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Beszámoló a 2019. szeptember 15-ig lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról 

 
167/2015. (IV. 9.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2017. július 31. 
Hosszabbítva: 2017. december 31., 2018. december 31., 2019. június 30. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A Dombó-Coop Zrt. parkolóépítését érintő telekalakítási vázrajz és a csere 
ingatlanrészek értékbecslésének megrendelése, elkészíttetése. 
Végrehajtás: 
A vázrajzkészítés megrendelésre került, várhatóan szeptember végére készül el. 
Javaslom a határidő meghosszabbítását 2019. december 31-ig. 
 
375/2016. (IX. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2017. augusztus 31. 
Hosszabbítva: 2017. december 31., 2018. június 30., 2018. december 31., 2019. 
június 30. 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda, Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
Az önkormányzati vagyont használó helyi önkormányzati költségvetési szervekkel 
vagyonhasználati megállapodás megkötéséről és az Ovi-Foci Pálya üzemeltetéséről. 
Végrehajtás: 
Az intézményi változások miatt még nem került sor a megállapodások aláírására, 
javaslom a határidő ismételt meghosszabbítását 2019. december 31-ig. 
 
497/2016. (XII. 15.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2017. szeptember 30. 
Hosszabbítva: 2017. december 31., 2018. május 31., 2018. december 31., 2019. 
június 30. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
Az I. u. 65. szám alatti ingatlan 5/17 tulajdoni hányadának (Junior Étterem) 
bérbeadására a nyertes pályázóval a bérleti szerződése megkötése. 
Végrehajtás: 
A korábban megjelent pályázati felhívás eredménytelenül zárult. A jelen ülés 13. 
számú előterjesztése foglalkozik az ingatlan hasznosításával, ezért javaslom ennek a 
határozatnak a visszavonását. 
 
133/2017. (III. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2017. június 30. 
Hosszabbítva: 2017. december 31., 2018. február 28., 2018. június 30., 2019. 
március 31., 2019. augusztus 31.  
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda, Pénzügyi Iroda 
Feladat: 
A Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás által megvalósított 
beruházásban létrejött víziközmű vagyonelemek átvételéhez kapcsolódó szerződések, 
okiratok aláírása, a szennyvíztisztító telepet érintőn a tulajdonváltozások átvezetése az 
ingatlan-nyilvántartásban. 
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Végrehajtás: 
A szükséges intézkedések még nem történtek meg, ezért kérem a határidő 
meghosszabbítását 2019. december 31-ig. 
 
396/2017. (IX. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2017. október 30. 
Hosszabbítva: 2017. december 31., 2018. június 30., 2018. december 31., 2019. 
június 30. 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat: 
Vagyonkezelési szerződés megkötése a Szekszárdi Szakképzési Centrummal. 
Végrehajtás: 
A szerződés megkötésére még nem került sor, kérem a határidő ismételt 
meghosszabbítását 2019. december 31-ig. 
 
397/2017. (IX. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2017. december 31. 
Hosszabbítva: 2018. június 30., 2018. december 31., 2019. március 31., 2019. június 
30. 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat: 
Vagyonkezelési szerződés megkötése a Szekszárdi Tankerületi Központtal. 
Végrehajtás: 
A szerződés megkötésére még nem került sor, kérem a határidő ismételt 
meghosszabbítását 2019. december 31-ig. 
 
72/2018. (II. 22.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. április 15. – a 
beszerzési eljárás lebonyolítására 
Hosszabbítva: 2018. június 30., 2019. június 30. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
Az önkormányzat tulajdonában lévő Baross u. 10. szám alatti lakóház elbontásához 
szükséges beszerzési eljárás lefolytatása, a bontással összefüggő intézkedések és 
kötelezettségvállalások megtétele. 
Végrehajtás: 
Az ingatlan bontása elhalasztásra került. Javaslom a határidő meghosszabbítását 2020. 
június 30-ig. 
 
173/2018. (IV. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. július 31. - a 
kosárlabdacsarnok világításának felújítására 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A Szuhay Sportcentrum kosárlabdacsarnok világításának teljes felújítása, új eszközök 
felszerelése, telepítése és beüzemelése. 
Végrehajtás: 
A megvalósításhoz szükséges összeg még nem áll rendelkezésre, ezért kérem a 
határidő meghosszabbítását 2019. december 31-ig. 
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222/2018. (V. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:  
2018. szeptember 30.  – a teljes hálózat felderítésére, tisztítására, a belső csapadékvíz 
elvezető hálózatszakasz szakszerű kialakítására vonatkozó műszaki alternatíva 
kidolgozására 
Hosszabbítva: 2018. december 31., 2019. augusztus 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A Szuhay Sportcentrum csapadékvíz-elvezetési problémájának megoldása érdekében 
a csapadékvíz-elvezető hálózat felderítése, tisztítása, a belső csapadékvíz-elvezető 
hálózatszakasz szakszerű kialakítására vonatkozó műszaki alternatíva kidolgoztatása. 
Végrehajtás: 
A csapadékvíz-elvezető hálózat tisztítása megtörtént. 
 
230/2018. (V. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. július 30. – 
adásvételi szerződés megkötésére 
Hosszabbítva: 2019. március 31., 2019. július 15. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A Dombó-Coop Zrt. tulajdonában lévő dombóvári 1327 hrsz.-ú, Hunyadi tér 7. szám 
alatti ingatlanhoz kapcsolódóan a Zrt. által lekerített, az 1294/6 hrsz.-ú közterület 
részét képező 236 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére, 
illetve a Zrt. tulajdonát képező 30 m2 nagyságú terület megvásárlására irányuló 
adásvételi szerződés megkötése. 
Végrehajtás: 
A vázrajzkészítés megrendelésre került, várhatóan szeptember végére készül el. 
Javaslom a határidő meghosszabbítását 2019. december 31-ig. 
 
245/2018. (VI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:  
2018. augusztus 31. – a szerződés megkötésére; 
Hosszabbítva: 2018. december 31., 2019. június 30. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A határozatlan idejű szerződés megkötése a Rákóczi utcai temető Gyöngyvirág körút 
felőli részén található, dombóvári 2362/5 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba 
adásáról. 
Végrehajtás: 
A Dombóvári Római Katolikus Plébánia elállt a szerződéskötéstől. 
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294/2018. (VIII. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. október 31. – 
szerződések aláírására 
Hosszabbítva: 2018. december 31., 2019. március 31., 2019. május 31., 2019. július 
31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A dombóvári településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, helyi építési 
szabályzat és szabályozási terv) módosítására irányuló kezdeményezéssel 
összefüggésben az érintett kérelmezőkkel településrendezési szerződések megkötése. 
Végrehajtás: 
A szerződések megkötésre kerültek, az abban szereplő összegeket befizették az 
érintettek. 
 
301/2018. (VIII. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. október 30. – 
telekalakítás elindítására, egyeztetés lefolytatására 
Hosszabbítva: 2018. december 31., 2019. június 30. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskolának helyet adó, az 
1294/9 hrsz. alatt felvett ingatlan keleti oldalán lévő belső parkolóból telekalakítással 
létrejövő területen új parkoló kialakításához szükséges intézkedések megtétele, a zárt 
parkoló kialakításához megszabott feltétel teljesülése esetén a parkolóhelyek 
kizárólagos használatára jogosító szerződések megkötése, a terület megosztására 
irányuló telekalakítási eljárás megindítása és egyeztetés a vagyonkezelő Tamási 
Tankerületi Központtal. 
Végrehajtás: 
A telekalakítási eljárás lezárult. A zárt parkoló kialakításához szükséges áramforrás 
kialakítása a szolgáltatótól megkérésre került. Javaslom a határidő meghosszabbítását 
2020. március 30-ig. 
 
325/2018. (IX. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. októberi rendes ülés 
– a gazdaságélénkítő csomag véglegesítéséhez szükséges döntési javaslatok képviselő-
testület elé terjesztésére 
Hosszabbítva: 2018. november 30., 2018. december 31., 2019. február 28., 2019. 
március 31., 2019. május 31., 2019. augusztus 31. 
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 
Feladat:  
A dombóvári vállalkozások számára összeállított gazdaságélénkítő csomag 
véglegesítéshez szükséges döntési javaslatok képviselő-testület elé terjesztése. 
Végrehajtás: 
Az építményadó rendelet módosítását az augusztusi rendkívüli testületi ülésen a 
Képviselő-testület elfogadta.  
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338/2018. (X. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. június 30. – megújult 
szélfogó átadására 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
Beszerzési eljárás lefolytatása, illetve a nyertes ajánlattevővel való szerződéskötés a 
Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény szélfogója épületenergetikai fejlesztésének 
megvalósítására a szükséges fedezet rendelkezésre állása esetén, a megújult szélfogó 
átadása. 
Végrehajtás: 
A beruházás még nem készült el, kérem a határidő meghosszabbítását 2019. december 
31-ig. 
 
347/2018. (X. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. november 15. – a 
szerződés aláírására 
Hosszabbítva: 2018. december 31., 2019. március 31., 2019. május 31., 2019. július 
31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
Településrendezési szerződés megkötése Dombóvár város településrendezési 
eszközeinek 2018. évben kezdeményezett módosításához kapcsolódóan az újonnan 
elfogadott (6. számú) módosítási kérelem kérelmezőjével. 
Végrehajtás: 
A szerződés nem került aláírásra, mivel a kérelmező a módosítási szándékát 
visszavonta. 
 
360/2018. (X. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. januári rendes ülés – 
inkubátorház kialakításához szükséges költségek meghatározására 
Hosszabbítva: 2019. március 31., 2019. június 30. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda, Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
Dombóvári székhelyű és/vagy telephelyű vállalkozások számára inkubátorház 
kialakításához szükséges költségek meghatározására vonatkozó javaslat képviselő-
testület elé terjesztése. 
Végrehajtás: 
Az inkubátorház kialakításához szükséges költségek meghatározásra kerültek. A 
helyiségek bérbeadásáról szóló pályázati felhívás az önkormányzati honlapon 
közzétételre került. 
 
391/2018. (XII. 10.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. december 31. - 
adásvételi szerződés megkötésére 
Hosszabbítva: 2019. március 31., 2019. június 30. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
Adásvételi szerződés megkötése a Kakasdombi köz 6. szám alatti ingatlan 4/160-ad 
tulajdonrészének megvásárlására. 
Végrehajtás: 
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Az adásvételi szerződés megkötésre került.  
 
393/2018. (XII. 10.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. december 31. – a 
megállapodások aláírására 
Hosszabbítva: 2019. augusztus 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
Megállapodások aláírása a lakossági használatban álló házi szennyvízátemelők 
energiaellátásának biztosításáról, valamint az energiaköltségek viseléséről. 
Végrehajtás: 
A megállapodások megkötésére még nem került sor. Kérem a határidő 
meghosszabbítását 2019. december 31-ig. 
 
1/2019. (I. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. január 30. – a 
közbeszerzési eljárások megindítására 
Hosszabbítva: 2019. március 31., 2019. május 31., 2019. július 31. 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda, Jegyző 
Feladat:  
„A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” elnevezésű projekthez 
kacsolódó közbeszerzési eljárások megindítása magasépítési és mélyépítési jellegű 
beruházások megvalósítására. 
Végrehajtás: 
A közbeszerzés bonyolítója az előkészítő munkákat elvégezte, a közbeszerzési eljárás 
megindításához szükséges EKR rendszerhasználati díjat elutaltuk. Kérem a határidő 
meghosszabbítását 2019. október 31-ig. 
 
13/2019. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. február 28. – a 
szerződés megkötésére 
Hosszabbítva: 2019. április 30., 2019. június 30. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A Szigetsorban található, 1936 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására irányuló adásvételi 
szerződés megkötése. 
Végrehajtás: 
Az adásvételi szerződés megkötésre került.  
 
35/2019. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:  
1. pont: 2019. március 31. 
Hosszabbítva: 2019. május 31., 2019. július 31.  
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat: 
A Dr. Riesz József Egészségfejlesztési Program részét képező alábbi intézkedés 
végrehajtása (határozat 1. pontja): 
1. Az óvodások és iskolások részére szóló, az egészséges táplálkozással kapcsolatos 
plakátsorozat elkészíttetése és kihelyezése. 
Végrehajtás: 
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A plakátok elkészültek és az oktatási intézményekbe kihelyezésre kerültek. 
 
36/2019. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. augusztus 31. – a 
beruházás megvalósítására 
Végrehajtásért felelős: Jegyző, Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
A Tündérkert Bölcsőde felújításának megvalósítása. 
Végrehajtás: 
A kivitelezési munkák határidőn belül befejeződtek, a felújítás átadása júniusban 
megtörtént. 
 
37/2019. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: a lakásfelújításokat követően 
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 
Feladat:  
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. 
(VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása tervezetének képviselő-testület elé 
terjesztése a Szigetsor-Vasút szegregátum rehabilitációja során felújításra kerülő 
bérlakások új bérleti díjának rendeletben való megállapítása érdekében. 
Végrehajtás: 
A rendelet módosítása a 2019. július 18-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen 
megtörtént. 
 
46/2019. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. április 30. – a 
szerződés megkötésére 
Hosszabbítva: 2019. június 30. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A 3163/14 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan adásvételi szerződés megkötése a 
Kosztolányi utca 33.  alatti ingatlan tulajdonosaival. 
Végrehajtás: 
Az adásvételi szerződés megkötésre került.  
 
48/2019. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. április 30. – a 
szerződés megkötésére 
Hosszabbítva: 2019. június 30. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
Az Arany János téri 66 hrsz.-ú ingatlan jóhiszemű túlépítéssel érintett részére 
vonatkozóan adásvételi szerződés megkötése a Szabadság utca 3. alatti ingatlan 
tulajdonosaival. 
Végrehajtás: 
Az adásvételi szerződés megkötésre került.  
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49/2019. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. június 30. – a 
munkálatok megrendelésére 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
Az önkormányzati bérlakások 2019. I. félévi nagyobb felújítási és karbantartási 
munkálatainak megrendelése, a munkálatok elvégzéséhez szükséges intézkedések 
megtétele. 
Végrehajtás: 
A felújítási és karbantartási munkálatok megrendelésre kerültek. Az erről szóló 
beszámolót a jelen ülés 11. számú előterjesztése tartalmazza. 
 
54/2019. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. április 30. – a térkép 
elkészítésére 
Hosszabbítva: 2019. július 15. 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
A Kapos-hegyháti Natúrpark teljes területét bemutató turisztikai térkép elkészíttetése 
a határozatban foglaltak szerint. A Kapos-hegyháti Natúrpark Tájegységi Értéktár 
Bizottságának tájékoztatása a térképen feltüntetésre kerülő dombóvári földrajzi nevek 
felterjesztésével kapcsolatos felkérésről. 
Végrehajtás: 
A Natúrparki Tájegységi Értéktár Bizottság tájékoztatása megtörtént, és ezzel 
párhuzamosan a turisztikai térkép is elkészült. 
 
57/2019. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. július 13. – a 
rendezvény szervezésére  
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda, Hatósági Iroda 
Feladat:  
A Szuhay Sportcentrumban térítésmentes létesítményhasználat biztosítása a MÁV 
Magyar Államvasutak Zrt. részére a regionális Vasutas nap szervezése céljából, 
továbbá a rendezvény szervezésével kapcsolatos intézkedések és szakhatósági 
bejelentések megtétele. 
Végrehajtás: 
A használatba adási szerződés aláírásra került, a rendezvény sikeresen lezajlott. 
 
69/2019. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. június 30. 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
Feladat:  
A gyógyúszás költségeinek támogatására elkülönített előirányzat megjelenítése a 
2019. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet következő módosításának 
tervezetében. 
Végrehajtás: 
A költségvetési rendelet júniusi módosításánál az elkülönített előirányzat 
megjelenítése megtörtént. 
 



 
 

 10 

85/2019. (III. 7.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. április 30. – az eljárás 
megindítására 
Hosszabbítva: 2019. június 30. 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 
Feladat:  
A „Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításával összefüggő intézkedések megtétele. 
Végrehajtás: 
Az eljárás előkészítés alatt van. Kérem a határidő meghosszabbítását 2019. október 
31-ig. 
 
96/2019. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. április 30. 
Hosszabbítva: 2019. június 30. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A Vodafone Magyarország Zrt.-vel kötött, bázisállomás elhelyezését lehetővé tévő 
bérleti szerződés módosításának aláírása. 
Végrehajtás: 
A bérleti szerződés módosításának aláírása az önkormányzat részéről megtörtént, a 
szerződés a Vodafone Zrt. részére megküldésre került, de még nem érkezett vissza. 
Kérem a határidő meghosszabbítását 2019. október 31-ig. 
 
106/2019. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. június 30. 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
Feladat:  
A személytaxi-szolgáltatás támogatására elkülönített előirányzat megjelenítése a 
2019. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet következő módosításának 
tervezetében. 
Végrehajtás: 
A költségvetési rendelet júniusi módosításánál az elkülönített előirányzat 
megjelenítése megtörtént. 
 
131/2019. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. június 30. – a 
koncepcióterv elkészíttetésére 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A volt Korona Szálló épületét magában foglaló ingatlan szabadtéri központként 
történő jövőbeni használatára vonatkozó koncepcióterv elkészíttetése, az erre irányuló 
szerződés megkötése. 
Végrehajtás: 
A koncepcióterv elkésztésére vonatkozó tervezési szerződés megkötésre került, a terv 
jelenleg is készül. Kérem a határidő meghosszabbítását 2019. december 31-ig. 
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137/2019. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. június 30. - a 
beszerzési eljárás lefolytatására 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A 61-es főút dombóvári szakaszán a Kiskonda-patak hídjának háttöltése és a 
csapadékcsatorna rendszer sérült részének helyreállításához szükséges beszerzési 
eljárás lefolytatása. 
Végrehajtás: 
A beszerzési eljárás lefolytatásra került, a kivitelezés végrehajtására még nem került 
sor, mivel egyeztetések szükségesek a Magyar Közút Zrt.-vel.   
 
140/2019. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. június 30. – a keret-
összeg felosztására 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
A 2019. évi Kihívás Napja dombóvári programjában résztvevők aktivitásának 
ösztönzése és elismerése érdekében a jóváhagyott 500 ezer forintos keretösszeg 
felosztása a legaktívabb civil szervezetek, intézmények, cégek, településrészek, 
sportszervezetek között a határozatban rögzített feltételek szerint, a szükséges 
intézkedések és kötelezettségvállalások megtétele. 
Végrehajtás: 
A támogatási keretösszeg felosztásra került a résztvevő szervezetek és intézmények 
között. 
 
151/2019. (V. 13.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. július 31. – a tábor 
térítésmentes igénybevételének biztosításával kapcsolatos intézkedésekre 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
A Balatonfenyvesi Ifjúsági Táborban a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium diákjai 
részére ingyenes szálláshely biztosításával összefüggő intézkedések megtétele a 2019. 
július 31. és 2019. augusztus 4. között megvalósuló kompetencia fejlesztő 
rendezvényhez kapcsolódóan. 
Végrehajtás: 
A használatba adási szerződés megkötésre került a Tamási Tankerületi Központtal. 
 
160/2019. (V. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. június 30. – a 
végleges tanulmányterv kidolgozására 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A dombóvári településrendezési eszközök módosításaira irányuló egyes 
kezdeményezéseket megalapozó, végleges közlekedési és területfelhasználási 
tanulmányterv kidolgoztatása és képviselő-testület elé terjesztése. 
Végrehajtás: 
A tanulmányterv elkészült, részletesebben a jelen ülés 15. számú előterjesztése 
foglalkozik vele. 
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162/2019. (V. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. június 30. 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati iroda – 1. és 2. pont;  
Városüzemeltetési Iroda: 3. pont 
Feladat:  
1-2.: Az EMERGENCY SERVICE Kft.-vel a központi háziorvosi ügyelet ellátására 
kötött szerződés módosításának aláírása. A külön gyermekorvosi ügyelet tekintetében 
a 2018. évi nem szerződésszerű teljesítés miatt visszatartott összegre figyelemmel a 
szolgáltató 2018. évi számláinak kiegyenlítése. 
3: A Dombóvár, Szent István tér 1. alatti ügyeleti rendelőben és a váróteremben a 
klímaberendezés felszereléséhez szükséges intézkedések és kötelezettségvállalások 
megtétele. 
Végrehajtás: 
1-2.: A szerződésmódosítás aláírása mindkét fél részéről megtörtént, a 2018. évi 
számlák kapcsán sikerült egyeztetni a szolgáltatóval, végül elfogadta a képviselő-
testület által jóváhagyott összeg visszatartását a tartozások rendezéséről szóló 
megállapodásban. 
3.: A két fűtésre és hűtésre is alkalmas klímaberendezés telepítésre került, rendben 
működnek. 
 

164/2019. (V. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. június 30. – a 
pályázati felhívás kiírására 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A Lucza hegyi u. 2/A. szám alatti bérlakás értékesítésére irányuló pályázati felhívás 
jóváhagyása és közzététele.  
Végrehajtás: 
A versenyeztetési eljárás lezárult, a nyertes pályázóval a szerződést megkötöttük. 
 

165/2019. (V. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. június 30. 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat:  
A Pécsi Egyházmegye tájékoztatása a Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet 
Katolikus Óvoda átszervezésével való egyetértésről, az Egyházmegyével kötött 
köznevelési szerződés módosításának aláírása. 
Végrehajtás: 
A tájékoztatás megtörtént, a szerződésmódosítás megkötésre került. 
 
169/2019. (V. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. június 10. – a 
támogatási szerződés aláírására 
Hosszabbítva: 2019. június 30. 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
Támogatási szerződés megkötése a Dombóvári Futball Clubbal a TAO-s támogatás 
lehívásához szükséges önrész biztosításáról a határozatban megjelölt tárgyi eszközök 
beszerzése érdekében. 
Végrehajtás: 
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A támogatási szerződés aláírásra került. 
 
170/2019. (V. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. június 15. – a bérleti 
szerződés aláírására 
Hosszabbítva: 2019. június 30. 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
A Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor alkalmi bérbeadásáról szóló bérleti szerződés 
megkötése a BURGENDOMB Kft.-vel. 
Végrehajtás: 
A szerződés a vállalkozóval aláírásra került.  
 
172/2019. (V. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. június 10. – a 
szerződések aláírására 
Hosszabbítva: 2019. június 30. 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
A Farkas Attila Uszoda szárazföldi edzőtermének térítésmentes biztosításáról szóló 
szerződés aláírása az érintett úszóegyesületekkel. 
Végrehajtás: 
A szerződés a Dombóvári Úszó Egyesülettel aláírásra került, azonban a Dombóvári 
Sportiskola Egyesület részéről az aláírt szerződés nem érkezett vissza. 
 
173/2019. (V. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. június 30. 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 
Feladat:  
Az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR) rendelkezéseinek való megfelelés 
érdekében az önkormányzat, az általa vagy a részvételével működő társulás által 
fenntartott költségvetési szervek, valamint az önkormányzati többségi tulajdonú 
gazdasági társaságok tekintetében a szükséges intézkedések megtétele, illetve azokra 
a fedezet biztosítása az erre a célra elkülönített előirányzatból. 
Végrehajtás: 
A szükséges intézkedések megtétele folyamatban van, kérem a határidő 
meghosszabbítását 2019. október 31-ig. 
 
176/2019. (V. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. július 30. 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat:  
A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár alapító okirata módosításának aláírása, 
intézkedés az átalakítás miatti változások törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzése 
iránt. 
Végrehajtás: 
A módosító okiratot aláírtam, a változásokat a Magyar Államkincstár átvezette a 
törzskönyvi nyilvántartáson. 
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177/2019. (V. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. július 30. 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat:  
A 2019. augusztus 1-jével létrejövő Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 
alapító okiratának aláírása, a költségvetési szerv létrehozásával kapcsolatos további 
intézkedések végrehajtása. 
Végrehajtás: 
Az alapító okiratot aláírtam, az új költségvetési szervet a Magyar Államkincstár 
bejegyezte a törzskönyvi nyilvántartásba. 
 
178/2019. (V. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. június 30. – a 
nyilatkozattételre 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 
Feladat:  
Döbrököz községnek a dombóvári szennyvíztelephez való csatlakozása érdekében a 
csatlakozási felételeket rögzítő közjegyzői okirat aláírása, a csatlakozási nyilatkozat, 
illetve a további szükséges jognyilatkozatok megtétele. 
Végrehajtás: 
A szükséges intézkedések megtétele megtörtént. 
 
179/2019. (V. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. június 30. 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat:  
A Tinódi Ház Nonprofit Kft.-vel megkötésre kerülő, a Humán Bizottság által 
jóváhagyott tartalmú közművelődési megállapodás aláírása. 
Végrehajtás: 
A Humán Bizottság által jóváhagyott tartalmú új közművelődési megállapodás 
aláírása megtörtént. 
 
182/2019. (V. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. június 30. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A szőlőhegyi városrész épített öröksége részletes értékfelmérésének létrejötte 
érdekében szükséges intézkedések és kötelezettségvállalások megtétele, ehhez 
kapcsolódóan a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara 
építészmérnök hallgatóinak vendégül látása a felmérési dokumentáció elkészítésére. 
Végrehajtás: 
A szőlőhegyi városrész épített örökségének felmérése augusztus utolsó hetében 
megtörtént. A felmérési anyagokból készített kiadvány feldolgozás alatt van. 
 
185/2019. (V. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. július 30. – az 
épületbontások befejezésére 
Végrehajtásért felelős: Városüzemetetési Iroda 
Feladat:  
A „DARK – Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca 
szegregációval veszélyeztetett területeken” projekt megvalósításához kapcsolódóan a 



 
 

 15 

kijelölt épületek elbontását végző vállalkozó kiválasztására irányuló eljárás 
lefolytatása, szerződéskötés a nyertes vállalkozóval, illetve a közreműködésével az 
épületek elbontása. 
Végrehajtás: 
Az eljárás lezárult, a nyertes pályázóval a szerződéskötés, majd ezt követően a kijelölt 
épületek bontása megtörtént a dombóvári 200/6 és 200/2 hrsz.-ú ingatlan kapcsán. Az 
Arany J. tér 4. alatti raktárépület bontására még nem került sor. Javaslom a határidő 
meghosszabbítását 2020. március 30-ig. 
 
187/2019. (V. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. június 30. – a 
kompozíció elhelyezésére és felavatására 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
A Pataki Ferencet és Szenes Hannát ábrázoló művészeti alkotás elhelyezése és 
felavatása a Szenes Hanna téren a Farkas Attila Uszodához tartozó különálló épület 
oldalán. 
Végrehajtás: 
A köztéri alkotás elhelyezése és ünnepélyes keretek közötti felavatása megtörtént. 
 
188/2019. (V. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. június 15. – a 
szerződések aláírására 
Hosszabbítva: 2019. június 30. 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
1.: Kölcsönszerződés megkötése a Tinódi Ház Kft.-vel 5 millió Ft összegű 
kamatmentes tagi kölcsön nyújtására a HACS pályázat keretében megvalósuló 
rendezvényeik finanszírozására. 
2.: Támogatási szerződés megkötése a Tinódi Ház Nonprofit Kft.-vel a Tinódi Ház 
klímaberendezése javításának finanszírozására. 
Végrehajtás: 
A kölcsönszerződés és a támogatási szerződés is aláírásra került. 
 
189/2019. (VI. 19.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. június 20. – a 
pályázat benyújtására 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda, Pénzügyi Iroda 
Feladat:  
Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló étkeztetési fejlesztések 
támogatására a Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodájában (Dombóvár, 
Bezerédj u. 33.) működő konyha fejlesztése érdekében. 
Végrehajtás: 
A pályázat benyújtása 2019. június 19-én megtörtént.  
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191/2019. (VI. 19.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. június 30.  
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
A szőlőhegyi kerékpárút I. üteméhez tartozó híd költséghatékonyabb műszaki 
megoldással történő megvalósításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek 
elkészíttetésére irányuló versenyeztetés lefolytatása, a tervezési szerződés megkötése. 
Végrehajtás: 
A beszerzési eljárás nyertesével a tervezési szerződést megkötöttük. 
 
192/2019. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. július 31. 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat:  
Földesi Nikolettának a Dombóvári Szivárvány Óvoda vezetésére szóló megbízásával 
összefüggésben a Magyar Államkincstár felé történő változás-bejegyzés 
kezdeményezése, a szükséges munkajogi dokumentumok aláírása és az intézkedések 
megtétele. 
Végrehajtás: 
Az új intézményvezető kinevezését aláírtam, a vezetőváltozást a Magyar 
Államkincstár átvezette a törzskönyvi nyilvántartáson. 
 
194/2019. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. július 31. 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat:  
Teufelné Glaub Ágnesnek a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde vezetésére 
szóló megbízásával összefüggésben a szükséges munkajogi dokumentumok aláírása 
és az intézkedések megtétele. 
Végrehajtás: 
Az új intézményvezető kinevezését aláírtam, a vezetőváltozást a Magyar 
Államkincstár átvezette a törzskönyvi nyilvántartáson. 
 
196/2019. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. augusztus 1. - a 
szerződés megkötésére 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
Megbízási szerződés megkötése a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel 
Ivanich Antal és családja sírhelyének negyedéves rendszerességgel történő 
gondozására. 
Végrehajtás: 
A megbízási szerződés megkötésre került. 
 
197/2019. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. július 5. – az 
intézmény értesítésére 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 
Feladat:  
Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet élelmiszerek beszerzésére 
lefolytatott közbeszerzési eljárásának eredményéről szóló tájékoztatás elfogadásáról 
az intézmény értesítése. 
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Végrehajtás: 
A tájékoztató elfogadásáról az intézményvezetőt értesítettük. 
 
199/2019. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. július 15. – a 
szerződés meghosszabbítására 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A „Parkfenntartási szolgáltatás, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedőfelületek 
tisztítási, hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkái Dombóvár egyes 
közterületein” tárgyú, a TAGE-VLN konzorciummal kötött vállalkozási szerződés 
időtartamának 2019. december 31-ig történő meghosszabbítására irányuló 
szerződésmódosítás aláírása. 
Végrehajtás: 
A szerződéshosszabbítás aláírására még nem került sor, kérem a határidő 
meghosszabbítását 2019. október 31-ig. 
 
201/2019. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. augusztus 30. 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
Feladat:  
A Dombóvári ESZI által szervezett 2019. évi nyári napközis táborban résztvevők 
számára az ingyenes étkezés nyújtásával összefüggésben a kieső térítési díj Integrált 
Önkormányzati Szolgáltató Szervezet részere történő biztosításához szükséges 
kötelezettségvállalások megtétele. 
Végrehajtás: 
Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet adatszolgáltatása alapján az 
önkormányzat a kieső térítési díjat az intézmény részére intézményfinanszírozás 
keretében biztosítja. 
 
202/2019. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal – a használatba 
adási szerződések megkötése 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
Használati szerződések megkötése a Dombóvári Magyar-Izraeli Baráti Társaság 
Egyesülettel a zsinagóga épületének fejlesztését, illetve a Dombóvári Városi Horgász 
Egyesülettel a Tüskei-tó felett átívelő gyalogos- és kerékpáros híd kialakítását illetően 
a HACS pályázatuk megvalósítása céljából. 
Végrehajtás: 
A használatba adási szerződések aláírásra kerültek. 
 
203/2019. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. július 15. 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
A Szuhay Sportcentrum, illetve a Dombóvári Ifjúsági Sporttelep használatának 
térítésmentes biztosításáról szóló szerződés megkötése a Dombóvári Labdarúgó 
Klubbal a 2019-2020. évi megyei III. osztályú bajnokság során a bajnoki mérkőzések 
megrendezéséhez. 
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Végrehajtás: 
A használatba adási szerződés aláírásra került az Egyesülettel. 
 
205/2019. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. július 15. – a 
támogatási szerződés aláírására 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
A Dombóvári Úszó Egyesület működési kiadásainak támogatására irányuló szerződés 
aláírása. 
Végrehajtás: 
A támogatási szerződés aláírásra került. 
 
206/2019. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. július 31. – a 
beruházás megvalósítására 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A Dombóvári Nyergesvölgyi Horgász Sportegyesület által használt önkormányzati 
tulajdonú szőlőhegyi présház fejlesztésének megvalósítása érdekében a szükséges 
árajánlatkérési eljárás lefolytatása és a kötelezettségvállalások megtétele, a fejlesztés 
megvalósítása. 
Végrehajtás: 
Az árajánlatok alapján a teljes kivitelezés megrendelésre került, a külső részre 
vonatkozó feladatok már végrehajtásra kerültek.  
 
209/2019. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. július 10. 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
Feladat:  
A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel tagi kölcsön biztosítására 2017. 
december 13-án és december 19-én kötött szerződések módosítása a kölcsönök 
lejáratának 2019. december 31-ig történő meghosszabbítása érdekében. 
Végrehajtás: 
A kölcsönszerződések módosítását mindkét fél aláírta. 
 
210/2019. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. július 10. 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
Feladat:  
A Dombóvári HACS Egyesülettel kötött kölcsönszerződések módosítása a 
3.000.000,- Ft és az 1.200.000,- Ft összegű kölcsönök lejáratának 2020. június 30-ig 
történő meghosszabbítása érdekében. 
Végrehajtás: 
A kölcsönszerződések módosítását mindkét fél aláírta. 
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211/2019. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. július 10. 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
Feladat:  
A Hamulyák Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása a kölcsön 
lejáratának 2019. december 31-ig történő meghosszabbítása érdekében. 
Végrehajtás: 
A kölcsönszerződés módosítását mindkét fél aláírta. 
 
212/2019. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. július 10. 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
Feladat:  
A Dombóvári Futball Clubbal kötött kölcsönszerződés módosítása a kölcsön 
lejáratának 2019. december 30-ig történő meghosszabbítása érdekében. 
Végrehajtás: 
A kölcsönszerződés módosítását mindkét fél aláírta. 
 
213/2019. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. július 10. 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
Feladat:  
A Tinódi Ház Nonprofit Kft.-vel tagi kölcsön biztosítására kötött szerződés 
módosítása a kölcsön lejáratának 2019. december 31-ig történő meghosszabbítása 
érdekében. 
Végrehajtás: 
A kölcsönszerződés módosítását mindkét fél aláírta. 
 
215/2019. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. július 1. - az 
ügyvezetői megbízás meghosszabbítására 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
A Dombó-Land Térségfejlesztő Kft. ügyvezetője, Ilia Anita vezető tisztségviselői 
megbízatásának 2020. június 30-ig történő meghosszabbítása érdekében az 
ügyvezetői megbízási szerződése módosításának, valamit a gazdasági társaság alapító 
okirata módosításának aláírása, az ügyvezető által a változásbejegyzési kérelem 
benyújtása a cégbíróságnak. 
Végrehajtás: 
A megbízási szerződés módosításra került, a cégbíróság a módosítást átvezette. 
 
216/2019. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. augusztus 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A Köztársaság utcában található, dombóvári 4363/1 hrsz.-ú ingatlan inkubátorházként 
történő hasznosítása érdekében új vízvezetékrendszer kialakítása, valamint egy új 
szennyvízátemelő beszerzése az ajánlatkérési eljárás lefolytatása után.  
Végrehajtás: 
A szennyvízátemelő beszerzésére lefolytatott eljárás eredményesen zárult, a nyertes 
ajánlattevővel a szerződéskötés folyamatban van. Az új vízvezetékrendszer 
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kiépítésére vonatkozó ajánlatkérési eljárás eredménytelenül zárult, ezért javaslom a 
határidő 2019. december 31-ig történő meghosszabbítását. 
 
217/2019. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. augusztus 31. – a 
beszerzési eljárás lefolytatására 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A Gesztenyefa utca csapadékvíz-elvezetésének helyreállításához és a Buzánszky Jenő 
utca csapadékvíz-elvezetésének helyes kialakításához szükséges, a kivitelező 
kiválasztására irányuló beszerzési eljárás lefolytatása. 
Végrehajtás: 
A kivitelezéshez szükséges tervek elkészültek, a közbeszerzési eljárás még nem került 
megindításra. Kérem a határidő meghosszabbítását 2019. október 15-ig. 
 
218/2019. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. július 31. – az 
energetikai tanúsítvány elkészítésére 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
Energetikai tanúsítvány elkészíttetése a Dombóvári József Attila Általános Iskola 
épületére vonatkozóan.  
Végrehajtás: 
Az energetikai tanúsítvány elkészült. 
 
219/2019. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. július 31. – az 
ajánlatok Képviselő-testület elé terjesztésére 
Végrehajtásért felelős: Városüzemetetési Iroda 
Feladat:  
A Dombóvári József Attila Általános Iskola épületének energetikai felújításához 
szükséges tervek elkészítésére irányuló beszerzési eljárás lefolytatása, és az ajánlatok 
képviselő-testület elé terjesztése. 
Végrehajtás: 
Az energetikai korszerűsítésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásra került. A 
tervek elkészítésére irányuló beszerzési eljárás csak akkor indul el, ha a pályázat 
pozitív elbírálásban részesül. Kérem a határidő meghosszabbítását 2020. március 30-
ig. 
 
220/2019. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. július 30. – a 
beszerzési eljárás lefolytatására 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium előtt árokfedéssel történő parkoló-
kialakításhoz szükséges beszerzési eljárás lefolytatása. 
Végrehajtás: 
A beszerzési eljárás eredményesen zárult, a vállalkozási szerződést a nyertes 
ajánlattevővel megkötöttük, a kivitelezés 2019. szeptember 17-én elindult. 
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221/2019. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. július 30. – a 
szerződések megkötésére 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A volt Korona Szálló alatti, dombóvári 89/5/A és 89/7/A hrsz.-ú pincék 
megvásárlására irányuló adásvételi szerződések megkötése. 
Végrehajtás: 
A tulajdonos visszalépett az értékesítéstől, így az adásvételi szerződések megkötésére 
nem került sor.  
 
222/2019. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. augusztus 20. – a 
szobor avatására 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A Varga Gábor szobrász által készített, Szent Erzsébetet ábrázoló szobor felállítása a 
Szent László parkban. 
Végrehajtás: 
A szobor felállításra került, az ünnepélyes keretek közötti felavatása 2019. augusztus 
20-án megtörtént.  
 
223/2019. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:  
1.: 2019. július 5. – a tervezési szerződés megkötésére 
2.: 2019. augusztus 5. – a végleges környezetalakítási tervek elkészítésére 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
1.: A szőlőhegyi Szent Anna kápolna környezetének rendezéséhez kapcsolódó 
tervezési szerződés megkötése a végleges környezetalakítási tervek elkészítésére. 
2.: A szőlőhegyi Szent Anna kápolna környezetének rendezéséhez kapcsolódó 
végleges környezetalakítási tervek elkészíttetése. 
Végrehajtás: 
A tervezési munkára vonatkozó szerződés tervezői kapacitás hiányában nem került 
aláírásra, kérem a határidő meghosszabbítását 2019. december 31-ig.  
 
224/2019. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. július 5. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
Dombóvár város településrendezési eszközeinek a 2018. évben kezdeményezett, teljes 
eljárásban egyeztetett módosításaihoz kapcsolódóan a véleményezési szakasz 
lezárásáról a megyei kormányhivatal értesítése és a végső véleményezési szakaszban 
az állami főépítészi záró szakmai vélemény kiadásához szükséges intézkedések 
megtétele. 
Végrehajtás: 
A szükséges intézkedések megtétele megtörtént. 
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228/2019. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. július 5. – a 
határozat megküldésére 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2018. évi munkájára vonatkozó tájékoztató 
elfogadásáról szóló határozat megküldése a Társulás részére. 
Végrehajtás: 
A határozat a Társulás részére megküldésre került. 
 
229/2019. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. július 31. – 
használati szerződés megkötésére 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
Használati szerződés megkötése a Dombóvári Zöldküllő Egyesülettel a Katona József 
utcai ebfuttató térítésmentes használatba adását illetően a TOP-7.1.1-16-H-046-3 
azonosító számú pályázata megvalósítása céljából. 
Végrehajtás: 
A használatba adási szerződés megkötésre került. 
 
230/2019. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. augusztus 31. – a 
beszerzési eljárás lefolytatására 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
Az újdombóvári vasútállomás környékén felmerült parkolási problémák megoldása 
érdekében a Bajcsy-Zsilinszky utca végén található (1954 és 1956/1. hrsz.-ú) 
beépítetlen ingatlanokon gépjárművek átmeneti tárolására szolgáló terület 
kialakítására a szükséges beszerzési eljárás lefolytatása. Az 1956/1. hrsz.-ú ingatlan 
tulajdonosával a használatra vonatkozó megállapodás megkötése. 
Végrehajtás: 
A kivitelezésre vonatkozó árajánlat bekérése, illetve az 1956/1. hrsz.-ú ingatlan 
tulajdonosával a használatra vonatkozó szerződés előkészítése megtörtént. Kérem a 
határidő meghosszabbítását 2019. november 15-ig. 
 
232/2019. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. július 30. – a 
szerződés megkötésére 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A Hunyadi tér 27., III/18. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadásáról szóló 
szerződés megkötése Papp Tündével. 
Végrehajtás: 
A szerződéskötés és a bérlakás birtokba adása megtörtént. 
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233/2019. (VII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. augusztus 26. - a 
támogatási kérelem benyújtására 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
Feladat:  
Támogatási kérelem benyújtása a települési önkormányzatok helyi közösségi 
közlekedésének támogatására. 
Végrehajtás: 
A támogatási kérelem benyújtásra került. 
 
234/2019. (VII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:  
1.: 2019. július 25. - a vételi ajánlat megküldésére 
2.: 2019. augusztus 1. - a pályázat benyújtására 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda, Polgármesteri és Jegyzői Iroda   
Feladat:  
1.: A szőlőhegyi városrészben található, 7306/6 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására 
irányuló vételi ajánlat tartalmának jóváhagyása és megtétele. 
2.: Támogatási kérelem benyújtása a zártkerti besorolású földterületek 
infrastrukturális fejlesztésére az Agrárminisztérium által kiírt pályázatra. 
Végrehajtás: 
1.: Az ingatlan megvásárlására irányuló vételi ajánlatot a tulajdonos elfogadta. 
2.: A támogatási kérelem benyújtásra került, jelenleg elbírálás alatt áll. 
 
235/2019. (VII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. július 31. – az 
eljárás megindítására 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 
Feladat:  
A TOP-3.2.1-16-TLI-2018-00020 azonosítószámú, „A Városháza épületének 
energetikai korszerűsítése Dombóváron” című pályázathoz kapcsolódó kivitelezési 
munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása. 
Végrehajtás: 
Az eljárás előkészítés alatt áll, a közbeszerzési eljárás hamarosan indul. Kérem a 
határidő meghosszabbítását 2019. október 31-ig. 
 
236/2019. (VII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:  
2019. augusztus 20. - az engedélyes terv elkészítésének megrendelése 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A Kölcsey Ferenc utcai ivóvízhálózat bővítéséhez szükséges engedélyes terv 
elkészítésének megrendelése és a szükséges beszerzési eljárás lefolytatása. 
Végrehajtás: 
Az engedélyes terv elkészítése megrendelésre került. A beszerzési eljárás 
lefolytatására határidő hosszabbítása szükséges 2019. október 15-ig. 
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237/2019. (VII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
A „Szőlőhegyi kerékpárút kivitelezésének I. üteme” elnevezésű eljárásban 
közreműködő bírálóbizottság személyi összetételének módosításával – a szakmai 
szakértelem tekintetében Dománszki József helyett Márkus Tamás jár el – 
kapcsolatos intézkedések megtétele. 
Végrehajtás: 
A szükséges intézkedéseket megtettük, a szakmai bírálat már az új bírálóbizottság 
közreműködésével történt. Az eljárás eredményesen zárult. 
 
238/2019. (VII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: a döntést követő három 
munkanapon belül az eredményről való tájékoztatás tekintetében 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 
Feladat:  
Az „Utalványok beszerzése az EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Tsz keretében” 
lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről az ajánlattevők tájékoztatása. 
Végrehajtás: 
Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés az EKR-ben kiküldésre került. Az eljárás 
eredményesen lezárult, a nyertes ajánlattevővel a szerződést megkötöttük. 
 
239/2019. (VII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. július 31. - az 
önerő nyilatkozat megtételére, az egyedi kérelem benyújtására az Irányító Hatóság 
irányába, valamint a támogatási szerződésmódosítási kérelem benyújtására a 
Közreműködő Szervezet felé 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
„A Mászlony-oázis az agrársivatagban” című projekthez szükséges önerő 
biztosításáról szóló nyilatkozat, valamint a támogatási szerződés módosításához 
szükséges kérelem megküldése a közreműködő szervezetnek, illetve a csökkentett 
indikátor és műszaki-szakmai tartalom vállalásáról szóló egyedi kérelem benyújtása 
az irányító hatósághoz. 
Végrehajtás: 
Mivel a korábbi szerződés módosításához szükséges kérelem elbírálása és hatályba 
lépése jelentősen elhúzódott a Közreműködő Szervezet részéről, így most nyílt 
lehetőség újabb szerződésmódosítás és az indikátorok csökkentésére irányuló egyedi 
kérelem benyújtására. Kérem a határidő hosszabbítását 2019. október 15-ig. 
 
240/2019. (VII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. július 31. - az 
önerő nyilatkozat megtételére, valamint a támogatási szerződésmódosítási kérelem 
benyújtására a Közreműködő Szervezet felé 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
„A DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció a Kakasdomb-Erzsébet utcai 
szegregációval veszélyeztetett területeken” című projekthez szükséges önerő 
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biztosításáról szóló nyilatkozat, valamint a támogatási szerződés módosításához 
szükséges kérelem megküldése a közreműködő szervezetnek. 
Végrehajtás: 
A szerződésmódosítási kérelem benyújtásra került, elbírálás alatt áll. 
 
241/2019. (VII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. július 31. - az 
önerő nyilatkozat megtételére, valamint a támogatási kérelem benyújtására a 
Közreműködő Szervezet felé 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
„A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” című projekthez 
szükséges önerő biztosításáról szóló nyilatkozat, valamint a támogatási szerződés 
módosításához szükséges kérelem megküldése a közreműködő szervezetnek. 
Végrehajtás: 
A szerződésmódosítási kérelem benyújtásra került, elbírálás alatt áll. 
 
243/2019. (VII. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. augusztus 23. – 
támogatási kérelem benyújtására 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
A Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítésére vonatkozó 
támogatási kérelem benyújtása a TOP-3.2.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése” című pályázati kiírásra. 
Végrehajtás: 
A támogatási kérelem benyújtásra került. 
 
244/2019. (VII. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. augusztus 15. – a 
támogatási szerződés aláírására 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
Támogatási szerződés megkötése a Kapos-hegyháti Natúrpark Egyesülettel a HACS 
forrásra benyújtott pályázatához szükséges saját forrás biztosításáról. 
Végrehajtás: 
A támogatási szerződés aláírásra került. 
 
245/2019. (VII. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. augusztus 2. – a 
beszerzési eljárás indítására 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
A Tinódi Ház előtti téren szökőkút kialakítása, a kivitelezésre irányuló beszerzési 
eljárás lefolytatása és a nyertes ajánlattevővel való szerződéskötés. 
Végrehajtás: 
A beszerzési eljárás eredményesen zárult, a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződést megkötöttük. 
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246/2019. (VII. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
Szerződés megkötése a Qilaq Solutions Kft.-vel online közvélemény-kutatás 
megrendelésére az önkormányzat munkájának értékelésére vonatkozóan. 
Végrehajtás: 
A vállalkozási szerződés megkötésre került. A közvélemény kutatás eredményéről 
készült tájékoztató a jelen ülés napirendjén szerepel (8. számú előterjesztés). 
 
247/2019. (VIII. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. szeptember 9. - a 
pályázat benyújtására 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
A Tinódi Ház Nonprofit Kft. műszaki-technikai eszközállományának és berendezési 
tárgyainak fejlesztésére irányuló kérelem benyújtása a közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatásra meghirdetett pályázati felhívásra. 
Végrehajtás: 
A támogatási kérelem benyújtásra került. 
 
249/2019. (VIII. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. szeptember 15. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
Dombóvár város településrendezési eszközeinek a 2018. évben kezdeményezett, 
tárgyalásos eljárásban egyeztetett módosításához kapcsolódóan Dombóvár város 
településszerkezeti tervének módosítása és a módosított terv közzétételével 
kapcsolatos intézkedések megtétele. 
Végrehajtás: 
A szükséges intézkedéseket megtettük. 
 
250/2019. (VIII. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. szeptember 15. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
Dombóvár város településrendezési eszközeinek a 2018. évben kezdeményezett, teljes 
eljárásban egyeztetett módosításához kapcsolódóan Dombóvár város 
településszerkezeti tervének módosítása és a módosított terv közzétételével 
kapcsolatos intézkedések megtétele. 
Végrehajtás: 
A szükséges intézkedéseket megtettük. 
 
251/2019. (VIII. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:  
2019. szeptember 15. – az útburkolati jelek festésének megrendelése, illetve 4. pont 
szerinti tájékoztató megjelentetésére 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A belterületi közutak forgalmi rendjének felülvizsgálatában foglaltak szerint az 
útburkolati jelek festésének megrendelése. A forgalmi rend megváltoztatásával 
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kapcsolatos javaslatok megvalósíthatóságának vizsgálata a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság részéről, a bizottsági vizsgálat eredményének figyelembevételével 
figyelemfelhívó lakossági tájékoztató közzététele a helyi médiában. 
Végrehajtás: 
Az útburkolati jelek festése megtörtént. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 
vizsgálat eredményét megvitatta és ütemezte a felülvizsgálatban szereplő javaslatokat. 
A lakosság részére szóló tájékoztatás a helyi médiában megjelent. 
 
253/2019. (VIII. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. szeptember 6. – a 
társulási megállapodás aláírására 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat:  
A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény Nappali Melegedő és 
Népkonyha feladatellátási helyének áthelyezése miatt a Dombóvári Szociális és 
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodása módosításának és 
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírása. 
Végrehajtás: 
A társulási megállapodás módosítását és az egységes szerkezetű okiratot is 
kézjegyemmel láttam el. 
 
258/2019. (VIII. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. augusztus 30. – a 
bérleti szerződés aláírására 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
A Dombóvári Ifjúsági Sporttelep használatának biztosításáról szóló bérleti szerződés 
megkötése a Döbröközi Községi Sportegyesülettel a Tolna Megyei III. osztály 
Nyugati csoportjában játszó futballcsapatának pályaválasztóként megrendezésre 
kerülő mérkőzései lebonyolításához 2019. augusztus 31-től 2019. november 2-ig 5 
alkalommal.  
Végrehajtás: 
A szerződések jogi és pénzügyi ellenőrzés alatt állnak. Kérem a határidő 
hosszabbítását szeptember 30-ig. 
 
260/2019. (VIII. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. szeptember 15. – a 
szerződés megkötésére 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A Jókai u. 13. 1. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadásáról szóló, határozott 
idejű szerződés megkötése Varga Melindával. 
Végrehajtás: 
A szerződéskötés megtörtént. 
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261/2019. (VIII. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. szeptember 15. 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda, Dombó-Média Szolgálató Kft. 
Feladat:  
Somlai Adrienn, a Dombó-Média Szolgáltató Kft. új ügyvezetője 
munkaszerződésének és a cég alapító okirata módosításának aláírása, az ügyvezető 
változás átvezetésére irányuló kérelem benyújtása a cégbírósághoz. 
Végrehajtás: 
A megbízási szerződés és az alapító okirat módosítása aláírásra került, az új 
ügyvezető intézkedett a cégbírósági bejegyzés iránt. 
 
263/2019. (IX. 12.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
A szőlőhegyi kerékpárút kialakításának I. ütemében kiépülő útszakasz módosított 
műszaki tartalommal történő kivitelezéséhez kapcsolódó intézkedések és 
kötelezettségvállalások megtétele. 
Végrehajtás:  
A szerződésmódosítás aláírására még nem került sor. Kérem a határidő módosítását 
2019. október 15-ig. 
 
264/2019. (IX. 12.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. szeptember 15. – a 
támogatási szerződés aláírására 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
Támogatási szerződés megkötése a Dombóvári Zöldküllő Egyesülettel a TOP-7.1.1-
16-H-046-3 azonosító számú felhívásra benyújtott támogatási kérelmében szereplő 
eszközök beszerzéséhez azzal a kikötéssel, hogy az Egyesület a pályázat pozitív 
elbírálását követően a támogatás összegét visszatéríti az önkormányzat számára. 
Végrehajtás:  
A támogatási szerződés jogi és pénzügyi ellenőrzés alatt áll. Kérem a határidő 
módosítását 2019. október 15-ig. 
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A POLGÁRMESTER ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT 

DÖNTÉSEI 
(2019. június-augusztus)  

 

 
Szociális ügyekben 
 
 

Települési támogatás 
 

- Lakhatásra - megállapítás            - 
                           
 
-    Rendkívüli élethelyzetre/ természetbeni megállapítás 165 
     Elutasítás 1 
 
-    Rendkívüli élethelyzetre/ pénzbeli megállapítás 61 

 Elutasítás   0 
 

-    Gyermek születésének támogatása 23 
   
 
- Bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása   - 
- Személytaxi-szolgáltatás támogatása           28 
- Eü. prevenciót és rehabilitációt szolgáló gyógyúszás            4 

költségeinek támogatása 
       -    Elutasító határozat    2 

    
   
 
Lakásügyekben: 
 
 

Bérlőkijelölés   21 

Lakásszerződés hosszabbítás   6 

Szociális bérlakás igény nyilvántartásba vétel:    9 

Eljárás megszüntetése   0 

Elutasítás   54 
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Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
10/2011. (III.4.) rendelet 13. § (5) bekezdése alapján 

 
-  Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. tervezői az alábbi ingatlanokkal 

kapcsolatban kértek tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást a földgázbekötés 
tervezési munkálataihoz: Gárdonyi u. 48., Csendes u. 20/a., Lehel sor 1., 
Ibolya u. 7., Perczel u. 11., Erzsébet u. 79., Szegfű u. 18-20. 

  
- Az SMHV Energetika Kft. a Dombóvár, Dózsa u. 24., a Bartók B. u. 6., a Fő u. 

63., a Berzsenyi u. 31/A., és az Erzsébet u. 77. szám alatti ingatlanok villamos 
energiával való ellátásának, valamint a Pataki F. utca közvilágítás létesítésének 
tervezési munkálataihoz kapott hozzájárulást az 1437, az 1676, a 2045, a 3521, 
a 329/2, az 1550 és az 1400 hrsz.-ú közterület és az 1414/22 hrsz.-ú kivett 
közút, valamint a 329/2 hrsz.-ú kivett járda megnevezésű ingatlanok kapcsán. 

 
- A Tarr Kft. a Kórház utca RS-Bautech csatlakozó kábel kiépítéséhez kapott 

tulajdonosi engedélyt a 2888/1 hrsz.-on kivett közterületként, a 2933 hrsz.-on 
kivett országos közútként és a 3410 hrsz.-on kivett közparkként nyilvántartott 
ingatlanok kapcsán.   

 
- Nagy Sándor tervező kérésére a szőlőhegyi városrészben található 0378/20 

hrsz. alatti ingatlan ivóvízbekötésének és a VII. u. 36. szennyvízbekötésének 
tervezési és engedélyezési munkálataihoz kért és kapott hozzájárulást a 3729 
hrsz.-on kivett közterületként, valamint a 0378/23 hrsz.-on kivett saját 
használatú útként nyilvántartott ingatlanokra vonatkozóan.  

 
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

10/2011.(III.4.) számú rendelet 13/A. §-a alapján 
 

A Dombóvár belterület 3827 hrsz.-ú (természetben Dombóvár, Mikes K. utcában 
található) ingatlanra 35479/2008.10.08 számon Dombóvár Város Önkormányzata 
javára bejegyzett, beépítési kötelezettség biztosítására szóló elidegenítési és terhelési 
tilalom törléséhez lett hozzájárulás kiadva. 
 
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 

9/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdése szerint 
 
Jelzálogjog törléshez tulajdonosi hozzájárulás megadása: 

 
A 959/2/A/37 hrsz.-ú (természetben Dombóvár, Pannónia út 23. IV./2.) és az 
539/A/1-2 hrsz.-ú (természetben Dombóvár, Ady u. 31.) ingatlanra bejegyzett, 
Dombóvár Város Önkormányzata javára szóló jelzálogjog és elidegenítési és 
terhelési tilalom, a 763/13/A/28 hrsz.-ú természetben Dombóvár, Hunyadi tér 
34/a. 4/10. szám alatti ingatlant terhelő jelzálogjog,  valamint az 511/7/A/6 hrsz.-ú 
ingatlant terhelő Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal javára bejegyzett 
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jelzálogjog törléséhez lett hozzájárulás kiadva, mivel a kölcsönök kifizetésre 
kerültek.    
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A JEGYZŐ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEI  
(2019. június-augusztus)  

 
A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 2/2015. (I. 30.) 
önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján: 
 
 
Alkalmi nyitvatartási engedély: 4 db kérelemnek helyt adó 
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A BIZOTTSÁGOK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSE I 

2019. június-augusztus 
 
Humán Bizottság 
 
A 61/2019. (VI. 26.) számú határozatával a Dombóvári Százszorszép Óvoda 
Tündérkert Bölcsődéje 2019. augusztus 1-jétől hatályos szakmai programjáról 
döntött. 
 
A 62/2019. (VI. 26.) számú határozatával a Dombóvári Százszorszép Óvoda és 
Bölcsőde szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról döntött. 
 
A 63/2019. (VI. 26.) számú határozatával a Tinódi Ház Nonprofit Kft.-vel megkötésre 
kerülő közművelődési megállapodás jóváhagyásáról döntött. 
 
A 70/2019. (VIII. 28.) számú határozatával az erre a célra elkülönített költségvetési 
keret fennmaradó részéből a dombóvári nemzetiségi önkormányzatok 2019. évi újabb 
támogatásáról döntött. 
 
A 71/2019. (VIII. 28.) számú határozatával a Dombóvári Százszorszép Óvoda és 
Bölcsőde pedagógiai programjának, házirendjének, illetve szervezeti és működési 
szabályzatának jóváhagyásáról döntött. 
 
 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 
A 126/2019. (VI. 7.) számú határozatával a helyi védelem alatt álló épületek 
felújítását szolgáló vissza nem térítendő önkormányzati támogatás elnyerésére 
vonatkozó 2019. évi pályázat meghirdetéséről döntött. 
 
A 127/2019. (VI. 7.) számú határozatával a Nappali melegedő és népkonyha 
kialakítására lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről döntött. 
 
A 131/2019. (VI. 19.) számú határozatával a Kéknefelejcs és Ibolya utcai 
ivóvízhálózatra lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről döntött. 
 
A 132/2019. (VII. 2.) számú határozatával a 2019. évi járdaprogramban való 
részvételre benyújtott kérelmek elbírásáról döntött. 
 
A 137/2019. (VII. 17.) számú határozatával a szőlőhegyi kerékpárút kivitelezésének I. 
ütemére lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről döntött. 
 
A 138/2019. (VII. 22.) számú határozatával a Tinódi Ház előtti tér rendezésére 
lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről döntött. 
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A 139/2019. (VIII. 14.) számú határozatával a 2019. évi járdaprogramban való 
részvételre benyújtott kérelmek elbírálásáról döntött. 
 
A 140/2019. (VIII. 14.) számú határozatával a helyi védelem alatt álló épületek 
felújítását szolgáló vissza nem térítendő önkormányzati támogatás elnyerésére 
vonatkozó pályázatra beérkezett kérelmek elbírálásáról döntött. 
 
 
 
A bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvek megtekinthetőek az Önkormányzati 
Irodán. 
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Tájékoztatás a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 
Tájékoztató a védőnőket érintő, 2019. július 1-jétől hatályos illetményváltozásról 
 
A védőnői ellátás az egészségügyi alapellátás része, mindenki számára ingyenes 
szolgáltatás. A védőnő személyes és közösségi ellátást nyújt az egészségi állapot 
megőrzése, a betegségek megelőzése, korai felismerése, valamint az 
egészségfejlesztés céljából a várandós anyák, a 19. életévet be nem töltött személyek, 
valamint a családtervezés időszakában lévő személyek számára. Dombóváron 1 
iskolavédőnői és 8 területi védőnői körzet tartozik a védőnői szolgálathoz, de az 
iskolavédőnői feladatok ellátásában a területi védőnők is közreműködnek. 
 
2019. július 1-jétől az önkormányzati védőnők is bekerültek az egyes egészségügyi 
dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az 
ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. 
(VII. 5.) Korm. rendelet, vagyis az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok 
hatálya alá. A bértáblát (a fizetési osztályokhoz tartozó illetmények összegét) a 
jogszabály 7. melléklete tartalmazza, és az 2020. január 1-jén, 2020. november 1-jén 
és 2022. január 1-jén is változni fog, fokozatosan növelve a védőnői garantált alapbért 
(pl.: egy kezdő főiskolai végzettségű védőnő alapbére 2020. január 1-jétől 289.662,- 
Ft, 2022. január 1-jétől pedig 408.322,-Ft). 
 
A korábbi béremelésekre vonatkozó rendelkezések egy kivétellel hatályban maradtak, 
vagyis a már meglévő kötelező bérelemek nagy részét továbbra is megkapják az 
érintettek a bértábla szerinti összegen felül. A béremeléshez az állam biztosítja a 
szükséges többletfinanszírozást az ezt megalapozó adatszolgáltatás alapján a 
tárgyévet követő március 31-ig esedékes elszámolási kötelezettség mellett. A kilenc 
dombóvári védőnő kinevezésének módosítása július folyamán megtörtént az új 
illetményekre tekintettel. 
 
Tájékoztató az elhanyagolt ingatlanokkal kapcsolatos intézkedésekről: 
 
A Képviselő-testület a szeptemberi rendkívüli ülésén a 268/2019. (IX. 12.) Kt. 
határozatában felkérte a jegyzőt, hogy minden rendes képviselő-testületi ülésen adjon 
tájékoztatást a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló beszámoló körében az 
elhanyagolt ingatlanokkal kapcsolatban a megelőző időszakban tett intézkedésekről.  
 
A beszámoló szerint a legutóbbi testületi ülés óta 1 db ingatlannal, a volt fatelítő 
területével nőtt az elhanyagolt gazos ingatlanok száma, amely a Magyar Állam 
tulajdonát képezi.  

  
A következő intézkedésekre került sor: 

- további 37 felszólítás kiküldése 



 
 

 36 

- 1 hatósági eljárás indult el, melynek eredménye további 50.000,- Ft pénzbírság 
kirovása, 

- megrovás alkalmazására nem került sor, 

- a korábban öt esetben kiszabott összesen 100.000,- Ft pénzbírság megfizetésre 
került. 

 
Tájékoztatás a polgármester szabadságának igénybevételéről 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) 
bekezdése alapján tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2019. július 12-
én 1 nap, 2019. augusztus 7-étől 10-éig 4 nap, 2019. szeptember 5-étől 9-éig 3 nap, és 
18-án 1 nap szabadságot vettem igénybe. 

 
 

Döntést igénylő, kisebb jelentőségű ügyek 
 
Ingyenes úszásoktatás biztosítása a Farkas Attila Uszodában 
 
Dombóvár Város Önkormányzata első alkalommal 2019. június 25-től 2019. július 
25-ig egy 10 alkalmas, felnőtt, ingyenes úszásoktatást hirdetett a Farkas Attila 
Uszodában, melyen 16 fő vett részt. A nagy érdeklődésre való tekintettel 2019. 
szeptember 17-től egy újabb 10 alkalmas kurzus indult, melyen további 15 fő vesz 
részt. 
 
Az úszásoktatást egy, a szükséges végzettséggel rendelkező szakember tartja 2500 
Ft/óra áron, mely egy kurzusra 25.000 Ft (alanyi mentes) vállalkozói díjat jelent 
önkormányzatunk számára. Mivel az ingyenes úszásoktatás természetbeni juttatásnak 
minősül, így 40,71% adóbefizetés terheli önkormányzatunkat, melynek összege 9.588 
Ft/kurzus. 
 
Kiállítási tablók adományozása Lengyel Község Önkormányzata számára 
 
Dombóvár Város Önkormányzata, valamint a Földi István Könyvtár és Helytörténeti 
Gyűjtemény szervezésében a Város hete programsorozat egyik rendezvényeként nyílt 
meg a Dombóvári Helytörténeti Gyűjteményben a gróf Apponyi Sándor életéről szóló 
tárlat, mely „Egy önzetlen gróf hagyatéka a nemzetnek” címet viselte. Az időszaki 
kiállítás április 4-től július 10-ig volt látogatható. A kiállítás installációs eszközeinek 
nagy részét az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött Apponyi Metszet Gyűjtemény 
egyes metszeteiről készült másolat adta. Összesen 25 db különböző méretű tabló 
készült, melynek nyomtatási költségét, 46.900 Ft + áfa összeget önkormányzatunk 
biztosította.  
 
Mivel gróf Apponyi Sándor Lengyel községhez szoros szálakkal kötődött, ezért a 
községi önkormányzat kérésére a tablókat 2019. szeptember 7-től önkormányzatunk 
biztosította egy, a Lengyel község történetét bemutató kiállításhoz. Javaslom, hogy a 
25 db kultúrtörténeti tablót Dombóvár Város Önkormányzata adományként adja át 
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Lengyel Község Önkormányzata számára, hogy az a jelenlegi helyén, az 
Óvodatörténeti és Néprajzi Gyűjtemény épületében lévő állandó kiállítás részét 
képezhesse. 
 
Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet által használt ételszállító 
tehergépjármű értékesítenek jóváhagyása 
 
Az intézményi és a szünidei gyermekétkeztetési feladatokat az Integrált 
Önkormányzati Szolgáltató Szervezet látja el, ami rengeteg szállítással jár a főző- és a 
melegítőkonyhák között. Az intézmény nemrégiben cserélte le az egyik 
elhasználódott ételszállító járművét egy használt, de jobb állapotban lévő gépkocsira, 
így lehetőség van a kiváltott használt gépjármű értékesítésére. Ennek érdekében az 
intézményvezető állapotfelmérést és értékbecslést (EUROTAX) készíttetett, mely 
szerint a 2000-ben forgalomba helyezett HHP-091 frsz.-ú, IVECO DAILY típusú 
tehergépkocsi pillanatnyi értéke kb. 800 ezer forint, de a műszaki vizsgája lejárt, 
karosszériája erősen korrodált, a motorból folyik az olaj, a futóművön többéle javítást 
kellene eszközölni és a fékek is javítandók. Az intézmény az autót ideiglenesen 
kivonatta a forgalomból, de a hibák miatt a gépjármű vizsgáztatása és ismételt 
forgalomba helyezése a szakértői álláspont alapján nem gazdaságos, inkább a 
bontásra való értékesítése javasolt, a jelen állapotában a piaci értéke legfeljebb 250 
ezer forint.  
 
A vagyonrendelet szerint az önkormányzati költségvetési szervek tulajdonában lévő 
100.000,- Ft feletti és 500.000,-Ft piaci értéket meg nem haladó ingó vagyontárgyakat 
a polgármester saját hatáskörében értékesítheti, a bevétel felhasználásának egyidejű 
meghatározásával. A járműnek a nyilvántartás és a törzskönyv szerint azonban csak 
üzembentartója az Integrált, a tulajdonosa még a Herceg Esterházy Miklós Szakképző 
Iskola, mivel ez a szervezet vásárolta az előző évtized elején (akkor még 
önkormányzati fenntartású volt), de végül nem került bele a KLIK vagyonkezelésébe 
adott vagyoni körbe 2013-ban, mivel az étkeztetési feladatok az önkormányzatnál 
maradtak. Ennélfogva sajnos elég komoly papírmunka lesz átiratni a járművet az 
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet nevére. Ehhez és az értékesítéshez 
kérem a Képviselő-testület hozzájárulását. 

 
A Dombó-Land Térségfejlesztő Kft. alapító okiratának módosítása 
 
A Dombó-Land Kft. alapító okiratának VI. fejezete rendelkezik a társaság számára 
történő pótbefizetésről. E fejezet 2. és 3. pontja értelmében a pótbefizetést az alapító 
üzleti évenként 2 alkalommal rendelheti el, melynek maximális éves összege 15 
millió Ft lehet. Az idei évben a Képviselő-testület 2 alkalommal rendelt el 
pótbefizetést a cég számára. Erra a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Programok keretében nyert projektek tervezettnél magasabb tervezési költségeinek 
finanszírozása, valamint a KIVA adónem projektek keretében történő el nem 
számolhatósága kapcsán volt szükség. 
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A Képviselő-testület a 24/2019 (I. 31.) Kt. határozatával 9 millió Ft, majd a 242/2019 
(VII. 18.) Kt. határozatával további 7.472.598 Ft pótbefizetésről döntött. Mivel a két 
pótbefizetés összege (16.472.598 Ft) meghaladja a maximálisan meghatározott 
összeget, így az alapító okirat módosítása vált szükségessé az alábbiak szerint: 
 
„VI. fejezet 3.2.  
 
A pótbefizetés éves legmagasabb összege nem haladhatja meg a 17.000.000 Ft, azaz 
tizenhét millió forintot.” 
 

 
Sebességkorlátozás bevezetése a Radnóti utcában 

A közelmúltban merült fel a Radnóti utcában a forgalmi rend megváltoztatásának 
szükségessége.  Ahhoz, hogy ennek a kérésnek a megalapozottságát megvizsgáljuk, 
az önkormányzat forgalomszámlálást végeztetett a Radnóti utcában 2019. szeptember 
2. és 9. között a legforgalmasabb napszakokban.  

A számlálás eredménye a következők szerint alakult: 

2019. szeptember 2. 
- 05:00-08:00 közötti időszak 
219 db jármű hajtott keresztül, amelyből 163 db személygépkocsi, 38 db 
tehergépkocsi és 18 db motorkerékpár volt 
- 11:00-15:00 közötti időszak 
98 db jármű hajtott keresztül, amelyből 70 db személygépkocsi, 22 db tehergépkocsi 
és 6 db motorkerékpár volt 
- 15:00-16:00 közötti időszak 
124 db jármű hajtott keresztül, amelyből 97 db személygépkocsi, 19 db tehergépkocsi 
és 8 db motorkerékpár volt 
 
2019. szeptember 04. 
- 05:00-08:00 közötti időszak 
296 db jármű hajtott keresztül, amelyből 226 db személygépkocsi, 52 db 
tehergépkocsi és 18 db motorkerékpár volt 
- 14:00-15:00 közötti időszak 
166 db jármű hajtott keresztül, amelyből 136 db személygépkocsi, 26 db 
tehergépkocsi és 4 db motorkerékpár volt 
- 15:00-16:00 közötti időszak 
168 db jármű hajtott keresztül, amelyből 130 db személygépkocsi, 29 db 
tehergépkocsi és 9 db motorkerékpár volt 
 
2019. szeptember 07. 
- 05:00-08:00 közötti időszak 
194 db jármű hajtott keresztül, amelyből 169 db személygépkocsi, 14 db 
tehergépkocsi és 11 db motorkerékpár volt 
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- 11:00-15:00 közötti időszak 
76 db jármű hajtott keresztül, amelyből 66 db személygépkocsi, 5 db tehergépkocsi és 
5 db motorkerékpár volt 
 
A forgalomszámlálás eredményét Ócsai István közlekedési és műszaki szakértő is 
megvizsgálta és a következő véleményt fogalmazta meg: 
 
„1./ A forgalomszámlálás adataiból is jól látszik, hogy az Erkel u. - Szigligeti u. 
közötti útszakaszt fel kell újítani. Az utca meglehetősen forgalmas, elsősorban nem az 
átmenő forgalom (ez a földrajzi elhelyezkedésből jól lekövetkeztethető), hanem a helyi 
célforgalom jelentős, ebből kiindulva a forgalom egyirányúsítása nem javasolt. 
2./ A sebességkorlátozás a járművek számát csökkenteni nem fogja, viszont az 
útburkolat állapota miatt javaslom egy 30 km/h sebességkorlátozó, és mellé az 
„Egyenetlen úttest" jelzőtábla kirakását. 
3./ Az útpadka zúzott kővel történő rendbehozatalát mindenképpen javaslom, hogy a 
találkozó járművek "KITÉRÉSE" biztosítva legyen.” 
 
A felmért adatok és a szakértő véleménye alapján a Radnóti utcában a Borsos Miklós 
utcától a Szigligeti utca kereszteződéséig egyelőre elegendőnek látszik a 30 km/h-s 
sebességkorlátozás bevezetése, az utca egyírányúsítása nem szükséges. Az úttest 
állapotával és annak kiszélesítésével a jelen ülés 16. számú előterjesztése foglalkozik.   
 
A Saguly Károly téri közpark telekalakítása és egy kisebb részének értékesítése 
 
A 2018. december 1. napjával módosult Helyi Építési Szabályzat (a továbbiakban: 
HÉSZ) több ingatlan (pl. a Kosztolányi és Viola utcai közút, az Arany J. téri 66 hrsz., 
a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola területéből parkoló 
kialakítása) telekalakítását tette lehetővé.  
 
Még 2017 nyarán kérelem érkezett az önkormányzathoz, hogy a VI. u. 18/A. szám 
alatti ingatlantulajdonos megvásárolná a szomszédos közpark, vagyis a Saguly Károly 
tér sövénnyel lehatárolt – 7 m széles - részét. Idén nyáron a szomszédos Hunyadi M. 
u. 1/B. alatti ingatlan tulajdonosa is csatlakozott ehhez.  
 
A HÉSZ-nek a Saguly Károly téri közparkkal kapcsolatos 2018. évi módosításába 
hiba csúszott, ezért azt korrigálni kellett, amit a testület az augusztusi ülésén fogadott 
el és 2019. október 1-jével hatályosul. A HÉSZ szerint elkészült vázrajz alapján 
megtörtént a földterület kimérése. E szerint a közpark területén lévő, a parkot a 
szomszédos épületektől elválasztó sövény egy része beleesik a telekalakítással érintett 
7 m-es sávba.  
 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép  
védelméről szóló 37/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete, valamint  
a településképi arculati kézikönyve kiemelten foglalkozik a települési zöldfelületi 
rendszerekkel és a településképet markánsan befolyásoló kerítések megjelenésével. A 
város teljes területén a zöld és az átlátható kerítések kialakítása támogatandó. A 
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megvásárolni kívánt telekrész a meglévő telepített sövény miatt természeti értéket 
képvisel, melynek megőrzése fontos szempont. Mivel az új, létesítendő telekhatár a 
meglévő sövény vonalára esik (az új szabályozási vonal következtében), javaslom a 
sövény megmentése érdekében a magánterületet elhatároló kerítés elhúzását cca. 1,00 
m-rel a kialakítandó telekhatártól. A csökkentett telekhasználat következtében 
indokolt a telek adásvételi költségének csökkentése a sövény  
gondozásának kötelezettsége mellett. Településképi szempontból fontos lenne, hogy a 
közparkot és a családi házas övezetet elválasztó zöldfelület megmaradjon, ezért 
javasolt ennek kikötése a szerződésben.  
 
A kérelmező sérelmezi, hogy miért kell megvásárolnia a sövény területét is. Ez kb. 44 
m2, vételárnak az erre eső része 125.620,- Ft. Az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: vagyonrendelet) értelmében megtörtént az értékesíteni kívánt 
ingatlanrész forgalmi értékének meghatározása. A szakértői vélemény szerint az 
ingatlanrész forgalmi értéke 2.855,- Ft/m2. Az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályiról szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet 27. § 
(4) pontja szerint a döntési hatáskörrel rendelkező jogosult az értékbecslés szerinti 
ellenértéknél magasabb értéket megállapítani, alacsonyabbat kizárólag a képviselő-
testület állapíthat meg. A sövénnyel kapcsolatos kötelezés miatt javaslom a vételárat 
2.655,- Ft/m2-ben megállapítani (a kieső összeg 76.800,- Ft). 
 
A vagyonrendelet szerint ingatlan értékesítésére főszabály szerint versenyeztetéssel 
kerülhet sor. Nincs szükség versenyeztetésre önkormányzati vagyon elidegenítése 
esetén a vagyonrendelet 27. § (6) bekezdés h) pontja szerint telekhatár-rendezés, 
telek-kiegészítés céljából történő ingatlanértékesítés esetén. 
 
Ahhoz, hogy az ingatlanrészek értékesíthetővé váljanak, a képviselő-testületnek 
döntenie kell az ingatlanrész forgalomképessé történő minősítéséről is.  
 
A telekalakítással érintett ingatlanok:  
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A 3015 hrsz.-ú ingatlan főbb jellemzői: 

• Megnevezése: kivett közpark 
• Területe: 2825 m2 
• Ingatlan besorolása: forgalomképtelen 
• Értékbecslés szerinti értéke: 2.855,- Ft/m2 

 

A közpark területe az elkészült változási vázrajz szerint 384 m2-rel csökken, a 3016/1 
hrsz.-ú ingatlanba 305 m2 (809.775,- Ft), míg a 3017 hrsz.-ú ingatlanba 79 m2 
(209.745,- Ft) olvadna be.  

Az ingatlanrészek értékesítéséből várható vételár 1.019.520,- Ft. 
 
A telekalakítással kapcsolatos költségek: 

• Földmérés díja (vázrajzkészítés): 110.000,- Ft + áfa 
• Telekalakítás díja: 36.000,- Ft 
• Ingatlan-nyilvántartási bejegyzési díj: 3 x 6.600,- Ft 

 

A 3016/1 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa a helyi építési szabályzat módosításával 
kapcsolatban megkötött településrendezési szerződés alapján 101.600,- Ft-ot fizetett 
az önkormányzat részére. 
 

Kérem a Képviselő-testület hozzájárulását az érintett ingatlanrészek versenyeztetés 
nélküli értékesítéséhez. 
 
Az inkubátorházhoz tartozó üzemcsarnok bérbeadásának meghosszabbítása 
 
A Képviselő-testület, mint várományosi tulajdonos a 202/2018. (V. 24.) Kt. 
határozatának 4. pontja szerint döntött a dombóvári 4636/1 és 4636/2 hrsz.-ú 
ingatlanon található 1.083 m2 nagyságú üzemcsarnok árveréssel egybekötött 
versenyeztetés útján történő bérbeadásáról, az értékbecslés szerinti havi 350.000,- Ft-
os bérleti díjon.   
 
A pályázati felhívás nyertesével, a Viessmann Technika Dombóvár Kft.-vel 2019. 
december 31-ig szóló bérleti szerződést kötöttünk.  A Kft. jelezte, hogy a Munkás 
téren folyó beruházásuk elhúzódása miatt szeretnék a bérleti szerződés időtartamát 
további egy évvel meghosszabbítani. Sem a pályázati felhívás, sem a szerződés nem 
tartalmazott erre vonatkozó lehetőséget, így újból dönteni kell.   
 
A Kft. kéri a szerződést kiegészíteni a zöldterület gondozásával kapcsolatban. Eddig 
az önkormányzat és a Kft. is évi 2-2 fűnyírást vállalt. 
 
Alapesetben a vagyontörvény és az önkormányzat vagyonrendelete szerint ingatlant 
hasznosítani csak versenyeztetéssel lehet. Az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) vagyonrendelet 27.§ (6) l) 



 
 

 42 

pontja szerint nincs szükség versenyeztetésre a bérbeadóval közös használatra történő 
bérbeadás esetén. A Viessmann Technika Dombóvár Kft.-vel létrejött csereszerződés 
alapján az önkormányzat tulajdonába került a két Köztársaság utcai ingatlan. A 
testület a 4636/1 hrsz.-ú ingatlanon található irodaház inkubátorházként történő 
hasznosításáról döntött, így a közös használat megvalósul.  
 

 
 
A Petrónus Kft. által elkészített értékbecslés szerint az aktuális becsült bérleti díj 
400.000,- Ft/hó.  
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A Dombóvári Illyés Gyula Tehetséggondozó Program támogatásáról szóló 
együttműködési megállapodás módosítása 
 
Dombóvár Város Önkormányzata 2015. decemberében kötött megállapodást a 
Gimnáziummal és a Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumért Alapítvánnyal a 
Dombóvári Illyés Gyula Tehetséggondozó Program megvalósításában való 
együttműködésre a tehetséges rászoruló diákok gimnáziumi tanulmányainak és 
továbbtanulásának támogatása érdekében. Az együttműködés keretében az 
Önkormányzat vállalta, hogy a 2016/2017. tanévtől kezdődően felmenő rendszerben 
évfolyamonként legfeljebb három városi gimnazista 10 havi 10.000,- forint összegű 
ösztöndíjára biztosít fedezetet az Alapítvány részére. 
 
A Programba az Alapítvány által kiírt pályázatra való jelentkezés alapján kerülhetnek 
be a 9. évfolyamot megkezdő tanulók, és a feltételek teljesítése esetén akár a 
gimnáziumi tanulmányaik befejezéséig jogosultak lehetnek az ösztöndíjra.  
 
A szeptemberben indult tanévben immár a negyedik alkalommal került sor új fiatalok 
bevonására, de őket nem számítva a programban a lehetséges kilencből csak hatan 
vesznek részt, miután egy ösztöndíjas elhunyt, illetve két fő nem érte el a megkívánt 
tanulmányi eredményt. Erre, valamint az idei pályázók nagy számára tekintettel a 
Gimnázium igazgatója és az Alapítvány kuratóriuma azt a kérést fogalmazta meg, 
hogy ebben a tanévben – és a feltételek teljesülése esetén a következő három tanévben 
is – kivételesen négy diák ösztöndíját támogassa a dombóvári önkormányzat. 
Javaslom, hogy ezt akceptálja a képviselő-testület, és a háromoldalú együttműködési 
megállapodás ennek megfelelően legyen módosítva. 
 
A 2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra beadott pályázathoz 
kapcsolódó önerő összegének módosítása 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 247/2019. (VIII. 29.) Kt. 
határozatával döntött bruttó 186.928,- Ft önerő biztosításáról a 2019. évi 
közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódóan. 
 
A pályázat benyújtásra került. A Magyar Államkincstár Tolna Megyei 
Igazgatóságának hiánypótlása az alábbiakra hívja fel az önkormányzat figyelmét: 
 
„Felhívjuk a figyelmüket, hogy a támogatást az önkormányzatok által az egyes célok 
tekintetében vállalt önrészt alapul véve, arányossági számítással állapítják meg. A 
támogatás minimális mértéke 100.000 Ft, a maximális mértéke pedig nem haladhatja 
meg a vállalt önrész kilencszeresét. A támogatás összege arányossági számítással 
kerül kiszámításra. 
A fentiek alapján javasoljuk – a támogatás várható arányossági számításának 
figyelembe vételével – a saját forrás mértékét felülvizsgálni szíveskedjenek.” 
 
A hiánypótlási felhívásban foglaltak alapján javasolt a pályázati önerő bruttó 
250.000,- Ft-ra történő megemelése. 
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Átmeneti támogatás biztosításáról a Dombóvári Zöldküllő Egyesület számára 
 
A Dombóvári Zöldküllő Egyesület a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-00171 azonosító számú 
„Kerékpáros pihenők felújítása a helyi közösség számára” című pályázata 2019. 
június 25-én pozitív támogatói döntésben részesült, mely alapján az Egyesület 10 
millió Ft támogatást nyert, azonban a Közreműködő Szervezettől a támogatói okirat 
még nem került megküldésre. A projekt keretében megvalósuló fejlesztés összege 
bruttó 14.171.562 Ft, melyhez a Képviselő-testület a 149/2019. (V. 13.) Kt. 
határozatával bruttó 4.171.562 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított az 
önrész rendelkezésre állásához. 
 
Az Egyesület a beruházás megvalósítására közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárást 
folytatott le, mely alapján kiválasztásra került a nyertes ajánlattevő. A beruházás 2 
ütemben valósul meg, melynek első üteme az alábbiakat tartalmazza: 

- 4 db fedett és 4 db nyitott kerékpáros pihenő vas- és tetőszerkezetének 
teljes felújítása az ülőfelületekkel együtt, valamint 

- a 8 db pihenő talapzatának felbontása új térköves burkolat készítésével  

Ennek anyagköltsége bruttó 4.332.664 Ft, a munkadíja pedig bruttó 3.529.708 Ft, 
mely összesen bruttó 7.862.372 Ft. 
 
Mivel a támogatói okirat az Egyesület számára nem érkezett meg, így előleg lehívását 
sem tudja kezdeményezni. Ezért javaslom, hogy a vállalkozói ár és a már átutalt önerő 
összege közötti különbözetet (bruttó 3.690.810 Ft-ot) az önkormányzat átmeneti 
jelleggel biztosítsa az Egyesület részére abban az esetben, ha a rendelkezésre álló 
önerő összegének elköltéséig nem érkezik meg az Egyesület számára a támogatási 
előleg. 
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I. Határozati javaslat 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről szóló beszámolóról 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. elfogadja a polgármester beszámolóját a lejárt végrehajtási határidejű 222/2018. 
(V. 31.), 245/2018. (VI. 28.), 294/2018. (VIII. 30.), 325/2018. (IX. 27.), 
347/2018. (X. 26.), 360/2018. (X. 26.), 391/2018. (XII. 10.), 13/2019. (I. 31.), 
35/2019. (I. 31.), 36/2019. (I. 31.), 37/2019. (I. 31.), 46/2019. (II. 28.), 48/2019. 
(II. 28.), 49/2019. (II. 28.), 54/2019. (II. 28.), 57/2019. (II. 28.), 69/2019. (II. 28.), 
106/2019. (III. 28.), 137/2019. (IV. 25.), 140/2019. (IV. 25.), 151/2019. (V. 13.), 
160/2019. (V. 30.), 162/2019. (V. 30.), 164/2019. (V. 30.), 165/2019. (V. 30.), 
169/2019. (V. 30.), 170/2019. (V. 30.), 172/2019. (V. 30.), 176/2019. (V. 30.), 
177/2019. (V. 30.), 178/2019. (V. 30.), 179/2019. (V. 30.), 182/2019. (V. 30.), 
187/2019. (V. 30.), 188/2019. (V. 30.), 189/2019. (VI. 19.), 191/2019. (VI. 19.), 
192/2019. (VI. 27.), 194/2019. (VI. 27.), 196/2019. (VI. 27.), 197/2019. (VI. 27.), 
201/2019. (VI. 27.), 202/2019. (VI. 27.), 203/2019. (VI. 27.), 205/2019. (VI. 27.), 
206/2019. (VI. 27.), 209/2019. (VI. 27.), 210/2019. (VI. 27.), 211/2019. (VI. 27.), 
212/2019. (VI. 27.), 213/2019. (VI. 27.), 215/2019. (VI. 27.), 218/2019. (VI. 27.), 
220/2019. (VI. 27.), 221/2019. (VI. 27.), 222/2019. (VI. 27.), 224/2019. (VI. 27.), 
228/2019. (VI. 27.), 229/2019. (VI. 27.), 232/2019. (VI. 27.), 233/2019. (VII. 
18.), 234/2019. (VII. 18.), 237/2019. (VII. 18.), 238/2019. (VII. 18.), 240/2019. 
(VII. 18.), 241/2019. (VII. 18.), 243/2019. (VII. 30.), 244/2019. (VII. 30.), 
245/2019. (VII. 30.), 246/2019. (VII. 30.), 247/2019. (VIII. 29.), 249/2019. (VIII. 
29.), 250/2019. (VIII. 29.), 251/2019. (VIII. 29.), 253/2019. (VIII. 29.), 260/2019. 
(VIII. 29.), 261/2019. (VIII. 29.) határozat végrehajtásáról, és az átruházott 
hatáskörben 2019. júniusban, júliusban és augusztusban hozott döntésekről. 
 

2. az alábbi lejárt végrehajtási határidejű Kt. határozatok végrehajtási határidejét a 
következők szerint meghosszabbítja: 
 
2019. szeptember 30-ig: 258/2019. (VIII. 29.) 
2019. október 15-ig: 217/2019. (VI. 27.), 236/2019. (VII. 18.), 239/2019. (VII. 

18.), 263/2019. (IX. 12.), 264/2019. (IX. 12.) 
2019. október 31-ig: 1/2019. (I. 14.), 85/2019. (III. 7.), 96/2019. (III. 28.), 

173/2019. (V. 30.), 199/2019. (VI. 27.), 235/2019. (VII. 
18.), 

2019. november 15-ig: 230/2019. (VI. 27.), 
2019. december 31-ig: 167/2015. (IV. 9.), 375/2016. (IX. 29.), 133/2017. (III. 

30.), 396/2017. (IX. 28.), 397/2017. (IX. 28.), 173/2018. 
(IV. 26.), 223/2019. (VI. 27.), 230/2018. (V. 31.), 
338/2018. (X. 26.), 393/2018. (XII. 10.), 131/2019. (IV. 
25.), 216/2019. (VI. 27.), 

2020. március 30-ig:  301/2018. (VIII. 30.), 185/2019. (V. 30.), 219/2019. (VI. 
27.), 
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2020. június 30-ig: 72/2018. (II. 22.), 
 
3. a 497/2016. (XII. 15.) Kt. határozatát visszavonja. 
 

II. Határozati javaslat 
ingyenes úszásoktatás biztosításáról a Farkas Attila Uszodában 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a felnőtteknek 
szóló rendszeres, 10 alkalomból álló ingyenes úszásoktatás biztosítását a Farkas Attila 
Uszodában, melynek díja 25.000,- Ft tanfolyamonként, továbbá vállalja, hogy a 
természetbeni juttatásnak minősülő támogatás után tanfolyamonként megfizeti a 
vállalkozói díj 40,71%-os adóvonzatát, mely 9.588,- Ft. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

III. Határozati javaslat 
kiállítási tablók adományozásáról Lengyel Község Önkormányzata számára 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az „Egy 
önzetlen gróf hagyatéka a nemzetnek” címet viselő, a Dombóvári Helytörténeti 
Gyűjtemény időszakos kiállításhoz készült 25 db tablókép - mely gróf Apponyi 
Sándor életét mutatja be, - adományként Lengyel Község Önkormányzatához 
kerüljön, és az Óvodatörténeti és Néprajzi Gyűjtemény épületében lévő kiállítás 
állandó istallációjaként funkcionáljon. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

IV. Határozati javaslat 
az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet által használt tehergépjármű 

értékesítéséről 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az 
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet által használt, HHP-091 frsz.-ú, 
IVECO DAILY típusú tehergépkocsi bejegyzett tulajdonosa az intézmény legyen, és 
a tulajdonosként történő bejegyzését követően – az elhasználódott állapotára 
tekintettel – értékesítse azt azzal, hogy az értékesítésből eredő bevételt az alapító 
okirata szerinti feladataihoz kapcsolódó eszközfejlesztésre fordíthatja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosváltozás 
átvezetéséhez szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
 
Határid ő: 2019. december 31. 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
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V. Határozati javaslat 
a Dombó-Land Térségfejlesztő Kft. alapító okiratának módosításáról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyedüli tulajdonos 

nevében a Dombó-Land Térségfejlesztő Kft. számára elrendelhető éves 
pótbefizetés összegét 17 millió forintban állítja meg. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az alapító okirat módosítására és a 
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, módosított alapító okirat aláírására, 
továbbá megbízza az ügyvezetőt, hogy gondoskodjon a szükséges dokumentumok 
cégbíróság felé történő benyújtásáról.  

 
Határid ő: 2019. október 15.  – az alapító okirat módosítására 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 

 
VI. Határozati javaslat 

sebességkorlátozás bevezetéséről a Radnóti utcában 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 30 km/h-s 
sebességkorlátozás bevezetését a Radnóti utcában a Borsos Miklós utcától a Szigligeti 
utca kereszteződéséig. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határid ő: 2019. szeptember 30. – a sebességkorlátozás bevezetésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 
VII. Határozati javaslat 

a Saguly Károly téri dombóvári 3015 hrsz.-ú ingatlan telekalakításáról  
és egy részének értékesítéséről 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) 
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint hozzájárul a Saguly Károly téren 
található, az önkormányzat tulajdonában lévő, dombóvári 3015 hrsz. alatt felvett 
ingatlan telekalakításához a Vadászi és Társa Kft. által készített 141/2019 számú 
vázrajz szerint, továbbá a 384 m2 nagyságú terület értékesítéséhez a 3016/1 és 
3017 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosai részére az alábbi feltételekkel: 
 
a) A vételár 2.655,- Ft/m2, melyet áfa nem terhel. 
b) A telekalakítással és az adásvétellel kapcsolatos költségeket – a 

szerződéskötési és a földmérés díjának kivételével – a vevők vállalják. 
c) A szerződésben kikötésre kerül, hogy az értékesítésre kerülő ingatlanrészen 
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található sövény megtartása érdekében a magánterületet elhatároló nyitott 
(belátható) kerítés a sövény és az épületek között kerülhet kialakításra.  
 

2.  A Képviselő-testület feloldja a forgalomképtelenségét a Dombóvár belterület 3015 
hrsz.-ú, kivett közpark megnevezésű ingatlan 384 m2 nagyságú részének, amely a 
Dombóvár belterület 3016/1 és 3017 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosai részére kerül 
értékesítésre.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a telekalakítással kapcsolatos 
nyilatkozatok megtételére, az adásvételi szerződések tartalmának jóváhagyására és 
megkötésére. 
 
Határid ő: 2019. október 31. – a szerződések megkötésére  
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 
 

VIII. Határozati javaslat 
a Köztársaság utcai üzemcsarnok bérbeadásáról  

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a dombóvári 
4636/1 és 4636/2 hrsz.-ú ingatlanon található 1.083 m2 nagyságú üzemcsarnok 
versenyeztetés nélküli bérbeadásának 2020. december 31-ig történő 
meghosszabbítását a Viessmann Technika Kft. részére az értékbecslés szerinti havi 
400.000,- Ft-os bérleti díjon, melyet áfa nem terhel.   
 
A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosítása 
tartalmának jóváhagyására és megkötésére. 
 
Határid ő: 2019. október 30. – a szerződésmódosítás megkötésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
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IX. Határozati javaslat 

a Dombóvári Illyés Gyula Tehetséggondozó Program támogatásáról szóló 
együttműködési megállapodás módosításáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumért Alapítvánnyal, valamint a 
Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziummal a Dombóvári Illyés Gyula Tehetséggondozó 
Program megvalósításáról és támogatás nyújtásáról szóló együttműködési 
megállapodás módosításának aláírására, miszerint a 2019/2020. tanévben gimnáziumi 
tanulmányaikat megkezdő és a Programban való részvételre jogosultak közül négy 
tanuló ösztöndíjára biztosít fedezetet Dombóvár Város Önkormányzata. 
 
Határid ő: 2019. október 31. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 
 

X. Határozati javaslat 
a 2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra beadott pályázathoz 

kapcsolódó önerő összegének módosításáról 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 247/2019. (VIII. 29.) 

Kt. határozatának 2. pontjában szereplő, a 2019. évi közművelődési 
érdekeltségnövelő pályázathoz szükséges önerő összegét bruttó 250.000,- Ft-ra 
módosítja. 
 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban hivatkozott határozat többi pontját változatlan 
tartalommal fenntartja. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat hiánypótlásának 
benyújtására. 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
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XI. Határozati javaslat 
átmeneti támogatás biztosításáról a Dombóvári Zöldküllő Egyesület számára 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a 
Dombóvári Zöldküllő Egyesület a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-00171 azonosító számú 
„Kerékpáros pihenők felújítása a helyi közösség számára” című pályázata 
megvalósítása céljából bruttó 3.690.810,- Ft támogatásban részesüljön az alábbi 
feltételekkel: 

 
a) A támogatás a Gunarasi út mentén található 4 db fedett és 4 db nyitott kerékpáros 

pihenő I. üteme szerinti felújítására szolgál, és abban az esetben folyósítandó, 
amennyiben a 149/2019. (V. 13.) Kt. határozatban megállapított és Egyesület 
számára a projekt megvalósításához biztosított önrész összegének elköltéséig nem 
sikerül az Egyesületnek a támogatási előleget lehívnia. 

 
b) Amennyiben a támogatás az a). pontban megállapított feltételek mellett átutalásra 

kerül, de a Közreműködő Szervezet részéről a támogatói okirat nem kerül 
aláírásra, az Egyesület nem köteles a támogatás visszafizetésére. 

 
Határid ő: azonnal – a támogatási szerződés aláírására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
 
 
 

 
Szabó Loránd 

         polgármester 


