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Beszámoló a 2019. június 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., 2019. június 
15.  
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: 
A szerződéskötés megtörtént, az ingatlannyilvántartáson történő átvezetéshez 
szükséges rendelkezni az eladott ingatlanrész forgalomképtelenségének feloldásáról. 
Az erre vonatkozó javaslatot a jelen előterjesztés tartalmazza a kisebb jelentőségű 
döntést igénylő ügyek körében. 
 
529/2017. (XII. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. április 30. 
Hosszabbítva: 2018. augusztus 31., 2018. november 30., 2019. június 15. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A Gunarasfürdő irányába vezető kerékpárút mellé közkifolyó létesítése, a 
felszámolandó közkifolyók megszüntetésével kapcsolatos intézkedések megtétele. 
Végrehajtás: 
A szükséges intézkedések megtétele megtörtént. 
 
36/2018. (I. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. április 2. – értéktári 
kiadvány megjelentetésére 
Hosszabbítva: 2018. július 31., 2018. december 31., 2019. május 31. 
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 kiadvány megjelentésének intézésére nem áll rendelkezésre megfelelő szakember, 
így még nem készült el. A Hivatal személyi állománya a közelmúltban bővült egy 
kompetens kollégával, így elhárult a személyi jellegű akadály. Erre tekintettel kérem a 
határidő hosszabbítását 2019. szeptember 30-ig. 
 



 
 

 3 

294/2018. (VIII. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. október 31. – 
szerződések aláírására 
Hosszabbítva: 2018. december 31., 2019. március 31., 2019. május 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A dombóvári településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, helyi építési 
szabályzat és szabályozási terv) módosítására irányuló kezdeményezéssel 
összefüggésben az érintett kérelmezőkkel településrendezési szerződések megkötése. 
Végrehajtás: 
A szerződéstervezetek elkészültek, illetve a kért módosítási szándékok véleményezési 
anyaga bemutatásra került a kérelmezők felé, akik kifogást nem emeltek. A 
szerződések aláírására a nyár folyamán kerül sor, ezért kérem a határidő 
meghosszabbítását 2019. július 31-ig. 
 
302/2018. (VIII. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. március 31.– a 
Radnóti utcai ebfuttató kialakítására  
Hosszabbítva: 2019. május 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
Újdombóváron a Radnóti utcában ebfuttató kialakítása a képviselő-testület által 
kijelölt helyszínen. 
Végrehajtás: 
A DIS pályánál lévő ebfuttató június folyamán lett átadva. Ezt követi a Radnóti utcai 
futtató kialakítása a nyáron. Kérem a határidő meghosszabbítását 2019. szeptember 
30-ig. 
 
321/2018. (IX. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:  
1.: 2018. október 15. – a beszerzési eljárás lefolytatására  
Hosszabbítva: 2018. november 15., 2018. december 31., 2019. május 31. 
2.: 2018. december 31.  
Hosszabbítva: 2019. május 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
1.: A perekaci volt állatvásártér fásításának megvalósítására irányuló beszerzési 
eljárás lefolytatása, a kivitelező kiválasztása, továbbá a vállalkozási szerződés 
tartalmának jóváhagyása és aláírása. 
2.: A perekaci volt állatvásártér fásításának megvalósítására irányuló munkálatok 
elvégzése. 
Végrehajtás: 
A volt vásártér fásítása megtörtént. 
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325/2018. (IX. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. októberi rendes ülés 
– a gazdaságélénkítő csomag véglegesítéséhez szükséges döntési javaslatok képviselő-
testület elé terjesztésére 
Hosszabbítva: 2018. november 30., 2018. december 31., 2019. február 28., 2019. 
március 31., 2019. május 31. 
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 
Feladat:  
A dombóvári vállalkozások számára összeállított gazdaságélénkítő csomag 
véglegesítéshez szükséges döntési javaslatok képviselő-testület elé terjesztése. 
Végrehajtás: 
A tervbe vett építményadó-kedvezmény bevezetéséről, valamint annak lehetséges 
formájáról állásfoglalást kértünk a Tolna Megyei Kormányhivataltól. Az 
állásfoglalásban foglaltakra tekintettel szükségszerű a kormányhivatallal történő 
további egyeztetés, ezért a tervezett rendeletmódosítás előterjesztésére további 
határidő hosszabbítás szükséges. Javaslom 2019. augusztus 31. napjáig 
meghosszabbítani a végrehajtási határidőt. 
 
347/2018. (X. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. november 15. – a 
szerződés aláírására 
Hosszabbítva: 2018. december 31., 2019. március 31., 2019. május 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A szerződés megkötése Dombóvár város településrendezési eszközeinek 2018. évben 
kezdeményezett módosításához kapcsolódóan az újonnan elfogadott (6. számú) 
módosítási kérelem kérelmezőjével. 
Végrehajtás: 
A szerződéstervezet elkészült, illetve a kért módosítási szándék véleményezési 
anyaga bemutatásra került a kérelmező felé, aki kifogást nem emelt. A szerződés 
aláírására a nyár folyamán kerül sor, ezért kérem a határidő meghosszabbítását 2019. 
július 31-ig. 
 

1/2019. (I. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. január 30. – a 
közbeszerzési eljárások megindítására 
Hosszabbítva: 2019. március 31., 2019. május 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 Közreműködő Szervezet 2019. június 14-én lezárta a közbeszerzés műszaki 
dokumentációjának ellenőrzését és kiadta a támogatói nyilatkozatot. A közbeszerzés 
indítása a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya tanúsítványának 
megérkezését követően lehetséges. Kérem a határidő meghosszabbítását 2019. július 
31-ig. 
 



 
 

 5 

35/2019. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:  
1. pont: 2019. március 31. 
Hosszabbítva: 2019. május 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 plakát elkészült, de a kihelyezéséről még egyeztetések folynak. Kérem a határidő 
meghosszabbítását 2019. július 31-ig. 
 
47/2019. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. május 31. – a 
szerződések megkötésére 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
1.: A Viola utcában lévő 2587 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan magáncélú használattal 
érintett részeire vonatkozóan adásvételi szerződés megkötése a 2581 és 2586/1 hrsz.  
alatti ingatlanok tulajdonosaival. 
2.: A Viola utcában található 2591/3 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanra adásvételi 
szerződés megkötése a 2591/2 hrsz. alatti ingatlan tulajdonosaival. 
Végrehajtás: 
A telekalakítás befejeződött, a szerződéstervezetek elkészültek. 
 
49/2019. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:  
2019. júniusi rendes ülés – a 2019. II. félévére tervezett felújítások képviselő-testület 
elé terjesztése 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
Az önkormányzati bérlakásokat érintően a 2019. II. félévére tervezett felújításokra 
vonatkozó javaslat képviselő-testület elé terjesztése. 
Végrehajtás: 
A TOP-os pályázatból megvalósuló bérlakás-felújításokhoz önerő szükséges, ami a 
bérlakások hasznosításából befolyt bérleti díjakból kerül biztosításra, a mértéke pedig 
egyelőre nem ismert. Így bizonytalan, hogy a II. félévre tervezett felújításokra marad-
e pénzügyi fedezet, ezért javaslom a határidő meghosszabbítását 2019. szeptember 
30-ig. 
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108/2019. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. május 30. 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat:  
A Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskola és Kollégium előtt, a Pannónia 
úton ingyenesen igénybe vehető internet-hozzáférési pont kialakítása, a szükséges 
kötelezettségvállalások megtétele. 
Végrehajtás: 
Az árajánlatkérés megtörtént, de további intézkedésre nem került sor, mivel ez a 
helyszín is bekerült a WIFI4EU program és utalvány révén kialakításra kerülő vezeték 
nélküli internet elérési pontok közé. Erre tekintettel kérem a határidő 
meghosszabbítását 2019. december 31-ig. 
 
109/2019. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. május 31. – a 
tájékoztató és a javaslatok előterjesztésére 
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. május 2-án az önkormányzat egyeztető fórumot tartott a sportszervezetek 
részére, mely során a sporttörvény és a civil törvény törvényes működésre vonatkozó 
rendelkezéseit ismertette dr. Kutas Péter ügyvéd a megjelentekkel. Ezt követően 
egyelőre nem rendelkezünk több információval az egyesületek részéről az amatőr 
sportolóik jogszerű versenyeztetését érintően, hiszen a helyzet rendezése az 
egyesületek számára - amennyiben versenyzőiket fel kívánják venni az egyesület 
tagságába - hosszabb időt vesz igénybe, mivel közgyűlést szükséges összehívniuk. A 
fentiek ismeretében kérem a határidő hosszabbítását 2019. szeptember 30-ig. 
 
111/2019. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. április 30. 
Hosszabbítva: 2019. május 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A határozat szerinti közlekedést befolyásoló intézkedések (sebességkorlátozás, 
egyirányúsítás) megtétele a Báthori utcában. 
Végrehajtás: 
Az új forgalmi rend kialakítása június elején megtörtént. 
 
115/2019. (IV. 11.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. május 31. – a 
közbeszerzési eljárás megindítására 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A szőlőhegyi kerékpárút kialakításának I. ütemére vonatkozó közbeszerzési eljárás 
megindítása. 
Végrehajtás: 
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A közbeszerzési eljárás megindításra került. 
 
122/2019. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. május 30. 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat:  
A 2019. évi általános ülnökválasztás során megválasztott ülnökök megbízólevelének 
aláírása és átadása. 
Végrehajtás: 
A megbízólevelek átadása megtörtént. 
 
130/2019. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. április 30. – a 
szerződés meghosszabbítására 
Hosszabbítva: 2019. május 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 újabb átmeneti meghosszabbítására irányuló szerződésmódosítás 
aláírása. 
Végrehajtás: 
A szerződés meghosszabbításra került, de újabb módosítása szükséges e tekintetben, 
mivel még nem ért véget az újabb közbeszerzési eljárás. Ezzel a jelen előterjesztés 
foglalkozik a kisebb jelentőségű ügyek között. 
 
136/2019. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. május 30. – a 
szerződések megkötésére 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
„A Mászlony – oázis az agrársivatagban” című pályázathoz kapcsolódó 
ingatlanvásárlások érdekében az adásvételi szerződések tartalmának jóváhagyása és 
aláírása. 
Végrehajtás: 
Két ingatlanvásárlási szerződés aláírásra került.  
 
138/2019. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. május 31. – a 
csereszerződés megkötésére 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
Az önkormányzat tulajdonában lévő Majoros-kerámiagyűjtemény két alkotásának 
cseréjére irányuló szerződés megkötése Alföldi Róbert gyűjtővel. 
Végrehajtás: 
A szerződés megkötésre került, a képzőművészeti alkotások cseréje megvalósult. 
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148/2019. (V. 13.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. május 31. – a 
pályázat benyújtására 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda, Pénzügyi Iroda 
Feladat:  
Fejlesztési célú pályázat kidolgozása és benyújtása az önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására a Fő utca III. utca és VI. utca közötti szakasza 
aszfaltburkolatának felújítására vonatkozóan. 
Végrehajtás: 
A pályázat benyújtásra került. 
 
159/2019. (V. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. június 10. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A dombóvári településrendezési eszközök 2018. évben kezdeményezett, tárgyalásos 
eljárásban egyeztetett módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat 
szükségességéről szóló állásfoglalás megküldése a megyei kormányhivatal részére. 
Végrehajtás: 
A határozat megküldésre került a Tolna Megyei Kormányhivatal részére. 
 
166/2019. (V. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. június 1. – a védőnői 
helyettesítéssel kapcsolatos intézkedések megtétele 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat:  
Az I. számú védőnői körzetben a tartósan távollévő védőnő helyettesítéséhez 
szükséges munkajogi dokumentumok aláírása és a helyettesítéssel kapcsolatos 
intézkedések megtétele. 
Végrehajtás: 
A szükséges iratokat aláírtam, az érintett szervezetek felé a bejelentések 
megtörténtek. 
 

167/2019. (V. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. június 10. – a támo-
gatási szerződések megkötésére 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
Feladat:  
Támogatási szerződés megkötése a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel 
a közfoglalkoztatási programokban való részvételéhez szükséges saját forrás 
biztosításáról. 
Végrehajtás: 
A támogatási szerződés a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel aláírásra 
került. 
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169/2019. (V. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. június 10. – a támo-
gatási szerződés aláírására 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
Támogatási szerződés megkötése a Dombóvári Futball Clubbal a TAO-s támogatás 
lehívásához szükséges önrész biztosításáról a határozatban megjelölt tárgyi eszközök 
beszerzése érdekében. 
Végrehajtás: 
A támogatási szerződés jogi és pénzügyi ellenőrzés alatt áll, kérem a határidő meg-
hosszabbítását 2019. június 30-ig. 
 

170/2019. (V. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. június 15. – a bérleti 
szerződés aláírására 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
A Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor alkalmi bérbeadásáról szóló bérleti szerződés 
megkötése a BURGENDOMB Kft.-vel. 
Végrehajtás: 
A bérleti szerződés jogi és pénzügyi ellenőrzés alatt áll, kérem a határidő meg-
hosszabbítását 2019. június 30-ig. 
 

171/2019. (V. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. június 10. – az Egye-
sület tájékoztatására 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
A Dombóvári Városi Horgász Egyesület tájékoztatása arról, hogy a Tüskei-tónál az 
általa bérelt területen található kisebb vízfelület medertisztítását elvégezheti, illetve 
azt Lokomotív ifjúsági tónak nevezheti. 
Végrehajtás: 
A civil szervezet tájékoztatása megtörtént. 
 
172/2019. (V. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. június 10. – a szerző-
dések aláírására 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
A Farkas Attila Uszoda szárazföldi edzőtermének térítésmentes biztosításáról szóló 
szerződés aláírása az érintett úszóegyesületekkel. 
Végrehajtás: 
A megállapodás jogi és pénzügyi ellenőrzés alatt áll, kérem a határidő meg-
hosszabbítását 2019. június 30-ig. 
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181/2019. (V. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. június 5. – a 
beszámoló továbbítására  
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 
Feladat:  
Az önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatellátásának 2018. évi 
átfogó értékeléséről szóló beszámoló továbbítása a Tolna Megyei Kormányhivatal 
részére. 
Végrehajtás: 
A beszámolót továbbítottuk a Kormányhivatal részére. 
 
186/2019. (V. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:2019. június 7. – a 
támogatási kérelem benyújtására  
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó 4 
millió Ft összegű támogatási kérelem benyújtása a Kubinyi Ágoston Programra. 
Végrehajtás: 
A támogatási kérelem benyújtásra került. 
 
188/2019. (V. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. június 15. – a 
szerződések aláírására 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
1.: Kölcsönszerződés megkötése a Tinódi Ház Kft.-vel 5 millió Ft összegű 
kamatmentes tagi kölcsön nyújtására a HACS pályázat keretében megvalósuló 
rendezvényeik finanszírozására. 
2.: Támogatási szerződés megkötése a Tinódi Ház Nonprofit Kft.-vel a Tinódi Ház 
klímaberendezése javításának finanszírozására. 
Végrehajtás: 
A támogatási és a kölcsönszerződés jogi és pénzügyi ellenőrzés alatt áll, kérem a 
határidő hosszabbítását 2019. június 30-ig. 



 
 

 11 

 
A POLGÁRMESTER ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT 

DÖNTÉSEI 
(2019. május) 

 

 
Szociális ügyekben 
 
 

Települési támogatás 
 

- Lakhatásra - megállapítás           5 
                           

 
-    Rendkívüli élethelyzetre/ pénzbeli megállapítás 43 
  
 
-    Rendkívüli élethelyzetre/ természetbeni megállapítás 0 
 

  
-    Gyermek születésének támogatása 17 
-    Személytaxi-szolgáltatás támogatása  36 
-    Bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása 1 
-    Eü. prevenciót és rehabilitációt szolgáló gyógyúszás 
     költségeinek támogatása 1 
- Elutasító határozat  1 
   

 
    

   
Lakásügyekben: 
 
Bérlőkijelölés             2 
 
Lakásszerződés hosszabbítás             1  
 Elutasítás   1 
 
Szociális bérlakást igénylők nyilvántartásába vétel   1 
 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. tervezői az alábbi ingatlanokkal 

kapcsolatban kértek tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást a földgázbekötés 
tervezési munkálataihoz: Liszt F. u. 25. és 36., Kórház u. 35., Rákóczi u. 48., 
Rezeda u. 6., Árpád u. 38., Esthajnal u. 12., Gárdonyi u. 25., Tűzlepke sor 24., 
Csokonai u. 74., Mikes u. 2., Sellő u. 14., III. u. 6 és 41., I. u. 61. 

  
- SMHV Energetika Kft. a Dombóvár, Orgona u. 3. szám alatti ingatlan villamos 

energiával való ellátásának tervezési munkálataihoz kapott hozzájárulást a 
2311 hrsz.-ú közterület megnevezésű ingatlan kapcsán. 

 
- A Zselicterv Kft. a Kórház utcában a közcélú 0,4 kV-os földkábel építésének, 

villamos energia ellátásának tervezéséhez kapott tulajdonosi engedélyt.  
 
- Nagy Sándor tervező kérésére a Fáy A. u. 25. és az Arany J. tér 13. szám alatti 

ingatlanok ivóvízbekötésének és a IV. u. 36. szennyvízbekötésének tervezési 
és engedélyezései munkálataihoz, valamint a Dombóvár, Hunyadi tér 25. szám 
alatti Tinódi Ház előtti tér rendezéséhez kapcsolódva a közterületi vízmérő 
akna tervezési és engedélyezési munkálataihoz kért és kapott hozzájárulást a 
3547/3, a 3162, a 222 és a 223 hrsz.-on kivett közterületként nyilvántartott 
ingatlanokra vonatkozóan.  
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A JEGYZŐ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEI  
(2019. május)  

 

Vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 2/2015. (I. 30.) 
önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján: 
 
 
Alkalmi nyitvatartási engedély: 1 db kérelemnek helyt adó 
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A BIZOTTSÁGOK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSE I 

 
2019. május 

 
Humán Bizottság 
 
A bizottság nem hozott átruházott hatáskörben döntést. 
 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 
A 106/2019. (V. 24.) számú határozatával a Bezerédj utcai ivóvízhálózatra lefolytatott 
közbeszerzési eljárás eredményéről döntött. 
 
A 125/2019. (V. 29.) számú határozatával a 2019. évi járdaprogramban való 
részvételre beérkezett kérelmek elbírálásáról döntött. 
 
A bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvek megtekinthetőek az Önkormányzati 
Irodán. 
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Tájékoztatás a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 
Képviselői hozzájárulás a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény 
Családsegítő és Gyermekjóléti Központja által szervezett 2018. évi táborokhoz 

 
A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény Családsegítő és 
Gyermekjóléti Központja a 2018. évben is nyári napközis tábort szervezett 2 
turnusban. A jelen ülés 8. számú előterjesztése tartalmazza az intézmény tavalyi 
szakmai beszámolóját, amely a tábort is érinti. 
 
A májusi ülésen kérdésként merült fel a tábor költségeinek fedezete, melyről a 
Pénzügyi Iroda az alábbi tájékoztatást adta: 
A tábor kiadásait az intézmény saját forrásaiból és természetbeni adományokból 
fedezte, a hátrányos helyzetű gyermekek részére az étkeztetésre állami forrás állt 
rendelkezésre (szünidei gyermekétkeztetés). 
 
Kiss Béla alpolgármester kezdeményezésére a képviselő-testület tagjai által tett 
felajánlások a táborban való foglalkozásokhoz szükséges kisebb eszközök 
beszerzéséhez járultak hozzá. Így az önkormányzat a kézműves foglalkozásokhoz 
szükséges anyagokat vásárolta meg, majd azokat az intézménynek átadta. A 
képviselő-testület tagjai önkéntes alapon fejenként 5.000 Ft-tal támogatták az 
eszközbeszerzést, melyet az önkormányzati pénztárba fizettek be. 

 
Döntést igénylő, kisebb jelentőségű ügyek 

 
Ivanich Antal és családja sírhelyének gondozása 
 
Megkeresés érkezett Dombóvár Város Önkormányzatához az Ivanich-család életben 
lévő utolsó leszármazottjaitól – Ivanich Alíztól és Dr. Gallai Istvántól -, hogy a 
városért sokat tevékenykedő Ivanich Antal, illetve a város díszpolgára, Ivanich 
Miklós zongoraművész végső nyughelyének gondozását vegye át a családtól. Mindkét 
leszármazott időskorú személy, nem Dombóváron élnek, korukból, fizikális 
állapotukból kifolyólag már nem tudják ellátni családi kötelezettségüket.  
 
Az önkormányzat gondoskodni szeretne a sír gondozásáról, ezért javaslom, hogy ezt a 
feladatot megbízás keretében a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. lássa el 
évente négy alkalommal, negyedéves gyakorisággal. 
 
Mivel a helyi elismerésekről szóló 6/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (2) e) 
pontja alapján díszsírhely a Hetényi utcai vagy a Fő utcai köztemetőben az erre a 
célra kijelölt parcellában illeti meg az elhalálozott személyt, ezért az egyházi temető 
fenntartójával egyeztetni kell a sírbolt örökös megváltása kapcsán. Az egyeztetés 
célja, hogy ha a család utolsó élő tagja is távozik, az utókor számára a sírhely akkor is 
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fennmaradjon, a város pedig méltóképpen tudja őrizni neves halottainak emlékét a 
család kérésének megfelelően. 
 
Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet által élelmiszerek beszerzése 
érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás eredménye 
 
Az önkormányzat hatályos Közbeszerzési Szabályzatának VII. fejezete értelmében az 
önkormányzat intézményei árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés tárgyú 
közbeszerzéseinél az ajánlatkérői jogosultságot az Integrált Önkormányzati 
Szolgáltató Szervezetre ruházta át a Képviselő-testület. A közbeszerzésekkel 
kapcsolatban minden teendő az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 
vezetőjének feladata és felelőssége azzal, hogy utólagos beszámolásra köteles a 
fenntartó felé. 

Az élelmiszerek beszerzésére a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató 
Intézménnyel közösen lefolytatott uniós nyílt eljárás az EU Hivatalos Lapja 2019/02/ 
25-i számában megjelent 2019/S 039-087642 számú ajánlati felhívással indult. Az 
EKR000169022019 azonosítószámú eljárásban különféle élelmiszerféleségekre kilenc 
részben lehetett ajánlatot tenni: 

1. rész: Állati termékek, tőkehús és húskészítmények 
2. rész: Halkészítmények és tartósított halak 
3. rész: Tejtermékek 
4. rész: Termény, bolgárkertészeti és kertészeti termékek 
5. rész: Kenyér, friss péksütemények és cukrászsütemények 
6. rész: Gyümölcs, zöldségfélék és kapcsolódó termékek 
7. rész: Malomipari termékek, keményítők és keményítő termékek 
8. rész: Különféle élelmiszertermékek 
9. rész: Tésztafélék 

Az ajánlattételi határidő 2019. április 3-i lejártáig összesen 14 ajánlat érkezett. Több 
körben történt szakmai értékelést követően az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés 
2019. május 30-án került kiküldésre az EKR-ben. Eszerint az eljárás két rész 
tekintetében eredménytelenül (1. rész: Állati termékek, tőkehús és húskészítmények, 
5. rész: Kenyér, friss péksütemények és cukrászsütemények), hét esetében 
eredményesen zárult. Az eredménytelen részekre új eljárás lefolytatása vált 
szükségessé. Az eredményes részekre vonatkozóan a szerződéskötések a nyertes 
ajánlattevőkkel folyamatban vannak. Az eljárásban jogorvoslatra nem került sor. 
 
Egyes dombóvári közterületi ingatlanrészek, illetve közterületből kialakított 
ingatlanok forgalomképessé nyilvánítása 
 
Az elmúlt időszakban több, korábbi testületi döntés alapján megindított telekalakítási 
eljárás fejeződött be, és került sor azokban az adásvételi szerződések megkötésére. 
Garázsépítési célra értékesítésre került a Zöldfa utcai közterület egy része, a vevők 
megvásárolták a 66 helyrajzi számú közterület általuk jóhiszeműen beépített részét, 
valamint szerződések készülnek a Viola utcához kapcsolódó magáncélra használt 
közterületek eladására is. 
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Tekintettel arra, hogy az ügyletek valamennyi esetben forgalomképtelennek minősülő 
közterületeket érintenek, az ingatlannyilvántartási bejegyzéshez a Képviselő-
testületnek határozatot kell hoznia az ingatlanok vagy ingatlani részek 
forgalomképessé nyilvánításáról.  

A Tage-VLN-nal kötött parkfenntartási szerződés ismételt átmeneti meghosszabbítása 

A Képviselő-testület a 130/2019. (IV. 25.) Kt. határozatában átmeneti jelleggel 
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 2019. június 30. 
napjáig. 

Az első közbeszerzési eljárás eredménytelensége miatt újabb eljárás lefolytatása vált 
szükségessé. Ennek előkészítése folyamatban van. Azonban az előkészítés műszaki és 
szakmai szempontból rendkívül nagy munkával jár annak érdekében, hogy az eljárás 
műszaki tartalmát a tényleges igényeknek és az időközben bekövetkezett 
változásoknak megfelelően, mennyiségekkel együtt egzaktul kidolgozzuk. Emiatt 
javaslom a szerződés további meghosszabbítását átmeneti jelleggel 2019. december 
31-ig. Az időpont mellett szól, hogy akkor tisztán a téli időszak hóeltakarítási és 
síkosság-mentesítési munkái zajlanak. 

 
A szőlőhegyi kerékpárút I. üteméhez kapcsolódóan gyalogos híd tervezése 
 
A Képviselő-testület a 191/2019. (VI. 19.) Kt. határozatával döntött a szőlőhegyi 
kerékpárút I. üteméhez tartozó híd tervezéséről. A határozat meghozatalát követően 
nyílt lehetőség a Tolna Megyei Kormányhivatal Útügyi Osztályával történő szakmai 
egyeztetésre. A legköltséghatékonyabb megoldás, - melyet a hivatalos szerv is 
támogatott - egy gyalogos híd kialakítása. Ez annyit jelent, hogy nem kerékpárral, 
hanem gyalogosan, tolva a kerékpárt lehet majd átkelni a Pálinkás árok felett. A 
korábban megállapított tervezési összeg (bruttó 1.500.000 Ft) a továbbiakban is, mint 
keretösszeg rendelkezésre áll.  
 
A Dombóvári ESZI Családsegítő és Gyermekjóléti Központja által szervezett nyári 
napközis táborban résztvevők ingyenes étkezése 
 
A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény Családsegítő és 
Gyermekjóléti Központja a nyári iskolai szünetben két turnusban ismét egy-egy hetes 
nyári napközis tábort szervez. A tábor alatt napi háromszori étkezést (tízórai, meleg 
ebéd, uzsonna) biztosítanak a résztvevő gyermekek számára. A gyermekvédelmi 
törvény szerint a szünidei gyermekétkeztetésre jogosult gyermekek számára ez 
ingyenes, de van néhány olyan gyermek is, aki ezt nem veheti igénybe. Számukra 
eddig az étkezés nem volt költségmentes. A jelentkezések alapján az idei évben csak 
néhány ilyen táborozó van, és javaslom, hogy az étkezés a számukra is térítésmentes 
legyen. Ez várhatóan maximum 20.000,- Ft-os kiadást jelent az önkormányzat 
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számára, amelyet a gyermekétkeztetést végző Integrált Önkormányzati Szolgáltató 
Szervezet részére kell biztosítani. 
 
Használatba adási szerződések megkötése a HACS pályázatos infrastrukturális 
projekteket érintően 
 
A Dombóvári HACS Egyesület által kiírt TOP-7.1.1-16-H-046–2 kódszámú 
„Kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés és tárgyieszköz beszerzés a dombóvári helyi 
közösség számára” című felhívásra benyújtott, és a Helyi Bíráló Bizottság által 
jóváhagyott támogatási kérelmek vizsgálatát a Magyar Államkincstár Tolna Megyei 
Igazgatósága, mint Közreműködő Szervezet végzi. A szervezet valamennyi 
beruházás, fejlesztés esetében hiánypótlás keretében bekéri a pályázóktól a 
fejlesztésre vonatkozó ingatlan használati szerződését, amennyiben nem saját 
tulajdonról van szó. Korábbiakban már két esetben, a Dombóvári Zöldküllő Egyesület 
és a Kapos-hegyháti Natúrpark Egyesület projektje kapcsán az önkormányzat 
támogatta a fejleszteni kívánt önkormányzati tulajdonú ingatlanok térítésmentes 
használatba adását a beruházás megvalósítására és az 5 éves fenntartás idejére.  
 
A Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumért Alapítvány és a Dombóvári 
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Nkft.) esetében a hiánypótlás szűk 
határidejére tekintettel a használati szerződések aláírásra kerültek, így azok utólagos 
jóváhagyását kérem a Képviselő-testülettől. Az Alapítvány a gimnázium udvarán 
található műfüves pálya felújítására nyújtott be pályázatot, az Nkft. pedig a JAM-
csarnoknál található, jelenleg parkolóként funkcionáló, leromlott állapotú terület 
zöldterületté és közösségi térré alakítása (930m2) érdekében pályázott, illetve az új 
parkolók a jelenlegi skate pálya helyén kerülhetnek megépítésre. A skate pálya az 
önkormányzat TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 kódszámú projektje keretében a JAM-
csarnokon belül egy új helyre kerül.  
 

A fenti projekteken kívül szintén a napokban további két HACS pályázatra érkezett 
hiánypótlás. Az egyik a Dombóvári Magyar-Izraeli Baráti Társaság pályázata, 
melynek keretében a zsinagóga épülete kerülhet felújításra, alkalmassá téve az 
épületet rendezvények tartására, illetve a Dombóvári Városi Horgász Egyesület 
támogatási kérelme esetében írta elő a Közreműködő Szervezet használati szerződés 
megkötését, mely nyertes pályázat esetén egy gyalogos híd kerül kiépítésre a Tüskei-
tó felett. Jelen esetben az Egyesülettel több helyrajzi számot érintően rendelkezünk 15 
évre szóló bérleti szerződéssel, ezért célszerű jelen projektre vonatkozóan, a 073-as 
helyrajzi számot érintően egy új térítésmentes használati szerződés megkötése, mely 
tartalmazza a Közreműködő Szervezet által előírt tartalmi elemeket is (pályázati 
azonosító, projekt célja, 5 éves fenntartási időszak vállalása stb.). 
 
Ahhoz, hogy a fenti pályázók kérelme pozitív elbírálásban részesüljön, a 
hiánypótlásra kiírt feltételeknek teljesülnie kell. 
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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 452/2016. 
(XI. 24.), 529/2017. (XII. 14.), 321/2018. (IX. 27.), 47/2019. (II. 28.), 111/2019. 
(III. 28.), 115/2019. (IV. 11.), 122/2019. (IV. 25.), 130/2019. (IV. 25.), 136/2019. 
(IV. 25.), 138/2019. (IV. 25.), 148/2019. (V. 13.), 159/2019. (V. 30.), 166/2019. 
(V. 30.), 167/2019. (V. 30.), 171/2019. (V. 30.), 181/2019. (V. 30.), 186/2019. (V. 
30.) Kt. határozat végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 2019. májusban 
hozott döntésekről. 
 

2. az alábbi lejárt végrehajtási határidejű Kt. határozatok végrehajtási határidejét a 
következők szerint meghosszabbítja: 
 
2019. június 30-ig: 169/2019. (V. 30.), 170/2019. (V. 30.), 172/2019. (V. 30.), 
188/2019. (V. 30.), 
2019. július 31-ig: 294/2018. (VIII. 30.), 347/2018. (X. 26.), 1/2019. (I. 14.), 
35/2019. (I. 31.), 
2019. augusztus 31-ig: 325/2018. (IX. 27.), 
2019. szeptember 30-ig: 36/2018. (I. 25.), 302/2018. (VIII. 30.), 49/2019. (II. 28.), 
109/2019. (III. 28.), 
2019. december 31-ig: 108/2019. (III. 28.). 

 
II. Határozati javaslat 

Ivanich Antal és családja sírhelyének gondozásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Dombóvári 
Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-t, hogy a Rákóczi utcai katolikus temetőben 
nyugvó Ivanich Antal és családja sírhelyének negyedéves rendszerességgel történő 
gondozását lássa el. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 
tartalmának jóváhagyására és megkötésére.  
 
Határid ő: 2019. augusztus 1. – a szerződés megkötésére  
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
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III. Határozati javaslat 

az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet élelmiszerek beszerzésére 
lefolytatott közbeszerzési eljárásáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati 
Szolgáltató Szervezetnek az általa lefolytatott „Élelmiszerek beszerzése” tárgyú 
közbeszerzési eljárásáról szóló tájékoztatóját elfogadja. 

Határid ő: 2019. július 5. – az intézmény értesítésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 
IV. Határozati javaslat 

dombóvári közterületek telekalakítással és adásvétellel érintett részeinek 
forgalomképességéről 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feloldja a 

forgalomképtelenségét a Dombóvár belterület 586/31 helyrajzi számú közterületi 
ingatlanból telekalakítással létrejött Dombóvár belterület 586/32 helyrajzi számú, 
értékesítére kerülő 388 m2 nagyságú beépítetlen területnek. 
 

2. A Képviselő-testület feloldja a forgalomképtelenségét a Dombóvár belterület 66 
helyrajzi számú közterületi ingatlan 56 m2 nagyságú részének, amely a Dombóvár 
belterület 67 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosainak kerül értékesítésre. 
 

3. A Képviselő-testület feloldja a forgalomképtelenségét a Dombóvár belterület 
2587 helyrajzi számú, 1163 m2 nagyságú közterületi ingatlan 336 m2 nagyságú 
részének, melyből 63 m2 terület a Dombóvár belterület 2563/2 helyrajzi számú 
közterületbe olvad be, 82 m2 terület a 2586/1 helyrajzi számú, 191 m2 terület 
pedig a Dombóvár belterület 2581 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosai számára 
kerül értékesítésre. A Képviselő-testület a 2587 helyrajzi számú közterületi 
ingatlanból a telekalakítás során létrejövő, 653 m2 nagyságú, Dombóvár belterület 
2587/1 helyrajzi számú, és a 147 m2 nagyságú, Dombóvár belterület 2587/2 
helyrajzi számú közterületet a forgalomképtelen vagyoni körbe sorolja be. 
 

4. A Képviselő-testület a Dombóvár belterület 2563/2 helyrajzi számú 
forgalomképtelen ingatlan 1022 m2-es területét 1110 m2-re növeli a Dombóvár 
belterület 2587 helyrajzi számú közterületből 63 m2 nagyságú terület 
beolvasztásával, és a Dombóvár belterület 2586/1 helyrajzi számú „kivett 
lakóház, udvar, gazdasági épület” rendeltetési módú ingatlan 25 m2-es részének 
megvásárlásával, a megvásárolt ingatlanrész közterületbe való beolvasztásával.  
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V. Határozati javaslat 

a „Parkfenntartási szolgáltatás, valamint gyalogos és kerékpáros 
közlekedőfelületek tisztítási, hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkái 

Dombóvár egyes közterületein” elnevezésű vállalkozási keretszerződés 
időtartamának ismételt 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 
közterületein” elnevezésű szerződést átmeneti jelleggel 2019. december 31. napjáig 
változatlan tartalommal meghosszabbítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás tartalmának 
jóváhagyására és megkötésére. 
 
Határid ő: 2019. július 15. – a szerződés meghosszabbítására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
 

VI. Határozati javaslat 
a szőlőhegyi kerékpárút I. üteméhez kapcsolódóan gyalogos híd tervezéséről 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a szőlőhegyi 
kerékpárút I. üteméhez tartozó híd gyalogos híd formájában történő megvalósítását, 
valamint az erre vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervek beszerzésére vonatkozó 
versenyeztetési eljárás megindítását és a kötelezettségvállalások megtételét a 
191/2019. (VI. 19.) Kt. határozatának 2. pontja szerint. 
 

 
VII. Határozati javaslat 

a Dombóvári ESZI által szervezett nyári napközis táborban résztvevők számára 
az ingyenes étkezés biztosításáról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 

Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény Családsegítő és 
Gyermekjóléti Központja által szervezett 2019. évi nyári napközis táborban 
résztvevők a táborban nyújtott étkeztetést ingyenesen vegyék igénybe abban az 
esetben is, ha nem jogosultak a szünidei gyermekétkeztetésre. 

 
2. A Képviselő-testület az Integerált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 

részére biztosítja az 1. pont alapján kieső térítési díj összegét, és felhatalmazza 
a polgármestert az szükséges kötelezettségvállalások megtételére. 
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Határid ő: 2019. augusztus 31. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 
VIII. Határozati javaslat 

használati szerződések megkötéséről a HACS pályázatos infrastrukturális 
projekteket érintően 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagosan 

jóváhagyja a Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumért Alapítvánnyal és a 
Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött használati 
szerződéseket, melyek az alábbi önkormányzati ingatlanok fejlesztését 
tartalmazzák: 

- a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium műfüves pályájának felújítása 
(7200 Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 2, 1289/1 hrsz.) valamint 

- a JAM-csarnokban lévő jelenlegi parkoló helyén zöldterület és 
közösségi park kialakítása új parkoló megépítésével (7200 
Dombóvár, Kinizsi u. 37., 1971/1 hrsz.) 
 

2. A Képviselő-testület támogatja térítésmentes használati szerződés megkötését 
a Dombóvári Magyar-Izraeli Barátai Társasággal, illetve a Dombóvári Városi 
Horgász Egyesülettel az alábbi fejlesztési célok megvalósítása érdekében: 
 

- A zsinagóga épületének fejlesztése (nyílászárók cseréje, külső 
homlokzat felújítása, új kerítés építése az épület Deák Ferenc utcai 
telekhatárán, a galérián korlát kialakítása, fafödém részleges bontása, 
törött cserepek szedése és ereszcsatorna javítása, mozgáskorlátozott 
parkoló kialakítása) – 7200 Dombóvár, Deák Ferenc utca 3., 201 
hrsz. 

- a Tüskei-tó felett átívelő gyalogos- és kerékpáros híd kialakítása – 
073 hrsz. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerinti 
projektekre és megvalósítási helyszínekre vonatkozóan a Dombóvári Magyar-
Izraeli Barátai Társasággal és a Dombóvári Városi Horgász Egyesülettel 
térítésmentes használati szerződés megkötésére, melyekben az ingatlanok 
használata a projekt zárását követő 5 éves fenntartási időszak végéig szól. 
 

Határid ő: azonnal – a használatba adási szerződések megkötésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
 
 
 

Szabó Loránd 
         polgármester 


