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Beszámoló a 2020. január 15-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

99/2012. (III. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2017. december 31. 
Hosszabbítva: 2018. december 31., 2019. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
Ócsai István igazságügyi közlekedési, műszaki szakértő által készített forgalmi rend 
felülvizsgálatban szereplő parkolóhelyek létesítése.  
Végrehajtás: 
A felülvizsgálatban foglaltak nem kerültek megvalósításra, ezért javaslom a határidő 
meghosszabbítását 2020. december 31-ig. 
 
167/2015. (IV. 9.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2017. július 31. 
Hosszabbítva: 2017. december 31., 2018. december 31., 2019. június 30., 2019. 
december 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A Dombó-Coop Zrt. parkoló építését érintő telekalakítási vázrajz és a csere 
ingatlanrészek értékbecslésének megrendelése, elkészíttetése. 
Végrehajtás:  
Az értékbecslés elkészült, a vételárról a 110/2018. (III. 29.) Kt. határozatban döntött a 
testület. A HÉSZ módosításának tavaly októberi hatálybalépését követően vált 
lehetővé a vázrajz megrendelése, amely megtörtént, várhatóan a közeljövőben kerül 
záradékolásra a földhivatalban. 
 
375/2016. (IX. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2017. augusztus 31. 
Hosszabbítva: 2017. december 31., 2018. június 30., 2018. december 31., 2019. 
június 30., 2019. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda, Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
Az önkormányzati vagyont használó helyi önkormányzati költségvetési szervekkel 
vagyonhasználati megállapodás megkötéséről és az Ovi-Foci Pálya üzemeltetéséről. 
Végrehajtás: 
Az intézményeket érintő változásokra tekintettel javaslom a határidő 
meghosszabbítását 2020. június 30-ig. 
 
481/2016. (XII. 15.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2017. december 31. 
Hosszabbítva: 2018. július 31., 2019. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény Platán Otthonának 
akadálymentesítése, az akadálymentesítéshez szükséges tervek és engedélyek 
folyamatos aktualizálása. 
Végrehajtás: 
A Platán Otthon fenntartása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére 
átadásra került, de nem akadálymentesített, ami feltétele a határozatlan idejű 
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bejegyzésnek a szolgáltatói nyilvántartásba. Az új fenntartó vállalta, hogy megteszi a 
szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az Otthon akadálymentesítése és a 
felújítása megtörténjen. Amennyiben 2020. december 31-ig erre nem kerül sor, az 
önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy – amennyiben ezt jogszabály nem zárja ki – 
kezdeményezze az ideiglenes hatályú bejegyzés (működési engedély) újabb 
meghosszabbítását. Erre tekintettel kérem a határozat visszavonását. 
 
133/2017. (III. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2017. június 30. 
Hosszabbítva: 2017. december 31., 2018. február 28., 2018. június 30., 2019. 
március 31., 2019. augusztus 31., 2019. december 31.  
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda, Pénzügyi Iroda 
Feladat: 
A Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás által megvalósított 
beruházásban létrejött víziközmű vagyonelemek átvételéhez kapcsolódó szerződések, 
okiratok aláírása, a szennyvíztisztító telepet érintően a tulajdonváltozások átvezetése 
az ingatlan-nyilvántartásban. 
Végrehajtás: 
A feladat még nem került végrehajtásra, ezért kérem a határidő meghosszabbítását 
2020. június 30-ig. 
 
268/2017. (V. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2017. december 31. 
Hosszabbítva: 2018. december 31., 2019. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda, Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 
Feladat: 
A kijelölt önkormányzati bérlakások vízmérőórával való felszerelésével kapcsolatos 
feladatok ellátása, a bérlők tájékoztatása, a bérlőkkel megállapodás megkötése a 
költségviselésről. 
Végrehajtás: 
A vízmérőórák felszerelése megtörtént. 
 
396/2017. (IX. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2017. október 30. 
Hosszabbítva: 2017. december 31., 2018. június 30., 2018. december 31., 2019. 
június 30., 2019. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat: 
Vagyonkezelési szerződés megkötése a Szekszárdi Szakképzési Centrummal. 
Végrehajtás: 
Javaslom a határidő további meghosszabbítását 2020. június 30-ig. 
 
397/2017. (IX. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2017. december 31. 
Hosszabbítva: 2018. június 30., 2018. december 31., 2019. március 31., 2019. június 
30., 2019. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat: 
Vagyonkezelési szerződés megkötése a Szekszárdi Tankerületi Központtal. 



 
 

 4 

Végrehajtás: 
Javaslom a határidő további meghosszabbítását 2020. június 30-ig. 
 
492/2017. (XI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. március 31. – a 
megállapodások aláírására 
Hosszabbítva: 2018. május 31., 2018. augusztus 31., 2018. december 31., 2019. 
december 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
Csikóstőttős, Dalmand, Döbrököz, Kapospula és Kaposszekcső települések 
önkormányzataival a közös tulajdonú víziközmű működtetésével összefüggő 
együttműködési megállapodások megkötése az egyeztetések lefolytatása után. 
Végrehajtás: 
Mivel az együttműködési megállapodások még nem kerültek megkötésre, ezért kérem 
a határidő meghosszabbítását 2020. december 31-ig. 
 
173/2018. (IV. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. július 31. - a 
kosárlabdacsarnok világításának felújítására 
Hosszabbítva: 2019. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A Szuhay Sportcentrum kosárlabdacsarnok világításának teljes felújítása, új eszközök 
felszerelése, telepítése és beüzemelése. 
Végrehajtás: 
A beruházás a Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesület TAO-s 
támogatásából valósulna meg, melyhez az önkormányzat biztosítana több mint 8 
millió Ft önerőt. Az Egyesület számára még nem áll rendelkezésre a szükséges 
fedezet, ezért a határidő meghosszabbítása javasolt 2020. május 31-ig.  
   
215/2018. (V. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. október 30. – a 
kijelölt fák eltávolítására, visszavágására 
Hosszabbítva: 2018. december 31., 2019. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A Szigeterdő növényrekonstrukciójához kapcsolódóan az átalakítási tervekhez 
igazodó, vizsgálatokon alapuló fakivágásra, visszavágásra és a tervezett növények 
beszerzésére eljárás lefolytatása, a kijelölt fák eltávolítása, visszavágása.  
Végrehajtás: 
A fák egy részének átvizsgálása, visszavágása megtörtént. Kérem a határidő 
meghosszabbítását 2020. március 31-ig. 
 
230/2018. (V. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. július 30. – 
adásvételi szerződés megkötésére 
Hosszabbítva: 2019. március 31., 2019. július 15., 2019. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
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A Dombó-Coop Zrt. tulajdonában lévő dombóvári 1327 hrsz.-ú, Hunyadi tér 7. szám 
alatti ingatlanhoz kapcsolódóan a Zrt. által lekerített, az 1294/6 hrsz.-ú közterület 
részét képező 236 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére, 
illetve a Zrt. tulajdonát képező 30 m2 nagyságú terület megvásárlására irányuló 
adásvételi szerződés megkötése. 
Végrehajtás: 
A vázrajzot a Dombó-Coop Zrt. megrendelte, a dombóvári földhivatalban várhatóan 
2020 januárban kerül záradékolásra. Szerződéskötésre ezután kerülhet sor. Javaslom a 
határidő 2020. március 31-ig történő meghosszabbítását. 
 
293/2018. (VIII. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. szeptember 30. – a 
beszerzési eljárás megindítására  
Hosszabbítva: 2018. november 15., 2018. december 31., 2019. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
„A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” elnevezésű projekthez 
kapcsolódóan a városi térfigyelő kamerarendszernek a projekt akcióterületén 11 darab 
kamerával való bővítésére irányuló beszerzési eljárás megindítása. 
Végrehajtás: 
A beszerzési eljárás lebonyolítása megtörtént, a kamerák felszerelésre kerültek. 
 
338/2018. (X. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. június 30. – megújult 
szélfogó átadására 
Hosszabbítva: 2019. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
Beszerzési eljárás lefolytatása, illetve a nyertes ajánlattevővel való szerződéskötés a 
Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény szélfogója épületenergetikai fejlesztésének 
megvalósítására a szükséges fedezet rendelkezésre állása esetén, a megújult szélfogó 
átadása. 
Végrehajtás: 
A szélfogó átadása megtörtént. 
 
349/2018. (X. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. március 31.  
Hosszabbítva: 2019. szeptember 30., 2019 december 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A szennyvíztelep mellett található osztatlan közös tulajdonú, dombóvári 0329/23 
hrsz.-ú ingatlan tulajdoni helyzetének ingyenes vagyonátadásokkal történő rendezése 
érdekében az ingatlanban lévő tulajdonrészek ellenérték nélkül történő önkormányzati 
átvétele iránti igénybejelentés és a költségek viseléséről szóló nyilatkozat aláírása, a 
tulajdoni hányadok megszerzéséhez szükséges intézkedések, jognyilatkozatok és 
kötelezettségvállalások megtétele. 
Végrehajtás: 
Az osztatlan közös (50 önkormányzat ill. a Magyar Állam) tulajdonú ingatlan nem 
minden tulajdonosától sikerült a nyilatkozatokat beszerezni, illetve a nyilatkozók 



 
 

 6 

közül csupán húszan ajándékoznák el a tulajdonrészüket. Szerződéskötésre még nem 
került sor, ezért javaslom a határidő meghosszabbítását 2020. december 30-ig. 
 

381/2018. (XI. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. december 31. – az 
igények elbírálására és a program folyamatos végrehajtására 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
Az önkéntes lakossági járdaprogram végrehajtására szerződéskötés a Dombóvári 
Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel, a részvételi igények elbírálása, a 
program folyamatos végrehajtása érdekében a jóváhagyott igények teljesítése a 
képviselő-testület által meghatározott feltételek szerint. 
Végrehajtás:  
A járdaprogramra összesen 15 millió Ft összegű keret lett elkülönítve a 2019. évi 
költségvetésben, a keret kimerüléséig benyújtott igények elbírálása megtörtént. A 
2020. évi költségvetés elfogadásakor fog kiderülni, hogy a járdaprogram 
folytatásához mekkora összeg különíthető el. Kérem a határidő meghosszabbítását 
2020. március 31-ig. 
 
393/2018. (XII. 10.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. december 31. – a 
megállapodások aláírására 
Hosszabbítva: 2019. augusztus 31., 2019. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
Megállapodások aláírása a lakossági használatban álló házi szennyvízátemelők 
energiaellátásának biztosításáról, valamint az energiaköltségek viseléséről. 
Végrehajtás:  
A megállapodások még nem kerültek aláírásra, ezért kérem a határidő 
meghosszabbítását 2020. március 31-ig. 
 
35/2019. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:  
8. pont. 2019. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat: 
A Dr. Riesz József Egészségfejlesztési Program részét képező alábbi intézkedés 
végrehajtása (határozat 8. pontja): 
A nyugdíjasok részére havi jelleggel megrendezésre kerülő Zenés-táncos délután 
rendezvényeken a zöldség és gyümölcs-fogyasztás népszerűsítése az adott hónap 
szezonális terményeiből összeállított ételkostolók révén. 
Végrehajtás: 
Az időseknek szóló zenés-táncos rendezvény 2019-ben minden hónapban 
megrendezésre került. A programokon megjelentek számára lehetőség nyílt 
gyümölcsfogyasztásra. 
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108/2019. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. május 30. 
Hosszabbítva: 2019. december 31. 
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 előzetes árajánlat alapján a hozzáférési pont megvalósítása az internet előfizetésen 
felül is mindenképpen költséggel járna, ezért indokolt, hogy a WiFi4EU program 
keretében történjen meg a kialakítás, így kiépítési költség nem merül fel az 
önkormányzat részéről. Erre tekintettel javaslom a végrehajtási határidő 
meghosszabbítását 2020. december 31-ig. 
 
131/2019. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. június 30. – a 
koncepcióterv elkészíttetésére 
Hosszabbítva: 2019. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A volt Korona Szálló épületét magában foglaló ingatlan szabadtéri központként 
történő jövőbeni használatára vonatkozó koncepcióterv elkészíttetése, az erre irányuló 
szerződés megkötése. 
Végrehajtás: 
A szerződéskötés megvalósult, a vázlattervek átadása megtörtént, azonban a végleges 
tervek még nem kerültek átadásra a vállalkozó részéről. 
 
184/2019. (V. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda, Önkormányzati Iroda 
Feladat:  
A WiFi4EU program keretében az utalvány terhére ingyenes és nyilvános vezeték 
nélküli internet hozzáférési pontok kialakítása a határozat szerinti helyszíneken. A 
kialakításhoz szükséges kötelezettségvállalások megtétele és az internet előfizetői 
szerződések megkötése. 
Végrehajtás: 
A határozatban foglaltakra és a szóba jöhető helyszínek optimális elosztására 
figyelemmel a Hivatal kért árajánlatot piaci szereplőktől indikatív jelleggel, amely 
azonban meghaladja az utalvány összegét. Így mérlegelni kell, hogy melyek legyenek 
a kiválasztott helyszínek, és ez alapján kiírni a beszerzési eljárást, amelyhez szakértői 
közreműködő bevonására is szükség van. Erre tekintettel kérem a határidő 
meghosszabbítását 2020. december 31-ig.  
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199/2019. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. július 15. – a 
szerződés meghosszabbítására 
Hosszabbítva: 2019. október 31., 2019. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A „Parkfenntartási szolgáltatás, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedőfelületek 
tisztítási, hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkái Dombóvár egyes 
közterületein” tárgyú, a TAGE-VLN konzorciummal kötött vállalkozási szerződés 
időtartamának 2019. december 31-ig történő meghosszabbítására irányuló 
szerződésmódosítás aláírása. 
Végrehajtás: 
A képviselő-testület a 97/2019. (XII. 18.) Kt. határozatával elfogadta a szerződés 
2020. szeptember 30-áig történő meghosszabbítását, így kérem ennek a határozatnak 
a visszavonását. 
 
216/2019. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. augusztus 31. 
Hosszabbítva: 2019. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A Köztársaság utcában található, dombóvári 4363/1 hrsz.-ú ingatlan inkubátorházként 
történő hasznosítása érdekében új vízvezetékrendszer kialakítása, valamint egy új 
szennyvízátemelő beszerzése az ajánlatkérési eljárás lefolytatása után.  
Végrehajtás: 
Az ajánlatkérési eljárás lefolytatása megtörtént, az ingatlan jövőbeni hasznosítási 
feltételeinek konkretizálása miatt a megrendelésre nem került sor. Javaslom a határidő 
meghosszabbítását 2020. június 30-ig. 
 
223/2019. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:  
1.: 2019. július 5. – a tervezési szerződés megkötésére 
Hosszabbítva: 2019. december 31. 
2.: 2019. augusztus 5. – a végleges környezetalakítási tervek elkészítésére 
Hosszabbítva: 2019. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
1.: A szőlőhegyi Szent Anna kápolna környezetének rendezéséhez kapcsolódó 
tervezési szerződés megkötése a végleges környezetalakítási tervek elkészítésére. 
2.: A szőlőhegyi Szent Anna kápolna környezetének rendezéséhez kapcsolódó 
végleges környezetalakítási tervek elkészíttetése. 
Végrehajtás: 
Az egyház részéről nem érkezett igény a környezetalakításra, így a végleges tervek 
elkészítésére tervezési szerződés nem került megkötésre. Kérem a határozat 
visszavonását. 
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236/2019. (VII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:  
1.: 2019. augusztus 20. - az engedélyes terv elkészítésének megrendelése 
Hosszabbítva: 2019. október 15., 2019. december 31. 
2.: 2019. december 30. - az engedélyes terv beszerzésére 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
1.: A Kölcsey Ferenc utcai ivóvízhálózat bővítéséhez szükséges engedélyes terv 
elkészítésének megrendelése és a szükséges beszerzési eljárás lefolytatása. 
2.: A Kölcsey Ferenc utcai ivóvízhálózat bővítéséhez szükséges engedélyes terv 
elkészíttetése. 
Végrehajtás: 
A tervek elkészültek, az engedélyezés folyamatban van. Az engedélyezési eljárás 
megindításáig várunk a vállalkozó megerősítő nyilatkozatára arról, hogy valóban a 
fejlesztéssel érintett területen szeretné a vállalkozást elindítani. Kérem a határidő 
meghosszabbítását 2020. március 31-ig.  
 
251/2019. (VIII. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. december 31. – az 
új táblák megrendelésére és azok felszerelésére 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A belterületi közutak forgalmi rendjének felülvizsgálatában foglaltak szerint az új 
útjelző táblák megrendelése és felszerelése. 
Végrehajtás: 
A táblák gyártás alatt vannak. Kérem a határidő meghosszabbítását 2020. március 31-
ig.   
 
262/2019. (IX. 12.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:2019. október 31. – a 
támogatási szerződések megkötésére 
Hosszabbítva: 2019. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
Támogatási szerződések megkötése azokkal a dombóvári köznevelési 
intézményekkel, akik az EFOP-3.9.2-16-2017-00047 kódszámú „Humán 
kapacitásfejlesztés a Dombóvári Járásban” című projektben népszerű programjaik 
folytatásához támogatást igényelnek. 
Végrehajtás: 
A támogatási szerződések még nem kerültek megkötésre, ezért kérem a határidő 
meghosszabbítását 2020. március 31-ig. 
 
267/2019. (IX. 12.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. december 31. – a 
közösségi kert kialakítására 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A 13 parcellából álló közösségi kert kialakításához és a parcellák hasznosításához 
szükséges intézkedések megtétele a Pannónia úton található 2019 hrsz.-ú ingatlanon. 
A kialakításra kerülő parcellák használóival a haszonkölcsön szerződések megkötése. 
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Végrehajtás: 
Ezzel az üggyel a jelen ülés 4. számú előterjesztése foglalkozik, melyben javaslom a 
közösségi kert kialakításáról szóló határozat visszavonását, illetve a vagyonrendelet 
ezzel összefüggő szakaszának hatályon kívül helyezését. 
 
268/2019. (IX. 12.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: ellenőrzések - 
folyamatosan 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A nem önkormányzati tulajdonú elhanyagolt dombóvári ingatlanok fokozottabb 
ellenőrzése, az elhanyagolt állapot megszüntetésére irányuló szükséges intézkedések 
megtétele, valamint a megtett intézkedésekről a Képviselő-testület rendszeres 
tájékoztatása beszámoló formájában. 
Végrehajtás: 
2019-ben a képviselő-testület folyamatos tájékoztatása megtörtént. 
 
270/2019. (IX. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. november 15. - a 
selejtezés végrehajtására 
Hosszabbítva: 2019. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
Feladat:  
A víziközművagyon részét képező, használaton kívüli és a határozat szerint 
eltömedékeltetni kívánt kutak selejtezésének végrehajtása. 
Végrehajtás: 
A kutak eltömedékelésére várhatóan 2020. április-május hónapban kerül sor, a 
selejtezés megtörtént. 
 
273/2019. (IX. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. október 15. – a 
véleményeztetés lefolytatására 
Hosszabbítva: 2019. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A Dombóvár településrendezési eszközeinek módosítására irányuló, az újdombóvári 
és a tüskei városrészt érintő kezdeményezéseket megalapozó közlekedési és 
területfelhasználási tanulmánytervben foglalt elképzelések véleményeztetése az 
érintett ingatlantulajdonosokkal, illetve a területen élőkkel. 
Végrehajtás: 
A véleményeztetés még nem indult meg, kérem a határidő meghosszabbítását 2020. 
május 31-ig. 
 

277/2019. (IX. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat:  
Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet által használt, elhasználódott 
állapotú HHP-091 frsz.-ú, IVECO DAILY típusú tehergépjármű értékesítése 
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érdekében a szükséges jognyilatkozatok megtétele ahhoz, hogy a gépjármű bejegyzett 
tulajdonosa az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet legyen. 
Végrehajtás: 
A Szekszárdi Szakképzési Centrummal a Hivatal felvette a kapcsolatot a tulajdonosi 
átírás kapcsán, amely vizsgálja, hogy ez miként lenne végrehajtható a részükről. Erre 
tekintettel kérem a határidő meghosszabbítását 2020. június 30-ig. 
 

279/2019. (IX. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. szeptember 30. – a 
sebességkorlátozás bevezetésére 
Hosszabbítva: 2019. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A 30 km/h-s sebességkorlátozás bevezetéséhez szükséges intézkedések megtétele a 
Radnóti utcában a Borsos Miklós utca és a Szigligeti utca közötti szakaszon. 
Végrehajtás: 
A táblák megérkeztek, de még nem kerültek kihelyezésre. Kérem a határidő 2020. 
február 29-ig történő meghosszabbítását. 
 
280/2019. (IX. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. október 31. – a 
szerződések megkötésére 
Hosszabbítva: 2019. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A Saguly Károly téri dombóvári 3015 hrsz.-ú ingatlan értékesítése kapcsán a 
telekalakítással kapcsolatos nyilatkozatok megtétele, illetve az adásvételi szerződések 
tartalmának jóváhagyása és aláírása. 
Végrehajtás: 
Az adásvételi szerződések aláírásra kerültek. 
 
292/2019. (IX. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. november 30. 
Hosszabbítva: 2019. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 
Feladat:  
Egyes önkormányzati rendeletek szociális célú módosításainak képviselő-testület elé 
terjesztése azzal összefüggésben, hogy az egyik eltartó szülő tragikus halála miatt 
nehéz helyzetbe került családok települési támogatásban, illetve kommunális 
adókedvezményben részesülhessenek. 
Végrehajtás: 
A képviselő-testület a februári rendes testületi ülésen foglalkozik a szociális 
ellátásokról szóló rendelet módosításával, ezért kérem a határidő meghosszabbítását 
2020. február 29-ig. 
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297/2019. (IX. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:  
2019. december 31. (a határozat 2. a) pontja) 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
Az „Azbesztmentes Dombóvár 2030” program propagálása a helyi médiában, a 
részvételi igény előzetes felmérése. 
Végrehajtás: 
Kérem a határozat visszavonását. 
 
306/2019. (X. 10.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal – a vállalkozási 
szerződés módosítására 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
A Tinódi Ház előtti tér rendezésére irányuló beruházásra kötött vállalkozási szerződés 
módosítása a felmerülő pótmunka miatt. 
Végrehajtás: 
Igazságügyi szakértő vizsgálja a Tinódi Ház előtti tér rendezésére irányuló beruházást 
és a felmerülő pótmunkát. Kérem a határidő meghosszabbítását 2020. június 30-ig. 
 
308/2019. (X. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat:  
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati 
rendelet felülvizsgálatának a képviselő-testület elé terjesztése. 
Végrehajtás: 
A rendelet felülvizsgálata a decemberi rendes ülésen megtörtént. 
 
323/2019. (X. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás értesítése a Társulási Tanácsba a Dombóvár Város 
Önkormányzata részéről delegáltakról, a Dombóvárt is magában foglaló térség 
önkormányzatainak megkeresése annak érdekében, hogy a Dombóvár Város 
Önkormányzata által delegáltakat bízzák meg a képviseletükkel a Társulás Társulási 
Tanácsában. 
Végrehajtás: 
A Társulás munkaszervezetének értesítése megtörtént. 
 
343/2019. (XI. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. december 24. - a 
rendezvénysorozat megvalósítására 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
A 2019. évi adventi rendezvénysorozat megvalósítása. 
Végrehajtás: 
A tervezett rendezvények megvalósultak az adventi időszakban. 
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347/2019. (XI. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. december 31. – a 
szerződésmódosítás aláírására 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A Dél-Kom Nonprofit Kft.-vel kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés 2024. december 31-ig történő meghosszabbításával kapcsolatos 
szerződésmódosítás aláírása.  
Végrehajtás: 
A szerződés aláírása mindkét fél részéről megtörtént. 
 

349/2019. (XI. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda  
Feladat:  
A Német Közösségi Ház használatára és fenntartására a Dombóvári Német 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás, és a Dombóvári Német 
Nemzetiségi Önkormányzat használati jogának meghosszabbítása 2024. december 31-
ig. 
Végrehajtás: 
A szerződés tervezete elkészült, kérem a határidő 2020. február 29-ig történő 
meghosszabbítását. 
 

350/2019. (XI. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda – 1. és 2. pont,  
Városüzemeltetési Iroda – 3. pont 
Feladat:  
1-2.: A Roma Ház használatára a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 
kötött szerződés módosításának aláírása. 
3.: A Roma Ház udvarának rendbetétele és az ott tárolt faanyag elszállítása 2019. 
decemberében közfoglalkoztatottak közreműködésével. 
Végrehajtás: 
1-2.: A szerződésmódosítás iránti kezdeményezéssel kapcsolatban a Roma 
Nemzetségi Önkormányzat január 28-án hozott döntést, így indokolt a végrehajtási 
határidő meghosszabbítása 2020. február 29-ig. 
3.: A Roma Ház udvaráról a faanyag elszállítása határidőben megtörtént, azonban az 
udvar rendbetételére még nem került sor, emiatt kérem a határidő meghosszabbítását 
2020. február 29-ig. 
 
351/2019. (XI. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda  
Feladat:  
Támogatási szerződés megkötése a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 
a decemberi programjai megtartásához kapcsolódóan. 
Végrehajtás: 
A szerződéskötés megtörtént, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhasználta a 
támogatást a karácsonyi rendezvényükön. 
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353/2019. (XI. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A Dombóvári Kutyás Egyesülettel kötött, a dombóvári 0328/1 hrsz.-ú, a gyepmesteri 
telepet is magában foglaló ingatlan egy részének használatát biztosító bérleti 
szerződés 2024. december 31-ig történő meghosszabbítása. 
Végrehajtás: 
A szerződéshosszabbítás aláírásra került. 
 

358/2019. (XI. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
Feladat:  
A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetéséről szóló 
megállapodás aláírása. 
Végrehajtás: 
A megállapodás aláírásra került. 
 
359/2019. (XI. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat:  
Megállapodás megkötése a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társuláshoz 
kapcsolódó munkaszervezeti feladatok ellátásában történő együttműködés érdekében. 
Végrehajtás: 
A Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatallal még folyamatban van egyeztetés, ezért 
kérem a végrehajtási határidő meghosszabbítását 2020. február 28-ig. 
 
362/2019. (XI. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat:  
A Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány kuratóriumába választott új tagokkal 
kapcsolatban az alapító okirat módosításának aláírása, a módosításokkal kapcsolatos 
jognyilatkozatok és intézkedések megtétele. 
Végrehajtás: 
A szükséges dokumentumok aláírása megtörtént és azok benyújtásra kerültek a 
Szekszárdi Törvényszékhez. 
 

366/2019. (XI. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A Dombóvár város településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, helyi 
építési szabályzat és szabályozási terv) felülvizsgálatára, valamint a módosításukra 
irányuló kezdeményezésekkel összefüggésben a jóváhagyott módosítási kérelmekhez 
kapcsolódó tervezési munkák elvégzésére szerződéskötés az 5T Építészeti és 
Városfejlesztési Kft.-vel.  
Végrehajtás: 
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A szerződéstervezet pontosítása folyamatban van, kérem a határidő 
meghosszabbítását 2020. február 29-ig. 
 

368/2019. (XI. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. december 31. - 
közzétételre 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
Dombóvár város 2018. évi környezeti állapotáról szóló tájékoztató közzététele az 
önkormányzat honlapján és a hivatal hirdetőtábláján. 
Végrehajtás: 
A közzététel mindkét felületen megtörtént. 
 

371/2019. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
Feladat:  
A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel tagi kölcsön biztosítására 2017. 
december 19-én kötött szerződés módosítása a kölcsön lejáratának 2020. március 31-
ig történő meghosszabbítása érdekében. 
Végrehajtás: 
A szerződésmódosítás megtörtént. 
 

372/2019. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
Feladat:  
A Hamulyák Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása a kölcsön 
lejáratának 2020. március 31-ig történő meghosszabbítása érdekében. 
Végrehajtás: 
A szerződésmódosítás megtörtént. 
 
373/2019. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
Feladat:  
A Dombó-Land Térségfejlesztő Kft.-vel kötött kölcsönszerződések módosítása a 
kölcsönök lejáratának 2020. március 31-ig történő meghosszabbítása érdekében. 
Végrehajtás: 
A szerződésmódosítás megtörtént. 
 

374/2019. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
Feladat:  
A Dombóvári Futball Clubbal kötött kölcsönszerződés módosítása a kölcsön 
lejáratának 2020. március 31-ig történő meghosszabbítása érdekében. 
Végrehajtás: 
A szerződésmódosítás megtörtént. 
 

375/2019. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
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Feladat:  
A Tinódi Ház Nonprofit Kft.-vel kötött kölcsönszerződés és megállapodás módosítása 
a kölcsön, illetve a visszatérítendő támogatás lejáratának 2020. március 31-ig történő 
meghosszabbítása érdekében. 
Végrehajtás: 
A szerződésmódosítás megtörtént. 
 

377/2019. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. december 31. – a 
munkaterv honlapra történő közzétételére 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat:  
A képviselő-testület 2020. évi munkatervének közzététele az önkormányzat 
honlapján. 
Végrehajtás: 
A munkaterv közzétételre került. 
 

379/2019. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat:  
A Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás elnökének értesítése Dombóvár 
Város Önkormányzatának a Társuláshoz való csatlakozási kérelméről. 
Végrehajtás: 
Az elnök értesítése megtörtént. 
 

381/2019. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. január 15. – a 
társaság tájékoztatására 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat:  
A DOMBÓVÁRHŐ Korlátolt Felelősségű Társaság tájékoztatása a 
felügyelőbizottságába a Dombóvár Város Önkormányzata által delegált személyről. 
Végrehajtás: 
A céget tájékoztattam a delegálásról. 
 

384/2019. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. január 15. – 
szerződéskötésre 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A Dombóvár, Erdősor utca 3/A. alatti ingatlan értékesítéséről szóló adásvételi 
szerződés megkötése. 
Végrehajtás: 
A szerződés tervezete elkészült, kérem a határidő 2020. február 29-ig történő 
meghosszabbítását. 
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385/2019. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. december 31. - a 
hatósági szerződés megkötésére 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
Hatósági szerződés megkötése a Shell Hungary Zrt.-vel 505 m2 területű közterület 
használatára 2020. január 1. és december 31. között.  
Végrehajtás: 
A megállapodás aláírása folyamatban van, kérem a határidő 2020. február 29-ig 
történő meghosszabbítását. 
 

386/2019. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. december 31. - a 
hatósági szerződés megkötésére 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A Tároló-Hír Bt. részére 50%-os közterület-használati díjkedvezmény biztosításáról 
szóló hatósági szerződés megkötése. 
Végrehajtás: 
A megállapodás aláírása folyamatban van, kérem a határidő 2020. február 29-ig 
történő meghosszabbítását. 
 

387/2019. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. január 15. - 
szerződéskötésre 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
Bérleti szerződés aláírása a Magyar Telekom Nyrt.-vel az Árpád utcai fűtőmű 
kéménye egy részének bérbeadására vonatkozóan hírközlési berendezés elhelyezése 
érdekében. 
Végrehajtás: 
A szerződés aláírásra került. 
 

388/2019. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. január 15. - 
szerződésmódosításra 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A Szigeterdőben található lakótorony használatáról szóló szerződés módosításának 
(valamennyi üzemeltetési költséget az önkormányzat viseli) aláírása. 
Végrehajtás: 
A szerződés aláírásra került. 
 

389/2019. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal – a támogatási 
szerződés aláírására 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
Szerződéskötés a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal átmeneti forrás 
biztosítása érdekében az EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Humán szolgáltatások 
fejlesztése a Dombóvári járásban című pályázata megvalósítása céljából. 
Végrehajtás: 
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A szerződéskötés megtörtént. 
 

393/2019. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. január 15. - 
támogatási szerződések megkötésére 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
A sporttámogatási előleg biztosítására irányuló támogatási szerződések megkötése az 
érintett sportszervezetekkel. 
Végrehajtás: 
A támogatási szerződések a képviselő-testületi ülés időpontjáig megkötésre kerülnek. 
 
397/2019. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. december 31. – a 
szerződésmódosítása aláírására 
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 2020. szeptember 30-ig történő meghosszabbítására irányuló 
szerződésmódosítás aláírása. 
Végrehajtás: 
A szerződésmódosítást mindkét fél aláírásával látta el. 
 

398/2019. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat:  
Szijjártó Jánosnénak, az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet vezetésére 
2020. január 31-ig szóló megbízásával összefüggésben a Magyar Államkincstár felé 
történő változás-bejegyzés kezdeményezése, a szükséges munkajogi dokumentumok 
aláírása és az intézkedések megtétele. 
Végrehajtás: 
A szükséges dokumentumok aláírása megtörtént, a Magyar Államkincstár bejegyezte 
a változást a törzskönyvi nyilvántartásba. 
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A POLGÁRMESTER ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT 
DÖNTÉSEI 

(2019. december) 
 

 
Szociális ügyekben 
 

Települési támogatás:          
                          
-    Rendkívüli élethelyzetre/ természetbeni megállapítás          48 
     Elutasítás                                       - 
-    Rendkívüli élethelyzetre/ pénzbeli megállapítás                    8 

 Elutasítás   - 
-    Gyermek születésének támogatása 4 

       -    Temetési segély  2  
-    Lakásfenntartási támogatás 34 
- Bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása   - 
- Személytaxi-szolgáltatás támogatása             - 
- Eü. Prevenciót és rehabilitációt szolgáló gyógyúszás            - 
- Eü. Prevenciót szolgáló védőoltások költs. megtérítése         2 

Költségeinek támogatása 
       -    Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény             9 
       -    Iskolakezdési támogatás              -     
       -    Közjegyzői okiratba foglalásának támogatása   2  
       -    Utazási támogatás    -         
 
 
Lakásügyekben: 
 
 

- Bérlőkijelölés   4 

- Lakásszerződés hosszabbítás   5 

- Szociális bérlakás igény nyilvántartásba vétel    0 

- Eljárás megszüntetése   0 

- Elutasítás   24 
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Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
10/2011. (III. 4.) rendelet 13. § (5) bekezdése alapján 
 

-  Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. tervezője a Kodály Z. utcai 3463/2 
hrsz.-ú, a Fürdő u. 3., a Kölcsey u. 29., a Lehel sor 28., a Balassi u. 8., a Csiky 
G. u. 34., a IV. u. 53., a Fő u. 81., a Móra F. u. 26., a Napsugár u. 23. és 25., a 
Kedves u. 20., az Esthajnal u. 18. és az Alkonyat u. 27. szám alatti 
ingatlanokkal kapcsolatban kért és kapott tulajdonosi és közútkezelői 
hozzájárulást a földgázbekötés tervezési munkálataihoz a  4924, az 1152, az 
1641, a 4247, a 4408, a 3546, a 3521, a 4018, a 4947, az 5283, az 5121, az 
5071 hrsz.-ú kivett közterületként és a 3495/3 és a 3463/3 hrsz.-ú kivett 
magánútként nyilvántartott ingatlanok kapcsán. 

  
- Az SMHV Energetika Kft. a Dombóvár, Tulipán u. 26.  és a Báthori u. 14. 

szám alatti ingatlanok villamos energiával való ellátásának munkálataihoz 
kapott hozzájárulást a 2412 és az 1437 hrsz.-ú közterület megnevezésű 
ingatlanok kapcsán. 

 
 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről 
szóló 9/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdése alapján 

 

Jelzálogjog törléshez tulajdonosi hozzájárulás megadása: 

 
- A 6036 hrsz.-ú (természetben Dombóvár, Fecske u. 13.) ingatlanra bejegyzett, 

Dombóvár Város Önkormányzata javára szóló jelzálogjog és elidegenítési és 
terhelési tilalom törléséhez lett hozzájárulás kiadva, mivel a vételárhátralék 
kifizetésre került.   
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A JEGYZŐ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEI  
(2019. december) 

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

 
2019. december 

 
Humán Bizottság 
 
A 109/2019. (XII. 17.) számú határozatával a Dombóvári Százszorszép Óvoda és 
Bölcsőde vezetői feladatainak 2020. augusztus 1-jétől való ellátására pályázat 
kiírásáról döntött. 
 
A 110/2019. (XII. 17.) számú határozatával az Integrált Önkormányzati Szolgáltató 
Szervezet igazgatói beosztására pályázat kiírásáról és a véleményező bizottság 
létrehozásáról döntött. 
 
 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 
A 207/2019. (XII. 16.) számú határozatával a dombóvári 0302/54 hrsz.-ú rét 
tulajdonrészének értékesítéséről döntött. 
 
A 208/2019. (XII. 16.) számú határozatával a dombóvári 0322/118 hrsz.-ú legelő 
tulajdonrészének hasznosításáról döntött. 
 
A 209/2019. (XII. 16.) számú határozatával az Integrált Önkormányzati Szolgáltató 
Szervezet tisztítószer beszerzésére lefolytatott beszerzési eljárásának eredményéről 
döntött. 
 
 
A bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvek megtekinthetőek az Önkormányzati 
Irodán. 
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Tájékoztatás a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 
 

Tájékoztatás a polgármester szabadságának igénybevételéről 
  
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) 
bekezdése alapján tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2019. december 
7-én és 14-én 1-1 nap, december 30-31-én 2 nap, illetőleg 2020. január 2. napján 1 
nap szabadságot vettem igénybe. 
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Döntést igénylő, kisebb jelentőségű ügyek 
 
A TAGE Kft.-vel kötött parkgondozási szerződésből adódó többletköltség megfizetése 
iránti igény 
 
Az önkormányzat parkgondozási feladatokra szóló szerződést kötött a TAGE 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel a közbeszerzésekről szóló törvény alapján, 
közvetlen ajánlattételi felhívással indított nyílt közbeszerzési eljárás keretein belül 
lefolytatott eljárásban, mint a legkedvezőbb ajánlatot tevő gazdasági szereplővel. 
 
A Kft. a közbeszerzési eljárásban megadott árban nem kalkulált az általa elszállított 
hulladékkal kapcsolatban ártalmatlanítási költséggel, mivel az nem is volt feladata az 
ajánlatkérés szerint, de az utcai szemétgyűjtőkből származó hulladék után merült fel 
ilyen jellegű többletköltsége. A Kft.-nek az Önkormányzat felé a 2016. február 1-je és 
2019. december 31. közötti időszak tekintetében összességében 1.735.338,- Ft+áfa, 
igazolt megtérítési igénye áll fenn. Amennyiben a testület egyetért a többletköltség 
kifizetésével, úgy a fizetési határidő a megállapodás mindkét fél általi aláírását követő 
30 napon belül esedékes. Mivel a szerződés ez év szeptember 30-ig 
meghosszabbításra került, javaslom, hogy a Kft. a teljesítéshez kapcsolódóan 
érvényesíthesse ezt a költségelemet az önkormányzat felé. 
  
A Gunaras Zrt. részére tárgyi eszközök használatának térítésmentes átadása 
 
A Dombóvár Város Önkormányzata által korábban üzemeltetett Tourinform Iroda 
szerepét a Gunaras Zrt. által létesített Info Pont veszi át. Ehhez kapcsolódóan a felek 
bizományosi szerződést kötöttek, mely alapján a Zrt. az önkormányzat által átadott 
tárgyakat, termékeket bizományosi díj nélkül értékesíti. 
 
Az önkormányzat a Tourinform Iroda berendezési tárgyait (bútor, állvány, tábla, 
elektromos radiátor, hősugárzó, kerékpárpumpa, szék) és a használt állapotú – 
biztosíték (kaució) megfizetése ellenében kölcsönözhető – sporteszközöket 
(kosárlabda, futball labda, 5 pár nordic walking bot, 1 pár nordic walking bot vég) 
ugyancsak térítésmentesen kívánja használatra átadni a Zrt. részére. 
 
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. 
(III. 4.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdése alapján önkormányzati vagyon 
ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges 
mértékben hasznosítható. Az önkormányzati tulajdon ingyenes használatba adására, 
hasznosítására a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezései szerint a képviselő-
testület döntésével kerülhet sor. A polgármester jogosult az önkormányzati ingó 
vagyon üzemeltetési célból történő ingyenes használatba adására az önkormányzat 
költségvetési szerve, valamint az önkormányzat által közfeladat ellátásával megbízott 
gazdálkodó szervezet részére a közfeladat ellátásához. 
 
A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandók 
közé tartozik a turizmus. 
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A rendelet (6) bekezdése szerint a képviselő-testület ellenkező döntése hiányában 
nincs szükség versenyeztetésre a nemzeti vagyonról szóló és egyéb törvényben 
maghatározott esetekben az értékhatárra tekintet nélkül, továbbá az 1 millió Ft piaci 
értéket meg nem haladó ingó vagyontárgy elidegenítése, használatba adása és 
hasznosítása esetén. 
 
Az önkormányzat képviselete a Dombóvári HACS Egyesületben 
 
A dombóvári önkormányzat az egyik alapító tagja a Dombóvári HACS Egyesületnek. 
A szervezet célja a dombóváriak közötti együttműködés elmélyítése, különös 
tekintettel a köz, a civil és az üzleti szférák közötti partnerségre, továbbá az 
önkormányzati feladatellátás segítése, kiemelten a településfejlesztésé. Az Egyesület 
Az INDA11 Innováció Alapú Dombóvári Akcióterv megvalósítása című projekt 
kedvezményezettje a helyi közösségfejlesztési stratégia megvalósításához 
kapcsolódva. Javaslom, hogy az önkormányzat képviseletét a civil szervezetben Tóth 
Zoltán civil tanácsnok lássa el a jövőben. 
 
A dombóvári általános iskolák felvételi körzetének véleményezése 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján a  
területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák 
felvételi körzetét, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési 
körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a területileg illetékes tankerületi 
központnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét. A 
települési önkormányzat a véleményéről február 15. napjáig tájékoztatja az illetékes 
tankerületi központot, amely a kijelölt körzetekről február utolsó napjáig tájékoztatja 
a települési önkormányzatokat, valamint az illetékességi területén működő általános 
iskolákat. 
 
A Tamási Tankerületi Központ januárban küldte meg az állami fenntartású dombóvári 
általános iskolák felvételi körzetének tervezetét, amely a korábbiakhoz képest nem 
tartalmaz eltérést. Javaslom, hogy a képviselő-testület fejezze ki az egyetértését a 
tervezet kapcsán. 
 
A Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde vezetőjének nemzetiségi pótlékának 
módosítása 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2019. évi 
CII. törvény 2020. január 1-jétől megemeli a köznevelési intézményekben 
alkalmazottak számára járó nemzetiségi pótlék mértékét, melynek maximuma a 
következő év elejétől az illetményalap 40%-a az eddigi 30% helyett, a minimum 
pedig 15%-ra változott.  
 
A Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde vezetője, Teufelné Glaub Ágnes a 
194/2019. (VI. 27.) Kt. határozat alapján a maximális nemzetiségi pótlékban részesül, 
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miután német nemzetiségi óvodapedagógus szakképzettséggel rendelkezik, és a heti 
kötelező óvodai foglalkozását (heti 10 óra) az újdombóvári óvoda német nemzetiségi 
csoportjában tölti. A változás érinti az óvodavezető kinevezését, így azt a kinevezési 
jogkört gyakorló képviselő-testületnek jóvá kell hagynia. A változás mintegy bruttó 
18.000,-Ft összegű illetménynövekedést jelent havonta az óvodavezető asszony 
számára. 
 
A Kapos-hegyháti Natúrparkot bemutató turisztikai térkép köznevelési célokra való 
felhasználása 
 
Az elmúlt év elején született döntés a Kapos-hegyháti Natúrpark teljes területét 
bemutató turisztikai térkép elkészíttetéséről a Gyulaj Zrt. tulajdonában lévő térképi 
állomány felhasználásával a Zrt. való együttműködésben.  
 
A térkép a tájképi, természeti és kultúrtörténeti értékekben gazdag terület 
turistaútvonalait, a települések nyújtotta szolgáltatásokat, a természeti és a kulturális 
látnivalókat ismerteti. A kiadvány szakmai előkészítését a gesztor szerepet betöltő 
dombóvári önkormányzat végezte, megvalósításában pedig minden érintett település –  
Csibrák, Döbrököz, Dúzs, Hőgyész, Kalaznó, Kisvejke, Kurd, Lengyel, Mágocs, 
Mekényes, Mucsi, Nagyhajmás és Závod – részt vett. 
 
Az értékes térkép jelentős mennyiségben került legyártásra. Javaslom, hogy a 
dombóvári önkormányzat rendelkezésére álló példányok oktatási célokat 
szolgáljanak, és kerüljenek átadásra köznevelési intézmények részére. 
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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 167/2015. 
(IV. 9.), 268/2017. (V. 25.), 293/2018. (VIII. 30.), 338/2018. (X. 26.), 35/2019. (I. 
31.), 131/2019. (IV. 25.), 268/2019. (IX. 12.), 270/2019. (IX. 26.), 280/2019. (IX. 
26.), 308/2019. (X. 31.), 323/2019. (X. 31.), 343/2019. (XI. 29.), 347/2019. (XI. 
29.), 351/2019. (XI. 29.), 353/2019. (XI. 29.), 358/2019. (XI. 29.), 362/2019. (XI. 
29.), 368/2019. (XI. 29.), 371/2019. (XII. 18.), 372/2019. (XII. 18.), 373/2019. 
(XII. 18.), 374/2019. (XII. 18.), 375/2019. (XII. 18.), 377/2019. (XII. 18.), 
379/2019. (XII. 18.), 381/2019. (XII. 18.), 387/2019. (XII. 18.), 388/2019. (XII. 
18.), 389/2019. (XII. 18.), 393/2019. (XII. 18.), 397/2019. (XII. 18.) és a 
398/2019. (XII. 18.) Kt. határozat végrehajtásáról, valamint az átruházott 
hatáskörben 2019. decemberében hozott döntésekről. 
 

2. az alábbi lejárt végrehajtási határidejű Kt. határozatok végrehajtási határidejét a 
következők szerint meghosszabbítja: 
 
2020. február 29-ig:  279/2019. (IX. 26.), 292/2019. (IX. 26.), 349/2019. (XI. 

29.), 350/2019. (XI. 29.), 359/2019. (XI. 29.), 366/2019. 
(XI. 29.), 384/2019. (XII. 18.), 385/2019. (XII. 18.), 
386/2019. (XII. 18.), 

2020. március 31-ig: 215/2018. (V. 31.), 230/2018. (V. 31.), 381/2018. (XI. 29.), 
393/2018. (XII. 10.), 236/2019. (VII. 18.), 251/2019. (VIII. 
29.), 262/2019. (IX. 12.), 

2020. május 31-ig:  173/2018. (IV. 26.), 273/2019. (IX. 26.), 
2020. június 30-ig:  375/2016. (IX. 29.), 133/2017. (III. 30.), 396/2017. (IX. 

28.), 397/2017. (IX. 28.), 216/2019. (VI. 27.), 277/2019. 
(IX. 26.), 306/2019. (X. 10.), 

2020. december 31-ig:  99/2012. (III. 29.), 492/2017. (XI. 30.), 349/2018. (X. 
26.), 108/2019. (III. 28.), 184/2019. (V. 30.). 

 
3. a 481/2016. (XII. 15.), 199/2019. (VI. 27.), 223/2019. (VI. 27.), 297/2019. (IX. 

26.) Kt. határozatát visszavonja.  
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II. Határozati javaslat 
a TAGE Kft.-vel kötött vállalkozási keretszerződés teljesítéséből eredő 

hulladékártalmatlanítási többletköltség megfizetése iránti igény elismeréséről 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri a Tage Kft.-nek 

a „Parkfenntartási szolgáltatás, valamint gyalogos és kerékpáros 
közlekedőfelületek tisztítási, hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkái 
Dombóvár egyes közterületein” elnevezésű vállalkozási keretszerződés 
teljesítéséből eredő, számlákkal igazolt 1.735.338,- Ft + áfa összegű, az általa 
elszállított hulladék ártalmatlanítása miatti többletköltsége megfizetése iránti 
igényét, és hozzájárul az igényként megjelölt összeg Kft.-nek történő egyösszegű 
kifizetéséhez  

 
2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti keretszerződés meghosszabbítására 

tekintettel hozzájárul, hogy a Kft. a szerződés hatálya alatt az ártalmatlanítási 
költséget érvényesítse az önkormányzat felé, és az igazolt kiadásait az 
önkormányzat megtérítse. 

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

végrehajtásához szükséges jognyilatkozatok megtételére és szerződések 
megkötésére. 

 
Határid ő: 2020. február 20. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 
 

III. Határozati javaslat 
a Gunaras Zrt. által kialakított Info Pont m űködtetéséhez  

tárgyi eszközök terítésmentes használatba adásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Gunaras Zrt. 
részére az általa kialakított Info Pont működtetéséhez a korábban a Tourinform 
Irodában használt tárgyi eszközök és sportszerek használatának terítésmentes 
átadásához határozatlan időre az önkormányzat turizmussal kapcsolatos 
közfeladatának ellátáshoz. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használatba adásról szóló 
szerződés megkötésére a Gunaras Zrt.-vel. 
 
Határid ő: 2020. február 28. – a szerződés megkötésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
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IV. Határozati javaslat 
az önkormányzat képviseletéről a Dombóvári HACS Egyesületben 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári HACS 
Egyesületben az önkormányzat képviseletével Tóth Zoltán civil tanácsnokot bízza 
meg. 

 
 

V. Határozati javaslat 
a dombóvári általános iskolák tervezett felvételi körzetének véleményezéséről 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében foglalt véleményezési 
jogkörében eljárva az állami fenntartású dombóvári általános iskolák felvételi 
körzetének tervezetével egyetért. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Tamási Tankerületi Központ 
tájékoztatására. 
 
Határid ő: 2020. február 15. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 
VI. Határozati javaslat 

Teufelné Glaub Ágnes óvodavezető nemzetiségi pótléka mértékének 
módosításáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Teufelné Glaub Ágnes, a 
Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde óvodavezetője nemzetiségi pótlékjának 
mértékét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. melléklete alapján 
2020. január 1-jétől a közalkalmazotti illetményalap 40%-ában állapítja meg. 
 
A Képviselő-testület jóváhagyja az óvodavezető kinevezésének módosítását. 
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VII. Határozati javaslat 
a Kapos-hegyháti Natúrparkot bemutató turisztikai térkép köznevelési 

célokra való felhasználásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Kapos-
hegyháti Natúrparkot bemutató turisztikai térkép önkormányzati példányai 
köznevelési intézmények részére térítés nélkül átadásra kerüljenek a nevelési-oktatási 
feladatok ellátásának támogatása érdekében. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések és 
jognyilatkozatok megtételére. 
 
Határid ő: 2020. február 28. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
 

 
 

Pintér Szilárd 
polgármester 


