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

 
37/2018. (I. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. június 30. 
Hosszabbítva: 2019. január 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A Zöldfa utcában található 586/31 hrsz.-ú, kivett közterület megnevezésű, 
garázsépítés céljára kijelölt terület értékesítésére vonatkozó pályázati felhívás 
feltételeinek meghatározása, az adásvételi szerződés tartalmának jóváhagyása. 
Végrehajtás: 
A helyi építési szabályzat 2018. december 1-jén hatályba lépett módosítása után vált 
lehetővé a Zöldfa utcai közterületet érintő telekalakítási eljárás megindítása. A 
garázsépítés céljára kijelölt, újonnan létrejövő terület értékesítésére vonatkozó 
pályázati felhívás feltételeinek meghatározásáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 
jelen ülést megelőző bizottsági ülésen dönt. 
 
164/2018. (IV. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. június 30. – az 
adásvételi szerződés megkötésére 
Hosszabbítva: 2019. január 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A Deák Ferenc utca 10. szám alatti utcafronti lakóház 1008/1344 tulajdoni 
hányadának 2.500.000.- Ft vételáron történő megvásárlására irányuló adásvételi 
szerződés tartalmának jóváhagyása és aláírása. 
Végrehajtás: 
A Kakasdombi szegregált területen a felújításra jelölt bérlakások kijelölése 
megtörtént. A Deák Ferenc utca 10. szám alatti ingatlan megvásárlására nincs 
szükség. 
 
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. 
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 
Feladat:  
A dombóvári vállalkozások számára összeállított gazdaságélénkítő csomag 
véglegesítéshez szükséges döntési javaslatok képviselő-testület elé terjesztése. 
Végrehajtás: 
Az építményadót szabályozó önkormányzati rendelet módosítása kapcsán 
állásfoglalást kértünk a Tolna Megyei Kormányhivataltól. Az állásfoglalásban 
foglaltakra tekintettel szükségszerű a további egyeztetés, ezért a tervezett 
rendeletmódosítás előterjesztésére a határidő 2019. március 31. napjáig történő 
meghosszabbítását indítványozom. 
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355/2018. (X. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. november 30. – az 
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet közbeszerzési eljárásának 
megindítására 
Hosszabbítva: 2019. január 31. 
Végrehajtásért felelős: Jegyző, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 
Feladat:  
Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet által élelmiszerek beszerzésére 
irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása. 
Végrehajtás: 
A közbeszerzési eljárást megindító ajánlati felhívás az EU Hivatalos Lapja 
2019/02/25-i számának 2019/S 039-087642 számú hirdetményeként megjelent. Az 
ajánlattételi határidő 2019/04/03-án 11:00-kor jár le. 
 
360/2018. (X. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. novemberi rendes 
ülés – vállalkozói igényfelmérés elvégzésére 
Hosszabbítva: 2019. februári rendes ülés 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda, Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
Dombóvári székhelyű és/vagy telephelyű vállalkozások számára inkubátorház 
kialakítására vonatkozó vállalkozói igényfelmérés elvégzése és az eredmény 
képviselő-testület elé terjesztése. 
Végrehajtás: 
A vállalkozói igényfelmérés megtörtént. Egy érdeklődő volt, de a beadott kérelmet 
visszavonta. 
 
394/2018. (XII. 10.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:  
2019. február 28. – az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az előirányzat 
elkülönítésére 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
Feladat:  
A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény további fejlesztéséhez szükséges, 
1.660.000,-Ft összegű előirányzat elkülönítése az önkormányzat 2019. évi 
költségvetésében. 
Végrehajtás: 
A költségvetési rendelettervezetben az előirányzat elkülönítve szerepel. 
 
408/2018. (XII. 20.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. január 31. – a 
rendeletmódosítás előkészítésére 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A köztemetők üzemeltetési feladatainak felülvizsgálata és ahhoz kapcsolódóan a 
temetőrendelet módosításának előkészítése. 
Végrehajtás: 
Az ezzel foglalkozó előterjesztést a jelen ülésen tárgyalja a Képviselő-testület. 
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422/2018. (XII. 20.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. január 31. – 
használatba adási szerződések megkötésére 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
A Szuhay Sportcentrum térítésmentes használatának biztosításáról szóló szerződések 
megkötése az érintett sportszervezetekkel. 
Végrehajtás: 
A szerződések még jogi és pénzügyi ellenőrzés alatt állnak. Kérem a határidő 
meghosszabbítását 2019. március 15-ig. 
 
1/2019. (I. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. január 30. – a 
közbeszerzési eljárások megindítására 
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: 
Az egybeszámítási szabályok és az egybeszámított értékhatár következtében előzetes, 
„ex-ante” vizsgálat lefolytatása szükséges a Közreműködő Szervezetnél a 
közbeszerzési eljárás megindítása előtt. Jelenleg a Közreműködő Szervezet vizsgálja 
az ajánlattételi felhívás tervezetét. Kérem a határidő 2019. március 31-ig való 
meghosszabbítását. 
 
2/2019. (I. 22.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. január 25. - pályázat 
benyújtására 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
Feladat:  
Pályázat benyújtása a központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény szerinti 
kiegyenlítő bérrendezési alapból igényelhető támogatásra. 
Végrehajtás: 
A pályázatot benyújtottuk, eredménye egyelőre nem ismert. 
 
4/2019. (I. 22.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal – az intézmény 
értesítésére 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat: 
A Dombóvári Szivárvány Óvoda értesítése arról, hogy a jogszabály szerinti minimális 
létszámhoz képest plusz egy fő pedagógiai asszisztenst és egy fő óvodapedagógust 
alkalmazhat a Humán Bizottság előzetes jóváhagyásával. 
Végrehajtás: 
Az óvodavezetőt értesítettem, a munkakörök betöltésére a pályázatokat kiírta. A 
pedagógiai asszisztens álláshelyre van érdeklődés, a Humán Bizottság jóváhagyta 
ennek betöltését az év végéig azzal a feltétellel, ha legalább hat hónapnyi bérköltségre 
támogatást kap az intézmény. 
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5/2019. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. február 4. – a Nonprofit 
Kft. értesítésére 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A Városgazdálkodási Nonprofit Kft. felszólítása a Radnóti utcai 4591 hrsz.-ú szántó 
2019. február 28-áig történő visszaadására művelésre alkalmas állapotban. 
Végrehajtás: 
A vagyonkezelői szerződés megszüntetésre került, a terület birtokának visszavétele 
február végéig megtörténik. 
 
8/2019. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. február 1. – a pályázati 
felhívás közzétételére 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
A sportszolgáltatást biztosító vállalkozások pénzügyi támogatására vonatkozó 
pályázati felhívás és adatlap megjelentetése a város honlapján. 
Végrehajtás: 
A pályázati felhívás és adatlap a www.dombovar.hu oldalon közzétételre került, 3 
érvényes pályázat érkezett be, melyekről a jelen testületi ülésen tárgyal a képviselő-
testület. 
 
11/2019. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. február 4. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A dombóvári 0300/7 hrsz.-ú gunarasi szántó összesen 2322/25755 tulajdoni 
hányadának megvásárlására érdekében az önkormányzatot megillető elővásárlási 
jogok gyakorlásával összefüggő jognyilatkozatok megtétele. 
Végrehajtás: 
Az elővásárlási jogok gyakorlásával összefüggő jognyilatkozatokat megtettem. 
 

12/2019. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. január 31. – szerződés 
megszüntetésére 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel a Gárdonyi utca 16. alatti Szőlőhegyi 
Közösségi Ház üzemeltetésére kötött haszonkölcsön szerződés megszüntetése. 
Végrehajtás: 
A haszonkölcsön szerződés megszüntetésre került. 
 
14/2019. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. február 15. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A Tároló-Hír Bt. részére 50%-os közterület-használati díjkedvezmény biztosításáról 
szóló hatósági szerződés megkötése. 
Végrehajtás: 
A szerződés elkészült, a kérelmező még nem írta alá. 
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17/2019. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. február 15. 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat:  
A Szekszárdi Járási Hivatal tájékoztatása a dombóvári általános iskolák tervezett 
felvételi körzetének véleményezéséről. 
Végrehajtás: 
A tájékoztatás megtörtént. 
 

18/2019. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. február 1. – a 
kedvezmény biztosítására 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
Kedvezményes belépőjegy biztosítása a dombóvári köznevelési intézménnyel tanulói 
jogviszonnyal rendelkező 10 éven aluli diákok részére a Farkas Attila Uszodának a 
szabad időpontokban való igénybevételére, a szükséges intézkedések megtétele. 
Végrehajtás: 
A szükséges intézkedéseket megtettem, a dombóvári oktatási intézményeket is 
tájékoztattam. 
 

19/2019. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal – a döntésről való 
értesítésre 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda  
Feladat:  
A Tinódi Ház Nonprofit Kft. értesítése arról, hogy az önkormányzat hozzájárulása 
alapján támogatási kérelmet nyújthat be a HACS Egyesület által meghirdetett helyi 
felhívásokra. 
Végrehajtás: 
Az önkormányzati hozzájárulásról a Tinódi Ház Nonprofit Kft. tájékoztatása 
megtörtént. 
 

20/2019. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. február 1. - pályázati 
felhívás közzététele 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
A 2019. évi költségvetésben a dombóvári civil szervezetek tevékenységének 
támogatására elkülönített civil keretből való támogatási igény benyújtására irányuló 
pályázati felhívás és pályázati adatlap közzététele. 
Végrehajtás: 
A pályázati felhívás és adatlap a www.dombovar.hu oldalon közzétételre került, 20 db 
pályázat érkezett be. A pályázatok elbírálásával a jelen testületi ülés egyik 
előterjesztése foglalkozik. 
 
23/2019. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. január 31. – a 
szerződés megkötésére  
Végrehajtásért felelős:  
Feladat: Városüzemeltetési Iroda 
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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 
meghosszabbítása. 
Végrehajtás: 
A szerződéshosszabbítás aláírására még nem került sor, javaslom a határidő 
meghosszabbítását 2019. április 30-ig.  
 

24/2019. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. február 15. – 
pótbefizetés megtételére 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda, Pénzügyi Iroda 
Feladat:  
A Dombó-Land Kft. részére 9 millió Ft összegű pótbefizetés teljesítésével 
kapcsolatos intézkedések megtétele. 
Végrehajtás: 
A pótbefizetést a Kft. részére átutalta az önkormányzat. 
 

25/2019. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. február 15. – önerő-
nyilatkozat megtételére a Közreműködő Szervezet felé 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
„A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” című projekthez 
szükséges önerő biztosításáról szóló nyilatkozat megküldése a Közreműködő 
Szervezet felé. 
Végrehajtás: 
Az önerő változásával összefüggésben a támogatási szerződés módosítása még 
hiánypótlás alatt áll, melynek benyújtási határideje 2019. március 18. Eddig az 
időpontig szükséges benyújtani az önkormányzat nyilatkozatát az önerő vállalásról. 
 
26/2019. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:  
2019. február 28. – a Baross utca 10. alatti lakóház lebontásának 2019. évi 
munkálataira irányuló javaslat képviselő-testület elé terjesztésére 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A Baross utca 10. alatti lakóház lebontásának 2019. évi munkálataira irányuló javaslat 
képviselő-testület elé terjesztése. 
Végrehajtás: 
A becsült költségek felmérése még zajlik, emiatt javaslom a határidő 
meghosszabbítását 2019. március 31-ig. 
 
28/2019. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:  
2019. február 28. – a szőlőhegyi kerékpárút becsült kivitelezési költségeinek 
képviselő-testület elé terjesztésére 
Végrehajtásért felelős: Jegyző, Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
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A szőlőhegyi kerékpárút becsült kivitelezési költségeinek képviselő-testület elé 
terjesztése 
Végrehajtás: 
A kivitelezésre vonatkozó indikatív árajánlatok megkérésre kerültek, azonban még 
nem érkeztek meg, ezért javaslom a határidő 2019. március 31-ig történő 
meghosszabbítását. 
 
30/2019. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. február 1. – pályázati 
felhívás közzétételére 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
A 2019. évi sporttámogatási igény benyújtására irányuló pályázati felhívás és 
pályázati adatlap közzététele. 
Végrehajtás: 
A pályázati felhívás és adatlap a www.dombovar.hu oldalon közzétételre került, 15 db 
pályázat érkezett be. A sporttámogatási keret felosztása a jelen ülés egyik napirendi 
pontját képezi. 
 
31/2019. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. február 1. 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
A Farkas Attila Uszoda házirendjének és használati szabályainak megállapítása, 
illetve aktualizálása a jóváhagyott igénybevételi feltételek szerint. 
Végrehajtás: 
Az uszoda rendeltetésszerű használatára elkészült és jóváhagyásra került három 
különböző házirend (uszoda épülete, szauna, udvar), mely kiküldésre került az 
úszóegyesületek, valamint az oktatási intézmények számára. 
 

32/2019. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. február 15. - a 
dolgozók tájékoztatására 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
Feladat:  
Dombóvár város polgármestere és a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 
dolgozóinak tájékoztatása a 2019. évi cafetéria keret összegéről. 
Végrehajtás: 
A dolgozók tájékoztatása megtörtént. 
 

33/2019. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. február 15. – a 
részletszabályok meghatározására 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
Feladat:  
Dombóvár Város Önkormányzatánál közvetlenül foglalkoztatott munkavállalók 
számára a 2019. évi cafetéria-juttatás eljárási rendjének meghatározása. 
Végrehajtás: 
A dolgozók tájékoztatása megtörtént. 
 



 
 

 9 

 
38/2019. (II. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Jegyző, Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 
Feladat:  
A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. felügyelőbizottságában Dr. Urbánné 
Patkás Márta tag megbízatásának meghosszabbításához szükséges intézkedések 
megtétele, az alapító okirat módosításának aláírása. 
Végrehajtás:  
Az intézkedéseket megtettük, az alapíró okirat módosítása aláírásra került. 
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A POLGÁRMESTER ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT 
DÖNTÉSEI 

(2019. január) 
 

 
 
Szociális ügyekben 
 
 

Települési támogatás 
 

- Lakhatásra - megállapítás           48 
                           
 
-    Rendkívüli élethelyzetre/ természetbeni megállapítás 58 
     Elutasítás 1 
 
-    Rendkívüli élethelyzetre/ pénzbeli megállapítás 31 
 Elutasítás 1 

  
-    Gyermek születésének támogatása 13 
 
-  Eü. prevenció védőoltások támogatása 1 
 
-  Lakásszerződések Közjegyzői okiratba foglalás elutasítás 1 

 
-    Szociális célú tűzifa      5 

Elutasítás      1 
 

 
 

   
Lakásügyekben: 
 
Bérlőkijelölés             1 
 
Bérleti szerződés hosszabbítás:            13  
 
Szerződéshosszabbítás elutasítása:   4 
 
Szociális bérlakást igénylők nyilvántartásába vétele:   2 
 
 
 



 
 

 11 

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

- Az N-METÁL Kft. kérésére a Kórház u. 37. alatt található, 2895/1 hrsz.-ú 
ingatlan ivóvízbekötésének tervezési és engedélyezési munkálataihoz kért és 
kapott hozzájárulást a 2933 hrsz.-on kivett országos közútként, a 2905 hrsz.-ú 
kivett közterületként és a 3410 hrsz.-ú kivett közparkként nyilvántartott 
ingatlanokra vonatkozóan.  

 
- Az SMHV Energetika Kft. a Dombóvár, Báthori u. 18C. szám alatti és a Vak 

Bottyán utcában található 4560 hrsz.-ú ingatlan villamos energiával való 
ellátásának tervezési munkálataihoz kapott hozzájárulást az 1437 és 4528 
hrsz.-ú közterület megnevezésű ingatlanok kapcsán. 

 
- A KANIZSATEL Kft. a Dombóvár, Berzsenyi utcai lakópark optikai hálózat 

kiépítésének tervezési munkálataihoz kapott hozzájárulást a dombóvári 52/3, 
51/9, 1262, 1976, 1538 hrsz.-on kivett közterületként és az 1336/5, 1336/6 és 
1336/8 hrsz.-on kivett járdaként nyilvántartott ingatlanok kapcsán. 

 
- Czétány László az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt., mint építtető 

megbízott tervezője a Dombóvár, Hegyalja utcai 6327 hrsz.-ú és a Csokonai u. 
40. szám alatti ingatlanok földgázbekötés tervezési munkálataihoz kért és 
kapott hozzájárulást a dombóvári 6330 és 6410/43 hrsz.-ú kivett közterületként 
nyilvántartott ingatlanokra vonatkozóan.  

- A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Bezerédj u. 14. szám alatt található, 
dombóvári 1306 hrsz.-on kivett beépített terület megnevezésű ingatlan kapcsán 
kapott hozzájárulást, hogy az épület tetején mikro antennát és tartót telepítsen, 
az épületben a beltéri berendezést elhelyezze, illetve a kábelnyomvonalat 
kiépítse a beadott dokumentáció szerint.  
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A JEGYZŐ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEI  
(2019. január)  

 

A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 2/2015. (I. 30.) 
önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján: 
 
Állandó nyitvatartási engedély:  

 

Ssz. Üzemeltető 
neve 

Üzlet neve, 
címe 

Engedélyezett éjszakai 
nyitvatartás 

Határozat 

1. The Best Reklám 
Hungary Kft. 

TINÓDI KÁVÉZÓ  
7200 Dombóvár, 
Hunyadi tér 25. 

péntek:  22,00 – 24,00 
szombat:  22,00 – 24,00 

 

V./54-1/2019. 

 
Alkalmi nyitvatartási engedély: 2 db kérelemnek helyt adó 
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A BIZOTTSÁGOK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSE I 

(2019. január) 
 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

- A 23/2019. (I. 30.) határozatával a 2019. évi járdaprogramban való részvételre 
benyújtott kérelmek elbírálásáról döntött. 

 
 
Humán Bizottság 
 
A bizottság nem hozott döntést átruházott hatáskörben. 

 
A bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvek megtekinthetőek az Önkormányzati 
Irodán. 
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Tájékoztatás a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
 

Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § 
(1) bekezdése szerint az önkormányzati képviselő a megválasztásától, majd ezt 
követően minden év január 1-jétől számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot 
köteles tenni. Ez a kötelezettség vonatkozik a polgármesterre is. A vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség kiterjed a képviselővel (polgármesterrel) közös háztartásban élő 
hozzátartozókra (házas- vagy élettárs, illetve gyermek) is.  
 
A nyilatkozatok megtételének ellenőrzése a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság – mint a 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendeletben kijelölt 
vagyonnyilatkozatot vizsgáló bizottság – feladata.  
 
A bizottság a 2019. február 4-i ülésén megállapította, hogy Dombóvár Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének valamennyi tagja eleget tett a 2019. január 
31-ig esedékes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének. A Bizottság a kitöltött 
nyilatkozatokat ellenőrizte, és az ellenőrzés alapján megállapította, hogy azok 
alkalmasak a nyilatkozattevők személyének azonosítására. A Bizottság kérte egyes 
nyilatkozattevőktől a kitöltött nyilatkozatok javítását. A kérésnek minden képviselő 
eleget tett. Ezután a vagyonnyilatkozatok a nyilvántartás szerinti számmal ellátott 
lezárt borítékba kerültek. A 2018. évben tett vagyonnyilatkozatok visszaadása a 
nyilatkozattevők részére megtörtént Kántor Katalin kivételével, aki kérte a tavalyi és 
az idei nyilatkozatának is a megsemmisítését. 

 
Döntést igénylő, kisebb jelentőségű ügyek 

 
A Kórház utca és a Fő utca kereszteződésénél kiépítendő térfigyelő kamera 
felszereléséhez szükséges többletfedezet biztosításáról 
 
A Képviselő-testület a 27/2019. (I. 31.) Kt. határozatával döntött a Kórház utca és a 
Fő utca kereszteződésének térfigyelő kamerával történő megfigyeléséről, és ennek 
érdekében a kamerák felszereléséről. Az előzetes, informatív árajánlatok alapján a 
kivitelezés becsült költsége nettó 850.000,-Ft volt, a beérkezett végleges ajánlat 
alapján a kivitelezés nettó 1.182.800,-Ft-ba kerül. 
  
Javaslom, hogy a testület biztosítsa a megvalósításhoz szükséges további nettó 
332.800,- Ft-ot az önkormányzat 2019. évi költségvetéséből. 
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A településrészi gondnokok foglalkoztatásába a Dombóvári Közös Önkormányzati 
Hivatal bevonása 
 
A Képviselő-testület a 196/2018. (V. 17.) Kt. határozatával döntött arról, hogy 
támogatja 3 fő településrészi gondnok önkormányzat általi foglalkoztatását, illetve az 
ezzel járó kiadások fedezetére 5.000e forint előirányzatot biztosít a 2018. évi 
költségvetése terhére. 
 
A közfoglalkoztatásnál jelenleg nincs mód arra, hogy a közfoglalkoztatottak teljes 
bérköltségére támogatást kapjon az önkormányzat, a támogatási intenzitás 70%-os. 
Ehhez kapcsolódóan merült fel, hogy a gondnokok foglalkoztatásához is vonjunk be 
állami támogatást, ami a folyamatban lévő foglalkoztatási paktum projektekből 
lehetséges. A jelenleg az önkormányzat foglalkoztatásában álló gondnokok nem 
zárkóznak el a munkaszerződésük, illetve esetlegesen a munkáltatójuk 
megváltoztatásától. A paktumos pályázatokban előírt feltételek teljesítése kapcsán 
ugyanis indokoltabb, hogy ne az önkormányzat, hanem a Dombóvári Közös 
Önkormányzati Hivatal legyen a foglalkoztató és a támogatott. Kérem a képviselő-
testület hozzájárulását, hogy a településrészi gondnok alkalmazásában szükség esetén 
a Hivatal is közreműködhessen, ha a foglalkoztatáshoz támogatást tud bevonni. 
 
A Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjének 
illetménykiegészítésének emeléséről 
 
A testület a 60/2017. (II. 16.) Kt. határozatában döntött egyes önkormányzati 
költségvetési szervek vezetőinek illetménykiegészítéséről, és hozzájárult, hogy a 
könyvtár igazgatója, Virágné Bán Emma havi bruttó 37.400,- Ft 
illetménykiegészítésben részesüljön 2017. január 1-jétől.  
 
A könyvtárvezető havi garantált illetménye 2019. január 1-jétől 195.000,- Ft, melyhez 
24.400,- Ft kulturális illetménypótlék és 45.000,- Ft vezetői pótlék kapcsolódik a fenti 
illetménykiegészítéssel együtt. A teljes illetménye a garantált bérminimum 
emelkedése miatt változott, de csak 5%-kal (287.300,- Ft-ról 301.800,-Ft-ra), míg a 
bérminimum mértéke 8%-kal növekedett. Ezért javaslom, hogy számára egy 
kismértékű további illetménykiegészítést hagyjon jóvá a testület annak érdekében, 
hogy a beosztott kollégáihoz hasonlóan nála is a 8%-os mértékű béremelés 
jelentkezzen. 
 



 
 

 16 

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 37/2018. (I. 
25.), 164/2018. (IV. 26.), 355/2018. (X. 26.), 360/2018. (X. 26.), 394/2018. (XII. 
10.), 408/2018. (XII. 20.), 2/2019. (I. 22.), 4/2019. (I. 22.), 5/2019. (I. 31.), 
8/2019. (I. 31.), 11/2019. (I. 31.), 12/2019. (I. 31.), 14/2019. (I. 31.), 17/2019. (I. 
31.), 18/2019. (I. 31.), 19/2019. (I. 31.), 20/2019. (I. 31.), 24/2019. (I. 31.), 
25/2019. (I. 31.), 30/2019. (I. 31.), 31/2019. (I. 31.) 32/2019. (I. 31.), 33/2019. (I. 
31.), 38/2019. (II. 14.) Kt. határozat végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 
2019. januárjában hozott döntésekről. 
 

2. az alábbi lejárt végrehajtási határidejű Kt. határozatok végrehajtási határidejét a 
következők szerint meghosszabbítja: 
 
2019. március 15-ig: 422/2018. (XII. 20.), 
2019. március 31-ig: 325/2018. (IX. 27.), 1/2019. (I. 14.), 26/2019. (I. 31.), 

28/2019. (I. 31.), 
2019. április 30-ig: 23/2019. (I. 31.). 

 
 

II. Határozati javaslat 
többletfedezet biztosításáról a Kórház utca és a Fő utca kereszteződésének 

megfigyelésére szolgáló térfigyelő kamerák felszereléséhez 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi térfigyelő 
kamerarendszernek a 27/2019. (I. 31.) Kt. határozat 2. pontjában a Kórház utca és a 
Fő utca kereszteződésének megfigyelése érdekében történő bővítéséhez kapcsolódóan 
a 27/2019. (I. 31.) Kt. határozatban jóváhagyott összeghez képest a szükséges 
kivitelezési munkákra 1.182.800,- Ft+áfa összeget biztosít az önkormányzat 2019. évi 
költségvetésének terhére. 

 
III. Határozati javaslat 

a településrészi gondnokok foglalkoztatásába a Dombóvári Közös 
Önkormányzati Hivatal bevonásáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal közreműködjön az önkormányzati 
településrészi gondnokok foglalkoztatásában, amennyiben a Hivatal ebből a célból 
állami támogatásban részesül. 
 

 
 



 
 

 17 

IV. Határozati javaslat 
a Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény vezetője 

illetménykiegészítésének növeléséről 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Földi 
István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény igazgatója, Virágné Bán Emma a 
60/2017. (II. 16.) Kt. határozat szerinti havi bruttó 37.400,- Ft összegű 
illetménykiegészítés mellett további bruttó havi 8.600,- Ft összegű 
illetménykiegészítésben részesüljön 2019. január 1-jétől visszamenőleg, és annak 
fedezetét a költségvetési szerv mindenkori költségvetésében biztosítja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Virágné Bán Emma igazgató 
kinevezésének módosítására. 
 
Határid ő: 2019. március 15. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 
    Önkormányzati Iroda 
 
 

Szabó Loránd 
         polgármester 


