
4. számú előterjesztés 
Egyszerű többség  

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. május 30-i rendes ülésére 
 

 
 
Tárgy:  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről, tájékoztató a legutóbbi rendes ülés óta 
történt fontosabb eseményekről 

 
 
Előterjesztő:  Szabó Loránd polgármester 
 
 
 
Készítette: Valamennyi iroda 
 
 
 
Tárgyalta: -  
 
 
 
Tanácskozási joggal meghívott: - 

 
 

 
Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:   - 
 
 
 
Törvényességi szempontból ellenőrizte:   

 dr. Szabó Péter jegyző 
 



 
 

 2 

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

 
173/2018. (IV. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. december 31. – az 
együttműködési megállapodás aláírására  
Hosszabbítva: 2019. február 28., 2019. április 30. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A Szuhay Sportcentrumban található kosárlabdacsarnok világítás korszerűsítésének 
támogatására irányuló együttműködési megállapodás tartalmának jóváhagyása és a 
Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesülettel történő megkötése.  
Végrehajtás: 
Mivel az Egyesület a TAO keretet a szükséges mértékben nem tudta feltölteni, a 
világítás korszerűsítésére nem kerül sor. Az önkormányzat költségvetésében szereplő, 
erre elkülönített összeg átcsoportosításra került a Tinódi Ház előtti tér 23 db új 
kandeláberének beszerzésére. 
 
215/2018. (V. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. november 30. – a 
pótlások elvégzésére 
Hosszabbítva: 2019. április 30. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A Szigeterdő növényrekonstrukciójához kapcsolódóan a szükséges pótlások 
elvégzése. 
Végrehajtás: 
A pótlások telepítése még nem történt meg. A viharban kettétört, és ezért eltávolított 
növények pótlását az őszi időszakban, az átalakítási munkák befejeztével célszerű 
elvégezni. Kérem a határidő meghosszabbítását 2019. október 31-ig. 
 
265/2018. (VI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. augusztus 31. – 
koncepcióterv elkészíttetésére 
Hosszabbítva: 2018. november 30., 2019. február 28., 2019. április 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: 
Az egyeztetések még nem jártak sikerrel. Javaslom a határidő meghosszabbítását 
2019. szeptember 30-ig. 
 
301/2018. (VIII. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. április 30.  – a 
kivitelezés lebonyolítására 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
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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: 
A zárt parkoló telekalakítása a végéhez közeledik, a kivitelezés ezután kezdődhet 
meg. Javaslom a határidő meghosszabbítását 2019. szeptember 30-ig. 
 
335/2018. (X. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. november 30. 
Hosszabbítva: 2019. február 28., 2019. május 15. 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat:  
Az EMERGENCY SERVICE Kft.-vel a központi háziorvosi ügyelet ellátására kötött 
feladatellátási szerződés módosításának aláírása a Dombóvár, Szent István tér 1. alatti   
feladatellátási helyen külön gyermekorvosi ügyelet változatlan kiegészítő díj 
ellenében történő biztosítására vonatkozóan. 
Végrehajtás: 
A szerződésmódosítás tervezete elkészült, de aláírásra nem került sor. Az üggyel a 
jelen ülés 2. számú előterjesztése foglalkozik. 
 
378/2018. (XI. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. április 30. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A felvidéki magyarok kitelepítésének emléket állító kopjafa felállítása a Szent László 
téren a városi főépítésszel történt egyeztetést követően. 
Végrehajtás:  
A kopjafa a Város Hete program keretében felállításra került. 
 
13/2019. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. február 28. – a 
szerződés megkötésére 
Hosszabbítva: 2019. április 30. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A Szigetsorban található, 1936 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására irányuló adásvételi 
szerződés megkötése. 
Végrehajtás: 
Az ingatlant terheli a Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány jelzálogjoga. Az 
Alapítvány új elnökének bejegyzése még folyamatban van (a döntés még nem 
jogerős), így az adásvételi szerződés megkötése júniusban megtörténhet. Javaslom a 
határidő meghosszabbítását 2019. június 30-ig. 
 
22/2019. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. április 30. – a 
beruházás megvalósítására 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda, Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
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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 kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárást a beruházás költségvetésének 
elkészítését követően május 7-én indítottuk el, és az ajánlattételi határidő május 22-én 
járt le. Két ajánlat érkezett. Kérem a határidő meghosszabbítását 2019. szeptember 
30-ig. 
 
23/2019. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. január 31. – a 
szerződés megkötésére  
Hosszabbítva: 2019. április 30. 
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 
meghosszabbítása. 
Végrehajtás: 
A feladat végrehajtása megtörtént. 
 
26/2019. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. április 30.- az épület-
bontások befejezésére 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A „DARK – Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca 
szegregációval veszélyeztetett területeken” projekt megvalósításához kapcsolódóan a 
kijelölt épületek elbontását végző vállalkozó kiválasztására irányuló eljárás 
lefolytatása, az épületbontások befejezése. 
Végrehajtás: 
Jelen ülés 20. számú előterjesztése újra tárgyalja a bontásokkal kapcsolatos 
döntéseket, az abban szereplő határozati javaslat szerint ez a határozat visszavonásra 
kerül. 
 

28/2019. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. április 30. – az 
eljárások megindítására 
Végrehajtásért felelős: Jegyző, Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A fejlesztési hitelből megvalósuló beruházások közbeszerzési eljárásainak 
megindítása. 
Végrehajtás: 
A bölcsőde felújításának közbeszerzési eljárása eredményesen zárult, a felújítás 
hamarosan befejeződik. A Nappali Melegedő és Népkonyha kialakítására vonatkozó 
közbeszerzési eljárás folyamatban van, a végéhez közeledik. A szőlőhegyi kerékpárút 
megépítésére, a Szabadság utcai orvosi rendelő felújítására és a Tinódi Ház előtti 
térmegújítására irányuló eljárás előkészítés alatt áll. 
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35/2019. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:  
2. pont: 2019. április 30. 
5-7. pont: 2019. április 30. 
Végrehajtásért felelős:  
2., 6. és 7. pont: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
5. pont: Hatósági Iroda, Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat: 
A Dr. Riesz József Egészségfejlesztési Program részét képező alábbi intézkedések 
végrehajtása (határozat 2., 5-7. pontjai): 
2.: A Tourinform Irodában található okosórák számának bővítése, az okosórák 
használatának elérhetővé tétele az önkormányzati intézményekben dolgozók számára; 
a lakosság számára okosórákkal kapcsolatos programok szervezése. 
5.: A dombóvári háziorvosok felkérése és bevonása a 2019. évi egészségfejlesztési 
programok népszerűsítésébe. 
6.: Minden önkormányzati fenntartású intézménybe elsősegélycsomag kihelyezése, a 
meglévők felülvizsgálata; lakossági elsősegély oktatások megszervezése. 
7.: Éves sportrendezvény-naptár elfogadása a sporttámogatási keret szétosztásához 
kapcsolódva. 
Végrehajtás: 
2. pont: A rendelkezésre álló okos órák használata biztosított. 
5. pont: A dombóvári háziorvosok számára 2019. május 9-én tartott egyeztető 
fórumot az önkormányzat, ahol bemutatásra kerültek a program elemei. A dombóvári 
háziorvosok folyamatosan bevonásra kerülnek az egészség fejlesztését célzó 
programokba. Az újonnan bevezetett gyógyúszással kapcsolatos települési támogatás 
népszerűsítésébe is igyekszünk bevonni a helyi háziorvosokat.  
6. pont: Az önkormányzati intézményekben az elsősegély csomagok felülvizsgálata 
megkezdődött. 
7. pont: A 2019. évi sportrendezvény naptárt a Képviselő-testület a 52/2019. (II. 28.) 
Kt. határozatával jóváhagyta, továbbá a város honlapján is megtekinthető. 
 
46/2019. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. április 30. – a 
szerződés megkötésére 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A 3163/14 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan adásvételi szerződés megkötése a 
Kosztolányi utca 33. alatti ingatlan tulajdonosaival. 
Végrehajtás: 
A telekalakítási eljárás lezárult, az adásvételi szerződés előkészítés alatt áll. Kérem a 
határidő meghosszabbítását 2019. június 30-ig. 
 
48/2019. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. április 30. – a 
szerződés megkötésére 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
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Az Arany János téri 66 hrsz.-ú ingatlan jóhiszemű túlépítéssel érintett részére 
vonatkozóan adásvételi szerződés megkötése a Szabadság utca 3. alatti ingatlan 
tulajdonosaival. 
Végrehajtás: 
A telekalakítási eljárás lezárult, az adásvételi szerződés előkészítés alatt áll. Kérem a 
határidő meghosszabbítását 2019. június 30-ig. 
 
54/2019. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. április 30. – a térkép 
elkészítésére 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
A Kapos-hegyháti Natúrpark teljes területét bemutató turisztikai térkép elkészíttetése 
a határozatban foglaltak szerint. A Kapos-hegyháti Natúrpark Tájegységi Értéktár 
Bizottságának tájékoztatása a térképen feltüntetésre kerülő dombóvári földrajzi nevek 
felterjesztésével kapcsolatos felkérésről. 
Végrehajtás: 
A térképen feltüntetésre kerülő új dombóvári földrajzi nevek tekintetében a Kapos-
hegyháti Natúrpark Tájegységi Értéktár Bizottság tájékoztatása megtörtént. A 
turisztikai térkép elkészítésére irányuló szerződés elkészült és aláírásra került, 
melyben a teljesítési határidő 2019. július 15. napja lett a vállalkozó kérésére. A 
Gyulaj Zrt.-vel az együttműködési megállapodás aláírásra került. 
A turisztikai térkép tekintetében kérem a határidő meghosszabbítását 2019. július 15-
ig. 
 
84/2019. (III. 7.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. április 30. – az eljárás 
megindítására 
Végrehajtásért felelős: Jegyző, Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A Bezerédj utcai ivóvízvezeték rekonstrukciójára irányuló közbeszerzési eljárás 
megindításával összefüggő intézkedések megtétele. 
Végrehajtás: 
Az eredménytelen eljárást követő újabb közbeszerzési eljárásban négy ajánlat 
érkezett. Az eljárás eredményesen zárult a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság döntése 
alapján. 
 

85/2019. (III. 7.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. április 30. – az eljárás 
megindítására 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 
Feladat:  
A „Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításával összefüggő intézkedések megtétele. 
Végrehajtás: 
A közbeszerzési feladatok ellátására lefolytatott ajánlatkérés nyertesével a 
szerződéskötés folyamatban van. Kérem a közbeszerzési eljárás megindítására 
vonatkozó határidő meghosszabbítását 2019. június 30-ig.  
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88/2019. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:  
2019. április 30. – a temetőrendeletben foglalt díjtételek felülvizsgálatára irányuló 
javaslat képviselő-testület elé terjesztése 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A temetőrendeletben foglalt díjtételek felülvizsgálatára és a rendelet módosítására 
irányuló javaslat képviselő-testület elé terjesztése. 
Végrehajtás: 
A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI. 28.) önkormányzati 
rendelet módosítását az április 25-i rendes ülésen tárgyalta a képviselő-testület, ahol a 
szükséges módosítások elfogadásra kerültek. 
 
93/2019. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. április 30. – a 
pályázati felhívás közzétételére  
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
Az I. u. 65. szám alatti volt Junior Étterem értékesítésére irányuló pályázati felhívás 
jóváhagyása és közzététele.  
Végrehajtás: 
A pályázati felhívás lezárult, érdeklődés azonban nem volt. 
 
94/2019. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. április 30. – a 
pályázati felhívás közzétételére  
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A Köztársaság utcai 4635/1 és 4635/2 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésére irányuló 
pályázati felhívás jóváhagyása és közzététele.  
Végrehajtás: 
A pályázati eljárás lezárult. A nyertes pályázóval a szerződéskötésre még nem került 
sor, mivel a pályázónak a közművek kialakításával kapcsolatosan problémája merült 
fel. 
 
96/2019. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. április 30. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A Vodafone Magyarország Zrt.-vel kötött, bázisállomás elhelyezését lehetővé tévő 
bérleti szerződés módosításának aláírása. 
Végrehajtás: 
A Vodafone Magyarország Zrt. a szerződésmódosítást még nem küldte meg. 
Javaslom a határidő meghosszabbítását 2019. június 30-ig. 
 
101/2019. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. április 30. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája körüli közterület 
térfigyelő kamerával történő megfigyelése érdekében a kamerák kihelyezésével 
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kapcsolatos beszerzési eljárás lefolytatása, a szükséges kötelezettségvállalások 
megtétele.  
Végrehajtás: 
A Százszorszép Tagóvodánál a kamerák kihelyezésre kerültek. 
 
103/2019. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. április 30. – a 
támogatási szerződések megkötésére 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
A 2019. évi civil keret fennmaradó részéből a határozat szerint támogatásban 
részesített civil szervezetekkel a támogatási szerződések megkötése. 
Végrehajtás: 
A támogatási szerződések elkészültek és a civil szervezetek többsége részéről 
aláírásra kerültek. 
 
104/2019. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. április 30. - a 
támogatási szerződés megkötésére 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
1.: Támogatási szerződés megkötése a Dombóvári Focisuli Egyesülettel a TAO-s 
támogatás lehívásához szükséges önrész biztosításáról a József Attila Általános Iskola 
két öltözőjében a vizesblokk felújítása érdekében. 
2.: Támogatási szerződés megkötése Dombóvári Focisuli Egyesülettel a 2019. évi 
sporttámogatási keretből nyújtott támogatásról. 
Végrehajtás: 
1.: A támogatási szerződés az Egyesülettel aláírásra került a Dombóvári József Attila 
Általános Iskola infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges önrész biztosításához.  
2.: A 2019. évi sporttámogatási keretből biztosított támogatáshoz kapcsolódó 
szerződés megkötésre került az Egyesülettel. 
 
105/2019. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. április 30. 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat:  
A Dombóvári ESZI számára a nappali melegedő és népkonyha szolgáltatás 
nyújtásához az Erdősor u. 3/A. szám alatti ingatlan használatának 2019. december 31-
ig történő biztosításával összefüggésben a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának ülésén a szükséges döntés 
kezdeményezése és meghozatala a szolgáltatások további működtetése érdekében. 
Végrehajtás: 
Kiss Béla alpolgármester a Társulási Tanács ülésén kezdeményezte a szükséges 
döntés meghozatalát, az illetékes hatóság meghosszabbította a szolgáltatói 
nyilvántartásba való határozott idejű bejegyzés hatályát 2019. december 31-ig. 

 
107/2019. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. április 30. 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
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Társadalmi akcióként aláírásgyűjtés megszervezése a határozat szerinti négy állami 
beruházás mielőbbi megvalósulása érdekében, a szükséges intézkedések és 
kötelezettségvállalások megtétele. 
Végrehajtás: 
A feladat végrehajtására még nem került sor, kérem a határidő meghosszabbítását 
2019. szeptember 30-ig. 
 
109/2019. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. április 30. – az 
egyeztetések lefolytatására 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
Az önkormányzati támogatásban részesülő sportszervezetekkel a törvényes 
működésükhöz kapcsolódó jogszabály háttér ismertetésére, illetve a nem 
jogszabályszerű működéssel összefüggő problémák jogász bevonásával való 
megoldására irányuló egyeztetések lefolytatása. 
Végrehajtás: 
Az önkormányzat 2019. május 2-án dr. Kutas Péter ügyvéd közreműködésével 
egyeztetőt tartott a dombóvári sportszervezetek számára a törvényes működés 
feltételeiről, annak jogszabályi környezetéről. 
 
111/2019. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. április 30. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A határozat szerinti közlekedést befolyásoló intézkedések (sebességkorlátozás, 
egyirányúsítás) megtétele a Báthori utcában. 
Végrehajtás: 
A közlekedési táblák megrendelésre kerültek, de még nem készültek el. Javaslom a 
határidő meghosszabbítását 2019. május 31-ig. 
 
113/2019. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. április 30. – a 
kölcsönszerződés aláírására 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
Kölcsönszerződés megkötése a Dombó-Land Kft.-vel 4.350.000,- Ft összegű 
kamatmentes tagi kölcsön nyújtására a „Városháza épületének energetikai 
korszerűsítése Dombóváron” című pályázat előkészítő munkálataira. 
Végrehajtás: 
A kölcsönszerződés aláírásra került. 
 
114/2019. (IV. 11.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. májusi rendes 
képviselő-testületi ülés 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat:  
A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár átszervezéséről a szükséges vélemények 
kikérése, a végleges döntési javaslat, az okirat-tervezetek, és a beérkezett vélemények 
képviselő-testület elé terjesztése. 
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Végrehajtás: 
A vélemények kikérése megtörtént, az átszervezéssel a jelen ülés 5. számú 
előterjesztése foglalkozik. 
 
117/2019. (IV. 11.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. április 30. – az 
eljárás megindítására 
Végrehajtásért felelős: Jegyző, Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A Kéknefelejcs és az Ibolya utca ivóvízhálózatának rekonstrukciójára vonatkozó 
közbeszerzési eljárás megindítása. 
Végrehajtás: 
A közbeszerzési eljárás közvetlenül az indítás előtt áll. 
 
118/2019. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. május 5. 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat:  
A Tamási Tankerületi Központ tájékoztatása a Dombóvári József Attila Általános 
Iskola intézményvezetői megbízására benyújtott pályázatról alkotott véleményről. 
Végrehajtás: 
A tájékoztatás megtörtént. 
 

119/2019. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. május 5. 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat:  
A Szekszárdi Tankerületi Központ tájékoztatása a Tolna Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Dombóvári Tagintézménye vezetői feladatainak ellátására benyújtott 
pályázatról alkotott véleményről. 
Végrehajtás: 
A tájékoztatás megtörtént. 
 

120/2019. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. május 5. 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat:  
A Tamási Tankerületi Központ tájékoztatása a Dombóvári Belvárosi és Alapfokú 
Művészeti Iskola intézményvezetői megbízására benyújtott pályázatról alkotott 
véleményről. 
Végrehajtás: 
A tájékoztatás megtörtént. 
 

121/2019. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. május 1. – a 
közszolgáltatási szerződés megkötésére 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A Régió 2007 Kft.-vel az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi 
személyszállítási közszolgáltatás biztosítására irányuló, 2024. április 30-áig szóló 
közszolgáltatási szerződés megkötése. 
Végrehajtás: 
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A Régió 2007 Kft.-vel a közszolgáltatási szerződés megkötésre került. 
 
123/2019. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. május 15. 
Végrehajtásért felelős: Jegyző, Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 
Feladat:  
A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának 
megválasztásával összefüggő alapító okirat módosítás és a változásokkal egységes 
szerkezetbe foglalt módosított alapító okirat aláírása, az ügyvezető által a változás 
bejelentése a cégbíróság felé. 
Végrehajtás: 
A feladat végrehajtása megtörtént. 
 
124/2019. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. április 29. 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat:  
A Szekszárdi Szakképzési Centrum tájékoztatása az Esterházy Miklós Szakképző 
Iskola és Kollégium, valamint az Apáczai Csere János Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium dombóvári tagintézményeket érintő tervezett 
átszervezésről alkotott véleményről. 
Végrehajtás: 
A tájékoztatás megtörtént. 
 

128/2019. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. április 30. – a 
bérleti szerződés aláírására 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
Bérleti szerződés aláírása a Farkas Attila Uszoda gyógyúszás céljára történő 
kedvezményes bérbeadására vonatkozóan. 
Végrehajtás: 
A bérleti szerződés aláírásra került. 
 

129/2019. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. május 10. – a 
honlapon történő közzétételre 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A Pataki utcai építési telkek módosított vételárának közzététele az önkormányzat 
honlapján. 
Végrehajtás: 
A módosított vételár honlapon és a sajtóban történő közzététele megtörtént. 
 

130/2019. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. április 30. – a 
szerződés meghosszabbítására 
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 



 
 

 12 

időtartamának újabb átmeneti meghosszabbítására irányuló szerződésmódosítás 
aláírása. 
Végrehajtás: 
A szerződés módosítása előkészítés alatt van. A díjtételek szerződésnek megfelelő 
mértékű emeléséről szóló egyeztetéseket megkezdtük. Javaslom a határidő 
meghosszabbítását 2019. május 31-ig. 
 
134/2019. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:  
2019. május 15. – a pályázati felhívás megjelentetésére 
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda, Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
Pályázati felhívás megjelentetése a szociális alapon igényelhető kaszálás 
igénybevételére vonatkozóan. 
Végrehajtás: 
A pályázati felhívás megjelentetése megtörtént. A pályázati kiírás, valamint a 
pályázati lap elérhető az önkormányzat honlapján, valamint a hivatali 
ügyfélszolgálaton. A pályázati lehetőségről szóló felhívás a 7200 újságban is 
megjelent. 
 

135/2019. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. májusi rendes 
testületi ülés - a költségek, tervek és a tárgyalások eredményének képviselő-testület 
elé terjesztése 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A Radnóti utcai műszaki bázis Borsos Miklós utcából való megközelítésének 
kialakításával összefügésben az új útcsatlakozáshoz szükséges nyilatkozatok 
megtétele és eljárás lefolytatása, a költségek viseléséről egyeztetés a műszaki bázis 
tulajdonosával, illetve a megközelítést szolgáló út melletti ingatlantulajdonosokkal a 
kiszélesítés szükségessége esetén. Az egyeztetések eredményének, a megközelítés 
kialakításához kapcsolódó tervek és költségek képviselő-testület elé terjesztése. 
Végrehajtás: 
A műszaki bázis megközelítésének ügyével a jelen ülés 18. számú előterjesztése 
foglalkozik. 
 
139/2019. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. április 26. – a 
pályázati felhívás közzétételére 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
A Dombóvári Sportiskola Egyesület és a Dombóvári Úszó Egyesület működésének 
támogatását célzó, jóváhagyott pályázati felhívás és adatlap közzététele. 
Végrehajtás: 
A pályázati felhívás és adatlap közzétételre került. 
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141/2019. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. május 15. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A természeti területeken történő égetéssel kapcsolatos jogalkotási kezdeményezés 
megküldése az Agrárminisztériumnak. 
Végrehajtás: 
A kezdeményezés megküldésre került az Agrárminisztérium felé. 
 

142/2019. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. május 10. – a 
módosított társulási megállapodás aláírására 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 
Feladat:  
A Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás társulási 
megállapodása módosításának és az egységes szerkezetbe foglalt megállapodás 
aláírása. A Dombóvár Város Önkormányzatára kirótt bírságok miatt a Társulásból 
kivált önkormányzatok kötelezése az arányosan rájuk eső bírságösszeg megtérítésére. 
Végrehajtás: 
A megállapodás módosítása aláírásra került, a megtérítési eljárások előkészítés alatt 
állnak. 
 

149/2019. (V. 13.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal – a 
szerződéskötésekre 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
Támogatási szerződés megkötése a Dombóvári Zöldküllő Egyesülettel a HACS 
forrásra benyújtott pályázathoz szükséges önrész biztosításáról. Használati szerződés 
megkötése az Egyesülettel 5 évre szólóan a gunarasi kerékpárúton található 
kerékpáros pihenők használatát illetően a HACS pályázata megvalósítása céljából. 
Végrehajtás: 
A támogatási és használatba adási szerződés a Dombóvári Zöldküllő Egyesülettel 
aláírásra került. 
 
150/2019. (V. 13.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal – a használati 
szerződés megkötésére 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
Használati szerződés megkötése a Kapos-hegyháti Natúrpark Egyesülettel a 
Szállásréti-tó környékét, illetve a Szerenád-mező használatát illetően a HACS 
pályázata megvalósítása céljából. 
Végrehajtás: 
A használati szerződés az Egyesülettel megkötésre került.
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A POLGÁRMESTER ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT 

DÖNTÉSEI 
(2019. április) 

 

Szociális ügyekben 
 
 

Települési támogatás 
 

- Lakhatásra - megállapítás           4 
                           

 
-    Rendkívüli élethelyzetre/ pénzbeli megállapítás 47 
  
 
-    Rendkívüli élethelyzetre/ természetbeni megállapítás 28 
 

  
-    Gyermek születésének támogatása 9 

 
 
    

   
Lakásügyekben: 
 
Bérlőkijelölés             6 
 
Lakásszerződés hosszabbítás             2  
 Elutasítás   1 
 
Szociális bérlakást igénylők nyilvántartásába vétel   7 
 Elutasítás 
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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: Park sor u. 18. és 22., Nyár u. 7. és 9., Gyöngyvirág 
krt. 101., Hableány u. 49., Zrínyi u. 27., Rákóczi u. 68., Delta u. 6., Gárdonyi 
u. 30., 36. és 41., Bajcsy-Zsilinszky. u. 15. és 27., Bethlen G. u. 25., Babits M. 
u. 6., Berzsenyei u. 30., Báthori u. 5., 18. és 45., Kórház u. 37., Munkácsy M. 
u. 37., Fáy A. u. 25., Lehel sor 5., Mikszáth K. u. 36., Damjanich u. 8.,  

  
- Az SMHV Energetika Kft. a Dombóvár, Árpád u. 57., a Csendes u. 22/a. és az 

I. u. 49. szám alatti, valamint a Dőry H. utcánál található 3840/2 hrsz.-ú 
ingatlan villamos energiával való ellátásának tervezési munkálataihoz kapott 
hozzájárulást a 863, a 3412 és 3817 hrsz.-ú közterület és 5337/221 hrsz.-on 
kivett közútként megnevezésű ingatlan kapcsán. 

 
- Nagy Sándor tervező kérésére a Báthori u. 18/c. szám alatti ingatlan 

ivóvízbekötésének tervezési és engedélyezései munkálataihoz kért és kapott 
hozzájárulást a 1437 hrsz.-on kivett közterületként és az 5337/221 hrsz.-on 
kivett közútként nyilvántartott ingatlanokra vonatkozóan.  
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A JEGYZŐ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEI  
(2019. április)  

 

 
Vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 2/2015.(I.30.) 
önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján: 
 
Állandó nyitvatartási engedély kiadása:  

Ssz. Üzemeltető neve Üzlet neve, címe Éjszakai nyitvatartás Határozat 

- -  - - 
 

-  

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

 
2019. április 

 
Humán Bizottság 
 
A bizottság az erre a célra elkülönített költségvetési keretből a dombóvári nemzetiségi 
önkormányzatok 2019. évi támogatásáról döntött. 
 
A bizottság óvodavezetői megbízatások 2019. augusztus 1-jétől való ellátására 
pályázatok kiírásáról döntött. 
 
 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 
A bizottság a „Dombóvár Bezerédj utca ivóvízvezeték rekonstrukció I. ütem” 
elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről döntött. 
 
A bizottság a 2019. évi járdaprogramban való részvételre benyújtott kérelmek 
elbírásáról döntött. 
 
A bizottság a parkfenntartási feladatok ellátására lefolytatott közbeszerzési eljárás 
eredményéről döntött. 
 
 
 
A bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvek megtekinthetőek az Önkormányzati 
Irodán. 
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Döntést igénylő, kisebb jelentőségű ügyek 

 
A Lucza hegyi u. 2/A. szám alatti bérlakás értékesítésre történő kijelölése 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az elmúlt években már több 
alkalommal hozott döntést az értékesítésre kijelölt bérlakások kapcsán. Az értékesítési 
folyamat 2012-től indult, melynek eredményeként 30 db szociális alapon kijelölt 
ingatlan került eladásra elsősorban a város szegregált területein. A bérlakások 
értékesítésre történő kijelölése a vegyes tulajdonú ingatlanban található, gyenge 
műszaki állapotú, alacsony komfortfokozatú lakások esetében történt meg. 
 
Az önkormányzat tulajdonában található Lucza hegyi utca 2/A. szám alatt található 
bérlakás (291/15 hrsz.) bérlője az ingatlant önként elhagyta, jelenleg üresen áll.  A 
bérlakás állapota rossz, több ablak is ki van törve. A falak nagyon 
penészesek. A hidegburkolat a konyhában és a fürdőszobában le van verve a 
falról. A bérlő a cserépkályhát, a bojlert és a kiskaput elbontotta és elvitte. 
 

  
 

Sajnálatos módon az ingatlan átvételét követően ismeretlen tettesek a bejárati ajtó 
betörésével a konyhában és a fürdőszobában lévő szanitereket, csaptelepeket 
leszerelték, a mosdókagylót összetörték, emiatt a vízvezetékből folyt a víz. A 
csapadék a kitört ablakokon keresztül befolyt a szobába.  
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A fenti rongálások az ingatlan értékét nagyban csökkentették. 
 
Az ingatlan adatai:  

• területe: 57 m2 
• helyiségek: 2 szoba, konyha-étkező, kamra, közlekedő  
• komfortfokozata: komfortos (a vízóra közös főmérőn van a szomszédos 

ingatlanokkal) állaga: a lakóépület és a környezete elhanyagolt, műszaki állapota 
leromlott, a lakhatásra történő felújítása nem rentábilis. 

 
A lakás az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére 
vonatkozó szabályokról szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet alapján a 
szociális helyzet alapján bérbe adható lakások közé van besorolva.  

 
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 
9/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) pontja szerint az elidegenítésre 
kerülő lakásokat a képviselő-testület jelöli ki az önkormányzat tulajdonában álló 
lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet szerint a bérbeadói 
feladatokat ellátó szervezet javaslatára. 
 
Az értékesítés mellett szóló további indok, hogy a lakás komfortfokozata és a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvénynek való megfelelés 
biztosítása, vagyis a víziközmű-rendszerbe történő bekötés és az önálló vízmérő óra 
kialakítása jelentős ráfordítást igényelne. 
 
Az ingatlan Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályiról szóló 10/2011. (III. 4.) 
önkormányzati rendelete alapján forgalomképes. 

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 
9/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet alapján a lakás forgalmi értékét az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 
4.) önkormányzati rendelet rendelkezései szerint kell megállapítani. Amennyiben a 
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lakás vagy a helyiség üres, vagy a jogosult nem él elővásárlási jogával, a képviselő-
testület ellenkező döntése hiányában az elidegenítést a vagyonrendelet szerint kell 
lebonyolítani.  
 
A Petrónus Kft. által készített értékbecslés szerint a lakás forgalmi értéke 900.000,- 
Ft. Az ingatlan mielőbbi értékesítése miatt javaslom a vételár csökkentését 700.000,- 
Ft-ra. 
 
Az ingatlan hasznosítása és a bevételek növelése érdekében javaslom az alábbi 
határozati javaslat elfogadását. 
 
A Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda átszervezésével 
összefüggésben a Pécsi Egyházmegyével kötött köznevelési szerződés módosítása 
 
2016. szeptember 1-jével a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Erzsébet 
Óvodai Tagintézményének fenntartói joga átadása került a Pécsi Egyházmegye 
részére, és egyúttal öt évre szóló köznevelési szerződés is megkötésre került. Az 
Egyházmegye megalapította a Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus 
Óvodát, amelyben az idei nevelési évtől a korábbi három helyett már ismét négy 
csoport működik. A tavaly másodszor módosított köznevelési szerződés úgy 
rendelkezik, hogy az intézménybe felvehető, ellátandó gyermekek száma négy óvodai 
csoportban 85 fő. 
 
Az Egyházmegye az előterjesztéshez mellékelt levelében (1. számú melléklet) jelezte, 
hogy az óvoda iránti nagyobb érdeklődés miatt a négy csoportba felvehető maximális 
gyereklétszámot 100 főre kívánja emelni az alapító okiratában, amelyet ismét át kell 
vezetni a köznevelési szerződésben is. 
 
Helyettesítés az I. számú védőnői körzetben 
 
Dombóvár Város Önkormányzata a kötelező egészségügyi alapellátási feladatát 
képező területi védőnői és az iskolavédőnői ellátásról a védőnői szolgálaton keresztül 
gondoskodik az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 15/2016. (III. 31.) 
önkormányzati rendeletben megállapított 9 körzetben. A feladatokat 1 iskolavédőnő 
és 8 területi védőnő közalkalmazotti jogviszonyban látja el, de az iskolavédőnői 
feladatok ellátásában a területi védőnők is közreműködnek eltérő mértékben. 
 
Az I. számú körzetben tevékenykedő védőnő, Horváth Éva személyes okokból azzal a 
kéréssel fordult hozzám, hogy hosszabb időre, mégpedig 2019. június 1-jétől 2020. 
május 15-ig fizetés nélküli szabadságot engedélyezzek a számára. Horváth Éva csak 
iskolavédőnőként tevékenykedik, a Szekszárdi SZC Apáczai Csere János 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma intézményben egyedül, illetve ő 
viszi a Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája 
és Kollégiuma első két évfolyamát. A távolléte miatt gondoskodni kell a 
helyettesítéséről, amelyet két másik dombóvári védőnő meg tud oldani, ahogyan erre 
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más a korábbiakban is volt példa. A helyettesítést legalább heti 20 óra időtartamban 
kell biztosítani. 
 
A Szekszárdi SZC Apáczai Csere János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma tekintetében a leendő helyettes Kelemen Mónika (IX. számú védőnői 
körzet), a Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és Kollégiuma 9. és 
10. évfolyamai esetében pedig Bachingerné Dicső Erzsébet, aki az iskola további 
évfolyamait is ellátja.  
 
A helyettesítést ellátó védőnők a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 24. § (1) bekezdése szerint a munkavégzéssel arányos helyettesítési 
díjra jogosultak, melynek mértéke 12,5 óra lenne. A védőnői ellátás helyettesítéssel 
történő ellátását a finanszírozó Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz, illetve a 
működést engedélyező Dombóvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályához be 
kell jelenteni. A finanszírozás csak akkor csökken, ha a helyettesítés meghaladja az 
egy évet.  
 
A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére a foglalkoztatási 
programokban való részvételhez önerő biztosítása 
 
 A Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatala az év elején tájékoztatta 
az önkormányzatot a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban résztvevők 
létszámának csökkentéséről és a bérköltség támogatási intenzitásának 70%-os 
mértékéről, önerő biztosításának szükségességéről. 
 
Az igényelt és jóváhagyott létszámok pontosítása miatt a szerződések megkötéséig a 
Képviselő-testület a foglalkoztatás saját erő részére keretet különített el a költségvetés 
céltartalékában. 
 
A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a csatolt kérelmet (2. számú 
melléklet) nyújtotta be 14 fő 2019. március 1. - 2020. február 29. közötti, valamint 5 
fő 2019. április 1. - 2019. november 30. közötti időszakban történő 
közfoglalkoztatásához. A kért támogatásból a 2019. évre jutó részre javaslom az 
önerőt biztosítani, összesen 4.456.063,- Ft összegben. 
 
A Tinódi Ház térítésmentes biztosítása a Dombóvári Szent Lukács Kórház számára  
 
A Dombóvári Szent Lukács Kórház főigazgatója, dr. Kerekes László azzal a kéréssel 
fordult önkormányzatunkhoz, hogy a kórház fennállásának 50. évfordulója 
alkalmából 2019. október 18-án, Lukács napján szervezett egész napos szakmai, 
tudományos ünnepi rendezvényük helyszínéül térítésmentesen biztosítsuk a Tinódi 
Házat. A tervezett szakmai programok a következők: 

- 10,00-12,00 óráig: jubileumi ünnepség meghívott előadókkal, a kórház 
történetének bemutatásával, elismerések, kitüntetések átadásával. 

- Az ünnepséget követően állófogadásra kerül sor. 
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- A rendezvény délutáni programjai a kórházban kerülnek megtartásra az 
alábbiak szerint: kiállítás régi orvostechnikai eszközökből, az egyes 
szakterületek bemutatkozó előadásai, a kórház megáldása és ünnepi 
szentmise. 

Dombóvár Város Önkormányzata az 1969-2013 közötti időszakban tulajdonosa volt a 
kórháznak, és e jeles jubileumi ünnepség városunk számára egy kiemelkedő esemény, 
ezért javaslom a Tinódi Ház térítésmentes használatának biztosítását a rendezvény 
szervezése céljából. 
 
A Dombóvári Futball Club számára önrész vállaláshoz támogatás biztosítása 
 
A Dombóvári Futball Club a 2017/2018-as látvány-csapatsport támogatás igénylésére 
a napokban határozatot kapott a Magyar Labdarúgó Szövetségtől, mely alapján tárgyi 
eszköz beruházásokra 710.000,- Ft  összegű támogatást kapott. A támogatás 
felhasználásának határideje 2019. június 30. A sportszervezet a támogatásból több 
olyan tárgyi eszköz beszerzést kíván megvalósítani, mely a Szuhay Sportcentrum 
modernizálása érdekében történne az alábbiak szerint: 
 

- 2 db fix alumínium kapu 7x2 m               400.000,- Ft 
- 2 db kapuháló               40.000,- Ft 
- 2 db kompresszor         30.000,- Ft 
- 1 db szárítógép                                               100.000,- Ft 
- 1 db mosógép               100.000,- Ft 
- 2 szett szögletzászló        40.000,- Ft 

A támogatás lehívásához 30%-os önrész, azaz 213.000,- Ft biztosítása szükséges, 
ehhez kéri az Egyesület az önkormányzat támogatását. Mivel a beszerezni kívánt 
eszközök a Szuhay Sportcentrum eszközállományát bővítik és a modernizálását 
szolgálják, javaslom az önrész biztosítását. 
 
A Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor étkezdéjének bérbeadása 
 
A korábbi évekhez hasonlóan idén is a BURGENDOMB Kft. látja el az étkeztetési 
feladatokat a Dombóvár Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Balatonfenyves-
alsó településen található ifjúsági táborban. A Kft. tulajdonosa kérelemmel fordult 
önkormányzatunkhoz, melyben jelezte, hogy 2019. július és augusztus hónapban 
bérbe kívánja venni a tábor étkező helyiségét különböző bevételes kulturális és zenei 
rendezvények szervezése céljából, tekintettel az éppen ott nyaraló fizetős vendégek 
igényeire fókuszálva. 
 
Mivel az ifjúsági tábor tekintetében a különböző helyiségek bérbeadására nincs 
megállapított díjszabás, így javaslom a Szuhay Sportcentrum rendezvénytermének 
(egykori Sport büfé) bérleti díját alapul venni, mely 15.000,- Ft/alkalom. 
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A Lokomotív ifjúsági tó tereprendezésének támogatása 
 
A Dombóvári Városi Horgász Egyesület azzal a kéréssel fordult 
önkormányzatunkhoz, hogy engedélyezze a Tüskei-horgásztónál lévő, 047 helyrajzi 
számon nyilvántartott, több éve kihasználatlan és vízbiológiai szempontból 
folyamatosan hanyatló állapotú, 6x80 méteres alapterületű vízfelület hasznosítását. 
Az Egyesület kérése, hogy az önkormányzat járuljon hozzá a szóban forgó ingatlan 
medertisztításához, valamint a szükséges bokorritkítások elvégzéséhez, hogy a 
partvonalat tereprendező gépek is megközelíthessék. A beruházással az Egyesület 
célja a horgász utánpótlás biztosítása, és azt Lokomotív ifjúsági tónak szeretnék 
elnevezni. 
 
Továbbá javaslom, hogy a vízfelület elnevezése - mely az egyesület korábbi nevéből, 
a Lokomotív Horgász Egyesületből eredeztethető - kerüljön feltüntetésre a Kapos-
hegyháti Natúrpark területét bemutató turisztikai térképre a Képviselő-testület által 
hozott 54/2019. (II. 28.) Kt. határozat 4. pontjában jóváhagyott helynevek mellett. 
 
A Farkas Attila Uszoda szárazföldi edzőtermének térítésmentes biztosítása az 
úszóegyesületek számára 
 
A Dombóvár Város Önkormányzata által 2018-ban megvalósult a Farkas Attila 
Uszoda különálló szárazföldi edzőtermének felújítása. A Képviselő-testület a 
424/2017. (IX. 28.) Kt. határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a Dombóvári 
Sportiskola Egyesület a beruházást követően 5 évig térítésmentes és kizárólagos 
használatot élvezzen. 
 
Mivel az elmúlt időszakban mindkét Egyesület jelentős beruházásokat folytatott az 
uszoda épületén, valamint jelentősebb értékű eszközbeszerzésekre is sor került, 
továbbá a Dombóvári Úszó Egyesület az uszoda öltözőinek felújítására újabb 
támogatást nyert 2018. év végén, úgy vélem, hogy mindkét Egyesületet azonos jogok 
illetik meg a létesítmények használatát illetően, főleg úgy, hogy a szárazföldi 
edzőterem felújítása az önkormányzat beruházásaként valósult meg. 
 
A fentiek alapján egyeztetést folytattam az edzőterem használatát illetően és a vezető 
edzők javaslatai szerint az alábbi beosztás született a 2018/2019-es szezonban a 
szárazföldi edzőterem használatát illetően: 
 
Dombóvári Sportiskola Egyesület: hétfő, kedd, csütörtök a vízi edzéseket követően 
Dombóvári Úszó Egyesület: szerda, péntek a vízi edzéseket követően 
 
A fenti alkalmakon kívül a Dombóvári Sportiskola Egyesület öttusa szakosztálya is 
használja a szárazföldi edzőtermet lövészet és vívás edzések alkalmával az alábbi 
időpontokban: 
 lövészet: szerda: 13,30-14,30, csütörtök: 13,30-14,30, szombat: 10,00-11,00 
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 vívás: kedd: 17,00-19,00, csütörtök: 17,00-19,00 
 
Az előzőekben leírtak értelmében javaslom, hogy a Dombóvári Sportiskola Egyesület 
kizárólagos joga kerüljön eltörlésre az edzőterem térítésmentes használatára 
vonatkozóan, és támogatom, hogy 2019. június 10. napjától a Dombóvári Úszó 
Egyesület is ingyenes használatot élvezzen a létesítményt érintően. 
 
A GDPR-nek való megfeleléssel kapcsolatos intézkedések 

 
Tavaly május 25-én lépett hatályba Az Európai Parlament És a Tanács 2016/679 
Rendelete (GDPR). A Rendelet miatti harmonizálás folyamatosan történik, a „GDPR-
salátatörvény” megnevezésű módosító csomag 2019. április 26-án lépett hatályba. Az 
önkormányzat és a hivatal szabályzatait és egyéb dokumentumait áttekintettük, a 
szükséges módosításokat elvégeztük, a kinevezett adatvédelmi tisztviselő a feladatait 
megfelelően ellátja.  
 
Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok és az önkormányzat vagy 
társulásai által fenntartott intézmények munkáját is alapjában határozza meg a GDPR, 
tekintettel azonban arra, hogy a társaságok és intézmények sem a szükséges emberi, 
sem anyagi erőforrással nem rendelkeznek erre a feladatra, javaslom, hogy az 
önkormányzat a költségvetési rendelet „önkormányzati jogalkotás kiadásai” során 
belül 2.000e forint összeget biztosítson támogatásként az önkormányzati cégek és 
intézmények részére. Megjegyezzük, hogy ismereteink szerint és a kapott árajánlatok 
alapján egy Dombóvár méretű város esetében a GDPR-nek való megfeleltetés 
költsége hozzávetőlegesen 5.000e forintra tehető. Kérem a Képviselő-testület 
felhatalmazását arra, hogy a fenti összeg erejéig a társaságokkal és intézményekkel a 
támogatási szerződéseket megkössem. 
 
Többletfedezet biztosítása a Hunyadi téri közvilágítás átépítéséhez 
 
Közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárást folytattunk le „23 db közvilágítási 
kandeláber szállítása a Hunyadi tér Tinódi Ház körüli részének átépítése kapcsán, 
telepítéssel és üzembe helyezéssel együtt” elnevezéssel. Az eljárás megindításakor 
meghatározott becsült érték nettó 5.218.211,- Ft volt. Az ennek megfelelő 6.627.128,- 
Ft fedezet rendelkezésre állásáról a pénzügyi irodavezető nyilatkozott az eljárás 
megindítása előtt. 
 
Az ajánlattételi határidő lejártáig az U-Light Kft. nyújtott be ajánlatot, ajánlati ára 
nettó 7.525.617,- Ft. A szakmai értékelés lezajlott, az ajánlat minden tekintetben 
megfelelő, érvényesnek nyilvánítható. Az eljárás akkor nyilvánítható eredményessé, 
ha az ajánlatkérő a 2.930.406,- Ft többletfedezetet biztosítani tudja. A becsült érték 
alapján a döntés polgármesteri hatáskörben történik, azonban a szükséges 
többletfedezetet a Képviselő-testületnek kell biztosítania. 
 



 
 

 25 

A Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor igénybevételének általános feltételei 
 
Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján szükségessé vált, hogy a Balatonfenyvesi 
Ifjúsági Tábor igénybevételének feltételeit részletesebben szabályozzuk, az 
ártáblázatunkat egyszerűsítsük és a szolgáltatás megfizetésének biztonságát növeljük. 
Elkészült ezért az előterjesztés 3. számú mellékletét képező, a szálláshely Általános 
Szerződési Feltételeit tartalmazó dokumentum, ami – hangsúlyozva, hogy az 
alkalmazott árak a testület által korábban már elfogadottaktól nem térnek el – az előző 
évekhez képest kevesebb díjtétellel és szűkítettebb választási lehetőséggel kívánja 
elérni, hogy mind a megrendelés, mind a számlázás folyamata áttekinthető és 
ellenőrizhető legyen.  
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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 173/2018. 
(IV. 26.), 335/2018. (X. 26.), 378/2018. (XI. 29.), 23/2019. (I. 31.), 26/2019. (I. 
31.), 28/2019. (I. 31.), 35/2019. (I. 31.), 84/2019. (III. 7.), 88/2019. (III. 28.), 
93/2019. (III. 28.), 94/2019. (III. 28.), 101/2019. (III. 28.), 103/2019. (III. 28.), 
104/2019. (III. 28.), 105/2019. (III. 28.), 109/2019. (III. 28.), 113/2019. (III. 28.), 
114/2019. (IV. 11.), 117/2019. (IV. 11.), 118/2019. (IV. 25.), 119/2019. (IV. 25.), 
120/2019. (IV. 25.), 121/2019. (IV. 25.), 123/2019. (IV. 25.), 124/2019. (IV. 25.), 
128/2019. (IV. 25.), 129/2019. (IV. 25.), 134/2019. (IV. 25.), 135/2019. (IV. 25.), 
139/2019. (IV. 25.), 141/2019. (IV. 25.), 142/2019. (IV. 25.), 149/2019. (V. 13.), 
150/2019. (V. 13.) Kt. határozat végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 
2019. áprilisban hozott döntésekről. 
 

2. az alábbi lejárt végrehajtási határidejű Kt. határozatok végrehajtási határidejét a 
következők szerint meghosszabbítja: 
 
2019. május 31-ig: 111/2019. (III. 28.), 130/2019. (IV. 25.), 
2019. június 30-ig: 13/2019. (I. 31.), 46/2019. (II. 28.), 48/2019. (II. 28.), 

85/2019. (III. 7.), 96/2019. (III. 28.), 
2019. július 15-ig: 54/2019. (II. 28.), 
2019. szeptember 30-ig: 265/2018. (VI. 28.), 301/2018. (VIII. 30.), 22/2019. (I. 

31.), 107/2019. (III. 28.), 
2019. október 31-ig: 215/2018. (V. 31.). 
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II. Határozati javaslat 
a Lucza hegyi u. 2/A. szám alatti bérlakás értékesítésre történő kijelöléséről 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 9/2012. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet 2. §. (1) pontjában foglaltak szerint versenyeztetés útján 
történő értékesítésre kijelöli a dombóvári 291/15 hrsz.-ú, Dombóvár, Lucza hegyi u. 
2/A. szám alatti, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, korábban 
bérlakásként használt ingatlant - az értékbecslés és az ingatlan állapotának 
figyelembevételével - nettó 700.000,- Ft induló licitáron, melyet áfa nem terhel. A 
nyertes pályázónak meg kell téríteni az önkormányzat részére az eljárás során 
felmerülő költségeket is. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás 
jóváhagyására, és a legmagasabb összegű vételárat megajánló ajánlattevővel az 
adásvételi szerződés megkötésére. 
                                                                                              
Határid ő: 2019. június 30. – a pályázati felhívás kiírására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 
III. Határozati javaslat 

a Pécsi Egyházmegyével kötött köznevelési szerződés módosításáról 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Pécsi 

Egyházmegye által fenntartott Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus 
Óvoda tervezett – a felvehető gyereklétszám növelésére irányuló – 
átszervezésével. 

 
2. A Képviselő-testület egyetért a Pécsi Egyházmegyével kötött, 2016. szeptember 1-

jétől 5 évre szóló köznevelési szerződés módosításával, miszerint a Pécsi 
Egyházmegye által alapított óvodába a felvehető, ellátandó gyermekek száma 100 
fő négy óvodai csoportban. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a köznevelési szerződés 
módosításának aláírására. 
 
Határid ő: 2019. június 30. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felel: Önkormányzati Iroda 
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IV. Határozati javaslat 
az I. számú védőnői körzetben a tartósan távollévő védőnő helyettesítéséről 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. június 1-jétől a 
dombóvári védőnői szolgálat I. számú körzetében (azonosító száma: 170097568) a 
védőnő tartós távolléte alatt a helyettesítésére és a védőnői ellátás biztosítására a 
Szekszárdi SZC Apáczai Csere János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma tekintetében heti 12,5 órában Kelemen Mónika védőnőt, a Szekszárdi 
SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és Kollégiuma esetében pedig heti 12,5 
órában Bachingerné Dicső Erzsébet védőnőt jelöli ki. 
 
A Képviselő-testület engedélyezi a helyettesítő védőnők részére határozott időre, a 
helyettesítés időtartama alatt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 24. § (1) bekezdés alapján a munkavégzéssel arányos helyettesítési díj 
kifizetését, és felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok és aláírások 
megtételére. 
 
Határid ő:  2019. június 1. – a védőnői helyettesítéssel kapcsolatos intézkedések 

megtételére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
 
 
 

V. Határozati javaslat 
a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére a foglalkoztatási 

programokban való részvételhez önerő biztosításáról 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári 
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére a foglalkoztatási programokban történő 
részvételhez a 2019. évre 4.456.063,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást 
biztosít. A támogatás a foglalkoztatottak bérköltsége és járuléka saját erő részére 
használható fel. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására.  

 
Határid ő: 2019. június 10. - a támogatási szerződés megkötésére 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
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VI. Határozati javaslat 
a Tinódi Ház térítésmentes biztosításáról a Dombóvári Szent Lukács Kórház 

jubileumi ünnepsége számára 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a 
Dombóvári Szent Lukács Kórház térítésmentes használatot élvezzen a Tinódi Házat 
érintően 2019. október 18-án, fennállásának 50 éves jubileuma alkalmából szervezett 
ünnepség céljából. 

 
 

VII. Határozati javaslat 
a Dombóvári Futball Club számára önrész biztosításáról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Futball 

Club számára az elnyert 2017/2018-as látvány-csapatsport támogatás lehívásához 
biztosítja a 30%-os önrészt, melynek összege 213.000,- Ft. 
 

2. A Képviselő-testület támogatja, hogy a TAO-s támogatásból megvalósuló tárgyi 
eszköz beszerzés a Szuhay Sportcentrumban kerüljön felhasználásra az alábbiak 
szerint: 
 

- 2 db fix alumínium kapu 7x2 m                
- 2 db kapuháló                
- 2 db kompresszor          
- 1 db szárítógép                                                
- 1 db mosógép                
- 2 szett szögletzászló      

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az 1-2. pont szerinti támogatási 

szerződés tartalmának jóváhagyására és aláírására. 
   

Határid ő: 2019. június 10. – a támogatási szerződés aláírására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
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VIII. Határozati javaslat 
a Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor alkalmi bérbeadásáról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 

Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor étkezdésének bérbeadását 2019. július és 
augusztus hónapban a BURGENDOMB Kft. számára kulturális és zenei 
rendezvények szervezése céljából. 
 

2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti helyiség bérleti díját 15.000,- Ft/alkalom 
összegben állapítja meg, mely alkalmak alatt a nyilvántartás és a Dombóvári 
Közös Önkormányzati Hivatal felé a nyilvántartás havi leadása a táborban lévő 
gondnok feladata. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1-2. pont szerinti bérleti 

szerződés tartalmának jóváhagyására és aláírására. 
  

Határid ő: 2019. június 15. – a bérleti szerződés aláírására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 

 
 

IX. Határozati javaslat 
a Dombóvári Városi Horgász Egyesületnek bérbeadott területen található 

vízfelület tisztításának és elnevezésének jóváhagyásáról 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a 
Dombóvári Városi Horgász Egyesület, mint bérlő a Tüskei-tónál található, 047 
helyrajzi számon nyilvántartott, 6x80 méteres alapterületű vízfelület 
medertisztítását elvégezze, és azt Lokomotív ifjúsági tónak nevezze el. 

 
2. A Képviselő-testület támogatja, hogy az 54/2019. (II. 28.) Kt. határozat 4. 

pontjában elfogadott helynevek mellett a „Lokomotív ifjúsági tó” elnevezés 
feltüntetésre kerüljön a Kapos-hegyháti Natúrpark területét ábrázoló turisztikai 
térképen. 

 
Határid ő: 2019. június 10. – az Egyesület tájékoztatására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
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X. Határozati javaslat 
a Farkas Attila Uszoda szárazföldi edzőtermének térítésmentes biztosításáról az 

úszóegyesületek számára 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Dombóvári 
Sportiskola Egyesületnek a Farkas Attila Uszoda szárazföldi edzőtermére 
vonatkozó kizárólagos használati joga megszüntetését azzal, hogy a továbbiakban 
is biztosítja a létesítmény ingyenes használatát a szervezet számára, de 2019. június 
10. napjától a Dombóvári Úszó Egyesülettel megosztva rendelkeznek az ingatlan 
használatával. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használatba adási 

szerződések tartalmának jóváhagyására és aláírására.  
  

Határid ő: 2019. június 10. – a szerződések aláírására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
 
 

XI. Határozati javaslat 
az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR) rendelkezéseinek való 

megfelelés érdekében szükséges intézkedésekre fedezet biztosításáról 
 
Dombóvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Európai Unió általános 
adatvédelmi rendeletének (GDPR) való megfelelés érdekében az önkormányzat 2019. 
évi költségvetési rendeletében az önkormányzati jogalkotás kiadásai előirányzaton 
belül 2.000e forint összeget különít el az önkormányzat, az általa vagy a részvételével 
működő társulás által fenntartott költségvétési szervek, illetve az önkormányzat 
többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok részére a szükséges intézkedések 
megtételére, tanácsadó megbízására. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előirányzat felhasználásával 
kapcsolatos kötelezettségvállalások megtételére, szerződések megkötésére. 
 
Határid ő: 2019. június 30. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 
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XII. Határozati javaslat 
a Hunyadi téri közvilágítás átépítéséhez többletfedezet biztosításáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „23 db közvilágítási 
kandeláber szállítása a Hunyadi tér Tinódi Ház körüli részének átépítése kapcsán, 
telepítéssel és üzembe helyezéssel együtt” elnevezésű közbeszerzésen kívüli 
beszerzési eljárás eredményességéhez 2.930.406,- Ft többletfedezetet biztosít az 
önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére. 

 
  

XIII. Határozati javaslat 
a Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor igénybevételének általános szerződési 

feltételeiről 
 
Dombóvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Balatonfenyvesi Ifjúsági 
Tábor igénybevételének általános szerződési feltételeit a melléklet szerint elfogadja. 

 
 
 

Szabó Loránd 
         polgármester 


