,
8. a Dosztányi-berek és a Szőlőhegyi-rét területét, „Dombóvári „tűzlepkés-rétek”
természetvédelmi terület” elnevezéssel,
9. a Gunarasi tölgyes maradványerdőt „Gunarasi tölgyes maradványerdő természetvédelmi terület” elnevezéssel.
(2) Dombóvár Város Önkormányzata helyi védetté nyilvánítja a következő természeti értékeket:
1. 1a Hunyadi tér Ny-i oldalának platán és juhar fasorát, a tér K-i oldalának vegyes fasorát, valamint a téren álló, fasort nem alkotó összes juhart, platánt, japánakácot,
hársat, vadgesztenyét és kőrist, „Hunyadi téri fák, fasorok” elnevezéssel, kivéve a
781/2. hrsz.-ú ingatlanon található faegyedeket.
1

Módosította az 53/2004.(VIII.31.) sz. R.
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2. az Arany János téri hársakat, kőriseket, juharokat, és vadgesztenyéket, „Arany János téri fák”, elnevezéssel,
3. az Ady Endre utcai vadgesztenye fasort, „Ady Endre utcai vadgesztenye fasor”
elnevezéssel,
4. a Gorkij utcai gömbkőris fasort, „Gorkij utcai gömbkőris fasor” elnevezéssel,
5. a Fő utcai juhar fasort, „Fő utcai juhar fasor” elnevezéssel,
6. a Bajcsy-Zsilinszky utca 24. szám melletti platánt, „Dőry platán”, elnevezéssel,
7. a Szabadság utca 4. szám udvarán álló platánt, „Szabadság utcai borostyános platán” elnevezéssel,
8. a Szabadság utca 6. szám udvarán álló platánt, „Szabadság utcai többtörzsű platán” elnevezéssel,
9. a Szabadság utca 8. szám udvarán álló platánt, „Szabadság utcai „Pinokkió” platán”, elnevezéssel,
10. a Szabadság utca 16. szám hátsó kertjében álló platánt és két hársat, „Helytörténeti
Múzeum kertjének idős fái” elnevezéssel,
11. a Szent Flórián-szobor (Erzsébet utca 48.) mellett álló vadgesztenyefákat, „Szent
Flórián-szobor vadgesztenyefái elnevezéssel,
12. a Teleki utca 8-10. szám között álló fehér nyárat, „Teleki utcai fehér nyár” elnevezéssel,
13. a Gunaras úti mellett lévő szelídgesztenyéket, „Gunaras úti szelídgesztenyés”, elnevezéssel.
(3) A védetté nyilvánított természeti területek és értékek természetvédelmi jelentőségének
indoklását jelen rendelet részét képező 1. melléklet tartalmazza.
(4) Dombóvár Város Önkormányzata a helyi természeti jelképeinek nyilvánítja a következőket:
1.
Jelképnövény: tölgy
2. Jelképállat: havasi tűzlepke
III. FEJEZET
A VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEKRE ÉS ÉRTÉKEKRE VONATKOZÓ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A védett természeti területek és értékek jelölése
7. §
(1) A védett természeti területek főbb belépési pontjainál a védelmet jelölő táblákat kell elhelyezni, amelynek tartalmaznia kell
– a terület jelen rendelet II. fejezetében meghatározott megnevezését,
– a védetté nyilvánítás évét, valamint
– a védetté nyilvánító hatóság (Dombóvár Város Önkormányzata) megnevezését.
(2) A védett természeti terület mellett védelmet jelölő táblákat kell elhelyezni, amelynek
tartalmaznia kell
– a terület jelen rendelet II. fejezetében meghatározott megnevezését,
– a „Helyi védett természeti érték” jelölést,
– a védetté nyilvánítás évét, valamint
– a védetté nyilvánító hatóság (Dombóvár Város Önkormányzata) megnevezését.
(3) A táblák elhelyezéséről, a megrongálódott táblák javításáról, valamint a hiányzó táblák
cseréjéről az önkormányzatnak gondoskodnia kell.
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Az önkormányzat természetvédelmi feladatai
8. §
(1) A védett természeti területek és értékek kezeléséről, természeti állapotának fejlesztéséről a védetté nyilvánító önkormányzat köteles gondoskodni.
(2) A kezelési feladatok meghatározására az önkormányzat a jogszabályi előírásoknak
megfelelő természetvédelmi kezelési tervet készíttet, amelynek jogszabályi részét – a 2.
melléklet pótlásaként – jelen rendelethez csatolni kell.
(3) A természetvédelmi kezelési tervet szükség szerint, de legalább tízévenként felül kell
vizsgálni, és amennyiben indokolt, módosítani kell.
(4) A természetvédelmi kezelési tervben meghatározásra került feladatokat meg kell valósítani.
(5) A természetvédelmi kezelési terv elkészültéig a kezelési munkálatokat jelen rendelet 2.
mellékletében meghatározott irányelvek alapján kell folytatni.
9. §
(1) A védett természeti területek és értékek őrzéséről a védetté nyilvánító önkormányzat
köteles gondoskodni.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete természetvédelmi tevékenységének ellátásához 2
fő természetőrt bíz meg a munkafeladatokkal.
(3) A védett természeti területek és értékek állapotát a természetőr(ök)nek rendszeresen ellenőrizni kell.
(4) A természetvédelmi őrök feladata a védett természeti területek és értékek érdekében a
Tvt.-ben és a 4/2000. (I.21.) Korm. rendeletben meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése.
10. §
(1) Az ismeretterjesztés, oktatás, tudományos kutatás és az idegenforgalom részeként a védett természeti területek és értékek látogatásának lehetőségét a bemutatásra alkalmas területeken és a védettség érdekeivel összhangban biztosítani kell. Ennek érdekében törekedni
kell természetvédelmi bemutatóhelyek kialakítására.
(2) A védett természeti területekről és értékekről nyilvántartást kell vezetni.
(3) A természetvédelmi hatósági feladatokat első fokon a települési önkormányzat államigazgatási, hatósági hatáskörébe tartozó ügyekben a jegyző (természetvédelmi hatóság)
látja el.
(4) A védetté nyilvánítást a földhivatali és az önkormányzati ingatlan-nyilvántartásba be
kell jegyeztetni ill. jegyezni.
(5) A város lakosságát tájékoztatni kell a jelen rendelet által védetté nyilvánított területek
és értékek védettségének tényéről és a rendelet ezen területekre vonatkozó előírásairól.
A lakosság részvétele a természet védelmében
11. §
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A védelemben részesülő természeti területek és értékek megóvása a város minden polgárának és a városban működő minden szervezetnek kötelessége.
12. §
(1) A természeti területek és értékek jogellenes károsítása, veszélyeztetése esetén a természet védelme érdekében a természetvédelmi célú társadalmi szervezetek jogosultak fellépni, és
a) az önkormányzattól a megfelelő és hatáskörükbe tartozó intézkedés megtételét kérni,
vagy
b) a védett természeti érték, terület károsítója, veszélyeztetője ellen pert indítani.
(2) A (1) bekezdés b) pontja szerinti perben a felperes kérheti a bíróságot, hogy a veszélyeztetőt, károsítót
a) tiltsa el a jogsértő magatartástól;
b) kötelezze a kár megelőzéséhez szükséges intézkedések megtételére.
13. §
(1) Az önkormányzat természetvédelmi tevékenységét polgári természetőrök segíthetik.
(2) A polgári természetőr az igazolványában meghatározott területen jogosult
a) védett természeti területekre belépni;
b) szolgálati jelvényt és igazolványt használni;
c) természeti értéket veszélyeztető vagy károsító cselekményt elkövető személyt figyelmeztetni a jogellenességre, illetve annak jogkövetkezményeire, valamint távozásra felszólítani;
d) a védett természeti területekről, értékekről, ezekkel kapcsolatos engedélyköteles tevékenységekről tájékoztatást adni.
(3) A polgári természetőrökre vonatkozó részletes szabályokra a 33/1997. (XI.201.) KTM
rendelet vonatkozik.
A védett természeti területeken folyó gazdálkodás
14. §
(1) A védett természeti területeken természetkímélő gazdálkodás folytatható, a 2. mellékletben ill. a természetvédelmi kezelési tervben meghatározott módon.
(2) Ha a védelem érdekei megkövetelik, a természetvédelmi hatóság elrendelheti a gazdasági tevékenység korlátozását.

IV. FEJEZET
A TERMÉSZET VÉDELMÉNEK TULAJDONI ÉS GAZDASÁGI ALAPJAI
Tulajdonjogi rendelkezések
15. §
A helyi jelentőségű védett természeti érték és terület esetében, a tulajdonjog változásakor,
sorrendben először az államot, utána az önkormányzatot illeti meg elővásárlási jog.
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Gazdasági és pénzügyi jogi előírások
16. §
(1) A helyi-területi feladatok ellátására az önkormányzat környezetvédelmi alapjában, természetvédelmi célokat szolgáló részt hoz létre.
(2) Az önkormányzat minden évben saját költségvetése terhére – a pályázati források figyelembevételével – gondoskodik
a) a Dombóvár Város Természetvédelmi Alaptervében meghatározott programok és feladatok végrehajtásáról,
b) a védett természeti területek és értékek természetvédelmi kezeléséről, valamint
c) a védett természeti területek és értékek bemutatásáról.
(3) A védett természeti területek és értékek nevének, jelképeinek, valamint Dombóvár Város természetvédelmi jelképeinek nyereségérdekelt tevékenységekben való felhasználásáért
– a jogosult és a felhasználó közötti polgári jogi szerződésben meghatározottak szerint – a
felhasználó díjat köteles fizetni.
Támogatások és kártalanítás
17. §
A védett természeti területeken természetvédelmi érdekből – e rendelet hatálybalépését követően – elrendelt mező- és erdőgazdasági korlátozás, ill. tilalom esetén, vagy a termelésszerkezet jelentős megváltoztatásának előírása következtében a tulajdonos tényleges kárát
meg kell téríteni. A természeti kár megelőzése és megakadályozása érdekében jogszerűen
előírt korlátozás vagy tilalom kártalanítási igényt nem keletkeztet.
V. FEJEZET
A TERMÉSZETVÉDELEM ELJÁRÁSJOGI SZABÁLYAI ÉS SZANKCIÓI
Eljárási rendelkezések
18. §.
(1) A hatósági eljárásokra az Áe. rendelkezéseit kell alkalmazni a Tvt –ben foglalt eltérésekkel.
(2) Az eljárási határidő a természetvédelmi hatósági eljárásokban 90 nap.
(3) A védett természeti terület és érték esetén a jegyző jogszabályban meghatározott előírások teljesítése érdekében az ügyfeleket kötelezheti az eredeti állapot helyreállítására, különösen a károsodott természeti érték és terület, továbbá a védett természeti érték és terület
helyreállítására.
(4) A védett természeti terület és érték esetében a jegyző korlátozhatja, felfüggesztheti
vagy megtilthatja a védett természeti értéket és területet károsító vagy veszélyeztető tevékenységet. A határozat – a védett természeti érték, terület közvetlen vagy súlyos sérelme,
illetve veszélyeztetése esetében – a jogorvoslatra tekintet nélkül azonnal végrehajthatóvá
nyilvánítható.
Természetvédelmi bírság
19. §.
(1) A Tvt. 80. § (1) bekezdése alapján aki tevékenységével vagy mulasztásával
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a) jelen rendelet, valamint a Tvt. és végrehajtási rendeleteinek előírásait megsérti;
b) a védett természeti értéket jogellenesen veszélyezteti, károsítja, elpusztítja, vagy
védett természeti terület állapotát, minőségét jogellenesen veszélyezteti, rongálja,
abban kárt okoz;
c) a védett természeti területet jogellenesen megváltoztatja, átalakítja, illetve azon
vagy abban a védelem céljával össze nem egyeztethető tevékenységet folytat;
d) a védett élő szervezet, életközösség élőhelyét, illetőleg élettevékenységét jelentős mértékben zavarja;
e) a védett természeti terület és érték jelölését, megőrzését és bemutatását szolgáló
környezetarchitektúra elemeket (táblák, pihenőhelyek stb.) veszélyezteti, károsítja,
elpusztítja;
e) a természetvédelmi hatóság engedélyéhez, hozzájárulásához kötött tevékenységet engedély, hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően végez
természetvédelmi bírságot köteles fizetni.
(2) A természetvédelmi bírságot helyi jelentőségű védett természeti terület esetében a jegyző szabja ki. A természetvédelmi bírság adók módjára behajtandó köztartozás
(3) A természetvédelmi bírság az önkormányzat környezetvédelmi alapja, vagy annak természetvédelmi célokat szolgáló részének bevételi forrása.
(4) A természetvédelmi bírság nem mentesít a büntetőjogi, a szabálysértési, a kártérítési felelősség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, továbbá a helyreállításra vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.
(5) A természetvédelmi bírság kiszabására vonatkozó eljárási szabályokra, valamint a bírság mértékére és megállapításának módjára a 33/1997. (II. 20.) Kormányrendelet előírásai
vonatkoznak.
Vegyes és záró rendelkezések
20. §.
(1) Ez a rendelet a kihirdetéstől számított 15. napon lép hatályba.
(2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Tvt. és végrehajtási rendeletei az
iránymutatóak.
Dombóvár, 2004. április 7.
Szabó Loránd
polgármester

A jegyző távollétében:
Dr.Radochayné Dr. Molnár Zsuzsanna
aljegyző

1. melléklet
A védett természeti területek legfontosabb adatai és természetvédelmi jelentősége
1. Szigeterdő
_________________________________________________________________________
Terület: 4,8 ha

Védetté nyilvánítás éve (jogszabály száma): 1976
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(43.051/1976)
Helyrajzi szám: 1882/3

Tulajdoni helyzet: önkormányzati tulajdon

Természetvédelmi jelentőség rövid bemutatása:
A Szigeterdő a környéken nagyobb részt kiirtott síkvidéki tölgyes-kőrises növénytársulás
természetközeli állapotú maradványfoltja. Az idős (70-100 éves) kocsányos tölgyekből
(Quercus robur) és magas kőrisekből (Fraxinus excelsior) álló erdőrész számos növény- és
állatfaj számára biztosít élőhelyet. Madárfaunája igen gazdag: a rendszeresen költő fajok
száma 18, az alkalmi költőké 13, a megfigyelt téli vendégek száma 9. Köztük több ritka,
védett madárfaj is előfordul, mint például az erdei fülesbagoly (Asio otus), a macskabagoly
(Strix aluco) és a füles kuvik (Otus scops). Ritka, védett emlősök is előfordulnak, mint például a mókus (Sciurus vulgaris) és a keleti sün (Erinaceus concolor).
A természetközeli erdőrész mellett a későbbiekben egy angolkertet alakítottak ki. A parkban díszcserjék (magyal – Ilex aquifolium, hóbogyó – Symphoricarpus orbiculatus, hibiszkusz – Hybiscus syriacus, fagyal – Ligustrum vulgare), örökzöld és lombhullató díszfák
(pl. tiszafa – Taxus baccata, japánakác –Sophora japonica, páfrányfenyő – Ginkgo biloba,
liliomfa– Magnolia kobus, tulipánfa – Liriodendron tulipifera) egyaránt előfordulnak.
A Szigeterdő DNy-i szélén álló vár és lakótorony a XIII. században épült. A fa- és téglaépítményeket árok és földsánc övezte. Az erődítmény a XVI. században pusztult el egy
tűzvész során. Az 1990-es években végzett ásatások során egy 10 x 10 m alapterületű, 2,5
m falvastagságú, tégla anyagú lakótorony alapjait tárták fel. A torony építéséhez szükséges
téglát helyben égették ki. A téglaégető maradványait szintén megtalálták. A kiemelkedésen
valószínűleg már a vár építését megelőzően, a X-XI. században megtelepedett az ember,
amire a feltárások során talált földbe mélyített ház és hulladékgödrök utalnak. A vár és
környéke országos jelentőségű régészeti lelőhely.
A parkban kapott helyett Horvay János 1848-as első független magyar kormányt ábrázoló
szoborcsoportja, amely 1951-ig a Parlament előtti téren állt. A politikai okokból eltávolított szobrokat 1972-73-ban állították fel Dombóváron. A szoborcsoport és a vár országosan
védett műemlék.
A park a Kapos-völgy egyik terasz-szigetén helyezkedik el, amely egy korábban nagyobb
kiterjedésű terasz felszabdalódásával keletkezett. A város területén, illetve a Kapos jelenlegi árterén több teraszsziget is található. Ezek közül a szigeterdei a legnagyobb méretű és
legkevésbé erodálódott, így típusossága következtében helyi szintű felszínalaktani értéket
jelent.
2. Újdombóvári vadgesztenye fasor
_________________________________________________________________________
Terület: –

Védetté nyilvánítás éve (jogszabály száma): 1976
(43.050/1976)

Helyrajzi szám: 3368

Tulajdoni helyzet: önkormányzati tulajdon

Természetvédelmi jelentőség rövid bemutatása:
A vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) fasor az újdombóvári Fő út római katolikus
templomig tartó szakaszát szegélyezi mindkét oldalon, mintegy fél kilométer hosszúság-
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ban. Az állomány kora 70-80 év. Az összesen 114 db egyed jellemző magassága 10-12 m,
törzsátmérőjük 50-70 cm, lombkorona-átmérőjük 6-8 m. Az utóbbi évtizedekben országszerte jelentősen csökkent a városi ártalmakat nehezen viselő, lassú növekedésű vadgesztenyéből álló fasorok száma.
3. Gólyavár
_________________________________________________________________________
Terület: 3,5 ha

Védetté nyilvánítás éve (jogszabály száma): ismeretlen

Helyrajzi szám: 0349, 0350, 0350/1 Tulajdoni helyzet: önkormányzati tulajdon
Természet- és műemlékvédelmi jelentőség rövid bemutatása:
A Kapos-völgy egyik terasz-szigetén épült vár, amelynek első írásos említése 1313-ból
származik. Alapítója valószínűleg Kőszegi János volt, majd Károly Róbert uralkodása idején a Dombayak, később a Verbőczyek tulajdonába került. Verbőczy István itt írta nevezetes jogkönyve, a Tripartitum egy részét. A falak között megfordult Tinódi Lantos Sebestyén is, aki 1538 körül itt írta Jáson és Medea című széphistóriáját. A vár mérete egykoron
kb. 70 x 105 méter lehetett. 1702-ben robbantották fel a karlócai békeszerződés alapján. A
várat a XIV-XVII. században patkó alakban település övezte, amelyről egyes kutatók azt
feltételezik, hogy Dombóvár település őse, a középkori Dombó, ahol templom is állt. A vár
és a település részletes régészeti kutatása még nem történt meg.
Az egyik falrészlet tetején rendszeresen fészkel és költ egy fehér gólya (Ciconia ciconia)
pár.
A vár és környéke változatos, természetszerű benyomást keltő tájképi együttes, nagy kiterjedésű gyepekkel, cserjés és fás ligetekkel, a völgytalpból kiemelkedő terasz-szigeten álló
várrommal. A várfal maradványának tetején az évtizedek alatt állandósult tájképi elemmé
vált a gólyafészek, benne a gólyákkal.
4. Kis-Konda-patak völgye
_________________________________________________________________________
Helyrajzi szám: 036/1, 036/2, 042/1, 046, 047, 048/1, 049, 051, 052, 053, 054, 062, 063,
064, 065, 0121, 0122, 0124, 0125, 0132, 0133, 0134, 0146/2, 0148, 0158, 0161, 0162,
0163, 0171, 0173, 0174, 0175, 0176, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0199,
0200, 0201, 1889/2, 1979/1 a, b, 2047, 2162, 2873/7 a, 2875/2, 2876/2, 2915/1, 2915/3,
2916/1, 2916/2, 2918, 2931, 2939
Természetvédelmi jelentőség rövid bemutatása:
A tőzegbányászat által létrehozott mélyedésekben, a Kis-Konda-patak felduzzasztásával
létrehozott Tüskei-horgásztó és Kiskondai-halastavak környékének természetközeli állapotú vizes élőhelyei és vízparti ligetei számos ritka, védett faj számára biztosítanak élőhelyet
és táplálkozóterületet. A vizes élőhelyi jellegből adódóan különösen kétéltű- és hüllőfaunája értékes. Az emlősök közül kiemelkedő a vidra (Lutra lutra) előfordulása. A völgyben
1980 óta folyik madárgyűrűzés és vonuláskutatás, így a madárfaunára vonatkozóan részletes adatok állnak rendelkezésre. A megfigyelt fajok száma 172, amelyek között több ritka,
védett madárfaj is előfordul, mint például a réti sas (Haliacetus albicilla), a nagy kócsag
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(Egretta alba), a kis kócsag (Egretta garzetta), a fekete gólya (Ciconia nigra) és a fehér
gólya (Ciconia ciconia).
A patak menti természetközeli állapotú ligetek, gyepek – különböző jellegű tájak közötti
összeköttetést teremtve – regionális szintű ökológiai folyosót képeznek.
A tavak és parti sávjaik a környező „agrársivatagban” üde látványt nyújtó változatos, természetszerű benyomást keltő tájképi együttesek.
Védett fajok listája:
Fokozottan védett fajok

Eszmei érték

Fehér gólya (Ciconia ciconia)
Fekete gólya (Ciconia nigra)
Kiskócsag (Egretta garzetta)
Nagykócsag (Egretta alba)
Réti sas (Haliacetus albicilla)
Bölömbika (Botaurus stellaris)
Vidra (Lutra lutra)

100 000 Ft
500 000 Ft
250 000 Ft
100 000 Ft
1 000 000 Ft
100 000 Ft
250 000 Ft

Védett fajok

Eszmei érték

Kisasszony szitakötő (Calopteryx virgo)
Nappali pávaszem (Inachis io)
Kecskebéka (Rana esculenta)
Kis tavibéka (Rana lessonae)
Levelibéka (Hyla arborea)
Kockás sikló (Natrix tesselata)
Vizisikló (Natrix natrix)
Mocsári teknős (Emys orbicularis)
Barna rétihéja (Circus aeruginosus)
Búbos vöcsök (Podiceps cristatus)
Cserregő nádiposzáta (Acrocephalus scirapeus)
Énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris)
Függőcinege (Remiz pendulinus)
Fülemüle (Luscinia megarchynchos)
Guvat (Rallus aquaticus)
Jégmadár (Alcedo atthis)
Kis vöcsök (Tachybaptus ruficollis)
Nádirigó (Acrocephalus arundinaceus)
Nádi sármány (Emberiza schoeniclus)
Nádi tücsökmadár (Locustella luscinioides)
Sárgarigó (Oriolus oriolus)
Szürkegém (Ardea cinerea)
Vizityúk (Gallinula chloropus)
Közönséges vizicickány (Neomys anomalus)
Fehér tündérrózsa (Nymphaea alba)

2 000 Ft
2 000 Ft
2 000 Ft
2 000 Ft
2 000 Ft
10 000 Ft
2 000 Ft
50 000 Ft
50 000 Ft
2 000 Ft
2 000 Ft
2 000 Ft
2 000 Ft
10 000 Ft
10 000 Ft
50 000 Ft
10 000 Ft
2 000 Ft
2 000 Ft
2 000 Ft
10 000 Ft
10 000 Ft
2 000 Ft
2 000 Ft
5 000 Ft
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5. Nyerges-erdő és -horgásztó
_________________________________________________________________________
Helyrajzi szám: 0395, 0396, 0398/1, 0399/8, 0399/10, 0399/11, 7900, 7901, 7902, 7903,
7904, 7905, 7907, 7908, 0399/7
Tulajdoni helyzet: magántulajdonosok és önkormányzati tulajdon (7901, 0399/7)
Terület: 92 ha
Természetvédelmi jelentőség rövid bemutatása:
Nyerges-erdő: A környező mezőgazdasági területek között szigetszerűen megjelenő viszonylag nagy kiterjedésű, idős, természetközeli állapotú dombvidéki gyertyános-kocsányos tölgyes. Az erdő kiváló fészkelőterületet biztosít számos ritka, védett madárfaj számára. Különösen énekesmadár és denevérfaunája jelentős. Az erdő aljnövényzetében ritka,
védett növényfajok is élnek.
Az erdő tófelőli szélén álló „svájci lak” értékes építészeti és látványelem. Tömegarányai,
díszítőelemei a Monarchia századfordulós fürdőépületeinek hangulatát idézi.
Feltételezhetően részben a mai erdő alatt vannak a középkori Nyerges-puszta település maradványai, amelynek területét régészeti lelőhelyként tartják nyilván.
Nyergesi-horgásztó: A három tóból álló, mesterséges eredetű tó-együttes értékes vizes élőhely, ritka, védett állatfajok, például vízisikló (Natrix natrix) és mocsári teknős (Emis orbicularis) előfordulásával.
Az erdő és a horgásztó környéke változatos, természetszerű benyomást keltő tájképi együttes, nyílt vízfelülettel, a tóparton gyepes, ligetes területekkel, a tó D-i partján természetszerű erdővel, É-i partján hétvégi házakkal tarkított szőlőkkel.
Védett fajok listája:
Védett fajok

Eszmei érték

Kisasszony szitakötő (Calopteryx virgo)
Barna varangy (Bufo bufo)
Erdei béka (Rana dalmatina)
Kecskebéka (Rana esculenta)
Levelibéka (Hyla arborea)
Vizisikló (Natrix natrix)
Mocsári teknős (Emys orbicularis)
Csilp-csalp füzike (Phylloscopus collybita)
Csuszka (Sitta europea)
Egerészölyv (Buteo buteo)
Énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris)
Erdei pinty (Eriugilla coelebs)
Énekes rigó (Turus phylomelos)
Jégmadár (Alcedo atthis)

2 000 Ft
2 000 Ft
2 000 Ft
2 000 Ft
2 000 Ft
2 000 Ft
50 000 Ft
2 000 Ft
2 000 Ft
10 000 Ft
2 000 Ft
10 000 Ft
2 000 Ft
50 000 Ft
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Kakukk (Cuculus canorus)
Meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes)
Nádirigó (Acrocephalus arundinaceus)
Nagy fakopáncs (Dendrocopos major)
Ökörszem (Troglodytes troglosytes)
Széncinke (Parus major)
Vizityúk (Gallinula chloropus)
Vörösbegy (Erithacus rubecula)
Törpe denevér (Pipistrellus pipistrellus)
Vizi denevér (Myotis daubentoni)
Nagy pele (Glis glis)
Barna rétihéja (Circus Aeruginosus)
Bársonyos görvélyfű (Scrophularia scopolii)
Farkasölő sisakvirág (Aconitum vulparia)
Májvirág (Hepatica nobilis)
Szártalan kankalin (Primula vulgaris)
Tarka lednek (Lathyrus venetus)
Tavaszi hérics (Adonis vernalis)
Szálkás pajzsika (Dryopteris carthusiana)
Széles pajzsika (Dryopteris dilatata)

10 000 Ft
2 000 Ft
2 000 Ft
2 000 Ft
2 000 Ft
2 000 Ft
2 000 Ft
2 000 Ft
10 000 Ft
10 000 Ft
2 000 Ft
50 000 Ft
2 000 Ft
2 000 Ft
2 000 Ft
2 000 Ft
2 000 Ft
2000 Ft
5 000 Ft
5 000 Ft

6. Bontovai-tó
_________________________________________________________________________
Helyrajzi szám: 012 (részben), 015 b, c, d, f, 019/6 a, b
Tulajdoni helyzet: magántulajdon és önkormányzati tulajdon (012)
Természetvédelmi jelentőség rövid bemutatása:
A tőzegbányászat által létrehozott mélyedésben, a Perekaci-árok vízfolyásának felduzzasztásával létrehozott halastó és környékének fás élőhelyei a környező „agrársivatagban” üde
színfoltot jelentenek és egyben fajgazdag élővilág számára biztosítanak élőhelyet és táplálkozóterületet. A vizes élőhelyi jellegből adódóan különösen kétéltű-, hüllő- és madárfaunája értékes.

7. Tüskei tölgyes maradványerdő
_________________________________________________________________________
Helyrajzi szám: 4587, 4589, 4577/1, 4577/2
Terület: 3,5 ha
Természetvédelmi jelentőség rövid bemutatása:

Tulajdoni helyzet: magántulajdon
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A síkvidéki cseres tölgyesek természetközeli állapotú maradványfoltja. A faállomány 4090 éves, cserjeszintje sűrű. Az erdő kiváló madárélőhely.
8. Dombóvári „tűzlepkés-rétek”
_________________________________________________________________________
Helyrajzi szám: 0353/2, 0362/10, 0362/11, 0362/12, 0362/13, 0362/14, 0362/15, 0362/16,
0362/17, 0362/3, 0362/4, 0362/4, 0362/8, 0362/9, 0364/1, 0364/10, 0364/11, 0364/13,
0364/14, 0364/15, 0364/19, 0364/2, 0364/20, 0364/21 a, b, c, 0364/23, 0364/24, 0364/25,
0364/26, 0364/27, 0364/28, 0364/29, 0364/30, 0364/31, 0364/32, 0364/33, 0364/34,
0364/4, 0364/7, 0364/8, 0364/9, 0367
Tulajdoni helyzet: állami tulajdon és magántulajdonosok
Terület: 181,5 ha
Természetvédelmi jelentőség rövid bemutatása:
A Kapos-völgy alacsony fekvésű területeinek kiszáradó láprétjei számos ritka, védett faj
élőhelye és táplálkozóterülete. Kiemelkedő jelentőségű az igen ritka havasi tűzlepke (Palaeochrysophan hippothoe) előfordulása. A faj territoriális viselkedésű, szűkebb élőhelyét
ritkán hagyja el, így megőrzésének hatékony eszköze a területi védelem. A berek a jelentős
dombóvári fehér gólya (Ciconia ciconia) állomány táplálkozóterülete, tavaszi vízborított
állapotában a vonuló vízimadarak fontos pihenőhelye, táplálkozóterülete. Az 1980 óta folyó ornitológiai megfigyelések során már 162 madárfajt észleltek. A terület a Kapos menti
regionális jelentőségű ökológiai folyosó része.
Védett fajok listája:
Fokozottan védett fajok

Eszmei érték

Fehér gólya (Ciconia ciconia)
Gyöngybagoly (Tyto alba)

100 000 Ft

Védett fajok

Eszmei érték

Kisasszony szitakötő (Calopteryx virgo)
Havasi tűzlepke (Palaeochrysophan hippothoe)
Kecskebéka (Rana esculenta)
Levelibéka (Hyla arborea)
Barna rétihéja (Circus aeruginosus)
Bíbic (Vanellus vanellus)
Cserregő nádiposzáta (Acrocephalus scirapeus)
Énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris)
Egerészölyv (Buteo buteo)
Fülemüle (Luscinia megarchynchos)
Nádirigó (Acrocephalus arundinaceus)
Nádi tücsökmadár (Locustella luscinioides)
Parti lile (Charadrius dubius)

2 000 Ft
2 000 Ft
2 000 Ft
2 000 Ft
50 000 Ft
2 000 Ft
2 000 Ft
2 000 Ft
10 000 Ft
10 000 Ft
2 000 Ft
2 000 Ft
2 000 Ft

100 000 Ft
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Réti tücsökmadár (Locustella naevia)
Csalitjáró pocok (Microtus agrestis)
Fürj (Coturnix coturnix)
Sordély (Miliaria calandra)
Sárga billegető (Motallica flava)
Kabasólyom (Falco subbuteo)
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2 000 Ft
10 000 Ft
2 000 Ft
50 000 Ft
10 000 Ft
2 000 Ft
50 000 Ft

9. Gunarasi tölgyes maradványerdő

Helyrajzi szám: 0290/1. hrsz.
don

Tulajdoni helyzet: magántulaj-

Terület: 0,8534 ha
Természetvédelmi jelentőség rövid bemutatása:
A faállomány 40-90 éves, cserjeszintje sűrű. Az erdő kiváló madárlelőhely.
10. Fasorok, facsoportok, faegyedek
_________________________________________________________________________
(1)2 Hunyadi téri fák, fasorok
Hely:
Fafaj:
Jellemzés:

Jelentőség:
Állapot:
Veszélyeztetettség:
Megjegyzés:

Hunyadi tér
juhar (47 db), platán (46 db), japánakác (20 db), hárs (8 db), kőris (1
db)
páros oldal: hármas fasor (platán és juhar)
páratlan oldal: kettős fasor (vegyes)
m= 12-20 m, dt= 30-120 cm, dl= 6-25 m
településképi, kultúrtörténeti, dendrológiai
3-5; több egyed repedezett törzsű
légszennyezés, csipkéző poloska (platán)
a Hamulyák Mihály által a XX. század elején megalkotott „Eszterházy sétatér”; helyenként fiatalabb példányokkal van pótolva; a platánfákat rendszeresen permetezik a kártevők ellen

(2) Arany János téri fák
Hely:
Fafajok:
Jellemzés:
Jelentőség:
Állapot:
2

Arany János tér
hárs (3 db), kőris (3 db), juhar (5 db), vadgesztenye (5 db)
m= 9-15 m, dt= 50-80 cm, dl= 8-12 m
településképi, kultúrtörténeti, dendrológiai
5

Módosította az 53/2004.(VIII.31.) sz. R.
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légszennyezés, aknázómoly (vadgesztenye)
a vadgesztenyefákat rendszeresen permetezik a kártevők ellen

(3) Ady Endre utcai vadgesztenye fasor
Hely:
Fafaj:
Jellemzés:
Jelentőség:
Állapot:
Veszélyeztetettség:
Megjegyzés:

Ady Endre utca
vadgesztenye (109 db)
kétoldali fasor
m= 6-12 m, dt= 20-60 cm, dl= 5-10 m
településképi
4
légszennyezés, aknázómoly
helyenként fiatal példányokkal pótolt; rendszeresen permetezik a kártevők ellen

(4) Gorkij utcai gömbkőris fasor
Hely:
Fafaj:
Jellemzés:
Jelentőség:
Állapot:
Veszélyeztetettség:
Megjegyzés:

Gorkij utca
gömbkőris (106 db)
egyoldali fasor
m= 7 m, dt= (25-)50 cm, dl= (4-)6 m
településképi
4
villanyvezeték közvetlen fölötte húzódik
utca végén csonkolt egyedek vannak; pótlás helyenként más fajjal

(5) Fő utcai juhar fasor
Hely:
Fafaj:
Jellemzés:
Jelentőség:
Állapot:
Veszélyeztetettség:
Megjegyzés:

Fő utca (Fő utca 91. → Petőfi tér)
juhar (36 db), vadgesztenye (6 db)
egyoldali fasor
m= 12 m, dt= 50-60 cm, dl= 7-9 m
településképi, dendrológiai
4
légszennyezés, aknázómoly (vadgesztenye)
a vadgesztenyefákat rendszeresen permetezik a kártevők ellen

Faegyedek:
(6) Dőry platán
Hely:
Fafaj:
Jellemzés:

Bajcsy-Zsilinszky utca 24. (az egykori Dőry kastély mellett)
platán
m= 25 m, dt= 150 cm, dl= 20 m
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dendrológiai, kultúrtörténeti
5
csipkés platánpoloska; környezetében sok burkolt felület; a szomszédos ház tetejére ránő, ezért időnként csonkolni kell
az egykori Dőry kastély körüli park
maradványa; valószínűleg a város legöregebb platánja; a szomszédos
lakóépületek között nehezen észrevehető; rendszeresen permetezik a
kártevők ellen

(7) Szabadság utcai borostyános platán
Hely:
Fafaj:
Jellemzés:
Jelentőség:
Állapot:
Veszélyeztetettség:
Megjegyzés:

Szabadság utca 4. (udvar)
platán
m= 20 m, dt= 120 cm, dl= 20 m
dendrológiai
5
csipkés platánpoloska
törzsét borostyán borítja; rendszeresen permetezik a kártevők ellen

(8) Szabadság utcai többtörzsű platán
Hely:
Fafaj:
Jellemzés:
Jelentőség:
Állapot:
Veszélyeztetettség:
Megjegyzés:

Szabadság utca 6. (Platán Gondozó Központ, belső udvar)
platán
m= 22 m, dt= 150 cm, dl= 20 m
dendrológiai
5
csipkés platánpoloska
nagyon szép habitusú példány; rend-szeresen permetezik a kártevők
ellen

(9) Szabadság utcai „Pinokkió” platán
Hely:
Szabadság utca 8. (Jóléti Szolgálati Alapítvány, belső udvar)
Fafaj:
platán
Jellemzés:
m= 20 m, dt= 120 cm, dl= 20 m
Jelentőség:
dendrológiai
Állapot:
5
Veszélyeztetettség:
csipkés platánpoloska
Megjegyzés:
rendszeresen permetezik a kártevők ellen
(10) Helytörténeti Múzeum kertjének idős fái
Hely:
Fafaj:
Jellemzés:
Jelentőség:

Szabadság utca 16. (Helytörténeti Múzeum, hátsó kert)
platán
m= 25 m, dt= 120 cm, dl= 20 m
dendrológiai, településképi, kultúrtörténeti
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Állapot:
Veszélyeztetettség:
Megjegyzés:

5
csipkés platánpoloska
az egykori Szolgabírói-lak körüli park maradványa; törzsén borostyán
van; a kártevők ellen rendszeresen permetezik

Hely:
Fafaj:
Jellemzés:
Jelentőség:
Állapot:
Veszélyeztetettség:
Megjegyzés:

Szabadság utca 16. (Helytörténeti Múzeum, hátsó kert)
hárs
m= 22 m, dt= 110 cm, dl= 15 m
dendrológiai, kultúrtörténeti
5
–
az egykori Szolgabírói-lak körüli park maradványa

Hely:
Fafaj:
Jellemzés:
Jelentőség:
Állapot:
Veszélyeztetettség:
Megjegyzés:

Szabadság utca 16. (Helytörténeti Múzeum, előkert)
hárs
m= 18 m, dt= 100 cm, dl= 12 m
dendrológiai, kultúrtörténeti
5
–
az egykori Szolgabírói-lak körüli park maradványa; törzsén borostyán
van

(11) Szent Flórián-szobor vadgesztenyéi
Hely:
Fafaj:
Jellemzés:
Jelentőség:
Állapot:
Veszélyeztetettség:
Megjegyzés:

Erzsébet utca 48. (Szent Flórián szobra)
vadgesztenye (2 db)
m= 12 m, dt= 30 cm, dl= 8 m
településképi
5
légszennyezés, aknázómoly; villanyvezeték közvetlen mögötte húzódik
műemléki környezet; rendszeresen permetezik a kártevők ellen

(12) Teleki utcai fehér nyár
Hely:
Fafaj:
Jellemzés:
Jelentőség:
Állapot:
Veszélyeztetettség:
Megjegyzés:

Teleki utca 8-10.
fehér nyár
m= 18 m, dt= 100 cm, dl= 18 m
településképi
5
–
egyenes törzsű, szép habitusú példány két panelház közé ékelődve

(13) Gunarasi úti szelídgesztenyés
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Gunarasi út (Vízmű terület → MOL bázis) Hrsz: 4571/3
szelídgesztenye
M = 5-6 m dt =15-30 cm dl =4-6 m, ligetes kialakítás
településképi, a környéken ritka fafaj
korona jelentősen sérült, vandál termésszedés
köztes fafaj (erdei fenyő) árnyékolása
Az állomány közé fenyőcsemeték kerültek telepítésre, karácsonyfatelep kialakítása céljára. A túl méretes példányok bent maradásával,
a két fafaj erőlködik.
2. melléklet
Természetvédelmi kezelési irányelvek

1.
Szigeterdő
_________________________________________________________________________
–

A jövőben külön szükséges kezelni a parkot és a természetszerű erdőrészt.

–

A parkban rendszeresen el kell végezni a fenntartási, ápolási munkálatokat. Faegyedeket kivágni csak élet- és balesetvédelmi okok alapján lehet.

–

A funkcionális és esztétikai érték növelése érdekében a park rekonstrukciója javasolt,
amelyet kertépítészeti terv alapján szükséges végrehajtani.

–

A természetszerű erdőrészben a fákat a biológiai kor végső határáig fenn kell tartani, a
cserjeszint újbóli kialakulását honos cserjefajok ültetésével elő kell segíteni, az avart
nem kell eltávolítani. Gondoskodni kell az elhalt egyedek pótlásáról, amely csak a környéken őshonos fajokkal történhet.

–

A madarak és emlősök megtelepedését, szaporodását továbbra is elő kell segíteni odúk
kihelyezésével.

–

A jelenleg külön álló szobrokat eredeti állapotban, egységes szoborcsoportként javasolt visszaállítani.

–

Folytatni kell a lakótorony rekonstrukcióját, amelyben helytörténeti kiállítás kialakítása javasolt.

–

A természetvédelmi őröknek a területet rendszeresen ellenőrizni kell, különös figyelemmel az illegális hulladéklerakásra és a szemetelésre. Az őröknek felügyelni kell a
területen folyó parkfenntartási, faápolási munkálatokat is.

–

A park bejáratainál – a már nem létező megyei védettséget jelző táblák helyett – a helyi védettséget jelző táblákat szükséges elhelyezni.

–

A park bejáratánál új, esztétikusabb „kaput” szükséges kialakítani.
2.
Újdombóvári vadgesztenye fasor
_________________________________________________________________________

–

A fasoron rendszeresen el kell végezni a fenntartási, ápolási munkálatokat. Az aknázómoly irtását vegyszeres úton és a lehullott lomblevelek rendszeres összegyűjtésével,
eltávolításával szükséges megoldani.
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–

A fákat a biológiai kor végső határáig fenn kell tartani, egyedeket kivágni csak élet- és
balesetvédelmi okok alapján lehet. Gondoskodni kell az elhalt egyedek pótlásáról, ami
kizárólag vadgesztenyével történhet.

–

A természetvédelmi őröknek felügyelni kell a fenntartási, kezelési munkálatokat.

–

A fasor két végén – a már nem létező megyei védettséget jelző táblák helyett – a helyi
védettséget jelző táblákat szükséges elhelyezni.

3.
Gólyavár
_________________________________________________________________________
–

A romok láthatóságának biztosítása érdekében a területen rendszeresen cserjeirtást
szükséges végezni.

–

A hely szellemiségét és esztétikai megjelenését rontó lakóterületet – a tulajdonos kártalanításával – javasolt felszámolni.

–

Javasolt a terület régészeti feltárása.

–

Rövid távon környezetrendezés (parkosítás stb.), hosszú távon a vár rekonstrukciója
javasolt.

–

A természetvédelmi őröknek felügyelni kell a fenntartási, kezelési munkálatokat.

–

A terület 611. számú út felőli bejáratánál helyi védettséget jelző táblát szükséges elhelyezni.

4.
Kis-Konda-patak völgye
_________________________________________________________________________
–

A patakvölgy nemesített és tájidegen fafajokból álló ültetvényeinek helyén honos fűzés nyárfajokból álló puhafa ligeteket, helyenként égerligeteket szükséges létrehozni.

–

Törekedni kell a gyorsan terjedő akác visszaszorítására. Az irtás során – a felszínközeli
talajvíz miatt – előnyben kell részesíteni a mechanikai módszereket, de szükség esetén
a kémiai módszerek alkalmazása is megengedhető.

–

A zöldfolyosó kritikusan összeszűkülő szakaszain a zöldfelület szélesítése szükséges.
Az egyik kritikus pont az Unió Ipari Szövetkezet telephelye, ahol hosszú távon érdemes megfontolni az ipari terület funkcióváltását, amellyel párhuzamosan a zöldfelületbe beékelődő részen sort kell keríteni egy természetszerű erdő kialakítására. A másik
kritikus pont a patak torkolata előtti szakasz, ahol – a tulajdonossal való megegyezés
alapján, akár közös program keretében – a jövőben sort kell keríteni a nem használt területek revitalizációjára.

–

A halgazdálkodás-horgászat és a természetvédelem érdekeinek összehangolása szükséges. A tavak leengedési és kotrási időpontjának meghatározásánál figyelembe kell
venni a kétéltűek és az egyéb vízhez kötődő élőlények szaporodási ciklusát.

–

A völgyet keresztező utak alatt az állatok mozgását szolgáló, az emberek által használt
átjáróktól független átereszeket szükséges kialakítani.

–

Az illegális szennyvízbevezetéseket meg kell szüntetni. Kritikus pont a Tüskei-horgásztó melletti üdülőtelep, ahol minél hamarabb meg kell oldani a szennyvíz zárt rendszerű kezelését.
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–

Az engedély nélküli hulladéklerakatokat fel kell számolni, a további lerakást rendszeres ellenőrzéssel és a hatósági eszközök (pl. bírságolás) következetes alkalmazásával
szükséges megakadályozni. Az utakról elvezetett szennyezett csapadékvizet zárt hálózatba szükséges vezetni.

–

A külterületi szakaszon a zöldsávba beékelődő intenzív szántók területén erdősíteni,
gyepesíteni szükséges. A belterületi szakaszon a patakvölgy és a város egyéb zöldfelületi elemei közötti kapcsolatokat a völgyre merőleges fasorok létesítésével javasolt
erősíteni.

–

A völgyperemen környezetvédelmi szűrő szerepet betöltő zárt véderdősáv létesítése
szükséges, mind a külterületen, mind a belterületen. Kritikus pont az Unió Ipari Szövetkezet telephelye, ahol rövid távon a telephelyen belül szükséges kialakítani a véderdősávot. Hosszú távon érdemes megfontolni a terület funkcióváltását, amellyel párhuzamosan a völgyhöz tartozó részen sort kell keríteni egy természetszerű erdő kialakítására.

–

A völgyet a külterületi szakaszokon két oldalról határoló intenzív hasznosítású szántóterületeket mezővédő erdősávok, kisebb-nagyobb erdőfoltok, cserjés és gyepes mezsgyék létesítésével szükséges mozaikosabbá tenni. A jövőben fokozott figyelemmel
kell lenni a meglévő kis területű, természetszerű élőhelyekre (vizenyős mélyedések nádas-gyékényes foltjai, füves és cserjés mezsgyék stb.).

–

A Tüskei-horgásztó partján az elmúlt évek során létesített, esztétikailag kifogásolható
minőségű létesítményeket (hidak, stégek stb.) olyan környezetarchitektúra elemekkel
javasolt helyettesíteni, amelyek elhelyezkedésükkel, léptékükben, anyaghasználatukban és formavilágukban a táj karakteréhez alkalmazkodnak. A jövőben csak ily módon
tájbaillesztett művi elemek elhelyezése engedélyezhető.

–

A természetvédelmi őröknek a területet rendszeresen ellenőrizni kell, különös figyelemmel az illegális hulladéklerakásra, a horgászok szemetelésére és a tavak leeresztésére. Az őröknek felügyelni kell a területen folyó fenntartási és természetvédelmi kezelési munkálatokat is.

–

A terület főbb belépési pontjainál a helyi védettséget jelző táblákat szükséges elhelyezni.

5.
Nyerges-erdő és -horgásztó
_________________________________________________________________________
–

Az erdőben természetközeli erdőgazdálkodást szükséges folytatni. A fákat a biológiai
kor végső határáig fenn kell tartani. Faegyedeket kivágni csak élet- és balesetvédelmi
okok alapján lehet. Gondoskodni kell az elhalt egyedek pótlásáról, amely csak a környéken őshonos fajokkal történhet.

–

A hazánkban nem honos fafajokból álló ültetvények, elakácosodott erdőrészek helyén
természetszerű erdőket, gyertyános-tölgyeseket és cseres tölgyeseket szükséges létrehozni.

–

A tóparti sávban parkosítás és egységes stílusú környezetarchitektúra elemek elhelyezése javasolt.

–

A horgásztó partján az elmúlt évek során létesített, esztétikailag kifogásolható minőségű létesítményeket (hidak, stégek stb.) olyan környezetarchitektúra elemekkel javasolt
helyettesíteni, amelyek elhelyezkedésükkel, léptékükben, anyaghasználatukban és for-
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mavilágukban a táj karakteréhez alkalmazkodnak. A jövőben csak ily módon tájbaillesztett művi elemek elhelyezése engedélyezhető.
–

A tavak esetleges leengedési időpontjának meghatározásánál figyelembe kell venni a
kétéltűek szaporodási ciklusát.

–

A természetvédelmi őröknek a területet rendszeresen ellenőrizni kell, különös figyelemmel az illegális hulladéklerakásra, a horgászok szemetelésére és a tavak leeresztésére. Az őröknek felügyelni kell a területen folyó fenntartási és természetvédelmi kezelési munkálatokat is.

–

A terület főbb belépési pontjainál a helyi védettséget jelző táblákat szükséges elhelyezni.

6.
Bontovai-tó
_________________________________________________________________________
–

A tópart akácosainak helyén honos fűz- és nyárfajokból álló puhafa ligeteket, helyenként égerligeteket szükséges létrehozni. Az akác irtása során – a tó közelsége és a felszínközeli talajvíz miatt – előnyben kell részesíteni a mechanikai módszereket, de
szükség esetén a kémiai módszerek alkalmazása is megengedhető.

–

A horgásztó partján az elmúlt évek során létesített, esztétikailag kifogásolható minőségű létesítményeket (épületek, stégek stb.) olyan környezetarchitektúra elemekkel javasolt helyettesíteni, amelyek elhelyezkedésükkel, léptékükben, anyaghasználatukban és
formavilágukban a táj karakteréhez alkalmazkodnak. A jövőben csak ily módon tájbaillesztett művi elemek elhelyezése engedélyezhető.

–

A horgásztó leengedési időpontjának meghatározásánál figyelembe kell venni a kétéltűek és az egyéb vízhez kötődő élőlények szaporodási ciklusát.

–

A természetvédelmi őröknek a területet rendszeresen ellenőrizni kell, különös figyelemmel a horgászok szemetelésére és a tavak leeresztésére. Az őröknek felügyelni kell
a területen folyó fenntartási és természetvédelmi kezelési munkálatokat is.

–

A terület főbb belépési pontjainál a helyi védettséget jelző táblákat szükséges elhelyezni.

7.
Tüskei tölgyes maradványerdő
_________________________________________________________________________
–

Az erdőben természetszerű erdőgazdálkodást szükséges folytatni. A fákat a biológiai
kor végső határáig fenn kell tartani. Gondoskodni kell az elhalt egyedek pótlásáról,
amely csak a környéken őshonos fajokkal történhet.

–

A területet szabdaló feltáróutakat fel kell számolni.

–

A természetvédelmi őröknek a területet rendszeresen ellenőrizni kell, különös figyelemmel az illegális hulladéklerakásra. Az őröknek felügyelni kell a területen folyó
fenntartási és természetvédelmi kezelési munkálatokat is.

–

A terület főbb belépési pontjainál a helyi védettséget jelző táblákat szükséges elhelyezni.

8.
Dombóvári „tűzlepkés-rétek”
_________________________________________________________________________
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–

A gyepterületeket extenzív módon, rendszeres, megfelelő időben (a védett állatfajok,
elsősorban a havasi tűzlepke életritmusához igazítva) és módon (a földön fészkelő madarak előzetes riasztásával, fészekaljuk körbekaszálásával stb.) elvégzett kaszálással,
esetleg legeltetéssel szükséges fenntartani.

–

A természetvédelmi őröknek a területet rendszeresen ellenőrizni kell, különös figyelemmel az illegális hulladéklerakásra. Az őröknek felügyelni kell a területen folyó
fenntartási és természetvédelmi kezelési munkálatokat is.

–

A terület főbb belépési pontjainál a helyi védettséget jelző táblákat szükséges elhelyezni.

9.
Gunarasi tölgyes maradványerdő
_________________________________________________________________________
–

Az erdőben természetszerű erdőgazdálkodást szükséges folytatni. A fákat a biológiai
kor végső határáig fenn kell tartani. Gondoskodni kell az elhalt egyedek pótlásáról,
amely csak a környéken őshonos fajokkal történhet.

–

A természetvédelmi őröknek a területet rendszeresen ellenőrizni kell, különös figyelemmel az illegális hulladéklerakásra. Az őröknek felügyelni kell a területen folyó
fenntartási és természetvédelmi kezelési munkálatokat is.

–

A terület főbb belépési pontjainál a helyi védettséget jelző táblákat szükséges elhelyezni.

10.
Fasorok, facsoportok, faegyedek
_________________________________________________________________________
–

A fákat a biológiai kor végső határáig fenn kell tartani, egyedeket kivágni csak élet- és
balesetvédelmi okok alapján lehet. Gondoskodni kell az elhalt egyedek pótlásáról,
amely csak az adott fasorra, facsoportra jellemző fajjal, fajokkal történhet.

–

Rendszeresen el kell végezni a fenntartási, ápolási munkálatokat. A vadgesztenyefák
esetében az aknázómoly irtását vegyszeres úton és a lehullott lomblevelek rendszeres
összegyűjtésével, eltávolításával szükséges megoldani. A platánokat a csipkés platánpoloska kártétele ellen permetezni szükséges.

–

A természetvédelmi őröknek felügyelni kell a fenntartási, ápolási munkálatokat.

–

A fasorok végein, a faegyedek mellett a helyi védettséget jelző táblákat szükséges elhelyezni.

Dombóvári Közlöny

-41-

I. évfolyam 6. szám

SZERZŐDÉSEK
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2002.(XI.29.) rendeletének 36. § (5) bekezdése értelmében a vagyonnal
történő gazdálkodással összefüggő – nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű -, árubeszerzésre építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre,
vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba
adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát a
szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül közzé kell tenni.

2005. március 1.- 2005. április 30.
Típusa:

Időtartama:
1. feladatátadás közcélú foglalkoz- Dombóvári Lakás és 16.103 eFt/2005 határotatás
Városgazdálkodási
zatlan
Kht.
2. vállalkozási belvárosi szenny- Dombóvári Víz és
20.800 eFt + 2005.
vízcsatorna kiépítés Csatornamű Kft.
ÁFA
aug. 31.
I. ütem
3. vállalkozási

Tárgya:

dombóvári hulladékudvar építési
munkái
4. vállalkozási Kertvárosi szennyvízcsatorna hálózat
kiép.

Szerződő fél:

Értéke:

STABIL Ép. Kft.

32.040 eFt +
ÁFA

2005.
jún. 30.

ALISCA BAU
Ép. Kft.

303.000 eFt

2006.
okt. 31.
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