
Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 29-
i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

340/2019. (XI. 29.) 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 22/2019. 
(I. 31.), 49/2019. (II. 28.), 96/2019. (III. 28.), 107/2019. (III. 28.), 109/2019. (III. 
28.), 134/2019. (IV. 25.), 183/2019. (V. 30.), 235/2019. (VII. 18.), 239/2019. 
(VII. 18.), 248/2019. (VIII. 29.), 252/2019. (VIII. 29.), 258/2019. (VIII. 29.), 
263/2019. (IX. 12.), 264/2019. (IX. 12.), 265/2019. (IX. 12.), 266/2019. (IX. 12.), 
272/2019. (IX. 26.), 278/2019. (IX. 26.), 281/2019. (IX. 26.), 282/2019. (IX. 26.), 
283/2019. (IX. 26.), 284/2019. (IX. 26.), 286/2019. (IX. 26.), 293/2019. (IX. 26.), 
298/2019. (IX. 26.), 299/2019. (IX. 26.), 301/2019. (X. 1.), 304/2019. (X. 10.), 
307/2019. (X. 10.), 312/2019. (X. 31.), 317/2019. (X. 31.), 320/2019. (X. 31.), 
332/2019. (X. 31.) Kt. határozat végrehajtásáról, és az átruházott hatáskörben 
2019. szeptemberében és októberében hozott döntésekről. 

2. az alábbi lejárt végrehajtási határidejű Kt. határozatok végrehajtási határidejét 
a következők szerint meghosszabbítja: 

2019. november 30-ig: 294/2019. (IX. 26.), 
2019. december 31-ig: 273/2019. (IX. 26.), 349/2018. (X. 26.), 199/2019. (VI. 

27.), 236/2019. (VII. 18.), 262/2019. (IX. 12.), 270/2019. 
(IX. 26.), 279/2019. (IX. 26.), 280/2019. (IX. 26.), 
292/2019. (IX. 26.), 306/2019. (X. 10.), 

2020. január 31-ig: 1/2019. (I. 14.), 
2020. február 28-ig: 133/2019. (IV. 25.), 
2020. március 31-ig: 85/2019. (III. 7.), 303/2019. (X. 10.) 
2020. április 30-ig: 198/2018. (V. 17.), 215/2018. (V. 31.), 230/2019. (VI. 27.), 

251/2019. (VIII. 29.), 296/2019. (IX. 26.), 
2020. május 31-ig: 217/2019. (VI. 27.), 
2020. június 30-ig: 265/2018. (VI. 28.), 301/2018. (VIII. 30.), 302/2018. (VIII. 

30.), 269/2019. (IX. 12.), 295/2019. (IX. 26.), 

3. a 36/2018. (I. 25.) Kt. határozatát visszavonja.  

 
Dombóvár, 2019. november 29. 
 
 

Pintér Szilárd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 29-
i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

341/2019. (XI. 29.) Kt. határozat 

a „Mászlony- oázis az agrársivatagban” című projekthez kapcsolódó önerő 
biztosításáról szóló 239/2019. (VII. 18.) Kt. határozat módosításáról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 239/2019. (VII. 18.) 

Kt. határozatának 1. pontját módosítja, miszerint a határozat 1. pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép: 
 
„1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.3.1-15 
„Leromlott városi területek rehabilitációja” elnevezésű felhívásra benyújtott 
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 kódszámú „Mászlony – oázis az 
agrársivatagban” című projektje kapcsán az 1. mérföldkőre elkészített tervezői 
költségbecslés szerint önerő biztosítását vállalja az alábbiak szerint: 
 
- A projekt teljes költségvetése: 106.992.524,- Ft 
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 94.084.596,- 
Ft 
 
A Képviselő-testület vállalja, hogy a projekt költségvetése alapján Dombóvár 
Város Önkormányzatánál jelentkező többletkiadás összegét, bruttó 11.695.314,-
Ft-ot az önkormányzat 2019. és 2020. évi költségvetésének „Önkormányzati 
lakások javítási, felújítási munkái” terhére önerő vállalásként biztosítja a 
projekt megvalósítása céljából az alábbi ütemezés szerint: 500.000,- Ft a 2019. 
évi és 11.195.314,- Ft a 2020. évi költségvetés terhére.” 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a projekt megvalósításához 

vállalt önerő módosításával kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2019. december 15. - az önerő nyilatkozat megtételére, valamint 
támogatási szerződésmódosítási kérelem benyújtására a Közreműködő 
Szervezet felé 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
 
 

Dombóvár, 2019. november 29. 
 

Pintér Szilárd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 29-
i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

342/2019. (XI. 29.) Kt. határozat 

a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 és a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 pályázat 
kapcsán a Dombó-Land Kft. számára önrész biztosításáról szóló 242/2019. (VII. 

18.) Kt. határozat módosításáról 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 242/2019. (VII. 18.) Kt. 
határozatának 1. pontjában szereplő, a Dombó-Land Kft. számára a TOP-4.3.1-15-
ös városrehabilitációs projektek kapcsán a projekt-előkészítési költségek esetében a 
tervezési feladatoknál jelentkező többletkiadásokhoz biztosított, a 2019. évi 
költségvetése terhére pótbefizetés formájában teljesíteni vállalt önrészek összegét az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

- a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 projekt vonatkozásában nettó 1.212.614,- Ft, 
 
- a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 pályázat esetében nettó 5.679.984,- Ft. 

 
 
Dombóvár, 2019. november 29. 
 
 
 

Pintér Szilárd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 29-
i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

343/2019. (XI. 29.) Kt. határozat 

az adventi rendezvénysorozat megvalósításáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 2019. évi 
adventi időszak városi programjainak megvalósítását, és a rendezvénysorozatra 
2.700 eFt összegű kiadási előirányzatot biztosít. 
 
Határidő: 2019. december 24. - a rendezvénysorozat megvalósítására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
 
 

Dombóvár, 2019. november 29. 
 
 
 

Pintér Szilárd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 29-
i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

344/2019. (XI. 29.) Kt. határozat 

a Szuhay Sportcentrum egykori sportbüféjének helyén kialakított 
rendezvényterem bérbeadásáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Szuhay 
Sportcentrumban az egykori sportbüfé helyén kialakított rendezvényterem 
bérbeadását az „IOSZIA” – Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény részére 
személy- és vagyonőr képzés megtartásának céljából az alábbi feltételekkel: 
 

a) A bérlet időtartama: 2019. 12. 03. – 2020. 04. 23. 
b) A bérleti időszakon belül hétköznapokon 8:00 – 14:00 között lehet 

képzéseket tartani. 
c) A bérleti díj összesen bruttó 540.000,- Ft. 

 
Határidő: azonnal – a bérleti szerződés megkötésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 

 
 
Dombóvár, 2019. november 29. 
 
 
 

Pintér Szilárd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 29-
i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

345/2019. (XI. 29.) Kt. határozat 

a Tinódi Ház Nonprofit Kft. felügyelőbizottságába tagok választásáról szóló 
326/2019. (X. 31.) Kt. határozat módosításáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 326/2019. (X. 31.) Kt. 
határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 
„1. A Képviselő-testület Tóth Gyula felügyelőbizottsági elnököt, valamint Glaub 
Róbert és Marosi Zoltán felügyelőbizottsági tagokat 2019. november 1-jei hatállyal 
visszahívja.” 
 
A Képviselő-testület a határozat többi pontját változatlan tartalommal fenntartja. 
 

 
 
Dombóvár, 2019. november 29. 
 
 
 

Pintér Szilárd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 29-
i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

346/2019. (XI. 29.) Kt. határozat 

a Dombóvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának tájékoztatójáról  
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvári 
Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának tájékoztatóját a dombóvári járás 
lakosságának egészségügyi állapotáról és Dombóvár közegészségügyi-járványügyi 
helyzetéről. 
 

 
Dombóvár, 2019. november 29. 
 
 
 

Pintér Szilárd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 29-
i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

347/2019. (XI. 29.) Kt. határozat 

a Dél-Kom Nonprofit Kft.-vel kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés meghosszabbításáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. január 1. napjától 
2024. december 31. napjáig a Dél-Kom Nonprofit Kft.-t jelöli ki közszolgáltatónak 
a Dombóvár város közigazgatási területén végzendő, a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény szerinti hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Dél-Kom Nonprofit Kft.-
vel kötött közszolgáltatási szerződés időtartamának 2024. december 31. napjáig 
történő meghosszabbítására irányuló szerződésmódosítást aláírja.  
 
Határidő: 2019. december 31. – a szerződésmódosítás aláírására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 
 
Dombóvár, 2019. november 29. 
 
 
 

Pintér Szilárd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 29-
i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

348/2019. (XI. 29.) Kt. határozat 

a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásában való 
együttműködésre irányuló kezdeményezésekről 

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

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 
módosításra kerüljön, és a közös önkormányzati hivatal fenntartására irányuló 
együttműködésben – ahhoz csatlakozva – Csikóstőttős Község Önkormányzata 
és Attala Község Önkormányzat is részt vegyen 2020. január 1-jétől.  

 
2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az együttműködés megvalósulása 

esetén a két településen önálló és állandó kirendeltség működjön, valamint a 
Dombóvári Központi Hivatal személyi állománya is nyújtson segítséget a 
hivatali teendők és a gazdálkodási feladatok ellátásában azzal, hogy az 
önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz nyújtott költségvetési támogatást 
érintően a dombóvári önkormányzatra legalább további 4 főre eső 
támogatásnak kell jutnia azon felül, mintha Dombóvár Város Önkormányzata 
önállóan működtetne polgármesteri hivatalt, valamint a gazdálkodási feladatok 
ellátásában való közreműködés személyi jellegű kiadásaiban is arányosan részt 
vállal Csikóstőttős Község Önkormányzata, illetve Attala Község 
Önkormányzat. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Dombóvári Közös 

Önkormányzati Hivatal fenntartásában jelenleg résztvevő, illetve az abban részt 
venni szándékozó községi önkormányzatokkal történő egyeztetésre. 

 
Határidő: 2019. december 4. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
 

 
Dombóvár, 2019. november 29. 
 
 
 

Pintér Szilárd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 29-
i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

349/2019. (XI. 29.) Kt. határozat 

a Dombóvár, Bezerédj utca 14. alatti Német Közösségi Ház használatáról a 
Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás 

időtartamának meghosszabbításáról 
  

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzattal a Dombóvár, Bezerédj utca 14. 
szám alatti, dombóvári 1306. hrsz.-ú ingatlanon épült társas irodaházban az 
1306/A/1. és az 1306/A/2. helyrajzi szám alatt felvett ingatlanrészek, mint Német 
Közösségi Ház használatára és fenntartására kötött megállapodás, illetve a 
Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat használati joga meghosszabbításra 
kerüljön 2024. december 31-ig. A hatályos megállapodásban foglalt egyéb 
rendelkezések változatlanok. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosításának 
aláírására. 
 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 
 
Dombóvár, 2019. november 29. 
 
 
 

Pintér Szilárd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 29-
i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

350/2019. (XI. 29.) Kt. határozat 

a Dombóvár, Szabadság utca 4. alatti Roma Ház használatáról a Dombóvári 
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás módosításáról 

  
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat részére a nemzetiségi feladatai ellátásához továbbra 
is térítésmentesen biztosítja a Dombóvár, Szabadság utca 4. alatti, dombóvári 
47 hrsz.-ú ingatlannak a kialakult viszonyok szerint a Dombóvár Város 
Önkormányzata tulajdonába tartozó ingatlanrész használatát. 
 

2. A Képviselő-testület kezdeményezi a 2015-ben kötött használati szerződés 
módosítását, az ingatlanrészhez tartozó udvar használata, illetve a 63/2015. (II. 
19.) Kt. határozat 2. pontjában megszabott és okafogyottá vált feltételek, 
valamint a tekintetben, hogy a helyiségek használatával együtt járó áram-, gáz- 
és vízfogyasztási költségeket teljesen a Dombóvári Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat viselje. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés módosításának aláírására. 
 

3. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Dombóvári Közös Önkormányzati 
Hivatallal vagy a Dombóvár Város Önkormányzatával közfoglalkoztatási 
jogviszonyban, illetve munkaviszonyban állók közreműködésével kerüljön sor 
2019. decemberében a Dombóvár, Szabadság utca 4. alatti ingatlanrészhez 
tartozó udvar rendbetételére és az ott tárolt faanyag elszállítására.   

 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda – 1. és 2. pont 
    Városüzemeltetési Iroda – 3. pont 

 
 
Dombóvár, 2019. november 29. 
 
 
 

Pintér Szilárd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 29-
i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

351/2019. (XI. 29.) Kt. határozat 

a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat decemberi programjai 
megrendezésének támogatásáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. 
évi költségvetésében a dombóvári nemzetiségi önkormányzatok támogatására 
elkülönített keretből a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 
50.000,- Ft támogatást nyújt a 2019. decemberében a dombóvári Roma Házban 
megvalósítani kívánt roma közösségi nemzetiségi programjai megtartásához. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
megkötésére. 
 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
 

 
Dombóvár, 2019. november 29. 
 
 
 

Pintér Szilárd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 29-
i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

352/2019. (XI. 29.) Kt. határozat 

a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködésről 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Horvát 

Nemzetiségi Önkormányzat erre irányuló igénye esetén megvizsgálja a 
nemzetiségi feladatai ellátásához helyiséghasználat biztosítását. 

 
2. A Képviselő-testület a város horvátországi testvérvárosaival – Virrel és 

Ogulinnal – való kapcsolattartásban és annak koordinálásában számít a 
Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat aktív jövőbeni közreműködésére, 
illetve együttműködésére. 

 
 
Dombóvár, 2019. november 29. 
 
 
 

Pintér Szilárd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 29-
i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

353/2019. (XI. 29.) Kt. határozat 

a Dombóvári Kutyás Egyesülettel kötött bérleti szerződés időtartamának 
meghosszabbításáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az 
Önkormányzat és a Dombóvári Kutyás Egyesület között 2012. május 25-én létrejött 
és 2014. december 29-én módosított, a dombóvári 0328/1 hrsz.-ú, a gyepmesteri 
telepet is magában foglaló ingatlan egy részének használatát biztosító szerződés 
2024. december 31-ig változatlan feltételekkel történő meghosszabbítását.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás 
tartalmának jóváhagyására és aláírására. 
 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
 
 
Dombóvár, 2019. november 29. 
 
 
 

Pintér Szilárd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 29-
i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

354/2019. (XI. 29.) Kt. határozat 

a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási 
programjainak folytatásáról 2020-ban 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári 

Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek a mezőgazdasági START mintaprogram 
számára biztosított, a Gunarasi út mellett található dombóvári 4583 hrsz.-ú 
szántó művelésű ingatlan egy hektár nagyságú területének művelésére 
vonatkozó javaslatát elfogadja, javasolja a mezőgazdasági START 
mintaprogram 2020. évi folytatását és felhatalmazza az ügyvezetőt a támogatás 
iránti kérelem benyújtására. 
 

2. A Képviselő-testület támogatja a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 
Helyi sajátosságok (beton térkő gyártás) közfoglalkoztatási programjának 2020. 
évi folytatását és felhatalmazza az ügyvezetőt a közfoglalkoztatási program 
támogatása iránti kérelem benyújtására. 

 
3. A Képviselő-testület támogatja a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás közfoglalkoztatási programjának a 
2020. évben való indítását, és felhatalmazza az ügyvezetőt a közfoglalkoztatási 
program támogatása iránti kérelmének benyújtására. A programhoz szükséges 
7.979.760,- Ft önerőt a Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 

 
Határidő: 2019. december 15. – a támogatási igények benyújtására                   
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 

 
 
Dombóvár, 2019. november 29. 
 
 
 

Pintér Szilárd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 29-
i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

355/2019. (XI. 29.) Kt. határozat 

a Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetésének ellátásáról 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyedüli tulajdonos 
nevében a Tinódi Ház Nonprofit Kft. (7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25., cg.: 17-09- 
007311) tekintetében az alábbi alapítói döntést hozza az alapító okirat megfelelő 
módosításával: 
 
1. A Képviselő-testület a társaság alapító okiratát módosítja annak érdekében, hogy 

lehetővé váljon két, önálló cégjegyzési jogosultsággal rendelkező ügyvezető 
megválasztása. 
 

2. A Képviselő-testület a társaság további ügyvezetőjének – megbízási szerződés 
keretei között – választja meg Szabóné Rambala Gabriellát 2019. december 1. 
napjától 2020. december 31. napjáig. A Képviselő-testület az ügyvezető megbízási 
díját havi bruttó 50.000,- Ft összegben határozza meg 2019. decemberének 
kivételével. Az ügyvezető 2019. decemberi megbízási díja bruttó 150.000,- Ft. 
 

3. A Képviselő-testület az ügyvezető Somlai Adriennt az ügyvezetői tisztségéből 
fakadó kötelezettségei alól – a tisztség 2019. december 31. napjáig történő 
fenntartása mellett – 2019. december 2. napjával felmenti. A Képviselő-testület 
felkéri az ügyvezetőt, hogy a feladatkörét 2019. december 2-án adja át a 
megválasztott ügyvezetőnek. 
 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására, 
továbbá megbízza a megválasztott ügyvezetőt, hogy gondoskodjon a Szekszárdi 
Törvényszék Cégbírósága felé a változás bejegyzése iránt. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Tinódi Ház Nonprofit Kft. 

 
 
Dombóvár, 2019. november 29. 
 
 
 

Pintér Szilárd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 29-
i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

356/2019. (XI. 29.) Kt. határozat 

a Dombó-Média Kft. végelszámolásának elrendeléséről 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dombó-Média 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tulajdonosa az alábbi alapítói 
döntést hozza: 
 
1. A Képviselő-testület elrendeli a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 

végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 94. § (1) bekezdése alapján a cég 
jogutód nélkül történő megszűnését (végelszámolását).  

 
2. A végelszámolás kezdő időpontja: 2020. január 1. napja. 
 
3. A Képviselő-testület a társaság végelszámolójának Kerecsényi Mártont választja 

meg határozatlan időre, aki díjazásban nem részesül. 
 
4. A Képviselő-testület a társaságnak 7 millió forint összegű támogatást biztosít a 

végelszámolás kezdő időpontjáig felmerült kiadásai fedezetére. A Képviselő-
testület a támogatást két egyenlő részletben 2019. december 15. és 2020. január 
15. napjáig folyósítja. Az ügyvezető, illetve a végelszámoló a támogatás összegét 
elsősorban a munkaviszonyból eredő kötelezettségek és a köztartozások 
kiegyenlítésére köteles fordítani. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dombó-Média Kft. 
Végrehajtásért felelős: Dombó-Média Kft. 
 

 
Dombóvár, 2019. november 29. 
 
 
 

Pintér Szilárd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 29-
i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

357/2019. (XI. 29.) Kt. határozat 

a 2020. évi adóellenőrzési programról 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy az 
önkormányzati adóhatóság ellenőrizze a dombóvári szálláshely-szolgáltatók 
idegenforgalmi adóra vonatkozó bevallásait, és ennek érdekében, majd az 
ellenőrzés eredményének függvényében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
2. A Képviselő-testület elrendeli az önkormányzati adóhatóság részéről annak 

ellenőrzését, hogy a gunarasi építmények tulajdonosai teljesítik-e az 
építményadóról rendelkező önkormányzati rendelet előírásainak megfelelő 
feltételeket ahhoz, hogy a rendelet szerinti kedvezményt jogosultként igénybe 
vegyék. 

 
3. A Képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzati adóhatóság ellenőrizze, 

miszerint az iparűzési adó hatálya alá tartozó adóalanyok bejelentkezési, 
bevallási és benyújtási kötelezettségüknek eleget tettek-e, a mentességek, 
adókedvezmények igénybevétele jogszerű volt-e, továbbá ehhez vegye igénybe 
bejegyzett könyvvizsgáló, adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles 
adószakértő közreműködését, és a feltárt hiányosságok alapján a szükséges 
intézkedéseket megtegye. 

 
A Képviselő-testület a bejegyzett könyvvizsgáló, adótanácsadó, adószakértő, 
vagy okleveles adószakértő megbízására 1 millió forint keretösszeget biztosít az 
önkormányzat 2020. évi költségvetésében. 

 
Határidő: 1. pont: 2020. június 30. 

2. pont: 2020. augusztus 31. 
3. pont: 2020. december 31. 

Felelős: Jegyző 
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 

 
 
Dombóvár, 2019. november 29. 
 
 
 

Pintér Szilárd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 29-
i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

358/2019. (XI. 29.) Kt. határozat 

a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetéséről 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése, valamint 
a 91. § b) pontja alapján a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 
2019. december 31. napjával történő megszüntetését jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület a megszüntetésről szóló megállapodást a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulás megszüntetéséről 
szóló megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
 

 
Dombóvár, 2019. november 29. 
 
 
 

Pintér Szilárd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 29-
i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

359/2019. (XI. 29.) Kt. határozat 

a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társuláshoz kapcsolódó 
munkaszervezeti feladatok ellátásában való közreműködésről 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal együttműködjön a Kapos-menti 
Terület- és Vidékfejlesztési Társuláshoz kapcsolódó munkaszervezeti feladatok 
ellátásában a Társulás munkaszervezetével, amennyiben  

a) a Társulás ahhoz pénzügyileg is hozzájárul, valamint  
b) a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Attala Község Önkormányzat, 

illetőleg Csikóstőttős Község Önkormányzata vonatkozásában is ellátja a 
hivatali feladatokat.  

 
2. A Képviselő-testület az 1. ponttal összefüggésben az abban foglalt feltételek 

megléte esetén hozzájárul a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal szakmai 
létszámának egy fővel való emeléséhez, és a munkaszervezeti feladatok 
ellátásában való közreműködésről szóló megállapodás megkötéséhez. 

 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Jegyző 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
 

 
Dombóvár, 2019. november 29. 
 
 
 

Pintér Szilárd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 29-
i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

360/2019. (XI. 29.) Kt. határozat 

a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
többletfinanszírozásáról a Dombóvári ESZI fenntartásával összefüggő 

kiadásokra 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzathoz 
érkező, a közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja jogcímű, valamint a 
szociális ágazati pótlék, az egészségügyi kiegészítő pótlék és azok szociális 
hozzájárulási adója kifizetésére kapott központi költségvetési támogatásból 
20.000 eFt-tal növeli a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás részére a működésre átadott 2019. évi pénzeszközt. 

 
2. A Képviselő-testület a Társulás és a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató 

Intézmény költségvetésének állásáról, a saját bevételek teljesítéséről, az idősek 
otthona szolgáltatás átadása miatt felmerülő 2019. évi többletkifizetésekről és 
az önkormányzati hozzájárulás változásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi, 
és elrendeli, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelete következő 
módosításának előterjesztése során az önkormányzati hozzájárulás összegére a 
szükséges kiadásokra vonatkozó adatok alapján történjen javaslattétel.  

 
Határidő: 2019. decemberi rendes képviselő-testületi ülés 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 
 
Dombóvár, 2019. november 29. 
 
 
 

Pintér Szilárd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 29-
i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

361/2019. (XI. 29.) Kt. határozat 

a Hamulyák Közalapítvány kuratóriumának megválasztásáról 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kuratórium 4 

tagjának lemondására, valamint arra tekintettel, hogy az alapító okirat 
rendelkezése szerint a le nem mondott kuratóriumi tag megbízatása a helyi 
önkormányzati képviselőknek és a polgármestereknek a kuratóriumi tag 
kijelölése után soron következő általános választása évének utolsó napjáig tart, 
a Hamulyák Közalapítvány kuratóriumának tagjává és elnökévé az alábbi 
személyeket választja meg 2020. január 1-től, és az alapító okiratot ennek 
megfelelően módosítja: 

 
Elnök: Bükösdi Olga 

Tagok: Tóth Zoltán 
Gerber István 
Bánfai János 
Váczi Lászlóné 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti 

személyi változásoknak megfelelő módosító okiratot és az egységes szerkezetű 
alapító okiratot aláírja, valamint az alapító okirat módosításával kapcsolatos 
további jognyilatkozatokat, intézkedéseket megtegye. 

 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
 

 
Dombóvár, 2019. november 29. 
 
 
 

Pintér Szilárd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 29-
i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

362/2019. (XI. 29.) Kt. határozat 

a Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány kuratóriumának megválasztásáról 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – arra tekintettel, hogy 

az alapító okirat rendelkezése szerint a kuratóriumi tagok megbízatása a helyi 
önkormányzati képviselőknek és a polgármestereknek a kuratóriumi tag 
kijelölése után soron következő általános választása évének utolsó napjáig tart 
– a Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány kuratóriumának tagjává és 
elnökévé az alábbi személyeket választja meg 2020. január 1-től, és az alapító 
okiratot ennek megfelelően módosítja: 

 
Elnök: Hosszú Sándor Gergely 

Tagok: Máté Fanni 
Forgács Ramóna 

              
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti 

személyi változásoknak megfelelő módosító okiratot és az egységes szerkezetű 
alapító okiratot aláírja, valamint az alapító okirat módosításával kapcsolatos 
jognyilatkozatokat, intézkedéseket megtegye. 

 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 
 
Dombóvár, 2019. november 29. 
 
 
 

Pintér Szilárd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 29-
i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

363/2019. (XI. 29.) Kt. határozat 

tag delegálásáról a dombóvári székhelyű iskolák intézményi tanácsaiba 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóváron székhellyel 
rendelkező, állami fenntartású iskolák intézményi tanácsába a 445/2014. (XII. 18.) 
Kt. határozatával tett delegálásokat visszavonja, és Kerényi Zsolt alpolgármestert, 
akadályoztatása esetére Horváth József Lászlónét, a Humán Bizottság elnökét 
delegálja a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, a 
Dombóvári József Attila Általános Iskola és a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium 
intézményi tanácsába. 
 
Határidő: 2019. december 15. – az intézmények értesítésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
 

 
Dombóvár, 2019. november 29. 
 
 
 

Pintér Szilárd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 29-
i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

364/2019. (XI. 29.) Kt. határozat 

folyószámlahitel igénybevételéről a 2020. évben 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 200 millió Ft összegű 

folyószámlahitel felvételét rendeli el a 2020. évben 2020. december 21-i 
lejárattal. 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel és járulékainak 
fizetését az éves költségvetésébe a fejlesztési kiadások előtt betervezi, 
jóváhagyja. 

A Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat általános működésének és 
ágazati feladatai támogatásának, valamint az adóbevételeknek (helyi adók és a 
gépjárműadó önkormányzatnál maradó része) az OTP Bank Nyrt. javára történő 
engedményezéséhez. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelfelvétellel kapcsolatos 

valamennyi önkormányzati nyilatkozat megtételére, a hitelfelvételhez szükséges 
biztosítékok nyújtására és a szerződések megkötésére. 

 
Határidő: 2019. december 2. – a hitelkérelem benyújtására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 
 
Dombóvár, 2019. november 29. 
 
 
 

Pintér Szilárd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 29-
i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

365/2019. (XI. 29.) Kt. határozat 

az önkormányzat 2020. évi vagyongazdálkodási tervéről 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. 
évi vagyongazdálkodási tervét a melléklet szerint elfogadja. 
 

 
Dombóvár, 2019. november 29. 
 
 
 

Pintér Szilárd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 29-
i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 

 
366/2019. (XI. 29.) Kt. határozat 

Dombóvár város településrendezési eszközei módosításának kezdeményezéséről 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi 

Dombóvár város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatát annak 
érdekében, hogy a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet tartalmi előírásainak és 
jelmagyarázatának megfeleljenek, és ezzel 2022. január 1-jét követően is 
rendelkezzen a város alkalmazható településrendezési eszközökkel. 

 
2. A Képviselő-testület támogatja Dombóvár város településrendezési eszközeinek 

(településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terve) 
módosítását az alábbi pontokban: 

 
2.1.  1. módosító indítvány: A Dombóvár-Szőlőhegyen található „Köu-9” jelű 

övezet módosítása a 6933/1, 6933/2, és 6934 helyrajzi szám alatt található 
területek összevonása érdekében. 

2.2. 2. módosító indítvány: A dombóvári 1816/5 hrsz.-ú ingatlan 
felülvizsgálata a telek övezeti besorolását illetően a telekosztás 
megvalósításához. 

2.3. 4. módosító indítvány: A dombóvári 7213 hrsz.-ú ingatlan 
telekalakításával kapcsolatos módosítások (ívóvíz gerincvezeték 
magánterületen történő elvezetése miatti telekhatárrendezés érdekében).  

2.4. 5. módosító indítvány: A 6304 hrsz.-ú építési telek építési övezeti 
besorolásának módosítása a Gárdonyi utcában (telekalakítás, 
telekrendezés érdekében). 

2.5. 6. módosító indítvány: A 3408 hrsz.-ú, Dombóvár, I. u. 65. alatti volt 
Junior étterem telekmegosztása kapcsán az építési övezeti besorolások 
módosítása.  

2.6. 7. módosító indítvány: A 1077/1 és a 1077 hrsz.-ú ingatlant érintően a 
helyi építési szabályzat módosítása a Pannónia utca menti három 
társasház parkolási problémáinak megoldása kapcsán (parkolóhelyek 
kialakításának előkészítése), továbbá a Zöld Liget Óvodához tartozó 
ingatlanrész leválasztása. 

2.7. 8. módosító indítvány: A 1358 hrsz.-ú építési telek - Szenes Hanna tér – 
építési övezeti besorolásának módosítása az új városi uszoda 
kialakításához. 

 



3. A Képviselő-testület Dombóvár város településrendezési eszközeinek 
módosítására irányuló alábbi indítvány támogatásáról vagy elvetéséről később 
hoz döntést: 

 
3. módosító indítvány: A 6/2019. (I. 31.) Kt. határozat 3. pontja 
alapján elkészített és a 273/2019. (IX. 26.) Kt. határozattal elfogadott, az 
újdombóvári és a tüskei városrész, valamint a Tüskei Ipari Park 
infrastruktúrahálózatát és területfelhasználását érintő önkormányzati 
fejlesztési, illetve rendezési elképzeléseket tartalmazó közlekedési és 
területfelhasználási tanulmánytervben megfogalmazott módosítási szándékok 
átvezetése a 61-es út belterületi szakaszának északi része, a Gunarasi út, a 
tervezett újdombóvári elkerülőút és a Radnóti utca által lehatárolt területen 
belül. 

 
4. A Képviselő-testület kiemelt önkormányzati fejlesztési területté nyilvánítja a 2. 

pont szerinti 8. módosító indítvány által érintett területeket az ahhoz tartozó 
fejlesztés, beruházás megvalósítása érdekében. 

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 5T Építészeti és 

Városfejlesztési Kft.-vel (székhely: 7635 Pécs, Donátusi utca 61.; vezető 
településrendező tervező: Kovács Péter) a tervezési szerződést aláírja a 
településrendezési eszközök 1. pont szerinti felülvizsgálatára, valamint a 2. 
pontban kezdeményezett módosítások tervezési munkáinak elvégzésére, továbbá 
arra, hogy az egyeztetési eljárásokat lefolytassa a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet, valamint a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-
érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 
44/2017. (VIII. 2.) önkormányzati rendelet szerint.  

 
6. A Képviselő-testület a településrendezési eszközök felülvizsgálatának és 

módosításának pénzügyi fedezetét 15 millió Ft keretösszeggel az önkormányzat 
2020. évi költségvetésének terhére biztosítja. 

 
Határidő: 2019. december 31. – szerződések aláírására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
 

 
Dombóvár, 2019. november 29. 
 
 

Pintér Szilárd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 29-
i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

367/2019. (XI. 29.) Kt. határozat 

a városi főépítész tájékoztatójáról, valamint önkormányzati  
rendeletek felülvizsgálatának kezdeményezéséről 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a városi 

főépítész tájékoztatóját a településrendezési eszközök hatályosulásáról és az 
ezzel kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a településképi rendelet és a 
Településképi Arculati Kézikönyv érvényesüléséről. 

 
2. A Képviselő-testület támogatja a város közigazgatási területének helyi építési 

szabályzatáról szóló 2/2006. (II. 20.) önkormányzati rendelet, a településkép 
védelméről szóló 37/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet, valamint a 
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 44/2017. (VIII. 2.) 
önkormányzati rendelet átfogó felülvizsgálatát, ezért elrendeli az ezzel 
összefüggő rendelettervezetek és egyéb döntési javaslatok képviselő-testület elé 
terjesztését. 

 
Határidő: 2020. március 31. – a döntési javaslatok képviselő-testület elé 

terjesztésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 
 
Dombóvár, 2019. november 29. 
 
 
 

Pintér Szilárd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 29-
i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

368/2019. (XI. 29.) Kt. határozat 

Dombóvár város 2018. évi környezeti állapotáról szóló tájékoztatóról  
   
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár város 2018. 
évi környezeti állapotának értékeléséről szóló tájékoztatót a melléklet szerint 
elfogadja és felkéri a polgármestert, hogy azt az önkormányzat hivatalos honlapján, 
valamint a hivatal hirdetőtábláján közzé tegye. 
 
Határidő: 2019. december 31. – a közzétételre 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 
 
Dombóvár, 2019. november 29. 
 
 
 

Pintér Szilárd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 29-
i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

369/2019. (XI. 29.) Kt. határozat 

az önkormányzati fenntartású ifjúsági táborok 2019. évi üzemeltetéséről szóló 
beszámolóról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfenyvesi Ifjúsági 
Tábor és a Gunarasi Ifjúsági Tábor 2019. évi üzemeltetéséről szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
A Képviselő-testület a táborok igénybevételi díjait a 2020. év első negyedévében 
vizsgálja felül, lehetőség szerint a februári rendes ülésén. 

 
 
Dombóvár, 2019. november 29. 
 
 
 

Pintér Szilárd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 

 


