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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 247/2018. (VI. 28.) Kt. 
határozatával a Dombó-Land Kft. ügyvezetőjének, Ilia Anitának megbízatását 2019. 
június 30-ig hosszabbította meg. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
keretében Dombóvár Város Önkormányzata a céggel konzorciumban 9 nyertes 
projekttel rendelkezik. E projektek esetében a projekt-előkészítési, a 
projektmenedzsment, valamint a közbeszerzések lebonyolításával kapcsolatos 
teendőket a cég látja el. Jelenleg az ügyvezetőn kívül 4 személy megbízási szerződés, 
valamint 1 fő munkaszerződés keretében végzi a menedzsment feladatokat 
projektmenedzser és pénzügyi vezető munkakörökben. Ez a létszám a Városháza 
felújítására nyert pályázatnak köszönhetően 1 fő szakmai vezetővel fog emelkedni. 
Több projekt esetén az ügyvezető szintén ellát projektmenedzseri teendőket a cég 
vezetésén kívül. A fenti projektek mellett megbízási szerződés alapján a Paktum 
projekt menedzselési feladatait is a Dombó-Land Kft. végzi. 
 
A TOP-os projektek megvalósítása javában folyik, két energetikai beruházás pedig 
már lezárult. A gazdasági társaság nagy erőkkel dolgozik a különböző tervek, 
építészeti dokumentációk beszerzésén, valamint a projektek megvalósításához 
szükséges szakemberek felkutatásában is. 
 
Az ügyvezetővel egyeztetve a javaslatom az, hogy a megbízatás újabb egy évre, 2020. 
június 30-ig kerüljön meghosszabbításra. 
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását kérem.  

 
Határozati javaslat 

a Dombó-Land Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásáról 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyedüli tulajdonos 

nevében a Dombó-Land Térségfejlesztő Kft. ügyvezetője, Ilia Anita 2019. június 
30-án lejáró megbízatását 2020. június 30-ig meghosszabbítja.  
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az ügyvezető megbízási szerződésének 
módosítására, valamit az alapító okirat módosításra és a változásokkal egységes 
szerkezetbe foglalt, módosított alapító okirat aláírására, továbbá megbízza az 
ügyvezetőt, hogy gondoskodjon a szükséges dokumentumok cégbíróság felé 
történő benyújtásáról.  
 

Határid ő: 2019. július 1.  – az ügyvezetői megbízás meghosszabbítására  
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 

 
Szabó Loránd  
 polgármester 


