
Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. április 25-i 
rendes zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

118/2019. (IV. 25.) Kt. határozat 

a Dombóvári József Attila Általános Iskola intézményvezetői megbízására 
benyújtott pályázat véleményezéséről 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt véleményezési 
jogkörében eljárva a Dombóvári József Attila Általános Iskola intézményvezetői 
beosztásának ellátására az Inguláné Futó Orsolya által benyújtott pályázatot 
megismerte és az alábbiak szerint foglal állást a pályázóval kapcsolatban: 
 
A Képviselő-testület támogatja Inguláné Futó Orsolya megbízását a Dombóvári 
József Attila Általános Iskola vezetésére. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Tamási Tankerületi Központ 
tájékoztatására. 
 
Határidő: 2019. május 5. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 
 
Dombóvár, 2019. április 25. 
 
 

 dr. Szabó Péter jegyző távollétében:  
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szemes Ádám sk. 
aljegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. április 25-i 
rendes zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

119/2019. (IV. 25.) Kt. határozat 

a Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári Tagintézménye 
vezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázat véleményezéséről 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt véleményezési 
jogkörében eljárva a Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári 
Tagintézménye vezetői feladatainak ellátására a Rieger Erika által benyújtott 
pályázatot megismerte és az alábbiak szerint foglal állást a pályázóval 
kapcsolatban: 
 
A Képviselő-testület támogatja Rieger Erika megbízását a Tolna Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Dombóvári Tagintézményének vezetésére. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Szekszárdi Tankerületi 
Központ tájékoztatására. 
 
Határidő: 2019. május 5. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
 

 
Dombóvár, 2019. április 25. 
 
 

 dr. Szabó Péter jegyző távollétében: 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szemes Ádám sk. 
aljegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. április 25-i 
rendes zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

120/2019. (IV. 25.) Kt. határozat 

a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői 
megbízására benyújtott pályázat véleményezéséről 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt véleményezési 
jogkörében eljárva a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezetői beosztásának ellátására a Szenyériné Szabolcska Julianna által 
benyújtott pályázatot megismerte, és az alábbiak szerint foglal állást a pályázóval 
kapcsolatban: 
 
A Képviselő-testület támogatja Szenyériné Szabolcska Julianna megbízását a 
Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola vezetésére. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Tamási Tankerületi Központ 
tájékoztatására. 
 
Határidő: 2019. május 5. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
 

 
Dombóvár, 2019. április 25. 
 
 

 dr. Szabó Péter jegyző távollétében:  
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szemes Ádám sk. 
aljegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. április 25-i 
rendes zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

121/2019. (IV. 25.) Kt. határozat 

az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási 
közszolgáltatásra vonatkozó pályázat elbírálásáról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Autóbusszal 

végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra vonatkozó pályázat” 
tárgyában a 2012. évi XLI. törvény alapján lefolytatott pályázati eljárásban a 
Régió 2007 Kft. (8142 Úrhida, Dózsa György u. 48). ajánlattevő ajánlatát 
érvényessé nyilvánítja és megállapítja, hogy egyetlen pályázóként a Régió 2007 
Kft. a nyertes ajánlattevő. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2019. május 1-től 2024. 

április 30-ig tartó ötévi határozott időtartamra szóló közszolgáltatási szerződés 
megkötésére a nyertes ajánlattevővel.  

 
Határidő: 2019. május 1. - a közszolgáltatási szerződés megkötésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
 

 
Dombóvár, 2019. április 25. 
 
 

 dr. Szabó Péter jegyző távollétében:  
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szemes Ádám sk. 
aljegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. április 25-i 
rendes zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

122/2019. (IV. 25.) Kt. határozat 

bírósági ülnökök választásáról a Dombóvári Járásbíróságra a 2019. évi általános 
ülnökválasztás során 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztársasági elnök 
KEH/01231-2/2019. számú határozatával kitűzött ülnökválasztás során a 
Dombóvári Járásbíróságra bírósági ülnökké az alábbi állampolgárokat választja 
meg: 
 
I. A fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban való részvételhez szükséges feltétellel 

nem rendelkező általános ülnök: 

  dr. Szemes Ádám 
 
II. A fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban történő részvételre jogosult, a 

büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 680. § (5) bekezdés szerinti ülnökök: 
 
1. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 680. § (5) bekezdés a) pontja 

szerinti pedagógus ülnök: 

a) Kraussné Papp Éva 
b) Pál Csaba 
c) Kovácsné Lébényi Klára 

 
2. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 680. § (5) bekezdés c) pontja 

szerinti – család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás 
keretében jelenleg, illetve korábban dolgozó – ülnök: 

a) Schroth Ferencné 
b) Pápainé Szabó Matild 
c) Ruzsits Éva 
d) Székely Ildikó 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ülnöki megbízólevek 
aláírására.  
 

  



Határidő: 2019. május 30. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
 

 
Dombóvár, 2019. április 25. 
 
 

 dr. Szabó Péter jegyző távollétében:  
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szemes Ádám sk. 
aljegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. április 25-i 
rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

123/2019. (IV. 25.) Kt. határozat 

a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. könyvvizsgálójával kötött 
szerződés meghosszabbításáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyedüli tulajdonos 
nevében a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (7200 Dombóvár, Kinizsi 
u. 37., cg.: 17-09-007169) tekintetében az alábbi alapítói döntést hozza: 
 
A Képviselő-testület az ügyvezető és a felügyelő-bizottság javaslatára a Dombóvári 
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. állandó könyvvizsgálójának a Várady 
Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 7635 Pécs, 
Középdeindol köz 4., cégjegyzékszám: 02-09-064598 Kamarai azonosító: 000376) 
– a könyvvizsgálatért személyesen felelős könyvvizsgáló: Várady Zoltán (7635 Pécs, 
Középdeindol köz 4., an.: Orbán Julianna, kamarai azonosító: 001358) – bízza meg 
2021. május 31-ig, és hozzájárul, hogy a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit 
Kft.-vel kötött megbízási szerződése meghosszabbításra kerüljön 2021. május 31-ig. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a fentiekkel összefüggő alapító okirat 
módosítás aláírására, továbbá megbízza az ügyvezetőt, hogy gondoskodjon a 
cégbíróság felé történő benyújtás iránt.  
 
Határidő: 2019. május 15. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 
 

 
Dombóvár, 2019. április 25. 
 
 

 dr. Szabó Péter jegyző távollétében:  
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szemes Ádám sk. 
aljegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. április 25-i 
rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

124/2019. (IV. 25.) Kt. határozat 

a Szekszárdi Szakképzési Centrum tervezett átszervezésének véleményezéséről 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt véleményezési 
jogkörében eljárva a Szekszárdi Szakképzési Centrumnak az Esterházy Miklós 
Szakképző Iskolája és Kollégiuma, valamint az Apáczai Csere János 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma dombóvári tagintézményeit 
érintő tervezett átszervezését támogatja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Szekszárdi Szakképzési Centrum 
tájékoztatására. 
 
Határidő: 2019. április 29. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
 

 
Dombóvár, 2019. április 25. 
 
 

 dr. Szabó Péter jegyző távollétében:  
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szemes Ádám sk. 
aljegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. április 25-i 
rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

125/2019. (IV. 25.) Kt. határozat 

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 
502/2017. (XI. 30.), 126/2018. (III. 29.), 228/2018. (V. 31.), 356/2018. (X. 26.), 
379/2018. (XI. 29.), 422/2018. (XII. 20.), 15/2019. (I. 31.), 28/2019. (I. 31.), 
42/2019. (II. 28.), 51/2019. (II. 28.), 64/2019. (II. 28.), 65/2019. (II. 28.), 
66/2019. (II. 28.), 67/2019. (II. 28.), 70/2019. (II. 28.), 72/2019. (II. 28.), 
73/2019. (II. 28.), 74/2019. (II. 28.), 75/2019. (II. 28.), 76/2019. (II. 28.), 
77/2019. (II. 28.), 79/2019. (II. 28.), 80/2019. (II. 28.), 81/2019. (II. 28.), 
82/2019. (II. 28.), 83/2019. (II. 28.), 88/2019. (III. 28.), 89/2019. (III. 28.), 
91/2019. (III. 28.), 97/2019. (III. 28.), 98/2019. (III. 28.), 99/2019. (III. 28.), 
100/2019. (III. 28.), 102/2019. (III. 28.), 116/2019. (IV. 11.) Kt. határozat 
végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 2019. márciusban hozott 
döntésekről. 

 
2. az alábbi lejárt végrehajtási határidejű Kt. határozatok végrehajtási határidejét 

a következők szerint meghosszabbítja: 
 

2019. május 31-ig: 294/2018. (VIII. 30.), 302/2018. (VIII. 30.), 325/2018. (IX. 
27.), 347/2018. (X. 26.), 1/2019. (I. 14.), 35/2019. (I. 31.), 

2019. június 15-ig: 452/2016. (XI. 24.), 
2019. június 30-ig: 397/2017. (IX. 28.), 360/2018. (X. 26.), 391/2018. (XII. 10.), 

26/2019. (I. 31.), 
2019. július 15-ig: 230/2018. (V. 31.), 
2019. augusztus 31-ig: 133/2017. (III. 30.), 
2019. szeptember 30-ig: 349/2018. (X. 26.). 

 
 
Dombóvár, 2019. április 25. 
 
 

 dr. Szabó Péter jegyző távollétében:  
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szemes Ádám sk. 
aljegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. április 25-i 
rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

126/2019. (IV. 25.) Kt. határozat 

a Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája körüli közterület 
megfigyelésére szolgáló térfigyelő kamerák felszerelésére jóváhagyott 

keretösszeg módosításáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 101/2019. (III. 28.) Kt. 
határozatában a Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája 
(Dombóvár, III. utca 34.) körüli közterület megfigyelésére szolgáló térfigyelő 
kamerák kiépítésére az önkormányzat 2019. évi költségvetéséből biztosított nettó 
300.000,- Ft keretösszeget bruttó 840.000,- Ft keretösszegre módosítja.  

 
 
Dombóvár, 2019. április 25. 
 
 

 dr. Szabó Péter jegyző távollétében:  
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szemes Ádám sk. 
aljegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. április 25-i 
rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

127/2019. (IV. 25.) Kt. határozat 

a Pannónia út 7. szám alatti üzlethelyiség bérbeadási feltételének 
meghatározásáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a 
Pannónia út 7. szám alatti üzlethelyiségnek a DOMBÓVÁRHŐ Kft. részére történő 
bérbeadására a 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegű kaució megfizetése nélkül 
kerüljön sor 2019. december 31-ig. 
 

 
Dombóvár, 2019. április 25. 
 
 

 dr. Szabó Péter jegyző távollétében:  
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szemes Ádám sk. 
aljegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. április 25-i 
rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

128/2019. (IV. 25.) Kt. határozat 

a Farkas Attila Uszoda gyógyúszás céljára történő  
kedvezményes bérbeadásáról 

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

Farkas Attila Uszodában a bérleti díj a gyógyúszás tekintetében a teljes uszoda 
igénybevételére vonatkozóan bruttó 7.600,- Ft/óra összegben kerüljön 
alkalmazásra visszamenőleges hatállyal 2019. április 1-től. 

 
2. A Képviselő-testület a 2019. április 1-jét megelőző időszakra a gyógyúszás 

céljára történő bérbevétel tekintetében a 31/2019 (I. 31.) Kt. határozattal 
bevezetett díjtételek előtti díjszabást rendeli alkalmazni, mely 512,-
Ft+áfa/fő/óra. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés tartalmának 
jóváhagyására és aláírására. 
 
Határidő: 2019. április 30. – a bérleti szerződés aláírására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
 

 
Dombóvár, 2019. április 25. 
 
 

 dr. Szabó Péter jegyző távollétében:  
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szemes Ádám sk. 
aljegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. április 25-i 
rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

129/2019. (IV. 25.) Kt. határozat 

a Pataki utcai építési telkek árának módosításáról 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pataki Ferenc utcában 
található, 16 db építési telek értékesítési árát az alábbiak szerint határozza meg:  
 

a) az északi, szolgalmi joggal terhelt ingatlanok esetében: 4.800,- Ft/m2 + áfa, 
 

b) a déli, tehermentes ingatlanok esetében: 5.600,- Ft/m2 + áfa. 
 
Határidő: 2019. május 10. - a honlapon történő közzétételre 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda  
 

 
Dombóvár, 2019. április 25. 
 
 

 dr. Szabó Péter jegyző távollétében:  
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szemes Ádám sk. 
aljegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. április 25-i 
rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

130/2019. (IV. 25.) Kt. határozat 

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

Dombóvár egyes közterületein” elnevezésű vállalkozási keretszerződés 
meghosszabbításáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. február 1. 
napjától hatályos, a TAGE-VLN-nal, mint nyertes közös ajánlattevőkkel kötött 
„Parkfenntartási szolgáltatás, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedőfelületek 
tisztítási, hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkái Dombóvár egyes 
közterületein” elnevezésű szerződést átmeneti jelleggel 2019. június 30. napjáig 
változatlan tartalommal meghosszabbítja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás 
tartalmának jóváhagyására és megkötésére. 
 
Határidő: 2019. április 30. - a szerződés meghosszabbítására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 
 
Dombóvár, 2019. április 25. 
 
 

 dr. Szabó Péter jegyző távollétében:  
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szemes Ádám sk. 
aljegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. április 25-i 
rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

131/2019. (IV. 25.) Kt. határozat 

a volt Korona Szálló felhasználási koncepciótervének kidolgozásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bruttó 300.000,- Ft 
keretösszeget biztosít a volt Korona Szállót magában foglaló, Arany János tér 5. 
szám alatti ingatlan szabadtéri központtá való átalakítására - az épület 
főhomlokzatának megtartásával - és a jövőbeni felhasználására vonatkozó 
koncepcióterv megrendelésére az önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a koncepcióterv elkészítésére 
szóló szerződés tartalmának jóváhagyására és megkötésére. 
 
Határidő: 2019. június 30. – a koncepcióterv elkészíttetésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda  
 

 
Dombóvár, 2019. április 25. 
 
 

 dr. Szabó Péter jegyző távollétében:  
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szemes Ádám sk. 
aljegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. április 25-i 
rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

132/2019. (IV. 25.) Kt. határozat 

a köztemetők 2018. évi üzemeltetéséről és a 2019. évi tervezett főbb üzemeltetési 
feladatokról szóló tájékoztatóról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvári 
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatóját a köztemetők 2018. évi 
üzemeltetéséről és a 2019. évi tervezett főbb üzemeltetési feladatokról. 
 

 
Dombóvár, 2019. április 25. 
 
 

 dr. Szabó Péter jegyző távollétében:  
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szemes Ádám sk. 
aljegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. április 25-i 
rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

133/2019. (IV. 25.) Kt. határozat 

a bérlakásokkal kapcsolatos közüzemi díjak és közös költségek egységes 
elszámolási rendjének kidolgozásáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos közüzemi díjak, illetve 
közös költségek elszámolása egységes rendjének kidolgozására, és jóváhagyásra a 
képviselő-testület elé terjesztésére. 
 
Határidő: 2019. november 30. – a javaslat képviselő-testület elé terjesztésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
 

 
Dombóvár, 2019. április 25. 
 
 

 dr. Szabó Péter jegyző távollétében:  
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szemes Ádám sk. 
aljegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. április 25-i 
rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

134/2019. (IV. 25.) Kt. határozat 

a szociális alapon igényelhető kaszálás 2019. évi meghirdetéséről 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet 

természetes személyek részére az őket, mint ingatlantulajdonosokat terhelő, a 
közterületek tisztántartására vonatkozó kötelezettségek részbeni átvállalása 
céljából. 

A pályázatot azon személyek nyújthatják be, akik: 
− orvosi szakvéleménnyel igazoltan mozgás- vagy látásfogyatékosságban 

szenvednek, vagy 
− 200 m2-nél nagyobb területet gondoznak, és 
− a háztartásban élő személyek mindegyike betöltötte a 63. életévet, vagy a 

pályázó súlyos mozgáskorlátozott és a vele együtt élő személyek 
mindegyike betöltötte a 63. életévet, és 

− akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (85.500,- 
Ft), egyedülálló személy esetében 400 %-át (114.000,- Ft). 

2. A pályázati feltételeknek megfelelő kérelmező esetében a Képviselő-testület 
2019. szeptember 30-ig legfeljebb 3 alkalommal elvégezteti a kaszálást az 
ingatlan előtti közterületen.  

3. A Képviselő-testület a szükséges kiadásokra 500.000,- Ft keretösszeget különít 
el az önkormányzat 2019. évi költségvetésében. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás 
közzétételére, valamint a benyújtott pályázatok elbírálására. 

 
Határidő: 2019. május 15. – a pályázati felhívás megjelentetésére  
   2019. szeptember 30.  – a határozatban foglaltak végrehajtására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 

Városüzemeltetési Iroda 
 
Dombóvár, 2019. április 25. 
 

 dr. Szabó Péter jegyző távollétében:  
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szemes Ádám sk. 
aljegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. április 25-i 
rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

135/2019. (IV. 25.) Kt. határozat 

a Radnóti utcai műszaki bázis Borsos Miklós utcából való új megközelítésének 
kialakításáról 

  
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Radnóti 

utcában található, dombóvári 4592/6 hrsz.-ú, kivett ipartelep közúton kívüli 
megközelítésének kialakítását a 4590/6 hrsz.-ú, kivett útnak a Borsos Miklós 
utcához való csatlakozása kialakításával.  

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 4590/6 hrsz.-ú, kivett út 

csatlakozásához szükséges nyilatkozatok megtételére és eljárás lefolytatására, 
továbbá az ingatlantulajdonossal történő kapcsolatfelvételre a költségviselésről 
történő egyeztetés érdekében. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 4590/6 hrsz.-ú, kivett 

út melletti ingatlanok tulajdonosaival folytasson tárgyalásokat az út 
kiszélesítésének szükségessége esetén az érintett területrészek tulajdonjoga 
átruházásának feltételeiről. 

 
Határidő: 2019. májusi rendes testületi ülés – a költségek, tervek és a tárgyalások 

eredményének képviselő-testület elé terjesztésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda  
 

 
Dombóvár, 2019. április 25. 
 
 

 dr. Szabó Péter jegyző távollétében:  
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szemes Ádám sk. 
aljegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. április 25-i 
rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

136/2019. (IV. 25.) Kt. határozat 

a „Mászlony - oázis az agrársivatagban” című pályázathoz kapcsolódó 
ingatlanvásárlásokról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.3.1-15-TL1-

2016-00002 kódszámú projekthez kapcsolódva támogatja a következő 
ingatlanok megvásárlását az alábbi feltételekkel:  
 

a) A Pacsirta u. 6. szám alatti, dombóvári 6034 hrsz.-ú lakóház, udvar, 
gazdasági épület megnevezésű ingatlan, melynek vételára a tartozások 
(tőke + járulék + díjak) rendezéséhez szükséges összeg, de maximum 
650.000,- Ft, melyet áfa nem terhel; az adásvételre továbbá azzal a 
feltétellel kerül sor, hogy az eladó bérlőként az ingatlanban maradhat.  

 
b) A Cinege u. 2. szám alatti, dombóvári 6083 hrsz.-ú lakóház, udvar, 

gazdasági épület megnevezésű ingatlan, melynek vételára a tartozások 
(tőke + járulék + díjak) rendezéséhez szükséges összeg, de maximum 
1.000.000,- Ft, melyet áfa nem terhel. 

 
c) A Fülemüle u. 2. szám alatti, dombóvári 6068 hrsz.-ú lakóház, udvar, 

gazdasági épület megnevezésű ingatlan 950.000,- Ft vételáron - melyet 
áfa nem terhel - egyösszegű kifizetéssel, valamint azzal a feltétellel, hogy 
az eladó bérlőként az ingatlanban maradhat. 

 
Az adásvétellel kapcsolatos költségeket az önkormányzat vállalja. 

 
2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az adásvétellel kapcsolatos költségeket 

az önkormányzat a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 kódszámú projektben 
elszámolható mértékig, azaz 1.900.000,- Ft-ig a projekt terhére, míg a 
fennmaradó összeg tekintetében a 2019. évi költségvetése terhére vállalja.  

 
3. A Képviselő-testület a megvásárolt ingatlanokat az önkormányzati tulajdonba 

kerülés után a korlátozottan forgalomképes vagyonba sorolja be.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződések 
tartalmának jóváhagyására és aláírására. 
 

  



Határidő: 2019. május 30. – a szerződések megkötésére 
                   Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
 
 
Dombóvár, 2019. április 25. 
 
 

 dr. Szabó Péter jegyző távollétében:  
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szemes Ádám sk. 
aljegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. április 25-i 
rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

137/2019. (IV. 25.) Kt. határozat 

a 61-es főút dombóvári szakasza vonatkozásában felmerült problémákkal 
kapcsolatban a megtett intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról 

 
Dombóvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a tájékoztatást a 
61-es főút dombóvári szakasza vonatkozásában felmerült problémákkal 
kapcsolatban a megtett intézkedésekről, és támogatja a Kiskonda-patak híd 
háttöltésének és a csapadékcsatorna rendszer sérült részének helyreállítását a 2019. 
évi költségvetési rendelet 2. mellékletének (kiadások) 105. cím Önkormányzat VII. 
Felújítások 24. sora terhére.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyreállításhoz szükséges 
beszerzési eljárás lefolytatására. 
 
Határidő: 2019. június 30. – a beszerzési eljárás lefolytatására 

                   Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
 

 
Dombóvár, 2019. április 25. 
 
 

 dr. Szabó Péter jegyző távollétében:  
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szemes Ádám sk. 
aljegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. április 25-i 
rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

138/2019. (IV. 25.) Kt. határozat 

az önkormányzat tulajdonában lévő Majoros-kerámiagyűjtemény két 
alkotásának cseréjéről 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az 

önkormányzat tulajdonában lévő, Majoros János által készített két darab 
kerámia cseréjéhez Alföldi Róbert gyűjtővel, aki a tulajdonában lévő Majoros-
gyűjteményből három darab plasztikát ad át helyettük. 

 
2. A Képviselő-testület a csere feltételeként kiköti, hogy Alföldi Róbert az elcserélt 

kerámiákat a kulturális javakra vonatkozó szabályok szerint köteles használni, 
valamint biztosítania kell Dombóvár Város Önkormányzata számára, miszerint 
azokat 5 évente egy alkalommal térítés nélkül kölcsönadja egy Dombóváron 
rendezett kiállítás időtartamára. 

 
Határidő: 2019. május 31. – a csereszerződés megkötésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
 

 
Dombóvár, 2019. április 25. 
 
 

 dr. Szabó Péter jegyző távollétében:  
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szemes Ádám sk. 
aljegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. április 25-i 
rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

139/2019. (IV. 25.) Kt. határozat 

a Dombóvári Sportiskola Egyesület és a Dombóvári Úszó Egyesület  
támogatása céljából pályázati felhívás jóváhagyásáról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti 

tartalommal jóváhagyja a Dombóvári Sportiskola Egyesület és a Dombóvári 
Úszó Egyesület működési kiadásainak támogatására irányuló pályázati felhívást 
és adatlapot, valamint azok megjelentetését. 

 
2. A Képviselő-testület a támogatás összegét létszám alapján kívánja 

meghatározni, melynek értelmében az önkormányzat a jogszabályok szerint az 
egyesületben rendes tagsági viszonnyal vagy sportszerződéssel rendelkező 
sportolók után biztosít támogatást, melynek egy főre eső keretösszegét a 
beérkezett létszám függvényében állapítja meg 15-20.000,- Ft/fő közé eső 
összegben. 

 
3. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti támogatásra fordítandó költségvetési 

előirányzatot a beérkezett támogatási igények függvényében állapítja meg a 
benyújtási határidő – 2019. május 31. – lejártát követően. 

 
Határidő: 2019. április 26. – a pályázati felhívás közzétételére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
 

 
Dombóvár, 2019. április 25. 
 
 

 dr. Szabó Péter jegyző távollétében:  
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szemes Ádám sk. 
aljegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. április 25-i 
rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

140/2019. (IV. 25.) Kt. határozat 

a 2019. évi Kihívás Napja programban résztvevők aktivitásának ösztönzése és 
elismerése érdekében keretösszeg elkülönítéséről 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 2019. 

május 29-én megrendezésre kerülő Kihívás Napja program szervezését és az 
országos rendezvényhez való csatlakozást.  

 
2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetéséből 500.000,- Ft 

támogatási keretösszeget biztosít a 2019. évi Kihívás Napja programban 
résztvevők aktivitásának ösztönzésére és elismerésére, mely a programban 
legaktívabb civil szervezetek, intézmények, cégek, településrészek, továbbá 
sportszervezetek között osztható fel az alábbiak szerint:  

 
a) A programban való aktivitás figyelembevételéhez előzetes jelentkezés 

szükséges. A résztvevők aktivitását a polgármester által felkért, a 
dombóvári sportélethez kötődő személyekből álló szakmai bizottság értékeli 
és tesz javaslatot a polgármesternek a keretösszeg szétosztására. Az 
aktivitást nem a résztvevők száma, hanem a választott mozgásforma 
intenzitása alapján kell figyelembe venni, mely legalább 15 perc 
megszakítás nélküli mozgást jelent a résztvevők számára.  

 
b) Nem vehetők figyelembe a sportszervezetek hivatalos edzései, valamint az 

intézményi testnevelésóra.  
 
c) Az aktivitás mértékének értékeléséhez a résztvevőket regisztrálni szükséges 

jelenléti ívvel, valamint az értékelés során helyszínként nem vehető 
figyelembe nevelési-oktatási intézmény, edzőterem és annak közvetlen 
környezete.  

 
3. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2019. évi Kihívás Napja program 

szerepel a városi rendezvénynaptárban, így az önkormányzati közterületek a 
programhoz kapcsolódóan engedély és bejelentés nélkül használhatóak.  

 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a keretösszeg felosztására, 

a szükséges intézkedések és kötelezettségvállalások megtételére.  
 
  



Határidő: 2019. június 30. – a keretösszeg felosztására  
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
 

 
Dombóvár, 2019. április 25. 
 
 

 dr. Szabó Péter jegyző távollétében:  
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szemes Ádám sk. 
aljegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. április 25-i 
rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

141/2019. (IV. 25.) Kt. határozat 

a természeti területeken történő égetéssel kapcsolatos jogalkotási 
kezdeményezésről 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a természeti 
területeken történő égetéssel kapcsolatos jogalkotási kezdeményezést, és 
felhatalmazza a polgármestert az illetékes Agrárminisztériumnak történő 
megküldésére. 
 
Határidő: 2019. május 15. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 
 
Dombóvár, 2019. április 25. 
 
 

 dr. Szabó Péter jegyző távollétében:  
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szemes Ádám sk. 
aljegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. április 25-i 
rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

142/2019. (IV. 25.) Kt. határozat 

a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás társulási 
megállapodásának módosításáról, valamint újabb tagok delegálásáról a 

Társulási Tanácsba 
  
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár és 

Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás társulási megállapodásának 
módosítását a melléklet szerint elfogadja. 

 
2. A Képviselő-testület megerősíti Szabó Loránd polgármesternek a Dombóvár és 

Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsba való 
delegálását, valamint rajta kívül a Társulás Társulási Tanácsába Tigelmann 
Péter alpolgármestert és Berta János képviselőt delegálja. 

 
3. A Képviselő-testület elrendeli a Dombóvár és Környéke Kistérségi 

Ivóvízminőség-javító Társulás mulasztásai miatt a Magyar Államkincstár által 
Dombóvár Város Önkormányzatára kiszabott bírságok összegének arányos 
felosztását a Társulásból kivált önkormányzatok között, valamint követeli annak 
megtérítését az egyes önkormányzatoktól és elrendeli továbbá a követelés 
érvényesítésével, illetve behajtásával kapcsolatos intézkedések megtételét. 

 
Határidő: 2019. május 10. – a módosított társulási megállapodás aláírására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyző  
 

 
Dombóvár, 2019. április 25. 
 
 

 dr. Szabó Péter jegyző távollétében:  
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szemes Ádám sk. 
aljegyző 

 


