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

 
I.  Szeptember 15. és október 15. között lejárt határidejű határozatok 
 
36/2018. (I. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. április 2. – értéktári 
kiadvány megjelentetésére 
Hosszabbítva: 2018. július 31., 2018. december 31., 2019. május 31., 2019. 
szeptember 30. 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat: 
A dombóvári helyi és a natúrparki tájegységi értékeket bemutató értéktári kiadvány 
elkészítésével, illetve megjelentetésével kapcsolatos intézkedések és 
kötelezettségvállalások megtétele. 
Végrehajtás: 
A feladat végrehajtása nem történt meg, azonban a 2019. szeptemberében megjelent 
natúrparki turisztikai térkép megjelenésével a feladat végrehajtása már nem indokolt. 
Kérem a határozat visszavonását. 
 
265/2018. (VI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. augusztus 31. – 
koncepcióterv elkészíttetésére 
Hosszabbítva: 2018. november 30., 2019. február 28., 2019. április 30., 2019. 
szeptember 30. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
1. Kapcsolatfelvétel a Pécsi Egyházmegyével annak érdekében, hogy a szőlőhegyi 
Szent Anna kápolna területének tereprendezésére közösen egy koncepcióterv kerüljön 
kidolgozásra.  
2. A Pécsi Egyházmegyével együttműködve a koncepcióterv elkészíttetése. 
Végrehajtás: 
1-2.: Az önkormányzat és a Pécsi Egyházmegye által is jóváhagyott koncepcióterv 
elkészült. Tervezői kapacitás hiányában azonban a továbbtervezési munkák nem 
kezdődtek meg. Kérem a határidő meghosszabbítását 2019. december 31-ig. 
 
301/2018. (VIII. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. április 30.  – a 
kivitelezés lebonyolítására 
Hosszabbítva: 2019. szeptember 30. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskolának helyet adó 
ingatlan keleti oldalán lévő belső parkolóból telekalakítással létrejövő területen új – 
megfelelő számú lekötés esetén zárt – parkoló kialakítása, ezt követően a Tinódi Ház 
keleti oldalán 5 db parkolóhely megszüntetése, az így felszabaduló terület 
növényesítése, valamint további 1 db mozgáskorlátozott parkolóhely kialakítása. 
Végrehajtás: 
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A parkoló kialakításához szükséges telekalakítás befejeződött. A sorompó 
felállításához szükséges villamos-energia biztosítása a szolgáltatótól megrendelésre 
került. Kérem a határidő meghosszabbítását 2019. december 31-ig. 
 
302/2018. (VIII. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. március 31.– a 
Radnóti utcai ebfuttató kialakítására  
Hosszabbítva: 2019. május 31., 2019. szeptember 30. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
Újdombóváron a Radnóti utcában ebfuttató kialakítása a képviselő-testület által 
kijelölt helyszínen. 
Végrehajtás: 
A feladat elvégzéséhez több idő szükséges, kérem a határidő meghosszabbítását 2019. 
december 31-ig. 
 
349/2018. (X. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. március 31.  
Hosszabbítva: 2019. szeptember 30. 
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: 
Az 51 résztulajdonnal rendelkező önkormányzat megkeresése megtörtént. 20 
önkormányzat jelezte, hogy a tulajdonrészét elajándékozná, a többi önkormányzat a 
tulajdonrészt inkább eladná, illetve nem is foglalkozott a megkereséssel. A 
szerződéstervezet elkészült és a felek részére megküldésre került. Egyes 
önkormányzatok szerződésmódosítást kértek a nemzeti vagyonra vonatkozó törvényi 
előírásoknak való megfelelőség érdekében. Az új szerződéstervezet készítése 
folyamatban van. A határidő meghosszabbítását kérem 2019. december 31-ig. 
 
22/2019. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. április 30. – a 
beruházás megvalósítására 
Hosszabbítva: 2019. szeptember 30. 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda, Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A Nappali Melegedő és Népkonyhának 2019. május 1-jétől a Szabadság utca 8. alatti 
épületben való elhelyezéséhez szükséges, a képviselő-testület által jóváhagyott 
átalakítás és felújítás megvalósítása. 
Végrehajtás: 
A vállalkozói szerződés értelmében az átadás időpontja 2019. november 13. volt. A 
műszaki átadás-átvétel október 7-én megtörtént. Az illetékes hatóságok 2019. 
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november 4-én tartottak helyszíni ellenőrzést az ingatlanban, az intézmény az üzembe 
helyezési engedélyt megkapta. 
 
49/2019. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:  
2019. júniusi rendes ülés – a 2019. II. félévére tervezett felújítások képviselő-testület 
elé terjesztése 
Hosszabbítva: 2019. szeptember 30. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
Az önkormányzati bérlakásokat érintően a 2019. II. félévére tervezett felújításokra 
vonatkozó javaslat képviselő-testület elé terjesztése. 
Végrehajtás: 
A bérlakásokat érintő felújításokra vonatkozó javaslatot 2019. szeptemberében 
tárgyalta a Képviselő-testület. 
 
107/2019. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. április 30. 
Hosszabbítva: 2019. szeptember 30. 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
Társadalmi akcióként aláírásgyűjtés megszervezése a határozat szerinti négy állami 
beruházás mielőbbi megvalósulása érdekében, a szükséges intézkedések és 
kötelezettségvállalások megtétele. 
Végrehajtás: 
Az aláírásgyűjtés 2019. szeptember 30-án zárult.  
 
109/2019. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. május 31. – a 
tájékoztató és a javaslatok előterjesztésére 
Hosszabbítva: 2019. szeptember 30. 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
A Képviselő-testület tájékoztatása az önkormányzati támogatásban részesülő 
sportszervezetek törvényes működésének ösztönzése érdekében kezdeményezett és 
lefolytatott egyeztetések eredményéről, az együttműködést megtagadó szervezetek 
vonatkozásában javaslattétel további intézkedések megtételére. 
Végrehajtás: 
2019. májusában az önkormányzat egyeztető fórumot tartott a sportszervezetek 
részére, mely során a sporttörvény és a civil törvény törvényes működésére vonatkozó 
rendelkezéseit ismertette dr. Kutas Péter ügyvéd a megjelentekkel. Ezt követően az 
önkormányzathoz az egyesületek részéről nem érkezett visszajelzés a szükséges 
intézkedések megtételéről. 
 
134/2019. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. szeptember 30. – a 
határozatban foglaltak végrehajtására 
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda, Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
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A szociális alapon igényelhető kaszálás igénybevételére benyújtott pályázatok 
elbírálása, a feltételeknek megfelelő kérelmezőknél a kaszálások elvégzése. 
Végrehajtás: 
Az Önkormányzathoz beérkezett igényeket a Dombóvári Városgazdálkodási NKft. 
részére átadtuk, a kaszálások megtörténtek. 
 
183/2019. (V. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. szeptember 30. – a 
műszaki tartalom, a költségek és a tervek képviselő-testület elé terjesztése 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A Radnóti utcai műszaki állomás megfelelő közúti megközelítéséhez kapcsolódóan a 
Radnóti utca útburkolatának helyreállítása, illetve a Borsos Miklós utcától a Móra 
Ferenc utcáig tartó szakaszának kiszélesítése érdekében a megvalósítás műszaki 
tartalmának és költségeinek vizsgálata, a vizsgálat eredményének képviselő-testület 
elé terjesztése. 
Végrehajtás: 
A Képviselő-testület a szeptember végi rendes testületi ülésen tárgyalta és elfogadta a 
Radnóti utca kiszélesítésére vonatkozó javaslatot.  
 
217/2019. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. augusztus 31. – a 
beszerzési eljárás lefolytatására 
Hosszabbítva: 2019. október 15. 
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: 
Az előzetes felmérés megtörtént, és az előzetes tervek is elkészültek, a kivitelező 
kiválasztására irányuló beszerzési eljárás azonban még nem került lefolytatásra. 
Kérem a határidő meghosszabbítását 2020. május 31-ig. 
 
236/2019. (VII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:  
2019. augusztus 20. - az engedélyes terv elkészítésének megrendelése 
Hosszabbítva: 2019. október 15. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A Kölcsey Ferenc utcai ivóvízhálózat bővítéséhez szükséges engedélyes terv 
elkészítésének megrendelése és a szükséges beszerzési eljárás lefolytatása. 
Végrehajtás: 
Az engedélyezési terv elkészült, az engedélyezés folyamatban van. Kérem a határidő 
meghosszabbítását 2020. március 31-ig. 
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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 
Hosszabbítva: 2019. október 15. 
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: 
A támogatási szerződés módosítása iránti kérelem és a hozzá kapcsolódó önerő 
nyilatkozat, valamint az egyedi kérelem az indikátorszám csökkentésére vonatkozóan 
az irányító hatóság felé benyújtásra került. 
 
248/2019. (VIII. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. szeptember 30. – a 
támogatási igény benyújtására 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
Feladat:  
Rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtása, az ehhez szükséges 
jognyilatkozatok megtétele. 
Végrehajtás: 
A pályázat benyújtása 2019. szeptember 4-én megtörtént. A hiánypótlást 2019. 
november 6-án teljesítette az önkormányzat. 
 
252/2019. (VIII. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. szeptember 30. 
Végrehajtásért felelős:  
Városüzemeltetési Iroda – 1. pont 
Önkormányzati Iroda – 2. pont 
Feladat:  
1.: A Dombóvári ESZI Nappali Melegedő és Népkonyha feladatellátási helyének a 
Dombóvár, Szabadság utca 8. szám alá való áthelyezéséhez kapcsolódóan az 
épületrész birtokba adása a Dombóvári ESZI részére. 
2.: A Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási 
ülésén az áthelyezéssel összefüggő döntések meghozatalának kezdeményezése és 
elfogadása. 
Végrehajtás: 
1-2.: A szükséges döntések a Társulási Tanács részéről augusztus végén 
megszülettek. Az új feladatellátási hely műszaki átadása október 7-én történt meg, a 
kisebb hiányosságok kijavítása, illetve az egyéb tárgyi feltételek (berendezés) hiánya 
miatt a szolgáltatói nyilvántartásba november közepén került bejegyzésre az új 
feladatellátási hely.  
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258/2019. (VIII. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. augusztus 30. – a 
bérleti szerződés aláírására 
Hosszabbítva: 2019. szeptember 30. 
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 bérleti szerződés az önkormányzat részéről aláírásra és kiküldésre került Döbrököz 
Község Önkormányzata számára. 
 
263/2019. (IX. 12.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal 
Hosszabbítva: 2019. október 15. 
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 aláírása szeptember 30-án megtörtént. Az erről szóló 
tájékoztató hirdetmény a Közbeszerzési Értesítőben megjelent, a szerződésmódosítás 
a jogszabályokban előírt elektronikus felületeken és az önkormányzati honlapon 
közzétételre került. 
 
264/2019. (IX. 12.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. szeptember 15. – a 
támogatási szerződés aláírására 
Hosszabbítva: 2019. október 15. 
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 aláírásra került. 
 
265/2019. (IX. 12.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. szeptember 20. – a 
pótmunka elrendelésére 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 
Feladat:  
A „Kéknefelejcs és Ibolya utcai ivóvízhálózat-rekonstrukció” beruházásra kötött 
vállalkozási szerződés módosítása a felmerülő pótmunka miatt, a pótmunka 
elrendelése. 
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Végrehajtás: 
A szerződésmódosítás aláírásra került, az erről szóló tájékoztató hirdetmény a 
Közbeszerzési Értesítőben megjelent, a szerződésmódosítás a jogszabályokban előírt 
elektronikus felületeken és az önkormányzati honlapon közzétételre került. 
 
266/2019. (IX. 12.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. október 10. - a 
szerződés megkötésére az ösztöndíjra jogosult sportolókkal 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
A Buzánszky Jenő sportösztöndíj meghirdetése, a sportösztöndíjak odaítélése, 
szerződéskötés az ösztöndíjban részesített sportolókkal a megítélt ösztöndíjuk 
folyósításáról. 
Végrehajtás: 
A támogatási szerződések aláírása az önkormányzat részéről megtörtént, és az 
érintettek számára kiküldésre kerültek. 
 
269/2019. (IX. 12.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. október 15.  -  a 
természeti értékek természeti emlékké felterjesztésére a Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatósághoz 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
A határozat szerinti dombóvári természeti értékek természeti emlékké történő 
minősítésre való felterjesztése a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósághoz. 
Végrehajtás: 
A négy természeti emlék közül a Szőlőhegyen található Dőry-kúria területén lévő 
növény-és állatvilág felmérése még nem történt meg, mely a felterjesztés 
elkészítéséhez szükséges. A feladat ellátására azonban még nem sikerült megfelelő 
szakembert találni. Kérem a határidő hosszabbítását 2019. december 31-ig. 
 
272/2019. (IX. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. október 10. – a 
pályázati felhívás közzétételére 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
Az I. u. 65. szám alatti volt Junior Étterem bérbeadására irányuló pályázati felhívás 
jóváhagyása és közzététele.  
Végrehajtás: 
Az ingatlan értékesítésére kiírt pályázati eljárás sikeresen lezárult, a nyertes 
pályázóval a szerződéskötés előkészítés alatt áll.  
 
273/2019. (IX. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. október 15. – a 
véleményeztetés lefolytatására 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A Dombóvár településrendezési eszközeinek módosítására irányuló, az újdombóvári 
és a tüskei városrészt érintő kezdeményezéseket megalapozó közlekedési és 
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területfelhasználási tanulmánytervben foglalt elképzelések véleményeztetése az 
érintett ingatlantulajdonosokkal, illetve a területen élőkkel. 
Végrehajtás: 
A jelen ülés 18. számú előterjesztése foglalkozik a határozat szerinti területtel. A 
városi településrendezési eszközök módosításának kezdeményezéséről szóló testületi 
döntés megléte esetén indokolt a véleményeztetés. Kérem a határidő 
meghosszabbítását 2019. december 31-ig.  
 
278/2019. (IX. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. október 15. – az 
alapító okirat módosítására 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
A Dombó-Land Térségfejlesztő Kft. alapító okirata módosításának és az egységes 
szerkezetű okirat aláírása. 
Végrehajtás: 
A gazdasági társaság alapító okiratának módosítása és annak cégbírósági bejegyzése 
megtörtént. 
 
279/2019. (IX. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. szeptember 30. – a 
sebességkorlátozás bevezetésére 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A 30 km/h-s sebességkorlátozás bevezetéséhez szükséges intézkedések megtétele a 
Radnóti utcában a Borsos Miklós utca és a Szigligeti utca közötti szakaszon. 
Végrehajtás: 
A táblák gyártása folyamatban van. Kérem a határidő meghosszabbítását 2019. 
december 31-ig. 
 
283/2019. (IX. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat: 
Hiánypótlás benyújtása a 2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 
beadott pályázathoz kapcsolódó önerő összegének módosításáról. 
Végrehajtás: 
A hiánypótlás benyújtása megtörtént. 
 
284/2019. (IX. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal – a támogatási 
szerződés aláírására 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
Szerződéskötés a Dombóvári Zöldküllő Egyesület részére átmeneti támogatás 
biztosítása érdekében a „Kerékpáros pihenők felújítása a helyi közösség számára” 
című pályázata megvalósítása céljából. 
Végrehajtás: 
A támogatási szerződés aláírásra került. 
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286/2019. (IX. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. szeptember 30. – a 
szükséges nyilatkozatok megtételére a gördülő fejlesztési tervek jóváhagyása 
érdekében 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A DRV Zrt. felkérése arra vonatkozóan, hogy a Dombóvárt érintő víziközmű-
szolgáltatások 2020-2034 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terveit az 
önkormányzat nevében nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal részére jóváhagyás céljából. Az önkormányzat részéről az ehhez szükséges 
meghatalmazások aláírása, illetve a végrehajtáshoz szükséges további nyilatkozatok, 
intézkedések megtétele. 
Végrehajtás: 
A meghatalmazások aláírása és a további nyilatkozatok megtétele megtörtént. 
 
294/2019. (IX. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. szeptember 30. – a 
Magyar Úszó Szövetség, valamint a Sportért Felelős Államtitkárság tájékoztatására 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
A Magyar Úszó Szövetség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős 
Államtitkárságának tájékoztatása arról, hogy az önkormányzat támogatja új uszoda 
megépítését Dombóváron az Úszónemzet Program keretében, valamint arról, hogy 
ahhoz előzetesen és feltételesen biztosítja az önkormányzati tulajdonú Szenes Hanna 
tér 1. szám alatti ingatlant. 
Végrehajtás: 
A tájékoztató levél elküldésére még nem került sor. Kérem a határidő 
meghosszabbítását 2019. november 30-ig. 
 
298/2019. (IX. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. október 2. – 
csatlakozási nyilatkozat beküldésére 
2019. október 4. – pályázati felhívások közzétételére 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat:  
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi 
fordulójához való csatlakozáshoz szükséges dokumentumok aláírása és beküldése, 
továbbá a pályázati felhívások közzététele. 
Végrehajtás: 
A csatlakozási dokumentum aláírásra és beküldésre került szeptember végén, a 
pályázati felhívások közzététele is megtörtént.  
 
301/2019. (X. 1.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. október 12. – a 
vállalkozási szerződés aláírására 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
A Mászlony – oázis az agrársivatagban című pályázattal összefüggő mélyépítési 
munkákra vonatkozó szerződés megkötése a nyertes pályázóval. 
Végrehajtás: 
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A nyertes ajánlattevővel a szerződést megkötöttük, az ezzel kapcsolatos tájékoztatási 
kötelezettségeket a közbeszerzési eljárás bonyolítója intézi. 
 
303/2019. (X. 10.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal – a vállalkozási 
szerződés módosítására, illetve a módosított gördülő fejlesztési terv jóváhagyásával 
összefüggő jognyilatkozatok megtételére 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
A Bezerédj utcai ivóvízvezeték rekonstrukciójára irányuló beruházásra kötött 
vállalkozási szerződés módosítása a felmerülő pótmunka miatt, illetve a 2019-2033. 
időszakra vonatkozó módosított gördülő fejlesztési terv jóváhagyásával összefüggő 
jognyilatkozatok megtétele. 
Végrehajtás: 
A szerződés módosítása megtörtént. A gördülő fejlesztési terv módosításával 
kapcsolatos intékedések megtételére nem került sor. Kérem a határidő 
meghosszabbítását 2020. március 31-ig. 
 
306/2019. (X. 10.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal – a vállalkozási 
szerződés módosítására 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
A Tinódi Ház előtti tér rendezésére irányuló beruházásra kötött vállalkozási szerződés 
módosítása a felmerülő pótmunka miatt. 
Végrehajtás: 
A szükséges dokumentumok megküldésre kerültek a közbeszerzéssel foglalkozó 
ügyvédi iroda részére, ahonnan a pótmunkára vonatkozó szerződésmódosítás még 
nem érkezett meg.  Kérem a határidő meghosszabbítását 2019. december 31-ig. 
 
II.   Az október 15. és november 15. között lejárt határidejű határozatok 
 
198/2018. (V. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. október 31. – sövény 
telepítésére 
Végrehajtásért felelős: Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft., 
Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. által a Horvay utcai 
köztemető Őrház utcai bejáratától mintegy 120 méter hosszúságban 1,2 m-es tőtávval 
Smaragd tuja sövény telepítése a 2018. évi eredménye terhére. 
Végrehajtás: 
A meglévő sövény hiánypótlása megtörtént, azonban a VIII. utcától a IX. utca felé a 
telepítés nem kezdődött el. Kérem a határidő meghosszabbítását 2020. április 30-ig. 
 
215/2018. (V. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. november 30. – a 
pótlások elvégzésére 
Hosszabbítva: 2019. április 30., 2019. október 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
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Feladat: 
A Szigeterdő növényrekonstrukciójához kapcsolódóan a szükséges pótlások 
elvégzése. 
Végrehajtás: 
Mivel a fejlesztés a közösségi tér kialakításának utolsó fázisaként valósulna meg (ez a 
beruházás azonban még nem indult el), a növények telepítésére még nem került sor. 
Kérem a határidő meghosszabbítását 2020. április 30-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., 2019. október 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 közbeszerzési dokumentáció továbbra is a Miniszterelnökség Közbeszerzési 
Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya 
ex-ante ellenőrzése alatt áll. Amíg a dokumentáció jóváhagyásáról szóló tanúsítvány 
nem érkezik meg, a közbeszerzési eljárás nem indítható. Kérem a határidő 
hosszabbítását 2020. január 31-ig. 
 
85/2019. (III. 7.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. április 30. – az eljárás 
megindítására 
Hosszabbítva: 2019. június 30., 2019. október 31. 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 
Feladat:  
A „Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításával összefüggő intézkedések megtétele. 
Végrehajtás: 
Jelenleg a tervek pontosítása, a végleges műszaki tartalom kialakítása zajlik a 
támogatóval is egyeztetve. Kérem a határidő meghosszabbítását 2020. március 31-ig. 
 
96/2019. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. április 30. 
Hosszabbítva: 2019. június 30., 2019. október 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A Vodafone Magyarország Zrt.-vel kötött, bázisállomás elhelyezését lehetővé tévő 
bérleti szerződés módosításának aláírása. 
Végrehajtás: 
A szerződésmódosítás aláírásra került. 
 
133/2019. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. november 30. – a ja-
vaslat képviselő-testület elé terjesztésére 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
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Feladat:  
Az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos közüzemi díjak és közös költségek 
egységes elszámolási rendjére irányuló javaslat képviselő-testület elé terjesztése. 
Végrehajtás: 
A bérlakásokkal kapcsolatos koncepció kialakítása és amennyiben szükséges, a 
lakások bérbeadásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása tervezetének 
képviselő-testület elé terjesztése miatt kérem a határidő meghosszabbítását 2020. 
február 28-áig. 
 
173/2019. (V. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. június 30. 
Hosszabbítva: 2019. október 31. 
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 támogatási szerződések aláírásra kerültek.  
 
199/2019. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. július 15. – a 
szerződés meghosszabbítására 
Hosszabbítva: 2019. október 31. 
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 szerződésmódosítás aláírása folyamatban van, kérem a határidő meghosszabbítását 
2019. december 31-ig.  
 
230/2019. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. augusztus 31. – a 
beszerzési eljárás lefolytatására 
Hosszabbítva: 2019. november 15. 
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: 
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A kivitelezésre vonatkozó árajánlat bekérése megtörtént, a 1956/1. hrsz.-ú ingatlan 
használatára vonatkozó megállapodás előkészítése szintén, de az aláírásra még nem 
került. Kérem a határidő meghosszabbítását 2020. április 30-ig. 
 
235/2019. (VII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. július 31. – az 
eljárás megindítására 
Hosszabbítva: 2019. október 31. 
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 eljárásban három ajánlat érkezett, a szakmai értékelés lezajlott. Az eredményről a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörében született döntés. 
 
251/2019. (VIII. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:  
2019. október 31. – a beláthatóságot veszélyeztető növényzet eltávolítására, a táblák 
áthelyezésére, leszerelésére 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A belterületi közutak forgalmi rendjének felülvizsgálatában foglaltak szerint a 
beláthatóságot veszélyeztető növényzet eltávolítása, az útjelző táblák áthelyezése és 
leszerelése. 
Végrehajtás: 
A határozatban foglaltak végrehajtása folyamatos. Kérem a határidő 
meghosszabbítását 2020. április 30-ig. 
 
262/2019. (IX. 12.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:2019. október 31. – a 
támogatási szerződések megkötésére 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
Támogatási szerződések megkötése azokkal a dombóvári köznevelési 
intézményekkel, akik az EFOP-3.9.2-16-2017-00047 kódszámú „Humán 
kapacitásfejlesztés a Dombóvári Járásban” című projektben népszerű programjaik 
folytatásához támogatást igényelnek. 
Végrehajtás: 
A támogatási szerződések még nem kerültek aláírásra. Kérem a határidő 
hosszabbítását 2019. december 31-ig. 
 
270/2019. (IX. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. november 15. - a 
selejtezés végrehajtására 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
Feladat:  
A víziközművagyon részét képező, használaton kívüli és a határozat szerint 
eltömedékeltetni kívánt kutak selejtezésének végrehajtása. 
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Végrehajtás: 
A tömedékelésről szóló jegyzőkönyv még nem érkezett meg, kérem a határidő 
meghosszabbítását 2019. december 31-ig. 
 
280/2019. (IX. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. október 31. – a 
szerződések megkötésére 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A Saguly Károly téri dombóvári 3015 hrsz.-ú ingatlan értékesítése kapcsán a 
telekalakítással kapcsolatos nyilatkozatok megtétele, illetve az adásvételi szerződések 
tartalmának jóváhagyása és aláírása. 
Végrehajtás: 
A telekhatárok kijelölése miatt a telekalakítás elhúzódott, ezért kérem a határidő 
meghosszabbítását 2019. december 31-ig. 
 
281/2019. (IX. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. október 30. – a 
szerződésmódosítás megkötésére 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A Köztársaság utcai üzemcsarnok bérbeadásáról szóló bérleti szerződés 
módosításának aláírása a Viessmann Technika Kft.-vel. 
Végrehajtás: 
A szerződésmódosítás aláírásra került. 
 
282/2019. (IX. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. október 31. 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat:  
A Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumért Alapítvánnyal, valamint a Dombóvári 
Illyés Gyula Gimnáziummal kötött, a Dombóvári Illyés Gyula Tehetséggondozó 
Program támogatásáról szóló együttműködési megállapodás módosításának aláírása 
azzal összefüggésben, hogy a 2019/2020. tanévben négy kilencedikes gimnazista 
részesüljön önkormányzati támogatásban. 
Végrehajtás: 
A megállapodás aláírása az önkormányzat részéről megtörtént. 
 
292/2019. (IX. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. november 30. 
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 
Feladat:  
Egyes önkormányzati rendeletek szociális célú módosításainak képviselő-testület elé 
terjesztése azzal összefüggésben, hogy az egyik eltartó szülő tragikus halála miatt 
nehéz helyzetbe került családok települési támogatásban, illetve kommunális 
adókedvezményben részesülhessenek. 
Végrehajtás: 
A rendeletmódosítások tervezetének tárgyalására előreláthatóan a decemberi rendes 
testületi ülésen kerül sor a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
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felülvizsgálatával együtt, ezért kérem a határidő meghosszabbítását 2019. december 
31-ig. 
 
293/2019. (IX. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. október 30. – a 
munkálatok megrendelésére 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
Az önkormányzati bérlakások 2019. II. félévi nagyobb felújítási és karbantartási 
munkálatainak megrendelése, a munkálatok elvégzéséhez szükséges intézkedések 
megtétele, valamint a Platán tér 1-3-5., és a Pannónia út 5. szám alatti épületekhez 
tartozó szennyvízvezetékek állapotának vizsgálata. 
Végrehajtás: 
A munkálatok megrendelésre kerültek. 
 
295/2019. (IX. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. október 30. – az 
árajánlatok beszerzésére, illetve a tárgyalások lefolytatására 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
Árajánlatok beszerzése a Szuhay Sportcentrumban található futópálya felújítására 
vonatkozóan, illetve tárgyalások lefolytatása a Magyar Atlétikai Szövetséggel a 
támogatás lehetőségéről. 
Végrehajtás: 
A feladat nem került végrehajtásra. Kérem a határozat visszavonását. 
 
296/2019. (IX. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. október 31. - a 
kialakítás végrehajtására 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A Radnóti utca egyik szakasza útburkolatának helyreállításával és kiszélesítésével 
kapcsolatos beszerzési eljárás lefolytatása, a szükséges kötelezettségvállalások 
megtétele.  
Végrehajtás: 
A korábbi koncepció átdolgozására van szükség, ezért kérem a határidő 
meghosszabbítását 2020. április 30-ig. 
 
299/2019. (IX. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. október 31.  
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat:  
A Dombóvári Szent Lukács Kórház tájékoztatása a kényszer-végelszámolás alá került 
„HOSPITAL” Alapítvány önkormányzatnak visszaadásra kerülő vagyona 
felhasználásáról a Kórház támogatása érdekében. 
Végrehajtás: 
A kórház főigazgatójának tájékoztatása megtörtént. 
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304/2019. (X. 10.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. november 15. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
Dombóvár város településszerkezeti tervének módosítása és a módosított terv 
közzétételével kapcsolatos intézkedések megtétele a teljes eljárásban egyeztetett, 
dombóvári 4601/8 és 4601/9 hrsz.-ú ingatlanokat érintő 2018. évi módosítási 
kezdeményezéssel összefüggésben. 
Végrehajtás: 
A szükséges intézkedések megtétele megtörtént. 
 
307/2019. (X. 10.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:  
1.: 2019. november 8. - döntési javaslatok Társulási Tanács elé terjesztésére 
2.. 2019. novemberi rendes ülés – szerződéstervezetek, döntési javaslatok képviselő-
testület elé terjesztésére 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat:  
1.: A Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási 
ülésén a szükséges döntések meghozatalának kezdeményezése a Dombóvári 
Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény Platán Otthona és az Arany Sziget Idősek 
Otthona fenntartásának átadásával, illetve a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató 
Intézmény átszervezésével összefüggésben. 
2.: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel az idősek otthona szociális 
szolgáltatás biztosítására megkötni kívánt ellátási és vagyonhasználati szerződések 
tervezetének, illetve a további döntési javaslatoknak a képviselő-testület elé 
terjesztése.  
Végrehajtás: 
1.: A képviselő-testület által delegált Dr. Németh Tímea alpolgármester asszony 
közreműködésével a Társulási Tanács meghozta a szükséges döntéseket november 
elején. 
2.: A tervezetekkel a dombóvári képviselő-testület a november 8-i rendkívüli ülésén 
foglalkozott. 
 
312/2019. (X. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
Feladat:  
A polgármester illetménye és költségtérítése kifizetésével, valamint a részére a 
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal által biztosított mobiltelefon és a hozzá 
tartozó SIM kártya használatának biztosításával összefüggő intézkedések megtétele. 
Végrehajtás: 
Az általam használt telefonszám átírását a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 
nevére és számlaküldési címére a szolgáltató elvégezte, a kiválaszott mobiltelefon 
készüléket a Hivatal megrendelte. 
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317/2019. (X. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. november 15. 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
Feladat:  
A képviselő-testület tagjai számára táblagépek beszerzéséhez és a hozzájuk 
kapcsolódó mobilinternet szolgáltatás előfizetéséhez szükséges intézkedések 
megtétele. 
Végrehajtás: 
Az eszközök beszerzése és beüzemelése megtörtént, a képviselő-testület tagjai a 
táblagépeket birtokba is vehették. 
 

320/2019. (X. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. novemberi rendes 
ülés 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
Feladat:  
A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetésének 
kezdeményezéséről egyeztetés a többi tagönkormányzattal, a megszüntető 
megállapodás képviselő-testület elé terjesztése. 
Végrehajtás: 
A jelen ülés 11. számú előterjesztése foglalkozik a Társulás megszüntetésének 
kezdeményezésével. 
 
332/2019. (X. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:  
2019. november 5. – a 2. pont szerinti javaslatra és tervre 
Végrehajtásért felelős: Somlai Adrienn ügyvezető  
Feladat:  
A Dombó-Média Kft. ügyvezetője által a cég fennálló kötelezettségeivel kapcsolatban 
készített javaslat és pénzügyi terv benyújtása a képviselő-testület részére annak 
érdekében, hogy a társaság a tevékenységét 2019. december 31. napjával meg tudja 
szüntetni. 
Végrehajtás: 
A javaslatot a képviselő-testület a 2019. november 8-i ülésén tárgyalta. A módosított 
javaslat a jelen ülés napirendjén szerepel. 
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A POLGÁRMESTER ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT 
DÖNTÉSEI 

 

Szeptember 
 
Szociális ügyekben 
 

Települési támogatás:          
                          
-    Rendkívüli élethelyzetre/ természetbeni megállapítás           96 

     Elutasítás                                       - 

-    Rendkívüli élethelyzetre/ pénzbeli megállapítás 4 

 Elutasítás   - 

-    Gyermek születésének támogatása 9 

- Bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása   - 

- Személytaxi-szolgáltatás támogatása             - 

- Eü. Prevenciót és rehabilitációt szolgáló gyógyúszás            - 

Költségeinek támogatása 

       -    Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény            26 

       -    Iskolakezdési támogatás             13     

       -    Közjegyzői okiratba foglalásának támogatása   2  

       -    Utazási támogatás      3         

    
 
Lakásügyekben: 
 

- Bérlőkijelölés      3 

- Lakásszerződés hosszabbítás     1 

- Szociális bérlakás igény nyilvántartásba vétel:   6 

- Eljárás megszüntetése      0 

- Elutasítás      11 
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Október 

Szociális ügyekben 
 
 

Települési támogatás:          
                          
-    Rendkívüli élethelyzetre/ természetbeni megállapítás           47 
     Elutasítás                                       1 
 
-    Rendkívüli élethelyzetre/ pénzbeli megállapítás 2 

 Elutasítás   - 
 

-    Gyermek születésének támogatása 2 
   
 
- Bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása   - 
- Személytaxi-szolgáltatás támogatása             2 
- Eü. Prevenciót és rehabilitációt szolgáló gyógyúszás            - 

Költségeinek támogatása 
       -    Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény            15 
       -    Iskolakezdési támogatás              -     
       -    Közjegyzői okiratba foglalásának támogatása   -  
       -    Utazási támogatás    1         

-    Bursa Hungarica Ösztöndíj                                                     18  
 
 
Lakásügyekben: 
 
A polgármester lakásügyekben átruházott hatáskörben nem hozott döntést. 
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Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
10/2011. (III.4.) rendelet 13. § (5) bekezdése alapján 

 
Szeptember 
 

-  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., 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.-ú kivett közterületként, a 2933 hrsz.-ú 
kivett országos közútként és a 3410 hrsz.-ú kivett közparkként nyilvántartott 
ingatlanok kapcsán.   

 
- Nagy Sándor tervező kérésére a Szőlőhegyi városrészen található 0378/20 

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

Október 
 

- Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. tervezője a Gagarin u. 15. szám alatti 
ingatlannal kapcsolatban kért és kapott tulajdonosi és közútkezelői 
hozzájárulást a földgázbekötés tervezési munkálataihoz a 4656 hrsz.-ú kivett 
közterületként nyilvántartott ingatlan kapcsán. 
 

- Az SMHV Energetika Kft. a Dombóvár, Fő u. 29., VII. u. 23., VI. u. 20., 
valamint a Gagarin úton található 4880 hrsz.-ú ingatlan villamos energiával 
való ellátásának munkálataihoz kapott hozzájárulást a 3368, a 4888, a 3729 és 
a 3640 hrsz.-ú közterület megnevezésű ingatlanok kapcsán. 
 

- Czétány László az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt., mint építtető 
megbízott tervezője a Dombóvár, Garay u. 9., a Gagarin u. 79., a Kikelet u. 3. 
és a Dőry H. utcában található 3840/2 és 3819 hrsz.-ú ingatlanok 
földgázbekötés tervezési munkálataihoz kért és kapott hozzájárulást a 
dombóvári 6387, és 3857, a 3817, valamint az 5195/2 hrsz.-ú kivett 
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közterületként és a 079/2 hrsz.-ú kivett útként nyilvántartott ingatlanokra 
vonatkozóan.  
 

- Nagy Sándor tervező kérésére az Erzsébet u. 77., az Ivanich u. 2. és a Fészek 
utcában található 693/2 hrsz. szám alatti ingatlanok ivóvízbekötésének 
tervezési és engedélyezései munkálataihoz kért és kapott hozzájárulást a 329/2 
és 1817, a 718 hrsz.-on kivett közterületként és a 329/3 hrsz.-on kivett 
járdakánt 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, 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 jelzálogjog törléséhez lett hozzájárulás kiadva, mivel a kölcsönök 
kifizetésre kerültek.    

- Az 1069/1/A/24 hrsz.-ú (természetben Dombóvár, Dombó P. u. 18. B. 3/3.) az 
1119/6/A/11 hrsz.-ú (természetben Dombóvár, Móricz Zs. u. 4. fsz. 2.) és a 
763/13/A/28 hrsz.-ú (természetben Dombóvár, Hunyadi tér 34/a. 4/10.) 
ingatlanokra bejegyzett, Dombóvár Város Önkormányzata javára szóló 
jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez lett hozzájárulás 
kiadva, mivel a kölcsönök kifizetésre kerültek.    

 
Ingatlan-felajánlás: nem volt 
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A JEGYZŐ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEI  
 

 
Szeptember 
 
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 
 
Október  

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

 
Szeptember 
 
Humán Bizottság 
 
A 81/2019. (IX. 25.) számú határozatával az önkormányzati fenntartású óvodák 
felvételi körzetéről döntött. 
 
A 82/2019. (IX. 25.) számú határozatával a Dombóvári Szivárvány Óvoda 
felülvizsgált pedagógiai programjának, házirendjének, szervezeti és működési 
szabályzatának, továbbképzési programjának és honvédelmi intézkedési tervének 
jóváhagyásáról döntött. 
 
A 83/2019. (IX. 25.) számú határozatával az Integrált Önkormányzati Szolgáltató 
Szervezet igazgatói beosztására pályázat kiírásáról és a véleményező bizottság 
létrehozásáról döntött. 
 
 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 
A 151/2019. (IX. 6.) számú határozatával a belterületi közutak forgalmi rendjének 
2019. évi felülvizsgálatában tett javaslatok vizsgálatáról és azok megvalósításáról 
döntött. 
 

 
Október 

 
Humán Bizottság 
 
A bizottság nem hozott átruházott hatáskörben döntést. 
 
 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 
A 175/2019. (X. 10.) számú határozatával a 2019. évi járdaprogramban való 
részvételre benyújtott kérelmek elbírásáról döntött. 
 
 
A bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvek megtekinthetőek az Önkormányzati 
Irodán. 
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Tájékoztatás a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 
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. november 
4-én 1 nap, 2019. november 22-től 26-ig 3 nap szabadságot vettem igénybe. 

 
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.  

 
2019. október hónapban az alábbi intézkedések történtek: 
 

1. összesen hat új ügy indult, 
2. 2 újabb felszólítás került kiküldésre, 
3. 10.000,- Ft. büntetés kiszabása történt meg egy esetben, amely még nem 

végleges, 
4.  a Kossuth Lajos utca 35-37-41. házszámú ingatlanok esetében eljárások 

indultak meg: 35-ös és a 37.es házszám lakosai jelezték, hogy a területet 
rendbe teszik. A 41-es házszám alatti két lakó jelezte, hogy megkezdték a 
rendbetételt. 

5. A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. válaszolt korábbi megkeresésünkre, miszerint 10 
elhanyagolt ingatlan hozzájuk tartozik-e. Jelezték, hogy jó néhány ingatlan már 
nem az ő kezelésükben van, ezért az elhanyagolt ingatlanokat bemutató térkép 
adatait tavasszal aktualizálni kell. 

 
2019. november hónapban az alábbi intézkedések történtek: 
 

1. 2 újabb felszólítás került kiküldésre, 
2. összesen 30.000,- Ft. közigazgatási bírság kiszabása történt meg 3 esetben, 

ebből 20.000,- Ft már megfizetésre került, egy határozat még nem végleges, 
3. a Kossuth Lajos utca 35-37-41. számú ingatlanok esetében a közigazgatási 

hatósági eljárást megszüntettük, mivel a területeket rendbe tették, 
4. a NET Zrt. azon területeket, amelyek a kezelése alatt áll, rendbe tette. Ami 

bérlemény, azok közül a bérlővel egyeztetést folytattunk, a füvet levágták, a 
területet rendbe tették. Tavasszal a tulajdonviszonyok aktualizálása szükséges. 

5. a közterület-felügyelők továbbra is folyamatosan figyelemmel kísérik az 
elhanyagolt, gazos ingatlanokat, de az időjárás és a növényzet vegetálása miatt 
a téli időszakban nem várható új eljárás megindítása. 
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Döntést igénylő, kisebb jelentőségű ügyek 
 
A Mászlony infrastrukturális városrehabilitációs projektjében vállalt önrész 
összegének módosítása 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. július 18-i 
rendkívüli ülésén döntött a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 kódszámú „Mászlony – 
oázis az agrársivatagban” elnevezésű projektjéhez kapcsolódóan a szükséges önrész 
vállalásról. A 239/2019. (VII. 18.) Kt. határozat értelmében Dombóvár Város 
Önkormányzata esetében bruttó 12.695.314,- Ft önrész, a 242/2019. (VII. 18.) Kt. 
határozat alapján a Dombó-Land Kft. esetében pedig nettó 1.792.614,- Ft önrész 
vállalásáról döntött a képviselő-testület. Ezt követően azonban a terveket és a tervezői 
költségbecslést ismét kis mértékben módosítani kellett, melynek következtében a 
szükséges önrész összege is csökkent.  
 
Szeptember 30-án a projekttel kapcsolatban egy szerződésmódosítási kérelem került 
benyújtásra a műszaki tartalom és a költségvetés módosítása miatt, azonban mivel a 
csatolt határozatokban és az alátámasztó dokumentumokban jelölt önrész összegek 
ellentmondást mutattak, így a módosítási kérelmünk elutasításra került. Emiatt az 1. 
és 2. mérföldköves beszámolónk sem került eddig jóváhagyásra, továbbá kifizetési 
kérelem jóváhagyása sem lehetséges. 
 
A közreműködő szervezet egy új határozat és szerződésmódosítási kérelem 
benyújtását kéri az önkormányzattól a módosított önrész vállalásáról, mely az 
alábbiak szerint alakul: 
 
Dombóvár Város Önkormányzata:  bruttó 11.695.314,- Ft 
Dombó-Land Kft.:     nettó 1.212.614,- Ft 
 
Az önkormányzat esetében a támogatás elszámolása bruttó elszámolás formájában 
történik, mivel alanya az áfának, azonban azt nem igényli vissza. A Dombó-Land Kft. 
azonban nettó elszámolás alapján kapja a támogatást. 
 
Lehetőség van arra, hogy a vállalt önerő összegét két évre megbontva határozza meg 
a képviselő-testület. Mivel a Dombó-Land Kft. esetében a tervezési költségek 
indokolják a többletköltséget (a kiadások jelenleg aktuálisak), ezért javaslom, hogy a 
korábbi döntéshez hasonlóan a 2019. évi költségvetés terhére kerüljön kifizetésre 
számára az összeg pótbefizetés formájában. A gazdasági társaság a fennálló 
kötelezettség vállalásait e nélkül nem tudja teljesíteni. 
 
Dombóvár Város Önkormányzata esetében pedig javaslom, hogy bruttó 500.000,- Ft 
a 2019. évi, 11.195.314,- Ft pedig a 2020. évi költségvetés terhére kerüljön 
jóváhagyásra. 
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Az adventi rendezvénysorozat megvalósítása 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 425/2018. (XII. 20.) Kt. 
határozatával fogadta el a 2019. évi városi rendezvénynaptárt, amely december 
hónapra több, a karácsonyi ünnepkörrel kapcsolatos rendezvényt jelöl meg. A helyi 
közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2019. (I. 31) önkormányzati rendelet 
alapján az önkormányzati rendezvények megszervezéséről a polgármester 
gondoskodik, és vállalhat kötelezettséget az erre a célra elkülönített költségvetési 
előirányzat terhére azzal, hogy a Képviselő-testület előzetesen jóváhagyja az alábbi, 
évente megrendezésre kerülő, nagyobb kiadással járó rendezvények programtervét és 
költségkeretét: 
 

- város hetének rendezvénysorozata 

- Hat vár hat rád elnevezésű rendezvény 

- Negyedik Láng verseny-és élményfutás 

Az idei évben a Képviselő-testület TOP-os pályázati forrásokból tervezte a 
programok nagy részének megvalósítását, a rendezvénysorozat kerete jelenleg 20.000 
eFt, melynek nagy része kötelezettségvállalással terhelt. Az év hátralévő időszakában 
a rendezvénynaptár szerint előírt programok megvalósításának költségei alapján 
javaslom a rendezvénynaptár felülvizsgálatát, és az adventi programokra 2.700.000 Ft 
összegű kiadási előirányzat jóváhagyását. Az önkormányzatot által biztosítandó forrás 
a bevételek függvényében várhatóan alacsonyabb lesz (a kiadások várható összege 
nagyjából 2.700.000 Ft, a bevételek az árusok számától függően kb. 1.000.000 Ft 
körül alakul). 
 
A Szuhay Sportcentrum egykori sportbüféjének helyén kialakított rendezvényterem 
bérbeadása 
 
Dombóvár Város Önkormányzata a 19/2017. (I. 26.) Kt. határozatával döntött a 
Szuhay Sportcentrum bérleti díjainak meghatározásáról. Arra hivatkozva, hogy a VIP 
helyiség átalakításra kerül, az adott határozatban bérleti költség nem került 
meghatározásra. A napokban érkezett megkeresés az „IOSZIA” Duális Szakképzési 
és Felnőttképzési Intézmény részéről az egykori sportbüfé helyén kialakított 
rendezvényterem bérlésével kapcsolatosan. 2019. december 3. és 2020. április 23. 
közötti időszakban, hétköznapokon 8:00 – 14:00 óra között személy- és vagyonőr 
képzést tartanának a Szuhay Sportcentrum VIP helyiségében. A terembérletre 
rendelkezésükre álló összeg bruttó 540.000 Ft. 
 
Tekintettel arra, hogy a helyiség hétköznapokon teljesen kihasználatlanul áll, javasolt 
a képző intézmény által adott ajánlat elfogadása. 
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A 326/2019. (X. 31.) Kt. határozat módosítása az egyik korábbi felügyelőbizottsági 
tag nevének elírása miatt 
 
A képviselő-testület a 326/2019. (X. 31.) Kt. határozattal döntött a Tinódi Ház 
Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának visszahívásáról és új tagok megválasztásáról. 
A javaslatban tévesen, elírás miatt Konyár Melinda neve szerepelt Marosi Zoltán neve 
helyett. A szükséges cégbírósági eljárás sikeres lefolytatása érdekében kérem a 
határozat kijavítását. 
 
 

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 22/2019. (I. 
31.), 49/2019. (II. 28.), 96/2019. (III. 28.), 107/2019. (III. 28.), 109/2019. (III. 
28.), 134/2019. (IV. 25.), 183/2019. (V. 30.), 235/2019. (VII. 18.), 239/2019. 
(VII. 18.), 248/2019. (VIII. 29.), 252/2019. (VIII. 29.), 258/2019. (VIII. 29.), 
263/2019. (IX. 12.), 264/2019. (IX. 12.), 265/2019. (IX. 12.), 266/2019. (IX. 12.), 
272/2019. (IX. 26.), 278/2019. (IX. 26.), 281/2019. (IX. 26.), 282/2019. (IX. 26.), 
283/2019. (IX. 26.), 284/2019. (IX. 26.), 286/2019. (IX. 26.), 293/2019. (IX. 26.), 
298/2019. (IX. 26.), 299/2019. (IX. 26.), 301/2019. (X. 1.), 304/2019. (X. 10.), 
307/2019. (X. 10.), 312/2019. (X. 31.), 317/2019. (X. 31.), 320/2019. (X. 31.), 
332/2019. (X. 31.) Kt. határozat végrehajtásáról, és az átruházott hatáskörben 
2019. szeptemberében és októberében hozott döntésekről. 
 

2. az alábbi lejárt végrehajtási határidejű Kt. határozatok végrehajtási határidejét a 
következők szerint meghosszabbítja: 
 
2019. november 30-ig: 294/2019. (IX. 26.), 
2019. december 31-ig: 265/2018. (VI. 28.), 273/2019. (IX. 26.), 301/2018. (VIII. 

30.), 302/2018. (VIII. 30.), 349/2018. (X. 26.), 199/2019. 
(VI. 27.), 262/2019. (IX. 12.), 269/2019. (IX. 12.), 
270/2019. (IX. 26.), 279/2019. (IX. 26.), 280/2019. (IX. 
26.), 292/2019. (IX. 26.), 306/2019. (X. 10.), 

2019. január 31-ig: 1/2019. (I. 14.), 
2020. február 28-ig: 133/2019. (IV. 25.), 
2020. március 31-ig: 85/2019. (III. 7.), 236/2019. (VII. 18.), 303/2019. (X. 10.) 
2020. április 30-ig: 198/2018. (V. 17.), 215/2018. (V. 31.), 230/2019. (VI. 27.), 

251/2019. (VIII. 29.), 296/2019. (IX. 26.), 
2020. május 31-ig: 217/2019. (VI. 27.), 

 
3. a 36/2018. (I. 25.) és a 295/2019. (IX. 26.) Kt. határozatát visszavonja.  
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II. Határozati javaslat 
a „Mászlony- oázis az agrársivatagban” című projekthez kapcsolódó önerő 

biztosításáról szóló 239/2019. (VII. 18.) Kt. határozat módosításáról 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 239/2019. (VII. 18.) 

Kt. határozatának 1. pontját módosítja, miszerint a határozat 1. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

 
„1. A Képviselő-testület a TOP-4.3.1-15 „Leromlott városi területek 
rehabilitációja” elnevezésű felhívásra benyújtott TOP-4.3.1-15-TL1-2016-
00002 kódszámú „Mászlony – oázis az agrársivatagban” című projektje 
kapcsán az 1. mérföldkőre elkészített tervezői költségbecslés szerint önerő 
biztosítását vállalja az alábbiak szerint: 
- A projekt teljes költségvetése: 106.992.524,- Ft 
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 94.084.596,- 

Ft 
 

A Képviselő-testület vállalja, hogy a projekt költségvetése alapján Dombóvár 
Város Önkormányzatánál jelentkező többletkiadás összegét, bruttó 
11.695.314,- forintot az önkormányzat 2019. és 2020. évi költségvetésének 
„Önkormányzati lakások javítási, felújítási munkái” terhére önerő vállalásként 
biztosítja a projekt megvalósítása céljából az alábbi ütemezés szerint: 
500.000,- Ft 2019. évi és 11.195.314,- Ft 2020. évi költségvetés terhére.” 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a projekt megvalósításához 

vállalt önerő módosításával kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Határid ő: 2019. december 15. – önerő nyilatkozat megtételére, valamint támogatási 

szerződésmódosítási kérelem benyújtására a Közreműködő Szervezet felé 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
 

III. Határozati javaslat 
a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 és a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 pályázat 

kapcsán a Dombó-Land Kft. számára önrész biztosításáról szóló 242/2019. 
(VII. 18.) Kt. határozat módosításáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 242/2019. (VII. 18.) Kt. 
határozatának 1. pontjában szereplő, a Dombó-Land Kft. számára a TOP-4.3.1-15-ös 
városrehabilitációs projektek kapcsán a projekt-előkészítési költségek esetében a 
tervezési feladatoknál jelentkező többletkiadásokhoz biztosított, a 2019. évi 
költségvetése terhére pótbefizetés formájában teljesíteni vállalt önrészek összegét az 
alábbiak szerint módosítja: 

- a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 projekt vonatkozásában nettó 1.212.614,- 
Ft, 
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- a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 pályázat esetében nettó 5.679.984,- Ft. 
 

IV. Határozati javaslat 
az adventi rendezvénysorozat megvalósításáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 2019. évi 
adventi időszak városi programjainak megvalósítását, és a rendezvénysorozatra 2.700 
eFt kiadási előirányzatot biztosít. 
 
Határid ő: 2019. december 24. - a rendezvénysorozat megvalósítására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 

V. Határozati javaslat 
a Szuhay Sportcentrum egykori sportbüféjének helyén kialakított 

rendezvényterem bérbeadásáról 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Szuhay 
Sportcentrumban az egykori sportbüfé helyén kialakított rendezvényterem 
bérbeadását az „IOSZIA” –Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény részére 
személy- és vagyonőr képzés megtartásának céljából az alábbi feltételekkel: 
 

a) A bérlet időtartama: 2019.12.03. – 2020.04.23. 
b) Az adott időszakon belül hétköznapokon 8:00 – 14:00 között lehet képzéseket 

tartani. 
c) A bérleti díj összesen bruttó 540.000,- Ft. 

 
Határid ő: azonnal – a bérleti szerződés megkötésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 

VI. Határozati javaslat 
a Tinódi Ház Nonprofit Kft. felügyelőbizottságába tagok választásáról szóló 

326/2019. (X. 31.) Kt. határozat módosításáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 326/2019. (X. 31.) Kt. 
határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 
„1. A Képviselő-testület Tóth Gyula felügyelőbizottsági elnököt, valamint 
Glaub Róbert és Marosi Zoltán felügyelőbizottsági tagokat 2019. november 1-
jei hatállyal visszahívja.” 

 
A Képviselő-testület a határozat többi pontját változatlan tartalommal fenntartja. 
 

 
Pintér Szilárd 
polgármester 


