1.
A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással
összefüggő előterjesztés
A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei
közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati
intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a
szolgáltatás a települést is érinti.
A 2020. április 23-án kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés
meghozatalát:
A döntés tárgya:
Beszámoló a lejárt határidejű testületi és polgármesteri határozatok végrehajtásáról,
döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekben
A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Szabó Péter jegyző
A döntés tervezett időpontja:
2020. április 30.
A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város
Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló
17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében:
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
A döntéselőkészítés nyilvánossága:
Nyilvános

Beszámoló a 2020. április 20-ig lejárt határidejű testületi és polgármesteri
határozatok végrehajtásáról
133/2019. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. november 30. – a javaslat képviselő-testület elé terjesztésére
Hosszabbítva: 2020. február 28.
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda – Pénzügyi Iroda
Feladat:
Az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos közüzemi díjak és közös költségek
egységes elszámolási rendjére irányuló javaslat képviselő-testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
A koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a szükséges egyeztetések
több időt vesznek igénybe, ezért javaslom a határidő meghosszabbítását 2020.
szeptember 30-ig.
279/2019. (IX. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. szeptember 30. – a
sebességkorlátozás bevezetésére
Hosszabbítva: 2019. december 31., 2020. február 29.
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Feladat:
A 30 km/h-s sebességkorlátozás bevezetéséhez szükséges intézkedések megtétele a
Radnóti utcában a Borsos Miklós utca és a Szigligeti utca közötti szakaszon.
Végrehajtás:
A sebességkorlátozás bevezetéséhez szükséges megrendelések megtörténtek, a
közlekedési táblák kihelyezése folyamatban van, a döntéshozatal napjáig a feladat
végrehajtásra kerül.
287/2019. (IX. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. február 28.
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Feladat:
A fogyatékkal élők elhelyezésére szolgáló Park utcai lakóegységek támogatott lakhatás
formájában való működtetésének vizsgálata szakember bevonásával.
Végrehajtás:
Az üggyel és annak indokoltságával kapcsolatban még egyeztetést tartok szükségesnek,
ezért a végrehajtási határidő meghosszabbítását javaslom 2020. június 30-ig.
292/2019. (IX. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. november 30.
Hosszabbítva: 2019. december 31., 2020. február 29.
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda
Feladat:
Egyes önkormányzati rendeletek szociális célú módosításainak képviselő-testület elé
terjesztése azzal összefüggésben, hogy az egyik eltartó szülő tragikus halála miatt nehéz
helyzetbe került családok települési támogatásban, illetve kommunális
adókedvezményben részesülhessenek.
Végrehajtás:

A szociális ellátásokról szóló új önkormányzati rendelet szerint krízishelyzeti támogatás
adható olyan családfenntartó váratlan halála esetén, aki után árvaellátásra jogosult
leszármazó marad. A kommunális adóról rendelkező önkormányzati rendelet
felülvizsgálatára az év második felében kerül sor, ezért javaslom a határidő
meghosszabbítását 2020. december 31-ig.
349/2019. (XI. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. december 31.
Hosszabbítva: 2020. február 29.
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Feladat:
A Német Közösségi Ház használatára és fenntartására a Dombóvári Német Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött megállapodás, és a Dombóvári Német Nemzetiségi
Önkormányzat használati jogának meghosszabbítása 2024. december 31-ig.
Végrehajtás:
A szerződéstervezet elkészült, aláírására májusban kerül sor, ezért javaslom a határidő
meghosszabbítását 2020. május 31-ig.
350/2019. (XI. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. december 31.
Hosszabbítva: 2020. február 29.
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda – 1. és 2. pont,
Városüzemeltetési Iroda – 3. pont
Feladat:
1-2.: A Roma Ház használatára a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
kötött szerződés módosításának aláírása.
3.: A Roma Ház udvarának rendbetétele és az ott tárolt faanyag elszállítása 2019.
decemberében közfoglalkoztatottak közreműködésével.
Végrehajtás:
1-2.: A szerződéstervezet elkészült, aláírására május folyamán kerül sor.
3.: A faanyag elszállításra került, azonban az udvaron a nagy mennyiségben
felhalmozott hulladékot csak a felszabaduló munkaerő kapacitás függvényében tudjuk
folyamatosan elszállítani.
Javaslom a határidő meghosszabbítását 2020. május 31-ig.
359/2019. (XI. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. december 31.
Hosszabbítva: 2020. február 29.
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Feladat:
Megállapodás megkötése a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társuláshoz
kapcsolódó munkaszervezeti feladatok ellátásában történő együttműködés érdekében.
Végrehajtás:
A szerződéstervezet elkészült, aláírására májusban kerül sor, ezért javaslom a határidő
meghosszabbítását 2020. május 31-ig.

366/2019. (XI. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. december 31.
Hosszabbítva: 2020. február 29.
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Feladat:
A Dombóvár város településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, helyi
építési szabályzat és szabályozási terv) felülvizsgálatára, valamint a módosításukra
irányuló kezdeményezésekkel összefüggésben a jóváhagyott módosítási kérelmekhez
kapcsolódó tervezési munkák elvégzésére szerződéskötés az 5T Építészeti és
Városfejlesztési Kft.-vel.
Végrehajtás:
A szerződés mindkét fél részéről aláírásra került.
384/2019. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. január 15. –
szerződéskötésre
Hosszabbítva: 2020. február 29.
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda - Pénzügyi Iroda
Feladat:
A Dombóvár, Erdősor utca 3/A. alatti ingatlan értékesítéséről szóló adásvételi szerződés
megkötése.
Végrehajtás:
Az adásvételi szerződés aláírásra, a vételár kifizetésre került.
385/2019. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. december 31. - a
hatósági szerződés megkötésére
Hosszabbítva: 2020. február 29.
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda - Pénzügyi Iroda
Feladat:
Hatósági szerződés megkötése a Shell Hungary Zrt.-vel 505 m2 területű közterület
használatára 2020. január 1. és december 31. között.
Végrehajtás:
A szerződéskötés megtörtént.
386/2019. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. december 31. - a
hatósági szerződés megkötésére
Hosszabbítva: 2020. február 29.
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda - Pénzügyi Iroda
Feladat:
A Tároló-Hír Bt. részére 50%-os közterület-használati díjkedvezmény biztosításáról
szóló hatósági szerződés megkötése.
Végrehajtás:
A szerződést a Bt.-vel megkötöttük.

392/2019. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. január 31. - a
kötelezettségvállalások megtételére
Hosszabbítva: 2020. március 15.
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda
Feladat:
Az önkormányzat kommunikációs és marketing feladatainak ellátásához (híranyagok
készítése, híranyagok megjelentetése a Tolnai Népújságban, megjelenés biztosítása a
Kaposmenti Hírlevélben és a Tolnatáj Televízióban, a városi honlap megújítása)
szükséges intézkedések és kötelezettségvállalások megtétele.
Végrehajtás:
A Tolnai Népújság kiadójával, valamint a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési
Társulással a Kaposmenti Hírlevélben és a Tolnatáj Televízióban való megjelenéssel
összefüggő megállapodások megkötésre kerültek, a honlappal kapcsolatban a
szerződéstervezet rendelkezésre áll, aláírására májusban kerül sor, ezért javaslom a
határidő meghosszabbítását 2020. május 31-ig.
11/2020. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. február 29.
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Feladat:
A dombóvári települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött, módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodások aláírása.
Végrehajtás:
A megállapodások tervezete elkészült, aláírásukra májusban kerül sor, ezért javaslom a
határidő meghosszabbítását 2020. május 31-ig.
15/2020. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. február 28. – a szerződés
megkötésére
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda – Pénzügyi Iroda
Feladat:
Használati szerződés megkötése a Gunaras Zrt.-vel az általa kialakított Info Pont
működtetéséhez a korábban a Tourinform Irodában használt tárgyi eszközök és
sportszerek használatának térítésmentes biztosításáról.
Végrehajtás:
A Tourinform Irodában használt tárgyi eszközök és sportszerek használatának
térítésmentes biztosításáról szóló megállapodás aláírásra került.
19/2020. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. február 28.
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda
Feladat:
Szerződéskötés a Kapos-hegyháti Natúrpark Egyesülettel a Natúrparkot bemutató
turisztikai térkép önkormányzati példányainak Egyesület részére történő értékesítéséről.
Végrehajtás:
Az Egyesülettel a szerződéskötésre a térképek magas előállítási árára, és az ehhez képest
megajánlott alacsony vételárra való tekintettel nem került sor, így az önkormányzat az
értékesítéstől eltekint, ezért a határozat visszavonását javaslom.

20/2020. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. február 29. – a
szerződésmódosítás, illetve a támogatási szerződés megkötésére
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Feladat:
Támogatási szerződés megkötése a Dombóvári Polgárőr Egyesülettel a 2020. évi
támogatásukhoz kapcsolódóan, a 2019. évi támogatásról szóló szerződés módosításának
aláírása a támogatás felhasználási határidejének meghosszabbításával összefüggésben.
Végrehajtás:
A szerződéskötés megtörtént.
24/2020. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. február 29.
Végrehajtásért felelős: Jegyző
Feladat:
Győrfiné Hahner Timea, a Dombó-Land Kft. új ügyvezetője megbízási szerződésének
és a cég alapító okirata módosításának aláírása, az ügyvezető által a változás
átvezetésére irányuló kérelem benyújtása a cégbírósághoz.
Végrehajtás:
A szerződés megkötésre került, ügyvezető asszonyt a cégbíróság bejegyezte.
25/2020. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. február 29.
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Feladat:
A Hamulyák Közalapítvány kuratóriumába választott új tagokkal kapcsolatban az
alapító okirat módosításának és az egységes szerkezetű okirat aláírása, az új tagok
bírósági bejegyzésével kapcsolatos jognyilatkozatok és intézkedések megtétele.
Végrehajtás:
Az aláírások megtörténtek, a Szekszárdi Törvényszék bejegyezte az új kuratóriumot.
28/2020. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. február 28.
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda
Feladat:
Az önkormányzati működtetésű sportlétesítmények igénybevételi díjának vizsgálata és
a díjakra vonatkozó javaslat kidolgozása a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről.
Végrehajtás:
A felülvizsgálat a február végi testületi ülésen megtörtént.
29/2020. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. február 28. – a vizsgálat
lefolytatására és a javaslattételre
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Feladat:
A Szabó Loránd korábbi polgármester által pénzügyi ellenjegyzés nélkül tett
kötelezettségvállalások kivizsgálása a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről, a
vizsgálat eredményének képviselő-testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
A február 28-i testületi ülésen három számla esetében született pénzügyi teljesítésre
vonatkozó jóváhagyás, a többi esetében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság további

vizsgálatot rendelt el. A többi számla ügyében a döntés a jelenleg folyamatban lévő,
április 30-i polgármesteri hatáskörgyakorlás során fog megtörténni.
39/2020. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. március 14.
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda
Feladat:
A Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor általános szálláshely szolgáltatási feltételeinek
módosítása a határozatban foglaltak szerint.
Végrehajtás:
2020. március 1-től a képviselő-testületi határozatban foglalt módosított díjtételeket
alkalmazta volna az önkormányzat, de a koronavírus miatt kialakult vészhelyzetre való
tekintettel a tábor jelenleg nem üzemel, a korábban jelzett igényeket visszamondtuk.
46/2020. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal – a határozat
megküldésére a Tolna Megyei Kormányhivatal részére
Végrehajtásért felelős: Jegyző
Feladat:
Az építésügyi igazgatási feladatok átadásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról szóló
határozat megküldése a Tolna Megyei Kormányhivatal részére.
Végrehajtás:
A határozat megküldésre került a Tolna Megyei Kormányhivatal részére.
48/2020. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. március 15.
Végrehajtásért felelős:
Önkormányzati Iroda – 1. pont
Pénzügyi Iroda – 2. pont
Feladat:
1.: Együttműködési megállapodás aláírása a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési
Társulással.
2.: Szerződéskötés a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulással a Dombóvár
Város Önkormányzata résztulajdonában álló rendezvénysátor, illetve a kizárólagos
tulajdonában álló sátorponyva üzemeltetésére.
Végrehajtás:
1. Az együttműködési megállapodás megkötésre került.
2. A rendezvénysátor és a sátorponyva üzemeltetésére vonatkozó szerződéskötés
folyamatban van, javaslom a határidő meghosszabbítását 2020. június 30-ig.
51/2020. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. március 14. – a
támogatási szerződés megkötésére
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Feladat:
A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesülettel a 2020. évi
támogatásról szóló szerződés megkötése.
Végrehajtás:
A szerződéskötés megtörtént.

55/2020. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal – a változásbejegyzési
kérelem benyújtására
Végrehajtásért felelős:
Feladat:
A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. új ügyvezető igazgatójának, Vida
Tamásnak a megválasztásával kapcsolatban az alapító okirat módosítás aláírása,
intézkedés a cégbíróság felé történő változásbejegyzési kérelem benyújtása iránt,
továbbá az új ügyvezető igazgató munkaszerződésének aláírása.
Végrehajtás:
A munkaszerződés megkötésre került, az új ügyvezetőt a cégbíróság bejegyezte.
215/2018. (V. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. október 30. – a kijelölt
fák eltávolítására, visszavágására
Hosszabbítva: 2018. december 31., 2019. december 31., 2020. március 31.
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda – Pénzügyi Iroda
Feladat:
A Szigeterdő növényrekonstrukciójához kapcsolódóan az átalakítási tervekhez igazodó,
vizsgálatokon alapuló fakivágásra, visszavágásra és a tervezett növények beszerzésére
eljárás lefolytatása, a kijelölt fák eltávolítása, visszavágása.
Végrehajtás:
A képviselő-testületi határozat meghozatala óta eltelt időszakban a veszélyes fák
kivágása, azok pótlása, az értékes fák visszametszése, valamint az öreg, elburjánzott
lombhullató cserjék ritkítása, illetve eltávolítása folyamatosan megtörtént. A feladat a
továbbiakban szükség szerint folyamatosan végrehajtásra kerül.
230/2018. (V. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. július 30. – adásvételi
szerződés megkötésére
Hosszabbítva: 2019. március 31., 2019. július 15., 2019. december 31., 2020. március
31.
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda – Pénzügyi Iroda
Feladat:
A Dombó-Coop Zrt. tulajdonában lévő dombóvári 1327 hrsz.-ú, Hunyadi tér 7. szám
alatti ingatlanhoz kapcsolódóan a Zrt. által lekerített, az 1294/6 hrsz.-ú közterület részét
képező 236 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére, illetve a
Zrt. tulajdonát képező 30 m2 nagyságú terület megvásárlására irányuló adásvételi
szerződés megkötése.
Végrehajtás:
Az elkészített vázrajz záradékolása folyamatban van a földhivatalban. Ezután kezdődhet
meg a szerződések előkészítése. Javaslom a határidő meghosszabbítását 2020. július 31ig.

301/2018. (VIII. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. október 30. –
telekalakítás elindítására, egyeztetés lefolytatására
Hosszabbítva: 2018. december 31., 2019. június 30., 2020. március 30.
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda – Pénzügyi Iroda
Feladat:
A Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskolának helyet adó, az
1294/9 hrsz. alatt felvett ingatlan keleti oldalán lévő belső parkolóból telekalakítással
létrejövő területen új parkoló kialakításához szükséges intézkedések megtétele, a zárt
parkoló kialakításához megszabott feltétel teljesülése esetén a parkolóhelyek
kizárólagos használatára jogosító szerződések megkötése, a terület megosztására
irányuló telekalakítási eljárás megindítása és egyeztetés a vagyonkezelő Tamási
Tankerületi Központtal.
Végrehajtás:
A tervezett parkolónak helyet adó ingatlan telekalakítása befejeződött. A zárt parkoló
kialakítását, illetve a Tinódi Ház mögött parkolóhelyek megszüntetését nem tartom
indokoltnak, ezért javaslom a határozat erre vonatkozó részének visszavonását.
381/2018. (XI. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. december 31. – az
igények elbírálására és a program folyamatos végrehajtására
Hosszabbítva: 2020. március 31.
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Feladat:
Az önkéntes lakossági járdaprogram végrehajtására szerződéskötés a Dombóvári Városés Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel, a részvételi igények elbírálása, a program
folyamatos végrehajtása érdekében a jóváhagyott igények teljesítése a képviselő-testület
által meghatározott feltételek szerint.
Végrehajtás:
A 2019. évi költségvetésben – több döntést követően – összesen 15 millió Ft lett
elkülönítve az önkéntes lakossági járdaprogram lebonyolítására. A beérkezett igények
kivétel nélkül elbírálásra kerültek, a beruházások folyamatosan végre lettek hajtva, mára
azonban a keretösszeg teljes mértékben kimerült. A 2020. évi költségvetés tervezése
során a képviselő-testület nem számolt a program folytatásával, így a költségvetés nem
tartalmazza az ehhez szükséges fedezetet.
393/2018. (XII. 10.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. december 31. – a
megállapodások aláírására
Hosszabbítva: 2019. augusztus 31., 2019. december 31., 2020. március 31.
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Feladat:
Megállapodások aláírása a lakossági használatban álló házi szennyvízátemelők
energiaellátásának biztosításáról, valamint az energiaköltségek viseléséről.
Végrehajtás:
A megállapodások megkötéséhez az önkormányzatnak szükséges beszereznie a
fogyasztók adatait, azonban a DRV Zrt. az adatvédelemre hivatkozva nem adja ki
azokat. Emiatt szükségessé vált egy helyszíni bejárás megszervezése. Javaslom a
határidő meghosszabbítást 2020. augusztus 31-ig.

85/2019. (III. 7.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. április 30. – az eljárás
megindítására
Hosszabbítva: 2019. június 30., 2019. október 31., 2020. március 31.
Végrehajtásért felelős: Jegyző
Feladat:
A „Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításával
összefüggő intézkedések megtétele.
Végrehajtás:
A koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a projekt befejezésének
határideje meghosszabbításra került. Erre tekintettel javaslom a határidő
meghosszabbítását 2020. június 30-ig.
185/2019. (V. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. július 30. – az
épületbontások befejezésére
Hosszabbítva: 2020. március 30.
Végrehajtásért felelős: Városüzemetetési Iroda
Feladat:
A „DARK – Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca
szegregációval veszélyeztetett területeken” projekt megvalósításához kapcsolódóan a
kijelölt épületek elbontását végző vállalkozó kiválasztására irányuló eljárás lefolytatása,
szerződéskötés a nyertes vállalkozóval, illetve a közreműködésével az épületek
elbontása.
Végrehajtás:
Az Arany J. tér 2/a., az Arany J. tér 7. utcafronti részének és az Arany J. tér 4. szám
alatti raktárépület bontása nem várt akadályban ütközött, így a munkálatok a vártnál
több időt vesznek igénybe. A volt zsinagóga melletti 200/2 és 200/6 hrsz. alatt lévő
épületbontások megtörténtek. Javaslom a határidő meghosszabbítását 2020. augusztus
31-ig.
219/2019. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. július 31. – az
ajánlatok Képviselő-testület elé terjesztésére
Hosszabbítva: 2020. március 30.
Végrehajtásért felelős: Városüzemetetési Iroda
Feladat:
A Dombóvári József Attila Általános Iskola épületének energetikai felújításához
szükséges tervek elkészítésére irányuló beszerzési eljárás lefolytatása, és az ajánlatok
képviselő-testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
A projekttervek elkészültek, a felújításához szükséges pályázat beadásra került, azonban
döntés még nem született róla. A beszerzési eljárás lefolytatására ezután kerülhet sor,
melyben a Dombó-Land Kft. működik közre. Javaslom a határidő meghosszabbítását
2020. augusztus 31-ig.

236/2019. (VII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:
1.: 2019. augusztus 20. - az engedélyes terv elkészítésének megrendelése
Hosszabbítva: 2019. október 15., 2019. december 31., 2020. március 31.
2.: 2019. december 30. - az engedélyes terv beszerzésére
Hosszabbítva: 2020. március 31.
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Feladat:
1.: A Kölcsey Ferenc utcai ivóvízhálózat bővítéséhez szükséges engedélyes terv
elkészítésének megrendelése és a szükséges beszerzési eljárás lefolytatása.
2.: A Kölcsey Ferenc utcai ivóvízhálózat bővítéséhez szükséges engedélyes terv
elkészíttetése.
Végrehajtás:
Az engedélyes terv az önkormányzat rendelkezésére áll, időközben azonban kiderült,
hogy a tervezett, nagyobb vízigényű beruházást megvalósítani kívánó vállalkozó nem a
korábban meghatározott területen kívánja a fejlesztést végrehajtani.
251/2019. (VIII. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. december 31. – az
új táblák megrendelésére és azok felszerelésére
Hosszabbítva: 2020. március 30.
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Feladat:
A belterületi közutak forgalmi rendjének felülvizsgálatában foglaltak szerint az új
útjelző táblák megrendelése és felszerelése.
Végrehajtás:
A közlekedési táblák egy része megrendelésre és felszerelésre került, azonban a
felülvizsgálati anyagban foglalt feladat nagyságára való tekintettel szükséges a határidő
ismételt meghosszabbítása 2020. augusztus 31-ig.
262/2019. (IX. 12.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:2019. október 31. – a
támogatási szerződések megkötésére
Hosszabbítva: 2019. december 31., 2020. március 30.
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda
Feladat:
Támogatási szerződések megkötése azokkal a dombóvári köznevelési intézményekkel,
akik az EFOP-3.9.2-16-2017-00047 kódszámú „Humán kapacitásfejlesztés a
Dombóvári Járásban” című projektben népszerű programjaik folytatásához támogatást
igényelnek.
Végrehajtás:
Többszöri egyeztetések során kiderült, hogy sem az önkormányzat, sem az érintett
köznevelési intézmények nem kívánják támogatás igénybevételével folytatni a
projektben nevesített programokat, emiatt egyik intézménnyel sem kötött az
önkormányzat támogatási szerződést. Javaslom a határozat visszavonását.

303/2019. (X. 10.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal – a vállalkozási
szerződés módosítására, illetve a módosított gördülő fejlesztési terv jóváhagyásával
összefüggő jognyilatkozatok megtételére
Hosszabbítva: 2020. március 31.
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda
Feladat:
A Bezerédj utcai ivóvízvezeték rekonstrukciójára irányuló beruházásra kötött
vállalkozási szerződés módosítása a felmerülő pótmunka miatt, illetve a 2019-2033.
időszakra vonatkozó módosított gördülő fejlesztési terv jóváhagyásával összefüggő
jognyilatkozatok megtétele.
Végrehajtás:
A beruházás szakértői vizsgálata miatt javaslom a határidő meghosszabbítását 2020.
június 30-ig.
367/2019. (XI. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. március 31. – a döntési
javaslatok képviselő-testület elé terjesztésére
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Feladat:
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 felülvizsgálata érdekében az ezzel
összefüggő rendelettervezetek és egyéb döntési javaslatok képviselő-testület elé
terjesztése.
Végrehajtás:
A koronavírus terjedésére tekintettel elrendelt veszélyhelyzet miatt a döntési javaslatok
előkészítése akadályokba ütközött, így a szükséges tervezeteket még nem tudta
megtárgyalni a képviselő-testület. Javaslom a határidő meghosszabbítását 2020.
augusztus 31-ig.
35/2020. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. március 31.
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda
Feladat:
Pályázat benyújtása a Dombóvár, Hunyadi tér 23. és a Pannónia út 21. szám alatti
ingatlanokon műfüves labdarúgó pályák kialakítására.
Végrehajtás:
A pályázatok tartalmát jóváhagytam, azok benyújtása mindkét labdarúgó pálya
kialakítására vonatkozóan megtörtént.

36/2020. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. március 31.- a
támogatási szerződések megkötésére
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Feladat:
A 2020. évi civil keretből a határozat szerint támogatásban részesített civil
szervezetekkel a támogatási szerződések megkötése.
Végrehajtás:
A szerződéskötések megtörténtek.
37/2020. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. március 31.
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Feladat:
A Tinódi Ház Nonprofit Kft.-vel kötött közművelődési megállapodás módosításának és
az önkormányzati tulajdonú reklámfelületek- és hordozók működtetéséről szóló
szerződés aláírása.
Végrehajtás:
A szerződéstervezet elkészült, aláírására májusban kerül sor, ezért javaslom a határidő
meghosszabbítását 2020. május 31-ig.
38/2020. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. március 31.
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Feladat:
A Tinódi Ház Nonprofit Kft.-vel a közművelődési feladatellátásának 2020. évi
támogatásáról szóló megállapodás aláírása.
Végrehajtás:
A szerződéstervezet elkészült, aláírására májusban kerül sor, ezért javaslom a határidő
meghosszabbítását 2020. május 31-ig.
40/2020. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. március 31.
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda
Feladat:
A Farkas Attila Uszoda és a Szuhay Sportcentrum módosított igénybevételi díjainak
alkalmazásával összefüggő intézkedések és jognyilatkozatok megtétele, illetve a
házirendek és a használati szabályok aktualizálása.
Végrehajtás:
2020. március 1-jétől a Farkas Attila Uszoda igénybevételére jogosító belépőjegyek
árai, valamint a Szuhay Sportcentrum bérleti díjai kerültek alkalmazásra, azonban a
koronavírus miatti veszélyhelyzetre tekintettel a létesítmények jelenleg nem üzemelnek,
mivel nem látogathatók.
41/2020. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. március 31. – a
sporttámogatási szerződések megkötésére
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda
Feladat:
Támogatási szerződések megkötése a 2020. évi sporttámogatási keretből részesülő
dombóvári sportszervezetekkel.

Végrehajtás:
A támogatási szerződések valamennyi sportszervezet esetében megkötésre kerültek.
43/2020. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. április 15. - a
munkálatok megrendelésére
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetései Iroda
Feladat:
Az önkormányzati bérlakások 2020. évi nagyobb felújítási és karbantartási
munkálatainak megrendelése, a munkálatok elvégzéséhez szükséges intézkedések
megtétele.
Végrehajtás:
A határozatban szereplő munkákra vonatkozóan megtörténtek az ajánlatkérések.
44/2020. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. április 15. – a további
vizsgálat lefolytatására és a javaslattételre
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Feladat:
A Szabó Loránd korábbi polgármester által pénzügyi ellenjegyzés nélkül tett
kötelezettségvállalások további kivizsgálása a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
részéről, a vizsgálat eredményének képviselő-testület elé terjesztése. A határozat
szerinti számlák kiegyenlítése.
Végrehajtás:
A képviselő-testület által elfogadott számlák kiegyenlítésre kerültek, a további
kivizsgálás eredménye a veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri
hatáskörgyakorlással összefüggő, jelenleg folyamatban lévő (2020. április 30-án
esedékes) döntéshozatal 12. számú napirendben olvasható.
47/2020. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. március 31.
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda, Integrált Önkormányzati Szolgáltató
Szervezet
Feladat:
Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet által használt, elhasználódott
állapotú HHP-091 frsz.-ú, IVECO DAILY típusú tehergépjármű leselejtezése és a
forgalomból való kivonása érdekében a szükséges jognyilatkozatok megtétele ahhoz,
hogy a gépjármű bejegyzett tulajdonosa Dombóvár Város Önkormányzata legyen.
Végrehajtás:
A gépjármű tulajdonjoga átírásra került az önkormányzatra, és a jármű ki lett vonva a
forgalomból is.
49/2020. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. március 31.
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Feladat:
Az EMERGENCY SERVICE Kft.-vel a központi háziorvosi ügyelet ellátására kötött
szerződés módosításának aláírása az önkormányzat által fizetendő kiegészítő díj
módosításával és a külön gyermekorvosi ügyelet megszüntetésével összefüggésben.
Végrehajtás:

A szerződéstervezet még egyeztetés alatt, aláírására májusban kerül sor, ezért javaslom
a határidő meghosszabbítását 2020. május 31-ig.
52/2020. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. április 1. – a szerződés
módosítására
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Feladat:
A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés
módosításának aláírása.
Végrehajtás:
A módosított közszolgáltatási szerződés aláírásra került.
54/2020. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. március 30. – a
szerződés módosítására
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda – Pénzügyi Iroda
Feladat:
A Dombóvári Városi Horgász Egyesülettel kötött bérleti szerződés módosítása az
Egyesület által megvalósítani tervezett beruházások bérleti díjba történő beszámításával
összefüggésben.
Végrehajtás:
A szerződésmódosítás aláírásra került.
Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi
hatáskört gyakorolva hozott 1/2020. (III. 27.) határozata:
Végrehajtási határidő: azonnal – az önkormányzati közbeszerzési terv közzétételére
Végrehajtásért felelős: Jegyző
Feladat:
1.: Dombóvár Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének jogszabályok
szerinti közzététele.
2.: Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2020. évi közbeszerzési tervének
jogszabályok szerinti közzététele.
Végrehajtás:
A 2020. évi közbeszerzési terv mindkét szervezet esetében 2020. március 30-án
közzétételre került és folyamatosan elérhető bárki számára.
Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi
hatáskört gyakorolva hozott 2/2020. (III. 27.) határozata:
Végrehajtási határidő: 2020. április 15. – a végrehajtáshoz kapcsolódó
jognyilatkozatok és intézkedések megtételére
Végrehajtásért felelős: Jegyző
Feladat:
1-2.: A Dombóvári Vízmű Kft.-nek a "Dombó Pál" Lakásépítő és Fenntartó Szövetkezet
felé fennálló tartozásának átvállalásáról szóló szerződés megkötése, az Árpád utca 2-6.
szám alatti lakóház megsüllyedésével kapcsolatos kártérítés és a felmerült költségek
megfizetése két egyenlő részletben 2020. június 30. és 2020. december 31. napjáig, az
ezekkel kapcsolatos megállapodások megkötése.

3.: A Dombóvári Vízmű Kft. társasági szerződése – pótbefizetés lehetővé tételére
irányuló – módosításának, elfogadása esetén pedig a pótbefizetés kezdeményezése a
Vízmű Kft. taggyűlésén.
Végrehajtás:
A megállapodások tervezete elkészült, az aláírásra várhatóan május első hetében kerül
sor, ezért javaslom a határidő meghosszabbítását 2020. május 15-ig.
Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi
hatáskört gyakorolva hozott 6/2020. (III. 27.) határozata:
Végrehajtási határidő: 2020. április 15.
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Feladat:
1.: A Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási
megállapodása módosításának és az egységes szerkezetű megállapodásnak az aláírása a
gyermekjóléti szolgálat ellátási területének Attala és Csikóstőttős községek
közigazgatási területére történő kiterjesztése miatt.
2-3.: A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás ellátásával összefüggésben
hozzájárulás biztosítása a 2020. évi feladatellátáshoz a Kapos-menti Terület- és
Vidékfejlesztési Társulás részére, az erről szóló megállapodás aláírása.
Végrehajtás:
1.: Az aláírás megtörtént.
2-3.: A megállapodás tervezete elkészült, aláírására májusban kerül sor, ezért javaslom
a határidő meghosszabbítását 2020. május 31-ig.
Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi
hatáskört gyakorolva hozott 7/2020. (III. 27.) határozata:
Végrehajtási határidő: 2020. március 31. – a szerződésmódosítás aláírására
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Feladat:
A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött kegyeleti közszolgáltatási
szerződés 2024. december 31-ig történő meghosszabbítása a köztemetők üzemeltetési
feladatainak ellátására.
Végrehajtás:
A közszolgáltatási szerződés tervezete elkészült, aláírása 2020. május 15. napjáig
megtörténik, ezért ennek megfelelően javaslom a határidő meghosszabbítását.
Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi
hatáskört gyakorolva hozott 8/2020. (III. 27.) határozata:
Végrehajtási határidő: 2020. április 20. – a pályázati felhívás megjelentetésére
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Feladat:
A Lucza hegyi utcánál található rekultivált szemétlerakó telephez kapcsolódó területek,
illetve a hozzá kapcsolódó magánút értékesítésére irányuló pályázati felhívás
jóváhagyása és közzététele.
Végrehajtás:
A pályázati felhívás kiírása megtörtént. Beadási határidő: 2020. április 30.

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi
hatáskört gyakorolva hozott 9/2020. (III. 27.) határozata:
Végrehajtási határidő: 2020. április 20. – a pályázati felhívás megjelentetésére
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Feladat:
A Dombóvár, Hunyadi tér 2. szám alatti épületben található helyiség értékesítésére
irányuló pályázati felhívás jóváhagyása és közzététele.
Végrehajtás:
A pályázati felhívás kiírása megtörtént. A beadási határidő 2020. április 24-én járt le,
egy érvényes pályázat érkezett.
Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi
hatáskört gyakorolva hozott 10/2020. (III. 27.) határozata:
Végrehajtási határidő: 2020. április 20. – a pályázati felhívás megjelentetésére
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Feladat:
A Dombóvár, Köztársaság utcai 4637 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére irányuló pályázati
felhívás jóváhagyása és közzététele.
Végrehajtás:
A pályázati felhívás kiírása megtörtént. Beadási határidő: 2020. április 30.
Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi
hatáskört gyakorolva hozott 11/2020. (III. 27.) határozata:
Végrehajtási határidő: 2020. április 20. – a pályázati felhívás megjelentetésére
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Feladat:
A Dombóvár, Gunarasi út mellett található 4583 hrsz.-ú, szántó megnevezésű ingatlan
telekalakítással létrejövő 1 ha 900 m2 nagyságú terület értékesítésére irányuló pályázati
felhívás jóváhagyása és közzététele.
Végrehajtás:
A pályázati felhívás kiírása megtörtént. Beadási határidő: 2020. május 5.
Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi
hatáskört gyakorolva hozott 12/2020. (III. 27.) határozata:
Végrehajtási határidő: 2020. április 20. – a pályázati felhívás megjelentetésére
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Feladat:
A Bajcsy-Zsilinszky utca 2/a. szám alatti volt gimnáziumi kollégium értékesítésére
irányuló ismételt pályázati felhívás jóváhagyása és közzététele a módosított induló
licitárral.
Végrehajtás:
A pályázati felhívás kiírása megtörtént. Beadási határidő: 2020. május 5.

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi
hatáskört gyakorolva hozott 13/2020. (III. 27.) határozata:
Végrehajtási határidő: 2020. április 20. – az ajánlat közlésére
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Feladat:
A Gyár utca 16. szám alatti üzlethelyiség értékesítése érdekében ajánlat közlése az
ingatlan bérlője felé, az ajánlat elfogadása esetén szerződéskötés.
Végrehajtás:
Az ajánlat közléséről szóló tájékoztató levél elkészült, de még aláírás alatt van, így
szerződéskötésre nem kerülhetett sor. Javaslom a határidő meghosszabbítását 2020.
május 31-ig.
Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi
hatáskört gyakorolva hozott 14/2020. (III. 27.) határozata:
Végrehajtási határidő: 2020. április 20. – a pályázati felhívás megjelentetésére
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Feladat:
A nyergesi tó melletti, 6506 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére irányuló pályázati felhívás
jóváhagyása és közzététele.
Végrehajtás:
A pályázati felhívás kiírása megtörtént. Beadási határidő: 2020. április 29.
Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi
hatáskört gyakorolva hozott 15/2020. (III. 27.) határozata:
Végrehajtási határidő: azonnal – a Tolna Megyei Rendőrkapitányság tájékoztatására
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Feladat:
A Tolna Megyei Rendőrkapitányság tájékoztatása dr. Bognár Szilveszter r. ezredesnek
a Dombóvári Rendőrkapitányság vezetői feladatai ellátására szóló megbízásának
támogatásáról.
Végrehajtás:
A Tolna Megyei Rendőrkapitányság tájékoztatása a kinevezéssel kapcsolatban
megtörtént.
Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi
hatáskört gyakorolva hozott 16/2020. (III. 27.) határozata:
Végrehajtási határidő: 2020. április 1. – a működési rend közzétételére
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Feladat:
A Dombóvári Termelői Piac módosított működési rendjének a helyben szokásos módon
történő közzététele.
Végrehajtás:
A módosított működési rend közzétételre került a város honlapján.

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi
hatáskört gyakorolva hozott 18/2020. (III. 27.) határozata:
Végrehajtási határidő: 2020. április 3. – a közlemény közzétételére
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Feladat:
Az önkormányzat által fenntartott Dombóvári Százszorszép Óvodába és Dombóvári
Szivárvány Óvodába a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozás módjáról és
időpontjáról szóló közlemény megjelentetése.
Végrehajtás:
A végrehajtásra nem volt lehetőség, miután a koronavírus terjedése miatt kihirdetett
veszélyhelyzetre tekintettel a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások
rendjére az emberi erőforrások minisztere egyedi eljárási szabályokat határozott meg a
7/2020. (III. 25.) EMMI határozatában annak érdekében, hogy a beíratásokra minél
inkább személyes találkozás nélkül kerüljön sor. Az önkormányzati közlemény ennek
alapján került közzétételre.
Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi
hatáskört gyakorolva hozott 20/2020. (III. 27.) határozata:
Végrehajtási határidő: 2020. április 15. – a szerződésmódosítás aláírására
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Feladat:
A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön
lejáratának meghosszabbításáról szóló szerződésmódosítás aláírása.
Végrehajtás:
A szerződéstervezet még nem készült el, ezért javaslom a határidő meghosszabbítását
2020. május 31-ig.
Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi
hatáskört gyakorolva hozott 21/2020. (III. 27.) határozata:
Végrehajtási határidő: 2020. április 15. – a szerződésmódosítás aláírására
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Feladat:
A Hamulyák Közalapítvány részére nyújtott kölcsön lejáratának meghosszabbításáról
szóló szerződésmódosítás aláírása.
Végrehajtás:
A szerződéstervezet még nem készült el, ezért javaslom a határidő meghosszabbítását
2020. május 31-ig.
Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi
hatáskört gyakorolva hozott 22/2020. (III. 27.) határozata:
Végrehajtási határidő: 2020. április 15. – a szerződésmódosítások aláírására
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Feladat:
A Dombó-Land Térségfejlesztő Kft. részére nyújtott tagi kölcsönök lejáratának
meghosszabbításáról szóló szerződésmódosítások aláírása.
Végrehajtás:

A szerződéstervezetek még nem készültek el, ezért javaslom a határidő
meghosszabbítását 2020. május 31-ig.
Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi
hatáskört gyakorolva hozott 23/2020. (III. 27.) határozata:
Végrehajtási határidő: 2020. április 15. – a szerződésmódosítások aláírására
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Feladat:
A Tinódi Ház Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön, valamint visszatérítendő
támogatás lejáratának meghosszabbításáról szóló szerződésmódosítások aláírása.
Végrehajtás:
A szerződéstervezetek még nem készültek el, ezért javaslom a határidő
meghosszabbítását 2020. május 31-ig.
Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi
hatáskört gyakorolva hozott 28/2020. (III. 27.) határozata:
Végrehajtási határidő: 2020. április 6. – a pályázat benyújtásához szükséges
nyilatkozatok megtételére
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport
Feladat:
A Gólyavár területén a régészeti feltárás folytatása érdekében a Magyar Tudományos
Akadémia által benyújtásra kerülő, „A dombói vár 2020. évi régészeti kutatása” című
pályázatához szükséges nyilatkozatok megtétele, sikeres pályázat esetén az önerő
biztosítása legfeljebb 860.000,- Ft erejéig.
Végrehajtás:
A pályázat beadásához szükséges jognyilatkozatok kiadásra kerültek.
Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi
hatáskört gyakorolva hozott 29/2020. (III. 27.) határozata:
Végrehajtási határidő: a döntést követő három munkanapon belül az eredményről való
tájékoztatás tekintetében
Végrehajtásért felelős: Jegyző
Feladat:
Az ajánlattevők tájékoztatása a villamos energia beszerzésére lefolytatott közbeszerzési
eljárás eredményéről.
Végrehajtás:
Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés 2020. március 27-én kiküldésre került az
EKR-ben, a szerződéseket a felek 2020. április 7-én aláírták. Az eljárás eredményéről
szóló tájékoztató a Közbeszerzési Értesítő 2020. április 22-i 78. száma 6921/2020
hirdetményeként megjelent, ezzel az eljárás hivatalosan is lezárult.

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi
hatáskört gyakorolva hozott 30/2020. (III. 27.) határozata:
Végrehajtási határidő: azonnal – az eredményről való tájékoztatás tekintetében
Végrehajtásért felelős: Jegyző
Feladat:
Az ajánlattevők tájékoztatása a Helytörténeti Gyűjtemény fejlesztésére irányuló
kivitelezési munkálatok elvégzésére lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről.
Végrehajtás:
Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzés 2020. március 30-án kiküldésre került. A
szerződéskötés mindkét ajánlati rész tekintetében 2020. április 7-én megtörtént.
Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi
hatáskört gyakorolva hozott 31/2020. (III. 27.) határozata:
Végrehajtási határidő: azonnal – az eredményről való tájékoztatás tekintetében
Végrehajtásért felelős: Jegyző
Feladat:
Az ajánlattevők tájékoztatása az önkormányzati zöldterületek kaszálási munkálatainak
elvégzésére lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről.
Végrehajtás:
Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzés 2020. március 30-án kiküldésre került. A
szerződéskötés mindkét ajánlati rész tekintetében 2020. április 7-én megtörtént.
Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi
hatáskört gyakorolva hozott 32/2020. (III. 27.) határozata:
Végrehajtási határidő: azonnal – az eredményről való tájékoztatás tekintetében
Végrehajtásért felelős: Jegyző
Feladat:
Az ajánlattevők tájékoztatása a városi közutak kátyúzási munkálatainak elvégzésére
lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről.
Végrehajtás:
Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzés 2020. március 30-án kiküldésre került. A
szerződéskötés 2020. április 9-én megtörtént.

I. Határozati javaslat
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóról
Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során:
1. elfogadja
a) a lejárt végrehajtási határidejű 215/2018. (V. 31.), 381/2018. (XI. 29.),
236/2019. (VII. 18.), 279/2019. (IX. 26.), 366/2019. (XI. 29.), 384/2019.
(XII. 18.), 385/2019. (XII. 18.), 386/2019. (XII. 18.), 15/2020. (I. 31.),
20/2020. (I. 31.), 24/2020. (I. 31.), 25/2020. (I. 31.), 28/2020. (I. 31.),
29/2020. (I. 31.), 35/2020. (II. 28.), 36/2020. (II. 28.), 39/2020. (II. 28.),
40/2020. (II. 28.), 41/2020. (II. 28.), 43/2020. (II. 28.), 44/2020. (II. 28.),
46/2020. (II. 28.), 47/2020. (II. 28.), 48/2020. (II. 28.) 1. pont, 51/2020.
(II. 28.), 52/2020. (II. 28.), 54/2020. (II. 28.), 55/2020. (II. 28.) Kt.
határozat, illetve
b) a veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott
1/2020. (III. 27.), 6/2020. (III. 27.) 1. pont, 8/2020. (III. 27.), 9/2020. (III.
27.), 10/2020. (III. 27.), 11/2020. (III. 27.), 12/2020. (III. 27.), 14/2020.
(III. 27.), 15/2020. (III. 27.), 16/2020. (III. 27.), 18/2020. (III. 27.),
28/2020. (III. 27.), 29/2020. (III. 27.), 30/2020. (III. 27.), 31/2020. (III.
27.), 32/2020. (III. 27.) polgármesteri határozat végrehajtásáról szóló
beszámolót.
2. az alábbi lejárt végrehajtási határidejű Kt., illetve a veszélyhelyzetben
képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott polgármesteri határozatok
végrehajtási határidejét a következők szerint meghosszabbítja:
2020. május 15-ig: 2/2020. (III. 27.), 7/2020. (III. 27.) polgármesteri határozat,
2020. május 31-ig: 349/2019. (XI. 29.), 350/2019. (XI. 29.), 351/2019. (XI. 29.),
392/2019.(XII. 18.), 11/2020. (I. 31.), 37/2020.(II. 28.),
38/2020. (II. 28.) Kt. határozat, valamint a 6/2020. (III. 27.),
13/2020. (III. 27.), 20/2020. (III. 27.), 21/2020. (III. 27.),
22/2020. (III. 27.), 23/2020. (III. 27.) polgármesteri
határozat,
2020. június 30-ig: 85/2019. (III. 7.), 287/2019. (IX. 26.), 303/2019. (X. 10.),
48/2020. (II. 28.), 49/2020. (II. 28.) Kt. határozat,
2020. július 31-ig: 230/2018. (V. 31.) Kt. határozat,
2020. augusztus 31-ig: 393/2018. (XII. 10.), 185/2019. (V. 30.), 219/2019.
(VI. 27.), 251/2019. (VIII. 29.), 367/2019. (XI. 29.)
Kt. határozat,
2020. szeptember 30-ig: 133/2019. (IV. 25.) Kt. határozat,
2020. december 31: 292/2019. (IX. 26.) Kt. határozat.

3. a 262/2019. (IX. 12.), a 19/2020. (I. 31.) Kt. határozatot, valamint a 301/2018.
(VIII. 30.) Kt. határozat 1. és 2. pontját visszavonja.
Tájékoztatások
Polgármesteri szabadság igénybevétele
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése
alapján tájékoztatást adok arról, hogy 2020. február 21-én 1 nap szabadságot vettem
igénybe.
Tájékoztatás a
megszűnéséről

gyermekétkeztetéssel

összefüggő

szerződéses

kapcsolat

A gyermekétkeztetést végző Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet és a
szociális étkeztetést ellátó Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény nyílt
közbeszerzési eljárás nyomán 2019. június 13-án kötött a tejtermékekre szállítási
szerződést az IMMOFIX Kereskedelmi Kft-vel. A szerződés határozott időre jött létre,
2019. július 1-től 12 hónapos időszakra szólt. A szállítandó áruk mennyisége, a szállítási
feltételek az ajánlati dokumentációban szerepeltek. Az egységárak csak
szerződésmódosítással voltak módosíthatóak. A szerződés kizárólag rendkívüli
felmondással volt megszüntethető, súlyos szerződésszegés esetén. A szerződés 7. pontja
alapján súlyos szerződésszegést követ el a szállító, ha bármely termék szállítása a
szerződés részét képező dokumentációban megadott ütemezéshez képest egymást
követő 3 alkalommal kimarad vagy nem megfelelő minőségű.
A szállítással kapcsolatban több alkalommal minőségi és mennyiségi kifogás merült fel,
a megrendelt árukat a főzőkonyhák időben nem kapták meg, így a jóváhagyott étlap
szerint a gyermekétkeztetés nem volt biztosított. A szállítási feltételekre az
élelmezésvezetők több alkalommal felhívták a szállító figyelmét, majd a cég kérte a
szállítás időpontjának és gyakoriságának módosítását, illetve a szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetését. Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató
Szervezet a szerződés megkötése óta elmúlt időszakban bekövetkezett áremelések miatt
a szerződés megszüntetését nem tartotta indokoltnak. A szállítás időpontjának
elfogadása ellenére a kért termékek nem érkeztek meg a főzőkonyhákra, majd a cég a
szerződés feltételeitől eltérően felmondta a szerződést. A társaság figyelmét felhívtuk a
kötbérfizetésre és az okozott kár megtérítésére is, de a továbbiakban sem szállított
terméket. Az étkezéshez szükséges tejtermékek sürgős beszerzése miatt átmeneti
időszakra a Halker Kft-től (Balatonboglár, Klapka utca 14.) kértünk ajánlatot, valamint
előkészítettük a beszerzési eljárást a 2020. április 1- június 30. közötti időszakra. A
kihirdetett veszélyhelyzet miatt a nevelési-oktatási intézményekben elrendelt rendkívüli
szünet és a digitális tanrend miatti távoktatás következtében a gyermekétkeztetésben
résztvevők száma jelentősen, az addigi létszám hatodára csökkent. A veszélyhelyzet
miatt a szükséges termékek köre és összetétele folyamatosan módosul, bizonytalanná
vált, emiatt a következő negyedévre a beszerzési eljárás nem indult el, várhatóan az
időszakra a tejtermékek ára nem éri el a beszerzési értékhatárt.

Döntést igénylő, kisebb jelentőségű ügyek
A Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium térkövezésének támogatása
A Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium igazgatója, Dr. Szenyéri Zoltán levelében
(melléklet) arról tájékoztatott, hogy az iskola fenntartója, a Tamási Tankerületi Központ
egy igen költséges, ugyanakkor a praktikusságot tekintve, továbbá esztétikai
szempontból is jelentős beruházást tervez: a gimnázium udvarán szeretnének
térkövezési munkálatokat végrehajtani.
A beruházást mintegy 6,5 millió forintból lehetne megvalósítani. A költségek fedezetét
az összeg nagyságára való tekintettel több forrásból lehetséges biztosítani. Az előzetes
tájékoztatás szerint a Tamási Tankerületi Központ 1,5-1,7 millió forinttal tudja
támogatni a beruházást, Dombóvár Város Önkormányzatától 500.000 forint összegű
támogatására lenne szükség. A fennmaradó részt a Dombóvári Illyés Gyula
Gimnáziumért Alapítvány, valamint a Dombóvári Gimnázium Öregdiák Egyesülete
elnevezésű civil szervezet biztosítaná.
A középiskola a koronavírus járvány terjedése miatt elrendelt veszélyhelyzet
következtében nem tudta magtartani az idei évi jótékonysági bálját, így az ott
megszerezhető bevételtől elesett.
A tervezett munkálatok tovább szépítenék a közelmúltban felújításon átesett
gimnáziumi épületet, így javaslom az igazgató úr kérelmét támogatni az igényelt teljes
összeg biztosításával a Dombóvári Gimnázium Öregdiák Egyesülete számára.
II. Határozati javaslat
a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium térkövezésének támogatásáról
Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntést
hozza:
Dombóvár Város Önkormányzata a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium térkövezésével
kapcsolatos beruházáshoz 500.000,- Ft-tal járul hozzá. A támogatást Dombóvár Város
Önkormányzata 2020. évi költségvetésének 106. Önkormányzat II. Alcím III. Dologi
kiadások 1. Polgármesteri keret című kiadási előirányzatának terhére biztosítja.
A Dombóvári Gimnázium Öregdiák Egyesülete civil szervezettel kötendő támogatási
szerződés tartalmát Dombóvár Város Polgármestere hagyja jóvá.
Határidő: 2020. május 31. – a támogatási szerződés megkötésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda

Hozzájárulás a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény által használt,
javításra szoruló gépjármű értékesítéséhez
A Dombóvári ESZI a feladatai ellátásához több kisbuszt is igénybe vesz, amelyek napi
szinten vannak használatban. Külön jármű kell a tanyagondnoki szolgálatnak, valamint
külön a támogató szolgálatnak, két jármű a nappali ellátást igénybe vevőket szállítja,
egy pedig az ételszállítást végzi. A Dombóvári ESZI üzembentartója egy olyan
járműnek is, amit a fenntartóváltás óta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Gondviselés Háza Arany Sziget Idősek Otthona birtokában van (a mosnivalók szállítását
végzi vele). Az Egyesület jelezte, hogy meg kívánja azt vásárolni; a közúti közlekedési
nyilvántartásba bejegyzett tulajdonos a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal, így
az eladásban a Dombóvári ESZI-nek nincs szerepe. Ha a Szeretetszolgálat vissza is adná
az autót, azt az intézmény korlátozottan tudná csak használni, mivel személy- és
ételszállításra a jelen állás szerint nem alkalmas. A Dombóvári ESZI által használt öt
jármű közül kettőnek a bejegyzett tulajdonosa maga az intézmény (ettől függetlenül
ezek az ingóságok is a dombóvári önkormányzat vagyonának minősülnek), az egyik
járműé (Opel) a dombóvári önkormányzat (2017 óta használja a Dombóvári ESZI),
egyet (Ford) a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat bocsátott az intézmény
rendelkezésére 2015-ben, egyet pedig a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
(Renault) tavaly decemberben ideiglenes jelleggel. A Hivatal az akkori intézményvezető
kérésére adta kölcsön az intézménynek a járművet, mivel a korábban használt jármű
javíttatása rendkívül költséges lett volna. A használhatatlanná vált jármű (Fiat Ducato)
kapcsán annak értékesítése, vagy ha pedig ez nem lehetséges, a forgalomból való
kivonása javasolt. A társulási megállapodás szerint az intézmény által a Dombóvárt
érintő feladatellátásban használt vagyontárgyak Dombóvár Város Önkormányzatának
tulajdonát képezik, így az értékesítéshez, autóbontóba való elvitelhez szükséges az
önkormányzat hozzájárulása. Ezt az intézmény fenntartója részéről már rendelkezésre
áll.
III. Határozati javaslat
a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény által használt, javításra
szoruló gépjármű elidegenítéséhez való hozzájárulásról
Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntést
hozza:
Dombóvár Város Polgármestere hozzájárul, hogy a Dombóvári Szociális és
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás fenntartásában álló Dombóvári Egyesített
Humán Szolgáltató Intézmény értékesítse, annak sikertelensége esetén pedig selejtezze
le és vonassa kis a forgalomból a gépjármű-nyilvántartás szerint a tulajdonát képező,
használt és javításra szoruló Fiat Ducato típusú gépjárművet. Az intézmény az
értékesítésből eredő bevételt az alapító okirata szerinti feladataihoz kapcsolódó
eszközfejlesztésre fordíthatja.

A Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda használatába adott,
feleslegessé vált eszközök leselejtezése
A Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegyéje 2016-ban kereste meg Dombóvár
Város Önkormányzatát az akkor még önkormányzati fenntartású Dombóvári
Szivárványi Óvoda és Bölcsőde Erzsébet Óvodai Tagintézménye fenntartásának
átvétele iránt abból az indíttatásból, hogy bővítse intézményhálózatát és a területén élő
családok számára minél közelebb biztosítsa a katolikus óvodai neveléshez való
hozzáférést. A kezdeményezést – az érintett szülők és óvodai dolgozók támogatásától
övezve – a dombóvári önkormányzat pozitívan fogadta, melynek eredményeként 5 évre
szóló köznevelési szerződés megkötésére került sor. Az önkormányzat a feladatellátást
szolgáló ingó és ingatlan vagyonra haszonélvezeti jogot biztosított. Az ingók
tekintetében úgy szól a szerződés, hogy az Egyházmegye, illetve az általa létrehozott
óvoda köteles a jó gazda gondosságával eljárni, amennyiben valamely ingóság
megsemmisül, elvész vagy javíthatatlanul elhasználódik köteles azt pótolni és a
szerződés megszűnésének időpontjában az átvételkori paraméterekkel megegyező
mennyiségileg és minőségileg azonos fajtájú és számú ingóságot köteles
visszaszolgáltatni az Önkormányzat részére.
Az óvoda az elmúlt évben belső felújításon esett át és új eszközökkel is gazdagodtak,
így egyes önkormányzati tulajdonú régi tárgyakra (bútorok, játékok, kisebb elavult
műszaki és konyhai cikkek) nincs szükségük. Ezeket az önkormányzati óvodák vezetői
is megszemlélték, de nincs olyan holmi, ami használható lenne, így ezek leselejtezése
indokolt.

IV. Határozati javaslat
a Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda számára feleslegessé
vált önkormányzati tulajdonú ingóságok leselejtezése
Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntést
hozza:
Dombóvár Város Polgármestere hozzájárul, hogy a Pécsi Egyházmegye
haszonélvezetébe adott és fenntartásába tartozó Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet
Katolikus Óvoda által használt, az óvodai feladatellátáshoz feleslegessé vált
önkormányzati tulajdonú ingóságok kikerüljenek a Pécsi Egyházmegye
haszonélvezetéből, és azok az önkormányzat részéről leselejtezésre kerüljenek. A
leselejtezett eszközök elszállításáról Dombóvár Város Önkormányzata gondoskodik.

Határidő: 2020. június 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Pintér Szilárd
polgármester

