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

 
452/2016. (XI. 24.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2017. december 31. 
Hosszabbítva: 2018. július 31., 2018. december 31., 2019. március 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda  
Feladat: 
A 66. hrsz.-ú ingatlanból fennmaradó terület telekegyesítéssel történő, versenyeztetés 
nélküli értékesítése a 67. hrsz.-ú ingatlan (Szabadság u. 3.) tulajdonosainak.  
Végrehajtás: 
Az adásvételi szerződés előkészítése megtörtént, azonban a telekalakítási eljárás még 
nem zárult le. Javaslom a határidő meghosszabbítását 2019. június 15-ig. 
 
133/2017. (III. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2017. június 30. 
Hosszabbítva: 2017. december 31., 2018. február 28., 2018. június 30., 2019. 
március 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. 
Végrehajtás: 
Az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés még nem történt meg. Javaslom a 
határidő meghosszabbítását 2019. augusztus 31-ig. 
  
397/2017. (IX. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2017. december 31. 
Hosszabbítva: 2018. június 30., 2018. december 31., 2019. március 31.  
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat: 
Vagyonkezelési szerződés megkötése a Szekszárdi Tankerületi Központtal. 
Végrehajtás: 
A szerződés megkötésére még nem került sor. Kérem a határidő meghosszabbítását 
2019. június 30-ig. 
 
502/2017. (XI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. március 31. – a 
képviselő-testület ismételt tájékoztatására 
Hosszabbítva: 2018. december 31., 2019. április 30. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A 61-es út vonatkozásában felmerült problémákkal kapcsolatban a város érdekeinek 
további képviselete a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel szemben, a megtett 
intézkedésekről szóló ismételt tájékoztató képviselő-testület elé terjesztése. 
Végrehajtás: 
Az intézkedésekről szóló tájékoztatót a jelen ülés 14. számú előterjesztése 
tartalmazza. 
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126/2018. (III. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. május 30. – 
adásvételi szerződés megkötésére 
Hosszabbítva: 2018. július 15., 2019. március 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A Deák Ferenc utca 13/B. szám alatti lakóház megvásárlására irányuló adásvételi 
szerződés megkötése.  
Végrehajtás: 
A szerződéskötés az ingatlan 7/21-ed tulajdoni hányadának adásvételére megtörtént. 
 
228/2018. (V. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. július 30. – 
adásvételi szerződés megkötésére 
Hosszabbítva: 2019. március 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A dombóvári 190/1 hrsz.-ú, Kakasdombi köz 6. szám alatti ingatlan megvásárlására 
irányuló adásvételi szerződés megkötése. 
Annak vizsgálata, hogy az ingatlan vételára elszámolható-e a TOP 4.3.1 -15-TL1-
2016-00004 számú projekt terhére. 
Végrehajtás: 
A szerződéskötés az ingatlan 156/160 tulajdoni hányadának adásvételére megtörtént. 
 
230/2018. (V. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. július 30. – 
adásvételi szerződés megkötésére 
Hosszabbítva: 2019. március 31. 
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: 
Az ügy összefügg a Hunyadi téri áruházi ingatlant érintő telekalakítással, amelyhez a 
helyi építési szabályzat javítása szükséges (a 11. számú előterjesztésben javasolt 
módosítás ezt is magában foglalja). Javaslom a határidő meghosszabbítását 2019. 
július 15-ig. 
 
294/2018. (VIII. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. október 31. – 
szerződések aláírására 
Hosszabbítva: 2018. december 31., 2019. március 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. 
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Végrehajtás: 
A szerződéstervezetek elkészültek, azok egyeztetés alatt állnak a kérelmezőkkel, 
feléjük április második felében a kért módosítások „véleményezési” anyaga már 
bemutatásra került. Kérem a határidő meghosszabbítását 2019. május 31-ig.  
 
302/2018. (VIII. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:  
2019. március 31. – a Radnóti utcai ebfuttató kialakítására  
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
Újdombóváron a Radnóti utcában ebfuttató kialakítása a képviselő-testület által 
kijelölt helyszínen. 
Végrehajtás: 
A kijelölt területet február végéig a Dombóvári Városgazdálkodási NKft. használta a 
START program keretében. A terület három oldalról körbekerített, azonban szükséges 
a negyedik oldal kerítéssel történő lehatárolása és a kiskapu kialakítása is. Javaslom a 
határidő meghosszabbítását 2019. május 31-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. 
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 
Feladat:  
A dombóvári vállalkozások számára összeállított gazdaságélénkítő csomag 
véglegesítéshez szükséges döntési javaslatok képviselő-testület elé terjesztése. 
Végrehajtás: 
Az építményadó-kedvezmény bevezetéséről, valamint annak lehetséges formájáról 
állásfoglalást kértünk a Tolna Megyei Kormányhivataltól. Az állásfoglalásban 
foglaltakra tekintettel szükségszerű a további egyeztetés, ezért a tervezett 
rendeletmódosítás képviselő-testület elé terjesztésére kérem a határidő 2019. május 
31-ig történő meghosszabbítását. 
 
347/2018. (X. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. november 15. – a 
szerződés aláírására 
Hosszabbítva: 2018. december 31., 2019. március 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 szerződéstervezet elkészült, egyeztetés alatt áll a kérelmezővel. Kérem a határidő 
meghosszabbítását 2019. május 31-ig.  
 
 



 
 

 5 

349/2018. (X. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. március 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A szennyvíztelep mellett található osztatlan közös tulajdonú, dombóvári 0329/23 
hrsz.-ú ingatlan tulajdoni helyzetének ingyenes vagyonátadásokkal történő rendezése 
érdekében az ingatlanban lévő tulajdonrészek ellenérték nélkül történő önkormányzati 
átvétele iránti igénybejelentés és a költségek viseléséről szóló nyilatkozat aláírása, a 
tulajdoni hányadok megszerzéséhez szükséges intézkedések, jognyilatkozatok és 
kötelezettségvállalások megtétele. 
Végrehajtás: 
A kapcsolatfelvétel és a szerződéstervezet egyeztetése az ajándékozó 
önkormányzatokkal megtörtént, viszont a szerződéskötésekre nem került sor jogi 
akadályok miatt. Javaslom a határidő meghosszabbítását 2019. szeptember 30-ig. 
 
356/2018. (X. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. november 30. – az 
eljárás megindítására 
Hosszabbítva: 2018. december 31., 2019. március 31. 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 
Feladat:  
Parkfenntartási szolgáltatás tárgyú közbeszerzési eljárás előkészítése és megindítása. 
Végrehajtás: 
A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, eredménytelenül zárult.  
 

360/2018. (X. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. januári rendes ülés – 
inkubátorház kialakításához szükséges költségek meghatározására 
Hosszabbítva: 2019. március 31. 
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 épület fűtésére, klimatizálására, internet ellátására vonatkozó árajánlatok 
bekérésre kerültek. Az egyik garázs/raktárhelyiség villamos energia almérővel történő 
felszerelése és a riasztórendszer szétválasztása megtörtént. A több mint egy évtizede 
nem használt víz-, és szennyvízhálózat nyomáspróbája április végéig megtörténik, 
ezután történhet meg a költségek meghatározására. Javaslom a határidő 
meghosszabbítását 2019. június 30-ig. 
 
379/2018. (XI. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. december 31. 
Hosszabbítva: 2019. március 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A Farkas Attila Uszodánál a Szenes Hannáról elnevezendő tér kialakítása érdekében a 
végleges tájépítészeti vázlattervek elkészíttetése. 
Végrehajtás: 
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A tér kialakításával kapcsolatos vázlattervek elkészültek. A tervek alapján a kivitelező 
kiválasztása megtörtént, valamint az építési munkák megindultak. Részletes 
vázlattervek nem készültek, azonban a helyszíni tervezői művezetés rendelkezésre áll 
a felmerülő kérdések tisztázása érdekében, így a végleges vázlattervek elkészítése, 
megrendelése nem volt indokolt. A kivitelezés befejezése április végéig megtörténik. 
 
391/2018. (XII. 10.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. december 31. - 
adásvételi szerződés megkötésére 
Hosszabbítva: 2019. március 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
Adásvételi szerződés megkötése a Kakasdombi köz 6. szám alatti ingatlan 4/160-ad 
tulajdonrészének megvásárlására. 
Végrehajtás: 
A vevővel nem sikerült felvenni a kapcsolatot, így a szerződés megkötésére nem 
került sor. Javaslom a határidő meghosszabbítását 2019. június 30-ig. 
 

422/2018. (XII. 20.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. január 31. – 
használatba adási szerződések megkötésére 
Hosszabbítva: 2019. március 15., 2019. április 15. 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
A Szuhay Sportcentrum térítésmentes használatának biztosításáról szóló szerződések 
megkötése az érintett sportszervezetekkel. 
Végrehajtás: 
Az érintett szervezetekkel a használatba adási szerződések aláírásra kerültek.  
 

1/2019. (I. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. január 30. – a 
közbeszerzési eljárások megindítására 
Hosszabbítva: 2019. március 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 projekt közbeszerzési dokumentációja továbbra is a Közreműködő Szervezetnél 
van ex-ante vizsgálaton. Amíg annak jóváhagyása nem érkezik meg, nem indítható el 
a közbeszerzés. Kérem a határidő meghosszabbítását 2019. május 31-ig. 
 
15/2019. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. április 16. – a 
címjegyzékben történő átvezetésre 
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 
Feladat:  
A Szenes Hanna tér új közterület-elnevezés átvezetése a címjegyzéken. 
Végrehajtás: 
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A Szenes Hanna tér rögzítve lett a központi címregiszterben. 
 
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 
Hosszabbítva: 2019. március 31. 
Feladat: 
A Baross utca 10. alatti lakóház lebontásának 2019. évi munkálataira irányuló javaslat 
képviselő-testület elé terjesztése. 
Végrehajtás: 
A bekért árajánlat és a minimálisan szükséges munkálatok egyeztetése miatt javaslom 
a határidő meghosszabbítását 2019. június 30-ig. 
 
28/2019. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. február 28. – a 
szőlőhegyi kerékpárút becsült kivitelezési költségeinek képviselő-testület elé 
terjesztésére 
Hosszabbítva: 2019. március 31. 
Végrehajtásért felelős: Jegyző, Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A szőlőhegyi kerékpárút becsült kivitelezési költségeinek képviselő-testület elé 
terjesztése 
Végrehajtás: 
A Képviselő-testület a 115/2019. (IV. 11.) Kt. határozatával elfogadta a szőlőhegyi 
kerékpárút kialakításának I. ütemét a 611-es számú főúttól a homokpusztai bekötőútig 
tartó szakaszban, és ennek megfelelően rendelte el a kivitelezésre irányuló 
közbeszerzési eljárás megindítását.  
 
35/2019. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:  
1. pont: 2019. március 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: 
A plakátok tartalma és tervezete még nem került véglegesítésre, ezért kérem a 
határidő meghosszabbítását 2019. május 31-ig. 
 
42/2019. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. március 14. – a 
támogatási szerződés megkötésére 
Hosszabbítva: 2019. március 31. 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesülettel a 2019. évi 
önkormányzati támogatásról szóló szerződés megkötése. 
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Végrehajtás: 
A támogatási szerződés aláírásra került. 
 
51/2019. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. március 31. – a 
támogatási szerződések aláírására 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
A sportcélú vállalkozások 2019. évi önkormányzati támogatására irányuló támogatási 
szerződések tartalmának jóváhagyása és aláírása. 
Végrehajtás: 
A támogatási szerződések megkötésre kerültek. 
 
64/2019. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:  
2019. március 31. – a támogatási szerződések megkötésére 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
A 2019. évi civil keretből a határozat szerint támogatásban részesített civil 
szervezetekkel a támogatási szerződések megkötése.  
Végrehajtás: 
A civil szervezetekkel a támogatási szerződések aláírásra kerültek. 
 

65/2019. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. március 31. 
Végrehajtásért felelős: Jegyző, Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A Dombóvári Városi Horgász Egyesülettel a Tüskei horgásztavak halgazdálkodási 
jogának haszonbérbe-, illetve a határozat szerinti területek bérbeadásáról szóló 
szerződés megkötése. 
Bérleti szerződés megkötése a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel a 
dombóvári 076 hrsz.-ú ingatlan meghatározott részének használatára vonatkozóan. 
Végrehajtás: 
A szerződéskötések megtörténtek. 
 

66/2019. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. április 6. – a 
rendezvénysorozat megvalósítására 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyző Iroda 
Feladat:  
A 2019. évi „Város Hete” rendezvénysorozat programjainak megszervezése, a 
szükséges intézkedések és kötelezettségvállalások megtétele. 
Végrehajtás: 
A Város Hete programsorozat sikeresen lezajlott. 
 
67/2019. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. április 1. – a 
szerződésmódosítás aláírására 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
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A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 
módosításának aláírása. 
Végrehajtás: 
A szerződésmódosítás aláírása megtörtént. 
 
70/2019. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. március 31. – a 
támogatási szerződések megkötésére 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyző Iroda 
Feladat:  
Támogatási szerződések megkötése a 2019. évi sporttámogatási keretből részesülő 
dombóvári sportszervezetekkel. A Jumpers Dombóvári Kötélugró Egyesület számára 
a Szuhay Sportcentrum térítésmentes létesítményhasználatát biztosító megállapodás 
megkötése.  
Végrehajtás: 
A támogatási szerződések megkötésre kerültek, ahogyan a használatba adási 
szerződés is. 
 

72/2019. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. évi városi ünnepség 
gálaműsora – a kitüntetés átadására 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat:  
Dr. Mutschler Ferenc részére a Pro Oppido Dombóvár díszpolgári cím 2019. évi 
adományozásával kapcsolatos intézkedések és kötelezettségvállalások megtétele. 
Végrehajtás: 
A 2019. április 6-i Városi Gálán a díszpolgári címmel járó oklevelet és az aranygyűrűt 
átadtam a kitüntetett unokája részére. 
 

73/2019. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. évi városi ünnepség 
gálaműsora – a kitüntetés átadására 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat:  
Gerd Mannuss részére a Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye kitüntetés 2019. évi 
adományozásával kapcsolatos intézkedések és kötelezettségvállalások megtétele. 
Végrehajtás: 
A 2019. április 6-i Városi Gálán a kitüntetés átadásra került. Az oklevelet német 
nyelvű változatban is elkészíttettem. 
 

74/2019. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. évi városi ünnepség 
gálaműsora – a kitüntetés átadására 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat:  
Kiszler András részére a Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye kitüntetés 2019. évi 
adományozásával kapcsolatos intézkedések és kötelezettségvállalások megtétele. 
Végrehajtás: 
A 2019. április 6-i Városi Gálán a kitüntetés átadásra került. 
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75/2019. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. évi városi ünnepség 
gálaműsora – a kitüntetés átadására 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat:  
Keppel Andrásné részére a Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye kitüntetés 2019. 
évi adományozásával kapcsolatos intézkedések és kötelezettségvállalások megtétele. 
Végrehajtás: 
A 2019. április 6-i Városi Gálán a kitüntetés átadásra került. 
 

76/2019. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. évi városi ünnepség 
gálaműsora – a kitüntetés átadására 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat:  
Varga Jánosné részére a Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye kitüntetés 2019. évi 
adományozásával kapcsolatos intézkedések és kötelezettségvállalások megtétele. 
Végrehajtás: 
A 2019. április 6-i Városi Gálán a kitüntetés átadásra került. 
 

77/2019. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. évi városi ünnepség 
gálaműsora – a kitüntetés átadására 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat:  
Kovácsné Lébényi Klára részére a Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye kitüntetés 
2019. évi adományozásával kapcsolatos intézkedések és kötelezettségvállalások 
megtétele. 
Végrehajtás: 
A 2019. április 6-i Városi Gálán a kitüntetés átadásra került. 
 

79/2019. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. évi városi ünnepség 
gálaműsora – a kitüntetés átadására 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat:  
A „REHA-COPRUS” Kft. részére az Ivanich Antal-díj 2019. évi adományozásával 
kapcsolatos intézkedések és kötelezettségvállalások megtétele. 
Végrehajtás: 
A 2019. április 6-i Városi Gálán a kitüntetés átadásra került. 
 

80/2019. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. évi városi ünnepség 
gálaműsora – a kitüntetés átadására 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat:  
Göblyös Csenge részére a Buzánszky Jenő-díj 2019. évi adományozásával 
kapcsolatos intézkedések és kötelezettségvállalások megtétele. 
Végrehajtás: 
A 2019. április 6-i Városi Gálán a kitüntetés átadásra került. 
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81/2019. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. évi városi ünnepség 
gálaműsora – a kitüntetés átadására 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat:  
Kalocsa Lilla Anna részére az Ambrus Sándor-díj 2019. évi adományozásával 
kapcsolatos intézkedések és kötelezettségvállalások megtétele. 
Végrehajtás: 
A 2019. április 6-i Városi Gálán a kitüntetés átadásra került. 
 

82/2019. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. évi városi ünnepség 
gálaműsora – a kitüntetés átadására 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat:  
Tóth Klaudia részére a dr. Péter Gyula-díj 2019. évi adományozásával kapcsolatos 
intézkedések és kötelezettségvállalások megtétele. 
Végrehajtás: 
A 2019. április 6-i Városi Gálán a kitüntetés átadásra került. 
 

83/2019. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. évi városi ünnepség 
gálaműsora – a kitüntetés átadására 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat:  
A Tinódi Ház és az ott működő közösségek részére a Dombóvár Elismert Közössége 
Díj 2019. évi adományozásával kapcsolatos intézkedések és kötelezettségvállalások 
megtétele. 
Végrehajtás: 
A 2019. április 6-i Városi Gálán a kitüntetés átadásra került. 
 

88/2019. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal – a 
szerződésmódosítás aláírására 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés 2020. március 31-ig történő meghosszabbítása. 
Végrehajtás: 
A szerződésmódosítás aláírásra került. 
 
89/2019. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal – a közzétételre 
Végrehajtásért felelős: Jegyző, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 
Feladat: 
1.: Az Önkormányzat 2019. évi Közbeszerzési Tervének jogszabályok szerinti 
közzététele. 
2.: Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet Közbeszerzési Tervének 
jogszabályok szerinti közzététele. 
Végrehajtás: 
1. Az Önkormányzat 2019. évi Közbeszerzési Tervét az Elektronikus Közbeszerzési 
Rendszerben (EKR) és a város honlapján is közzétettük. 
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2. Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2019. évi Közbeszerzési Tervét 
az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) közzétettük. 
 
91/2019. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. április 1. – a 
pótbefizetés teljesítésére 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
Feladat:  
A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére 15.000.000,- Ft összegű 
pótbefizetés teljesítésével kapcsolatos intézkedések megtétele. 
Végrehajtás: 
Az önkormányzat a pótbefizetést teljesítette. 
 
97/2019. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
Feladat:  
A Dombóvári Focisuli Egyesület részére a 2019. év előtt megkötött támogatási 
szerződések alapján járó sporttámogatások visszatartott részének és az emiatt 
felmerült egyéb járulékos költségek kifizetése. 
Végrehajtás: 
Az Egyesület részére a sporttámogatást átutalta az önkormányzat, az ügyvédi díjak 
kapcsán egyeztetést kértem. 
 
98/2019. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. április 10. – a 
támogatási szerződés megkötésére 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
Feladat:  
Támogatási szerződés megkötése a Tinódi Ház Nonprofit Kft.-vel a foglalkoztatási 
programokban való részvételéhez szükséges saját forrás biztosításáról. 
Végrehajtás: 
A támogatási szerződés megkötésre került. 
 
99/2019. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. április 15. – a 
szükséges intézkedések megtételére 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
A Dombóvár Kártyával rendelkezők részére nordic walking túrabotok kaució 
ellenében való térítésmentes kölcsönzésének biztosításával összefüggő intézkedések 
megtétele. 
Végrehajtás: 
A nordic walking botok Dombóvár Kártyával történő térítésmentes kölcsönzésének 
lehetősége április 15-től biztosított a lakosság számára. 
 
100/2019. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. április 2. - 
értesítésre 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
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A Városgazdálkodási Nonprofit Kft. értesítése arról, hogy az Önkormányzattal kötött 
közszolgáltatási szerződés alapján gondozza a Radnóti utcai 4591 hrsz.-ú ingatlan 
ebfuttatón kívüli részét csemegekukorica termesztése céljából. 
Végrehajtás: 
Az értesítés megtörtént. 
 
102/2019. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. március 31. – a 
támogatási szerződés megkötésére 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
Támogatási szerződés megkötése Az Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvánnyal az új 
zongora megvásárlásához nyújtott támogatásról. 
Végrehajtás: 
A szerződést kézjegyemmel láttam el. 
 
116/2019. (IV. 11.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal – a módosított 
terv közzétételére 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 
Feladat:  
Az önkormányzat módosított 2019. évi Közbeszerzési Tervének jogszabályok szerinti 
közzététele. 
Végrehajtás: 
A módosított közbeszerzési tervet az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) 
és a város honlapján is közzétettük. 
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A POLGÁRMESTER ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT 
DÖNTÉSEI 

(2019. március) 
 

 
Szociális ügyekben 
 
 

Települési támogatás 
 

- Lakhatásra - megállapítás             9 
                           

 
-    Rendkívüli élethelyzetre/ pénzbeli megállapítás 13 
 Elutasítás 1 
 
-    Rendkívüli élethelyzetre/ természetbeni megállapítás 51 
 

  
-    Gyermek születésének támogatása 7 

 
-    Szociális célú tűzifa 2 
 
- Bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása 19  
  

 
 

   
Lakásügyekben: 
 
Bérlőkijelölés             1 
 
Lakásszerződés hosszabbítás             2  
 Elutasítás   1 
 
Szociális bérlakást igénylők nyilvántartásába vétel   7 
 Elutasítás   1 
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Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet 13. § (5) bekezdése alapján 

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

kapcsolatban kért tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást a földgázbekötés 
tervezési munkálataihoz: Zrínyi u. 32/b. és 58.,  Vak Bottyán utcában található 
4560 hrsz., Petőfi u. 12., Ibolya u. 11.,  Gárdonyi u. 8., Csokonai u. 82., 
Erzsébet u. 99., VII. u. 8., Csiky G. u. 2., Sellő u. 35., Ősz u. 15., 32. és 37., 
Gyöngyvirág krt. 24., Harangvirág u. 22., Séta u. 15., Alkonyat u. 1., 7., 
Köztársaság u. 3., Rákóczi u. 22., 44/a., 54., 90., 103., József A. u. 14. és 24.,  
Radnóti u. 64., V. u. 30., VI. u. 30., Bajcsy-Zs. u. 15., 

  
- Az SMHV Energetika Kft. a Dombóvár, Erzsébet u. 79. az I. u. 49. és a Dőry 

H. utcánál található 3840/2 hrsz. szám alatti ingatlan villamos energiával való 
ellátásának tervezési munkálataihoz kapott hozzájárulást a 329/3 hrsz.-ú kivett 
járda, a 3817 hrsz.-ú és a 3412 hrsz.-ú közterület megnevezésű ingatlan 
kapcsán. 

 
- Nagy Sándor tervező a szőlőhegyi városrészen található 0378/24 hrsz.-i szám 

alatti ingatlan ivóvízbekötésének tervezési és engedélyezései munkálataihoz 
kért és kapott hozzájárulást 0379 hrsz.-on kivett saját használatú útként 
nyilvántartott ingatlanokra vonatkozóan.  
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A JEGYZŐ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEI  
(2019. március)  

 

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

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

 
2019. március 

 
Humán Bizottság 
 
A bizottság nem hozott döntést átruházott hatáskörben. 
 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 
A 59/2019. (III. 7.) számú határozatával a Helytörténeti Gyűjtemény felújítására 
lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről döntött. 
 
A 60/2019. (III. 7.) számú határozatával a Bölcsőde felújítására lefolytatott 
közbeszerzési eljárás eredményéről döntött. 
 
A 78/2019. (III. 27.) számú határozatával a 2019. évi járdaprogramban való 
részvételre benyújtott kérelmek elbírálásáról döntött. 
 
A 79/2019. (III. 27.) számú határozatával László György önkormányzati képviselő 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége ellenőrzése kapcsán hozott döntést. 
 
 
A bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvek megtekinthetőek az Önkormányzati 
Irodán. 
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Tájékoztatás a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
 
Tájékoztató a képviselők éves beszámolási kötelezettségének teljesítéséről 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § 
(2) bekezdés k) pontja értelmében az önkormányzati képviselő köteles kapcsolatot 
tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást 
nyújt képviselői tevékenységéről.  
 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete (SZMSZ) értelmében 
a választópolgárokkal való kapcsolattartásra a fogadóóra szolgál, a képviselői 
tevékenységéről szóló éves tájékoztatás formáját a képviselő pedig maga határozza 
meg, annak az önkormányzati honlapon is eleget tehet. 
 
A tájékoztatásra a 7200 közéleti lapban is van lehetőség, mellyel idén öt képviselő élt 
és számolt be a tavalyi évi tevékenységéről. A többiektől tájékoztatást kértem, hogy a 
tájékoztatási kötelezettségnek miként tettek eleget. Amennyiben a válaszok 
megérkeznek, akkor arról a következő rendes ülésen adok számot. 
 
Tájékoztatás önkormányzati delegáció német testvérvárosba történő utazásáról 
 
Dombóvár Város Önkormányzata meghívást kapott német testvérvárosától, Kernen 
im Remstal önkormányzatától a településen megrendezésre kerülő nagyszabású 
Kertészeti Kiállításra. Az eseményen a német település összes testvérvárosi és 
külkapcsolati partnere képviselteti magát. 
 
Dombóvárról összesen 6 fő utazik a 2019. május 17-19-ig tartó rendezvénysorozatra. 
Három fő az önkormányzat és hivatala (Szabó Loránd polgármester, dr. Szabó Péter 
jegyző, Berta János önkormányzati képviselő), három fő pedig a Dombóvár-Kernen 
I.R. Baráti Kör tagjai közül. 
 
Az utazás kisbusszal történik, melynek bérleti költsége, illetve a jegyző és az 
önkormányzati képviselő napidíja terheli az önkormányzati költségvetést, mely az 
önkormányzat 2019. évi költségvetésének külkapcsolati keretéből kerül 
finanszírozásra. A szállást és az egyéb ellátást a testvérváros biztosítja a résztvevők 
számára. 
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Döntést igénylő, kisebb jelentőségű ügyek 
 

A Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája körüli közterület 
megfigyelésére szolgáló kamerarendszer megvalósítására jóváhagyott keretösszeg 
módosítása 
 
A Képviselő-testület a 101/2019. (III. 28.) Kt. határozatával döntött a Dombóvári 
Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája körüli közterület városi térfigyelő 
kamerákkal történő megfigyeléséről. Az informatív árajánlatok alapján a kivitelezés 
becsült költsége bruttó 381.000,-Ft volt, a döntésben is ez került rögzítésre. A 
beérkezett hivatalos árajánlat alapján azonban a kivitelezés 837.692,- Ft-ba kerül, 
ezért a feladat elvégzésére biztosított keretösszeget módosítani szükséges. 
 
A Pannónia út 7. szám alatti üzlethelyiség bérbeadási feltételének meghatározása 
 
A Pannónia út 7. szám alatti 118 m2-es üzlethelyiséget (1040/2 hrsz.) a dombóvári 
távhőszolgáltató 2007 szeptembere óta bérli, a bérlő jelenleg a DOMBÓVÁRHŐ Kft. 
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. 
(VI. 29.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdése szerint a bérbeadó a nem lakás 
céljára szolgáló helyiséget csak pályázati eljárás lefolytatása után, legfeljebb 5 évi 
időtartamra adhatja bérbe, ha a bérlő 3 havi bérleti díjat a szerződéskötéskor letétbe 
helyez. 
 
A Dombóvári Városgazdálkodási NKft. által 2014.01.01-től 2018.12.31-ig fennálló 
bérleti szerződés kaució befizetéséről nem rendelkezett. Bérlő kérelmezte a szerződés 
2019.12.31-ig történő meghosszabbítását és a kaució befizetésének elengedését. A 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által megállapított bérleti díj 1.500,- Ft/m2/hó, 
vagyis havonta 177.000,- Ft.   
 
A hosszú ideje fennálló bérleti jogviszonyra tekintettel javaslom a kaució elengedését, 
amelynek kifizetése nem anyagi, hanem inkább adminisztratív tehet jelent a bérlőnek. 
 
Kedvezményes bérleti díj meghatározása a gyógyúszás tekintetében a Farkas Attila 
Uszodában 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 31/2019 (I. 31.) Kt. 
határozatával döntött arról, hogy a Farkas Attila Uszoda hasznosítása során 
alkalmazott szolgáltatások egészüljenek ki az úszósávok igénybevételének 
lehetőségével, és a sávdíjat bruttó 3.000,- Ft/óra, a teljes uszoda igénybevételét bruttó 
pedig 12.000,- Ft/óra összegben határozta meg 2019. február 1-től. 
 
Az uszodában hétvégente 8 órától 11 óráig gyógyúszás vehető igénybe. Sinka Szilvia 
gyógypedagógus, aki hosszú évek óta tartja városunkban a gyógyúszást, eddig 512 
Ft+áfa/óra/fő díjat fizetett a Vízmű Kft., majd az önkormányzat felé az uszoda teljes 
használatáért. A bérleti díj megfizetésére a gyógypedagógus a szolgáltatást igénybe 
vevő gyerekektől 4100 Ft/hó/fő díjat szedett. Az uszoda új szolgáltatásainak 
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bevezetése előtt és az azóta eltelt időben is többször egyeztettem Sinka Szilviával, aki 
jelezte önkormányzatunk felé, hogy a február 1-től bevezetett új bérleti díjat annak 
ellenére sem képes kigazdálkodni, hogy az önkormányzat által megemelt szolgáltatási 
árak kompenzálására a gyógyúszásra járó gyerekektől beszedett díjat 5500,- Ft-ra 
emelte. Ennek enyhítésére a Képviselő-testület a szociális ellátásokról szóló 8/2015. 
(II. 20.) önkormányzati rendeletének február 28-i ülésén történő módosításával 
bevezetett egy új települési támogatási formát, mely 3.000,- Ft összegű költségtérítést 
nyújt a gyógyúszás bérleti díjához Dombóvár város közigazgatási területén 
lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen ott élő 18. életévét be nem töltött gyermek 
számára.  
 
A fentiek ismeretében javaslom, hogy a gyógyúszás tekintetében a teljes uszoda 
igénybevételének bérleti díját bruttó 7.600,- Ft-ban határozza meg a Képviselő-
testület. 
 
Az önkormányzati tulajdonban lévő Pataki utcai építési telkek nm2 árának módosítása 
 
A Pataki Ferenc utcában található - a Dombóvári Ifjúsági Sporttelep déli részén 
telekalakítással létrejött - 16 db ingatlan építési teleknek való kijelöléséről a 
440/2017. (X.12.) Kt. határozatában döntött a testület. 
 
Az önkormányzat az ingatlanok víz-, és szennyvízbekötését és a közvilágítást 
kiépítette, valamint az út minimális (zúzottköves) kialakítását elvégeztette, és a telkek 
értékesítéséhez önkormányzati vissza nem térítendő támogatást is biztosított. 
Mindezek ellenére az értékesítés nem járt sikerrel, egyetlen telek sem került eladásra a 
folyamatos hirdetés ellenére, amelynek a legfőbb oka az ingatlanok magas vételára – 
az érdeklődők visszajelzése szerint –, továbbá az Újdombóváron megvásárolható 
telkek miatti kínálatnövekedés.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozata szerint a vételár az északi telkek esetén 
6.000, Ft/m2 + áfa, a déli telkek esetén 7.100, Ft/m2 + áfa. A 679 - 818 m2 nagyságú 
telkek vételára így 5.387 ezer és 7.375 ezer Ft között van jelenleg.  

 
Az önkormányzati bevételek növelése és a telek értékesítése érdekében javaslom a 
vételárnak az áfa összegével történő csökkentését.  
 
A parkfenntartási feladatok elvégzésére szóló hatályos szerződés ismételt átmeneti 
jellegű meghosszabbítása 
 
A Képviselő-testület a 23/2019. (I. 31.) Kt. határozatával meghosszabbította a 2016. 
február 1. napjától hatályos, a TAGE-VLN-nal, mint nyertes közös ajánlattevőkkel 
kötött „Parkfenntartási szolgáltatás, valamint gyalogos és kerékpáros 
közlekedőfelületek tisztítási, hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkái Dombóvár 
egyes közterületein” elnevezésű szerződést a közbeszerzési eljárás lefolytatásáig, 
illetve a nyertes ajánlattevővel való szerződés hatályba lépéséig, de legkésőbb 2019. 
április 30. napjáig. 
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A közbeszerzési eljárás sajnos eredménytelenül zárult, és újabb eljárás lefolytatása 
válik szükségessé. Emiatt javaslom a hatályos szerződés további meghosszabbítását 
átmeneti jelleggel 2019. június 30-ig. 
 
A volt Korona Szálló felhasználási koncepciótervének kidolgozásához fedezet 
biztosítása 

A Képviselő-testület a 212/2018. (V. 31.) Kt. határozatával döntött a volt Korona 
Szálló épületével kapcsolatos intézkedésekről, melynek keretében a Képviselő-
testület felhatalmazott, hogy a főépítésszel együttműködve kezdeményezzem az 
épület műemléki értéknyilvántartásból való törlését, továbbá elrendelte felhasználási 
koncepcióterv kidolgoztatását. A munka elkészítésére bruttó 500.000,- Ft összeget 
biztosított az önkormányzat 2018. évi költségvetéséből a testület.  
 
A Korona Szálló épülete jelenleg országos műemléki védettségi besorolás alatt áll 
(műemléki törzsszám: M11258), ezért elbontása nem lehetséges, felújítása pedig 
rendkívül költséges. A védettség megszüntetésére az önkormányzat többszöri 
próbálkozása ellenére sem született pozitív döntés. Az ingatlan hasznosítására az 
elmúlt években több elképzelés született; 2013-ban az Ivanich-terv részeként 
Sebestyén Péter DLA és Faltusz Csaba terveztek „Önfenntartó Innovációs Központot” 
a meglévő védett épület megtartásával. Ezt követően Dunai József építész egy másik 
koncepció mentén haladva - bízva az épület teljes védettségének megszüntetésében – 
az ingatlan szabadtéri központként való hasznosításán dolgozott. Az új elgondolás 
meghagyja a meglévő épület főhomlokzatát és ahhoz kapcsolódóan néhány méter 
mélységben az épületet az új működéshez szükséges kiszolgáló funkciók számára. 
 
Októberben az épület műemléki védettségének megszüntetésére vonatkozó kérelem 
került benyújtásra a Miniszterelnökséghez, amelyre érdemi döntés a mai napig nem 
érkezett. Az eljárás elhúzódása miatt nem került sor a tavalyi évben a koncepcióterv 
kidolgozására, így az arra biztosított bruttó 500.000,- Ft összeg nem került 
felhasználásra.  
 
Az újonnan készülő koncepcióterv Dunai József építész előzetes tervei alapján 
kerülne megrendelésre, amely során kiemelt figyelmet szánunk a műemléki 
védettségű épület műemléki megjelenésének megtartására a hozzá közvetlenül 
kapcsolódó, rehabilitáció alatt álló közterület irányából (főhomlokzat eredeti 
megjelenése megtartása mellett), az új szerkezetek (tartószerkezeti megtámasztás, 
illetve új funkciók kapcsán) egyértelmű megkülönböztetésére a meglévő 
szerkezetektől, valamint az csökkentett tervezési (kevesebb kiszolgáló egységgel) és 
műszaki tartalommal kerülhet kidolgozásra. 
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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 502/2017. 
(XI. 30.), 126/2018. (III. 29.), 228/2018. (V. 31.), 356/2018. (X. 26.), 379/2018. 
(XI. 29.), 422/2018. (XII. 20.), 15/2019. (I. 31.), 28/2019. (I. 31.), 42/2019. (II. 
28.), 51/2019. (II. 28.), 64/2019. (II. 28.), 65/2019. (II. 28.), 66/2019. (II. 28.), 
67/2019. (II. 28.), 70/2019. (II. 28.), 72/2019. (II. 28.), 73/2019. (II. 28.), 74/2019. 
(II. 28.), 75/2019. (II. 28.), 76/2019. (II. 28.), 77/2019. (II. 28.), 79/2019. (II. 28.), 
80/2019. (II. 28.), 81/2019. (II. 28.), 82/2019. (II. 28.), 83/2019. (II. 28.), 88/2019. 
(III. 28.), 89/2019. (III. 28.), 91/2019. (III. 28.), 97/2019. (III. 28.), 98/2019. (III. 
28.), 99/2019. (III. 28.), 100/2019. (III. 28.), 102/2019. (III. 28.), 116/2019. (IV. 
11.) Kt. határozat végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 2019. márciusban 
hozott döntésekről. 
 

2. az alábbi lejárt végrehajtási határidejű Kt. határozatok végrehajtási határidejét a 
következők szerint meghosszabbítja: 
 
2019. május 31-ig: 294/2018. (VIII. 30.), 302/2018. (VIII. 30.), 325/2018. (IX. 

27.), 347/2018. (X. 26.), 1/2019. (I. 14.), 35/2019. (I. 31.), 
2019. június 15-ig: 452/2016. (XI. 24.), 
2019. június 30-ig: 397/2017. (IX. 28.), 360/2018. (X. 26.), 391/2018. (XII. 10.), 

26/2019. (I. 31.), 
2019. július 15-ig: 230/2018. (V. 31.), 
2019. augusztus 31-ig: 133/2017. (III. 30.), 
2019. szeptember 30-ig: 349/2018. (X. 26.). 

 
II. Határozati javaslat 

a Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája körüli közterület 
kamerarendszerének megvalósítására jóváhagyott keretösszeg módosításáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 101/2019. (III. 28.) Kt. 
határozatában a Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája (Dombóvár, 
III. utca 34.) körüli közterület megfigyelésére szolgáló térfigyelő kamerák kiépítésére 
az önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére biztosított nettó 300.000,- Ft 
keretösszeget bruttó 840.000,- Ft keretösszegre módosítja  
 

III. Határozati javaslat 
a Pannónia út 7. szám alatti üzlethelyiség bérbeadási feltételének 

meghatározásáról 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Pannónia 
út 7. szám alatti üzlethelyiség DOMBÓVÁRHŐ Kft. részére történő bérbeadására a 3 
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havi bérleti díjnak megfelelő összegű kaució megfizetése nélkül kerüljön sor 2019. 
december 31-ig. 
 

IV. Határozati javaslat 
a Farkas Attila Uszoda gyógyúszás céljára történő kedvezményes bérbeadásáról 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 

Farkas Attila Uszodában a bérleti díj a gyógyúszás tekintetében a teljes uszoda 
igénybevételére vonatkozóan bruttó 7.600,- Ft/óra összegben kerüljön 
alkalmazásra visszamenőleges hatállyal 2019. április 1-től. 

 
2. A Képviselő-testület a 2019. április 1-jét megelőző időszakra a gyógyúszás 

tekintetében a 31/2019 (I. 31.) Kt. határozattal bevezetett díjtételek előtti 
díjszabást rendeli alkalmazni, mely 512, -Ft+áfa/fő/óra. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés tartalmának 
jóváhagyására és aláírására. 
 
Határid ő: 2019. április 30. – a bérleti szerződés aláírására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
 

V. Határozati javaslat 
a Pataki utcai építési telkek árának módosításáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pataki Ferenc utcában 
található, 16 db építési telek értékesítési árát az alábbiak szerint határozza meg:  
 

a) az északi, szolgalmi joggal terhelt ingatlanok esetében: nettó 4.800,- Ft/m2 + áfa 
b) a déli, tehermentes ingatlanok esetében: nettó 5.600,- Ft/m2 + áfa, 

 
Határid ő: 2019. május 10. – a honlapon történő közzétételre 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda  
 

VI. Határozati javaslat 
a „Parkfenntartási szolgáltatás, valamint gyalogos és kerékpáros 

közlekedőfelületek tisztítási, hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkái 
Dombóvár egyes közterületein” elnevezésű vállalkozási keretszerződés 

meghosszabbításáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. február 1. napjától 
hatályos, a TAGE-VLN-nal, mint nyertes közös ajánlattevőkkel kötött 
„Parkfenntartási szolgáltatás, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedőfelületek 
tisztítási, hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkái Dombóvár egyes 
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közterületein” elnevezésű szerződést átmeneti jelleggel 2019. június 30. napjáig 
változatlan tartalommal meghosszabbítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás tartalmának 
jóváhagyására és megkötésére. 

Határid ő: 2019. április 30. – a szerződés meghosszabbítására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 
VII. Határozati javaslat 

a volt Korona Szálló felhasználási koncepciótervének kidolgozásáról 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bruttó 300.000,- Ft 
keretösszeget biztosít a volt Korona Szállót magában foglaló, Arany János tér 5. alatti 
ingatlan szabadtéri központtá való átalakítására - az épület főhomlokzatának 
megtartásával - és jövőbeni felhasználására vonatkozó koncepcióterv megrendelésére 
az önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a koncepcióterv elkészítésére 
szóló szerződés tartalmának jóváhagyására és megkötésére. 
 
Határid ő: 2019. június 30. – a koncepcióterv elkészíttetésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda  
 
 

Szabó Loránd 
         polgármester 


