
1.      

 

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 

összefüggő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 

értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést is érinti. 

 

A 2020. május 21-én kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés 

meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

Beszámoló a lejárt határidejű testületi és polgármesteri határozatok végrehajtásáról, 

döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekben 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2020. május 29. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 

 

 

 

 

  



 
Beszámoló a 2020. május 20-ig lejárt határidejű testületi és polgármesteri 

határozatok végrehajtásáról 

 

198/2018. (V. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. október 31. – sövény 

telepítésére 

Hosszabbítva: 2020. április 30. 

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 telepítés egy része megtörtént, javaslom a határidő meghosszabbítását 2020. 

szeptember 30-ig. 

 

215/2018. (V. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. november 30. – a 

pótlások elvégzésére 

Hosszabbítva: 2019. április 30., 2019. október 31., 2020. április 30. 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat: 

A Szigeterdő növényrekonstrukciójához kapcsolódóan a szükséges pótlások elvégzése. 

Végrehajtás: 

A pályázathoz kapcsolódó átalakítás miatt a fapótlások elvégzése elhalasztásra került. 

Javaslom a határidő meghosszabbítását 2020. október 31-ig. 

 

1/2019. (I. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. január 30. – a 

közbeszerzési eljárások megindítására 

Hosszabbítva: 2019. március 31., 2019. május 31., 2019. július 31., 2019. október 31., 

2020. január 31., 2020. április 30. 

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 tanácsadó megbízási szerződésének megszűnése miatt új tanácsadó 

megbízásáról kellett gondoskodni, akinek új, az időközben megváltozott közbeszerzési 

szabályoknak is megfelelő dokumentációt kell készítenie. Emiatt javaslom a határidő 

meghosszabbítását 2020. június 30-ig. 

 

  



230/2019. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. augusztus 31. – a 

beszerzési eljárás lefolytatására 

Hosszabbítva: 2019. november 15., 2020. április 30. 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat:  

Az újdombóvári vasútállomás környékén felmerült parkolási problémák megoldása 

érdekében a Bajcsy-Zsilinszky utca végén található (1954 és 1956/1. hrsz.-ú) beépítetlen 

ingatlanokon gépjárművek átmeneti tárolására szolgáló terület kialakítására a szükséges 

beszerzési eljárás lefolytatása. Az 1956/1. hrsz.-ú ingatlan tulajdonosával a használatra 

vonatkozó megállapodás megkötése. 

Végrehajtás: 

A tervezés előkészítése folyamatban van, javaslom a határidő meghosszabbítását 2020. 

szeptember 30-ig. 

 

242/2019. (VII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. november 30. – a 

pótbefizetésre 

Hosszabbítva: 2020. január 31., 2020. április 30. 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 

Feladat:  

A Dombó-Land Kft. részére a TOP-4.3.1-15-TLI-2016-00002 és a TOP-4.3.1-15-TLI-

2016-00004 azonosítószámú projekthez kapcsolódó nettó 1.792.614 Ft és nettó 

5.679.984 Ft összegű pótbefizetés teljesítésével kapcsolatos intézkedések megtétele. 

Végrehajtás: 

A pótbefizetés még nem történt meg, javaslom a határidő meghosszabbítását 2020. 

május 31-ig. 

 

251/2019. (VIII. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:  

2019. október 31. – a beláthatóságot veszélyeztető növényzet eltávolítására, a táblák 

áthelyezésére, leszerelésére 

Hosszabbítva: 2020. április 30. 

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 beláthatóságot zavaró növényzet eltávolítása folyamatos, az útjelző táblák áthelyezése 

és leszerelése megkezdődött. Javaslom a határidő meghosszabbítását 2020. július 30-ig. 

 

 

 

 

 

 

 



296/2019. (IX. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. október 31. - a 

kialakítás végrehajtására 

Hosszabbítva: 2020. április 30. 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat:  

A Radnóti utca egyik szakasza útburkolatának helyreállításával és kiszélesítésével 

kapcsolatos beszerzési eljárás lefolytatása, a szükséges kötelezettségvállalások 

megtétele.  

Végrehajtás: 

A beszerzési eljárás lezárult, a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésre került, a 

munkálatok 2020. június 19-ig elkészülnek. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 2/2020. (III. 27.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. április 15. – a végrehajtáshoz kapcsolódó 

jognyilatkozatok és intézkedések megtételére 

Hosszabbítva: 2020. május 15. 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat: 

1-2.: A Dombóvári Vízmű Kft.-nek a "Dombó Pál" Lakásépítő és Fenntartó Szövetkezet 

felé fennálló tartozásának átvállalásáról szóló szerződés megkötése, az Árpád utca 2-6. 

szám alatti lakóház megsüllyedésével kapcsolatos kártérítés és a felmerült költségek 

megfizetése két egyenlő részletben 2020. június 30. és 2020. december 31. napjáig, az 

ezekkel kapcsolatos megállapodások megkötése. 

3.: A Dombóvári Vízmű Kft. társasági szerződése – pótbefizetés lehetővé tételére 

irányuló – módosításának, elfogadása esetén pedig a pótbefizetés kezdeményezése a 

Vízmű Kft. taggyűlésén. 

Végrehajtás: 

1-2.: A "Dombó Pál" Lakásépítő és Fenntartó Szövetkezettel a megállapodás aláírásra 

került.  

3.: A fennálló veszélyhelyzetre tekintettel javaslom a határidő meghosszabbítását 2020. 

június 30-ig. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 4/2020. (III. 27.) határozata: 

Végrehajtási határidő: 2020. április 30. – a pályázat benyújtására 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

Feladat: 

Pályázat benyújtása a TOP-4.1.1-15 kódszámú, Egészségügyi alapellátás 

infrastrukturális fejlesztése című felhívásra a Szabadság utca 2. szám alatti 

rendelőépület felújítása érdekében. 

Végrehajtás: 

A pályázatíró kiválasztásra került, a pályázat készítése folyamatban van. Javaslom a 

határidő meghosszabbítását 2020. június 15-ig. 

 



Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 7/2020. (III. 27.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. március 31. – a szerződésmódosítás aláírására 

Hosszabbítva: 2020. május 15. 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat: 

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött kegyeleti közszolgáltatási 

szerződés 2024. december 31-ig történő meghosszabbítása a köztemetők üzemeltetési 

feladatainak ellátására. 

Végrehajtás: 

A kegyeleti közszolgáltatási szerződés mindkét fél részéről aláírásra került. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 17/2020. (III. 27.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. április 30. – a támogatási szerződések aláírására 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

Támogatási szerződése megkötése a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzattal, 

a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Dombóvári Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzattal a Dombóvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében a 

dombóvári települési nemzetiségi önkormányzatok támogatására elkülönített keretből 

megítélt támogatásra vonatkozóan. 

Végrehajtás: 

A szerződések aláírása május folyamán megtörténik. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 24/2020. (III. 27.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. április 30. – a támogatási szerződések megkötésére 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

Támogatási szerződés megkötése a Kapos-hegyháti Natúrpark Egyesülettel, a 

Dombóvár 2004. Egyesülettel, valamint a Dombóvári Székely Körrel a 2020. évi civil 

keretből nyert támogatásra vonatkozóan. 

Végrehajtás: 

A szerződések mindegyike aláírásra került. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 41/2020. (IV. 30.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. május 15. – a pályázati felhívás megjelentetésére 

Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda  

Feladat: 

A szociális alapon igényelhető kaszálás igénybevételére vonatkozó pályázati felhívás 

megjelentetése, a beérkező pályázatok folyamatos elbírálása. 

Végrehajtás: 

A pályázati felhívás közzététele megtörtént. 

 



Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 42/2020. (IV. 30.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. május 15. – a közszolgáltatási szerződés módosításának 

aláírására  

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat: 

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 

módosítása a nem hatósági jellegű városgondnoki közfeladatok ellátása és a korábban 

megállapított ellentételezés összegének módosítása érdekében. 

Végrehajtás: 

A módosítás aláírása még nem történt meg, javaslom a határidő meghosszabbítását 

2020. június 15-ig. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 43/2020. (IV. 30.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. május 15. – a pénzügyi teljesítésre  

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat: 

Szabó Loránd korábbi polgármester által pénzügyi ellenjegyzés nélkül vállalt 

kötelezettségek közül az Épületgépészeti Áruház Dawilex Kft., a Villamossági Diszkont 

Kkt. és a Unique Ballonsport Club vizsgálattal érintett számláinak kiegyenlítése. 

Végrehajtás: 

A számlák kiegyenlítése megtörtént. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 45/2020. (IV. 30.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. május 10. – a pályázati felhívás közzétételére 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat: 

A Köztársaság utcai 4636/1 hrsz.-ú ingatlan telekalakítása után annak értékesítésére 

irányuló pályázati felhívás jóváhagyása és közzététele. 

Végrehajtás: 

A pályázati felhívás jóváhagyása és közzététele megtörtént. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 46/2020. (IV. 30.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. május 15. – a támogatási szerződés megkötésére 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat: 

Támogatási szerződése megkötése a Tinódi Ház Nonprofit Kft.-vel 1.500.000,- Ft 

összegű visszatérítendő támogatást biztosítására a Hamulyák Közalapítvány 

megbízásából végzett rendezvényszervezési feladatokhoz kapcsolódó fizetési 

kötelezettség teljesítése érdekében. 

Végrehajtás: 

A támogatási szerződés megkötésre került. 

 



Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 47/2020. (IV. 30.) határozata:  

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda, Integrált Önkormányzati Szolgáltató 

Szervezet 

Feladat: 

A Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény igazgatója, Virágné Bán Emma 

kinevezésének módosítása az illetménykiegészítésének, illetve a munkaidejének 

csökkentésével összefüggésben. 

Végrehajtás: 

A kinevezés módosítását kézjegyemmel láttam el. 
 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 48/2020. (V. 8.) határozata:  

Végrehajtási határidő: azonnal - az eredményről való tájékoztatás tekintetében 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat: 

Az ajánlattevők tájékoztatása a Radnóti utca útfelújításának elvégzésére lefolytatott 

beszerzési eljárás eredményéről. 

Végrehajtás: 

Az eredmény kihirdetésre került. A nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést 

május 18-án aláírtam. 

  



 

Határozati javaslat 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 

 

1. elfogadja a lejárt végrehajtási határidejű 

a) 296/2019. (IX. 26.) Kt. határozat, illetve  

b) a veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 

2/2020. (III. 27.) határozat 1-2. pontjának, a 7/2020. (III. 27.), a 17/2020. 

(III. 27.), a a24/2020. (III. 27.), a a41/2020. (IV. 30.), a 43/2020. (IV. 

30.), a 45/2020. (IV. 30.), a 46/2020. (IV. 30.), a 47/2020. (IV. 30.) és a 

48/2020. (V. 8.) polgármesteri határozat végrehajtásáról szóló 

beszámolót. 

 

2. az alábbi lejárt végrehajtási határidejű Kt., illetve a veszélyhelyzetben 

képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott polgármesteri határozatok 

végrehajtási határidejét a következők szerint meghosszabbítja: 

2020. május 31-ig: 242/2019. (VII. 18.) Kt. határozat 

2020. június 15-ig: 4/2020. (III. 27.), 42/2020. (IV. 30.) polgármesteri 

határozat 

2020. június 30-ig: 1/2019. (I. 14.) Kt. határozat, a 2/2020. (III. 27.) 

polgármesteri határozat 3. pontja, 

2020. július 30-ig: 251/2019. (VIII. 29.) Kt. határozat 

2020. szeptember 30-ig: 198/2018. (V. 17.), 230/2019. (VI. 27.) Kt. 

határozat 

2020. október 31-ig: 215/2018. (V. 31.) Kt. határozat. 

 

  



A POLGÁRMESTER ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEI 

(2020. február-április) 

 

 

Szociális ügyekben 
 

                        

Települési támogatás:          

                          

-    Rendkívüli élethelyzetre/ természetbeni megállapítás           - 

     Elutasítás                                       - 

 

-    Rendkívüli élethelyzetre/ pénzbeli megállapítás                  173 

 Elutasítás   - 

 

-    Gyermek születésének támogatása 8 

       -    Temetési segély  9  

-    Lakásfenntartási támogatás 35 

- Bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása   1 

- Eü. Prevenciót és rehabilitációt szolgáló gyógyúszás            - 

- Eü. Prevenciót szolgáló védőoltások költs. megtérítése         - 

Költségeinek támogatása 

       -    Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény            43 

       -    Iskolakezdési támogatás              -     

       -    Közjegyzői okiratba foglalásának támogatása   -  

       -    Utazási támogatás    2         

-    Környezettanulmány                                                      14 

-    Kiegészítő települési támogatás a  

     TOP-5.2.1-15 projektekhez kapcsolódóan            2 

 

 

Lakásügyekben: 

 

- Bérlőkijelölés       8 

- Lakásszerződés hosszabbítás     3 

- Szociális bérlakás igény nyilvántartásba vétel:    12 

- Eljárás megszüntetése      7 

- Elutasítás        34 

 



Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. 

(III. 4.) rendelet 13. § (5) bekezdése alapján 

 

- Az SMHV Energetika Kft. a Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 24., az Erkel Ferenc u. 1., 

és a Vörösmarty u. 12. szám alatti ingatlanok villamos energiával való ellátásának 

munkálataihoz kapott hozzájárulást az 1976, a 4131, a 3411/5 és az 1262 hrsz.-ú 

közterület megnevezésű ingatlanok kapcsán. 

 

- A Czétány Mérnöki Iroda Kft. a Dombóvár, Delta u. 15. szám alatti ingatlan 

földgázbekötés tervezési munkálataihoz kapott hozzájárulást a 4871/2 hrsz.-ú közterület 

megnevezésű ingatlan kapcsán. 

 

- A Katona József u. 2. szám alatti ingatlan tulajdonosa kért és kapott hozzájárulást ahhoz, 

hogy a szomszédos önkormányzati tulajdonú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 

déli oldalán támasztórézsűt alakítson ki annak érdekében, hogy megállítsa a lakóház 

udvarának további süllyedését. 

 

-  A Mészáros és Mészáros Kft. elvi hozzájárulást kapott a „Döbrököz Község 

Szennyvízelvezetésének fejlesztése” KEHOP-2.2.5-15-2016-00124 projekt tervezési 

munkálataihoz.  

 

- A Czétány Mérnöki Iroda Kft. a Dombóvár, Pihenés u. 6. szám alatti ingatlan 

földgázbekötés tervezési munkálataihoz kapott hozzájárulást az 5250 hrsz.-ú közterület 

megnevezésű ingatlan kapcsán. 

 

- A „Dombó Pál” Lakásépítő és Fenntartó Szövetkezet a Pannónia út 42. szám alatti 

épület vízellátását biztosító ivóvízvezetékével kapcsolatban kért és kapott hozzájárulást, 

hogy a főmérőt az épület melletti aknában kialakítsák.  

 

- Nagy Sándor tervező kérésére a Buzánszky Jenő u. 17. szám alatt található lakóház ivó, 

- és szennyvízbekötésének tervezési és engedélyezései munkálataihoz kért és kapott 

hozzájárulást a 3144/2 hrsz.-ú kivett közterületként nyilvántartott ingatlanra 

vonatkozóan.  

 

- A Tamási Tankerületi Központ az Illyés Gyula Gimnázium udvarának - a műfüves pálya 

fedőrétegének felhasználásával - felújításához kért és kapott hozzájárulást.  

 

- Az SMHV Energetika Kft. a Dombóvár, Bethlen Gábor u. 7., a Gagarin u. 32., a 

Buzánszky utcában található 3144/4 hrsz.-ú, a Szondi György utcában található 3508/4 

hrsz.-ú, az Árpád u. 20. szám alatti ingatlanok, valamint a TARR Kft. megbízásából az 

Ady utcában létesítendő földkábeles csatlakozó villamos energiával való ellátásának 

munkálataihoz kapott hozzájárulást a 3912, 4869, 3508/2, 3539/3, 863 és a 605 hrsz.-ú 

közterület, valamint a 3144/2 hrsz.-ú kivett helyi közút megnevezésű ingatlanok 

kapcsán. 

 



Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről 

szóló 9/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdése alapján 

 

Jelzálogjog törléshez tulajdonosi hozzájárulás megadása:  

A 4705/4 hrsz.-ú (természetben Dombóvár, Ifjúság u. 1.) ingatlanra bejegyzett, 

Dombóvár Város Önkormányzata javára szóló jelzálogjog és elidegenítési tilalom 

törléséhez lett hozzájárulás kiadva, mivel a kölcsön kifizetésre került.    

 



A JEGYZŐ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEI 

(2020. február-április) 

 

 

Vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 2/2015.(I.30.) 

önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján: 
 

Ssz. Üzemeltető 

neve 

Üzlet neve, 

címe 

Éjszakai nyitva tartás Határozat 

1. The Best Reklám 

Hungary Kft. 

TINÓDI KÁVÉZÓ 
7200 Dombóvár, 

Hunyadi tér 25. 

péntek:  22,00 – 23,00 

szombat:  22,00 – 24,00 

 

2020.03. 

V./23-3/2020.  

 

Tevékenység 

megszüntetve:  

2020.05.06.              

 

Alkalmi nyitvatartási engedély: 1 db kérelemnek helyt adó 
 



A BIZOTTSÁGOK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEI 

 

2020. február  

(A Bizottságok a veszélyhelyzetre tekintettel március és április hónapban nem tartottak 

ülést.) 

 

Humán Bizottság 

 

A bizottság nem hozott átruházott hatáskörben döntést. 

 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 

A 30/2020. (II. 26.) határozatával a Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky utcai, a 

vasútállomáshoz tartozó állami tulajdonú területen elhelyezkedő nem lakás céljára 

szolgáló helyiség bérleti díjának módosításáról döntött. 

 

A 31/2020. (II. 26.) határozatával a Dombóvár, Hunyadi tér 2. szám alatti nem lakás 

céljára szolgáló helyiség bérleti díjának megállapításáról döntött, 
 

A bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvek megtekinthetőek az Önkormányzati 

Irodán. 

 

 

 

 

 Pintér Szilárd 

              polgármester 

 

 


