
Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. október 10-i 
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

303/2019. (X. 10.) Kt. határozat 

 a Bezerédj utcai ivóvízvezeték rekonstrukciójára irányuló beruházáshoz 
kapcsolódó pótmunkákról 

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

Bezerédj utcai ivóvízhálózat rekonstrukciója I. ütemének megvalósítása során 
felmerült pótmunkák elvégésével 13.555.470,- Ft + áfa összegben, és jóváhagyja 
a kivitelező vállalkozói díjának az elvégzett pótmunkák összegével történő 
megemelését. 

 
2. A Képviselő-testület a pótmunkák kifizetéséhez szükséges fedezetet a Dombóvár 

Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II. 28.) 
önkormányzati rendelet 1. mellékletében a 105. Önkormányzat cím, IV. 
Felhalmozási bevételek alcímhez tartozó 2.1. Víziközmű bérleti díj elnevezésű 
előirányzatból biztosítja. 

 
3. A Képviselő-testület a közműves ivóvízellátást biztosító víziközmű rendszert 

érintően a 310/2018. (IX. 25.) Kt. határozattal elfogadott, a 2019-2033. 
időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervet az 1. pont szerinti beruházás 
költsége tekintetében a végleges kivitelezési költségnek megfelelően módosítja, 
és kezdeményezi a módosított terv jóváhagyását. 

 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 

módosításának aláírására, illetve a 3. pont szerinti kezdeményezéssel összefüggő 
jognyilatkozatok megtételére. 

 
Határidő:  azonnal – a vállalkozási szerződés módosítására, illetve a módosított 

gördülő fejlesztési terv jóváhagyásával összefüggő jognyilatkozatok 
megtételére  

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 

 
 
Dombóvár, 2019. október 10. 
 
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 



 

Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. október 10-i 
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

304/2019. (X. 10.) Kt. határozat 

Dombóvár város településszerkezeti tervének módosításáról 
a teljes eljárásban egyeztetett egyik 2018. évi módosítási kezdeményezéssel 

összefüggésben 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár 
településrendezési eszközeinek teljes eljárásban egyeztetett, a dombóvári 4601/8 
és 4601/9 hrsz.-ú ingatlanokat érintő 2018. évi módosítási kezdeményezés 
alapján Dombóvár város 7/2004. (II. 9.) Kt. határozattal jóváhagyott 
településszerkezeti tervének tervlapját a jelen határozat 1. mellékletében 
megjelölt tömbre vonatkozóan a mellékletben foglaltak szerint módosítja. A 
településszerkezeti terv módosítása a város közigazgatási területének helyi 
építési szabályzatáról szóló 2/2006. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2019. 
október 10-én elfogadott módosításával egyidejűleg, 2019. november 15-én lép 
hatályba. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a módosítás és 

a módosított településszerkezeti terv nyilvánosságáról, közzétételéről és az 
érintett szervezetek részére történő megküldéséről a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendeletben foglaltak szerint. 

 
Határidő: 2019. november 15. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 
  
Dombóvár, 2019. október 10. 
 
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 

 
 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. október 10-i 
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

305/2019. (X. 10.) Kt. határozat 

 az önkéntes lakossági járdaprogram végrehajtására biztosított keretösszeg 
megemeléséről 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 381/2018. (XI. 29.) Kt. 
határozata szerinti önkéntes lakossági járdaprogram végrehajtására az 
önkormányzat 2019. évi költségvetésében elkülönített, a 302/2019. (X. 1.) Kt. 
határozattal módosított keretet további 1 millió Ft-tal megemeli, és ezzel 15 millió 
Ft-ra módosítja. 

 
 
Dombóvár, 2019. október 10. 
 
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 

 
  



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. október 10-i 
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

306/2019. (X. 10.) Kt. határozat 

 a Tinódi Ház előtti tér rendezésére irányuló beruházás során felmerült 
pótmunkáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Dombóvár, 
Hunyadi tér 25. alatti Tinódi Ház előtti tér rendezése során felmerült pótmunka 
elvégzésével 2.631.961,- Ft + áfa összegben, és jóváhagyja a kivitelező vállalkozói 
díjának az elvégzett pótmunka összegével történő megemelését. 
 
A Képviselő-testület a pótmunka kifizetéséhez szükséges fedezetet a Dombóvár 
Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II. 28.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklete 2019. évi kiadások 105. Önkormányzat cím 
VII. Felújítások alcím 1. sora szerinti előirányzat terhére biztosítja. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 
módosításának aláírására. 
 
Határidő: azonnal – a vállalkozási szerződés módosítására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 

 
 
Dombóvár, 2019. október 10. 
 
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 

 
  



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. október 10-i 
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

307/2019. (X. 10.) Kt. határozat 

ellátási szerződés megkötéséről az idősek otthona szociális szolgáltatás 
biztosítására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 121. §-a 
szerinti, határozott idejű ellátási szerződést köt a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesülettel a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató 
Intézmény Platán Otthonában és az Arany Sziget Idősek Otthonában biztosított 
idősek otthona szociális szolgáltatás (összesen 110 férőhely) 2020. január 1-
jétől való biztosítására a telephelyek fenntartásának átadásával. 

 
2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti feladatellátást biztosító, önkormányzati 

tulajdonú vagyonra térítésmentesen használati jogot biztosít a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület részére az ellátási szerződés szerinti szociális 
szolgáltatások biztosítása érdekében az ellátási szerződéssel megegyező 
időtartamra. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Egyesülettel történő egyeztetésre a 330/2018. (X. 4.) Kt. 
határozat alapján tett szándéknyilatkozatra figyelemmel, továbbá az ellátási és 
a vagyonhasználati szerződések tervezetének a Képviselő-testület elé 
terjesztésére a további szükséges döntési javaslatokkal együtt.  

 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsába delegált képviselőt, hogy 
kezdeményezze és támogassa a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató 
Intézmény 1. pont szerinti átszervezésével, illetve a feladatellátási helyek 
fenntartásának átadásával összefüggő döntések meghozatalát a szükséges 
vélemények kikérésével. 

 
  



Határidő: 2019. november 8. – döntési javaslatok Társulási Tanács elé terjesztésére 
2019. novemberi rendes ülés – szerződéstervezetek, döntési javaslatok 
képviselő-testület elé terjesztésére 

Felelős: Polgármester, Társulási Tanácsba delegált képviselő 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 
  
Dombóvár, 2019. október 10. 
 
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 

 
 


