
Dombóvár Város Önkormányzatának  
         Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. szeptember 12-
i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

262/2019. (IX. 12.) Kt. határozat 

egyes EFOP-os programok projekten kívüli folytatásának támogatásáról a 
dombóvári köznevelési intézményekben 

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

EFOP-3.9.2-16-2017-00047 kódszámú „Humán kapacitásfejlesztés a 
Dombóvári járásban” című projekt befejezését követően a dombóvári 
köznevelési intézmények a projekt keretében népszerű programok egy részét a 
2019/2020. tanévben, illetve nevelési évben is megvalósítsák. 

 
2. A Képviselő-testület a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde, a 

Dombóvári Szivárvány Óvoda, a Dombóvári József Attila Általános Iskola, a 
Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a 
Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium számára az 1. pontban megfogalmazott cél 
érdekében, a programok megvalósításának támogatására összesen 1.581.000,- 
Ft keretösszeget különít el az önkormányzat 2020. évi költségvetésében. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések 

megkötésére a 2. pont szerinti köznevelési intézményekkel az általuk igényelt 
összegű támogatás biztosításra. 
 

Határidő: 2019. október 31. – a támogatási szerződések megkötésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
 

 
Dombóvár, 2019. szeptember 12. 
 
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. szeptember 12-
i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

263/2019. (IX. 12.) Kt. határozat 

a szőlőhegyi kerékpárút kialakításának I. ütemében kiépülő útszakasz módosított 
műszaki tartalommal történő kivitelezéséről, és az ehhez szükséges többletfedezet 

biztosításáról 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a szőlőhegyi 
kerékpárút kialakításának I. üteméhez kapcsolódó műszaki tartalom 
módosításával, miszerint a megépülő pályaszerkezet zúzottkő helyett aszfaltos 
borítást kap. 

 
2. A Képviselő-testület biztosítja az önkormányzat 2020. évi költségvetésében az 

aszfaltos pályaszerkezet megépítéséhez szükséges bruttó 4.218.559,- Ft 
többletköltséget. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
 

 
Dombóvár, 2019. szeptember 12. 
 
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. szeptember 12-
i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

264/2019. (IX. 12.) Kt. határozat 

visszatérítendő támogatás biztosításáról a Dombóvári Zöldküllő Egyesület 
számára eszközök vásárlásához 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári 

Zöldküllő Egyesület TOP-7.1.1-16-H-046-3 azonosító számú felhívására 
benyújtott támogatási kérelmében szereplő eszközök beszerzésére bruttó 
1.995.000,- Ft támogatást biztosít azzal, hogy az Egyesület a pályázatának 
pozitív elbírálását követően köteles a támogatás összegét visszatéríteni az 
önkormányzat számára. 

 
2. Az Egyesület továbbra is vállalja, hogy a HACS projekt keretében beszerzett 

eszközöket térítésmentes használatba adja a Tinódi Ház szomszédságában lévő, 
1294/16 hrsz.-ú területen kialakított kutyafuttatóba történő elhelyezés céljából, 
melynek telepítése az önkormányzat feladata. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 

megkötésére. 
 
Határidő: 2019. szeptember 15. – a támogatási szerződés aláírására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda  
 

 
Dombóvár, 2019. szeptember 12. 
 
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 

 
  



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. szeptember 12-
i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

265/2019. (IX. 12.) Kt. határozat 

pótmunka jóváhagyásáról a kertvárosi ivóvízhálózat rekonstrukciójára irányuló 
beruházáshoz kapcsolódóan 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 
„Kéknefelejcs és Ibolya utcai ivóvízhálózat-rekonstrukció” beruházás 
megvalósítása során a járdaépítést tartalmazó pótmunka elrendelését nettó 
15.500.000,- Ft összeggel.  
 
A Képviselő-testület a pótmunka fedezetére szükséges összeget az önkormányzat 
2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. 
mellékletében a 105 Önkormányzat Cím, VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások 
alcímhez tartozó 3.4. Önerő pályázathoz elkülönített felhalmozási célú 
céltartalékból csoportosítja át. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pótmunka foganatosításához 
szükséges intézkedések megtételére, illetve a kivitelezésre irányuló vállalkozási 
szerződés módosításának aláírására. 
 
Határidő: 2019. szeptember 20. – a pótmunka elrendelésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 
 
Dombóvár, 2019. szeptember 12. 
 
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 

 
  



 

Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. szeptember 12-
i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

266/2019. (IX. 12.) Kt. határozat 

a Buzánszky Jenő sportösztöndíj bevezetéséről 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
Buzánszky Jenő sportösztöndíj bevezetését, melyre az alábbi kritériumok 
alapján jogosult sportoló: 

- válogatott kerettagság, vagy  
- olyan kiemelkedő tehetséggondozási programban való részvétel, mely 

elősegíti a válogatott kerettagságba történő bejutását. 
 

Az ösztöndíj odaítélésének további feltételei: 

- dombóvári állandó lakcím vagy tartózkodási hely, 
- 24 év alatti életkor. 

 
2. A Képviselő-testület a sportösztöndíjat pályáztatás nélkül biztosítja az 1. pont 

alapján jogosult sportolók számára, melynek összegét negyedévente 20.000 
Ft/sportoló összegben állapítja meg, és egyben felhatalmazza a polgármestert 
az ösztöndíjra jogosultak meghatározására és az ösztöndíj odaítélésére. 

 
3. A Képviselő-testület a Buzánszky Jenő sportösztöndíj pénzügyi fedezetére az 

önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére 400.000,- Ft keretösszeget különít 
el. 

 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a sportösztöndíjban 

részesített sportolókkal az ösztöndíj folyósításáról szóló szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2019. október 10. – a szerződés megkötésére az ösztöndíjra jogosult 

sportolókkal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
 

 
Dombóvár, 2019. szeptember 12. 
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. szeptember 12-
i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

267/2019. (IX. 12.) Kt. határozat 

közösségi kert kialakításáról a Pannónia úton  
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő, a Pannónia út mellett található dombóvári 2097 hrsz.-ú, 
beépítetlen terület megnevezésű ingatlanból 405m2 nagyságú területet 13 darab 
parcellából álló közösségi kertnek jelöl ki. 

 
2. A Képviselő-testület a közösségi kert hasznosítása kapcsán az alábbi feltételeket 

határozza meg:  
 

a. Az egyes parcellákra haszonkölcsön szerződések köthetők 2021. december 
31-ig terjedő határozott időtartamra. 

b. A használatba adás díj fizetése nélkül történik, a használó feladata az 
igénybevett terület gondozása. 

c. A szerződés azzal a természetes személlyel köthető, aki az érintett területre 
elsőként jelzi írásban a használatba vételre irányuló szándékát.  

 
3. A Képviselő-testület a közösségi kert kialakítása érdekében a területen lévő 

cseresznyefa kivágásához, a magas ágyások és a komposztáló elkészítéséhez és 
kihelyezéséhez az önkormányzat 2019. évi költségvetésének terhére 250.000,- 
Ft-ot biztosít.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a haszonkölcsön szerződések 
tartalmának jóváhagyására és megkötésére. 
 
Határidő: 2019. december 31. – a közösségi kert kialakítása 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 
 
Dombóvár, 2019. szeptember 12. 
 
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 

 
  



 

Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. szeptember 12-
i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

268/2019. (IX. 12.) Kt. határozat 

a nem önkormányzati tulajdonú elhanyagolt dombóvári ingatlanok felméréséről 
szóló beszámolóról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nem 

önkormányzati tulajdonú elhanyagolt dombóvári ingatlanok felméréséről szóló 
beszámolót. 

 
2. A Képviselő-testület kéri az elhanyagolt, gazos dombóvári ingatlanok 

fokozottabb ellenőrzését és szükség szerinti bírságolását, illetve a feltételek 
fennállása esetén a közérdekű védekezést. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy minden rendes képviselő-testületi 
ülésen adjon tájékoztatást a két ülés közötti fontosabb események körében az 
elhanyagolt ingatlanokkal kapcsolatban a megelőző időszakban tett 
intézkedésekről. 

 
Határidő: ellenőrzések - folyamatosan 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
 

 
Dombóvár, 2019. szeptember 12. 
 
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 

 
  



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. szeptember 12-
i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

269/2019. (IX. 12.) Kt. határozat 

helyi természeti értékek természeti emlékké történő minősítésének 
kezdeményezéséről 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az alábbi 

helyszíneken található dombóvári természeti értékek természeti emlékké történő 
minősítésének kezdeményezését: 

- A Nyerges és Szőlőhegy közötti völgy forrásai  
- A Szent Anna-forrás  
- A 61-es főút menti hárs fasor  
- A szőlőhegyi Dőry-kúria kertje 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a természeti emlékké 
történő minősítésre javasolt természeti értékek listáját terjessze fel a területileg 
illetékes Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság számára jóváhagyás céljából. 

 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2. pont szerinti jóváhagyást 

követően az érintett ingatlantulajdonosokkal folytassa le a védetté nyilvánítással 
összefüggő egyeztetéseket, és terjessze a Képviselő-testület elé a Dombóvár 
város helyi jelentőségű természeti területeinek és értékeinek védelméről szóló 
42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításának tervezetét. 

 
Határidő:  
2019. október 15.  -  a természeti értékek természeti emlékké felterjesztésére a 

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósághoz 
2019. decemberi rendes képviselő-testületi ülés - a Duna-Dráva Nemzeti Park 

Igazgatóság jóváhagyását követően a 42/2015. (XII. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításának tervezete képviselő-
testület elé terjesztésére 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
 
 

Dombóvár, 2019. szeptember 12. 
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 

 


