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Beszámoló a 2020. június 15-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

173/2018. (IV. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. július 31. - a 

kosárlabdacsarnok világításának felújítására 

Hosszabbítva: 2019. december 31., 2020. május 31. 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat: 

A Szuhay Sportcentrum kosárlabdacsarnok világításának teljes felújítása, új eszközök 

felszerelése, telepítése és beüzemelése. 

Végrehajtás: 

A kivitelezésre lefolytatott beszerzési eljárás nyertesével a Dombóvári Kosárlabda 

Suli Közhasznú Egyesület a vállalkozási szerződést megkötötte. A beruházás 

folyamatban van, várhatóan június végén befejeződik. 

 

217/2019. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. augusztus 31. – a 

beszerzési eljárás lefolytatására 

Hosszabbítva: 2019. október 15., 2020. május 31. 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat:  

A Gesztenyefa utca csapadékvíz-elvezetésének helyreállításához és a Buzánszky Jenő 

utca csapadékvíz-elvezetésének megfelelő kialakításához szükséges, a kivitelező 

kiválasztására irányuló beszerzési eljárás lefolytatása. 

Végrehajtás: 

A beszerzési eljárás lefolytatása még nem történt meg, kérem a határidő 

meghosszabbítását 2020. december 31-ig. 

 
242/2019. (VII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. november 30. – a 

pótbefizetésre 

Hosszabbítva: 2020. január 31., 2020. április 30., 2020. május 31. 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 

Feladat:  

A Dombó-Land Kft. részére a TOP-4.3.1-15-TLI-2016-00002 és a TOP-4.3.1-15-

TLI-2016-00004 azonosító számú projekthez kapcsolódó nettó 1.792.614 Ft és nettó 

5.679.984 Ft összegű pótbefizetés teljesítésével kapcsolatos intézkedések megtétele. 

Végrehajtás: 

A pótbefizetés még nem történt meg, kérem a határidő meghosszabbítását 2020. július 

31-ig. 

 

273/2019. (IX. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. október 15. – a 

véleményeztetés lefolytatására 

Hosszabbítva: 2019. december 31., 2020. május 31. 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat:  

A Dombóvár településrendezési eszközeinek módosítására irányuló, az újdombóvári 

és a tüskei városrészt érintő kezdeményezéseket megalapozó közlekedési és 
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területfelhasználási tanulmánytervben foglalt elképzelések véleményeztetése az 

érintett ingatlantulajdonosokkal, illetve a területen élőkkel. 

Végrehajtás: 

A 366/2019. (XI. 29.) Kt. határozattal döntés született a településrendezési eszközök 

újabb felülvizsgálatáról. A közlekedési és területfelhasználási tanulmánytervben 

foglalt elképzelések véleményeztetését célszerű az ehhez kapcsolódó előzetes 

tájékoztatási, majd véleményezési szakaszban elvégezni, ezért javaslom a határozat 2. 

pontjának visszavonását. 

 

349/2019. (XI. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. december 31. 

Hosszabbítva: 2020. február 29., 2020. május 31. 

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 szerződés aláírása az ülés napjáig megtörténik. 

 
350/2019. (XI. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. december 31. 

Hosszabbítva: 2020. február 29., 2020. május 31. 

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 szerződés aláírása az ülés napjáig megtörténik. 

3.: A faanyag elszállítása megtörtént. 

 

359/2019. (XI. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. december 31. 

Hosszabbítva: 2020. február 29., 2020. május 31. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat:  

Megállapodás megkötése a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társuláshoz 

kapcsolódó munkaszervezeti feladatok ellátásában történő együttműködés érdekében. 

Végrehajtás: 

A megállapodás kapcsán még szükség van egyeztetésekre, erre tekintettel kérem a 

határidő meghosszabbítását 2020. július 31-ig. 
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380/2019. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. május 31. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A Kaposszekcsői Ipari Park és Logisztikai Központ Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén Tóth Zoltán képviselő 

felügyelőbizottsági taggá választásának képviselete.   

Végrehajtás: 

A cégnél a veszélyhelyzet miatt nem volt taggyűlés, ezért kérem a határidő 

meghosszabbítását 2020. szeptember 30-ig. 

 

392/2019. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. január 31. - a 

kötelezettségvállalások megtételére 

Hosszabbítva: 2020. március 15., 2020. május 31. 

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 kötelezettségvállalások megtétele megtörtént. 

 

5/2020. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. május 31. – a beruházás 

megvalósítására 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat:  

A Dombóvári Helytörténeti Gyűjteményt érintő beruházás és fejlesztés megvalósítása 

érdekében a kivitelezésre irányuló feltételes beszerzési eljárás megindítása, a fedezet 

(önkormányzatnak biztosított támogatás) rendelkezésre állása esetén a beruházás 

megvalósítása. 

Végrehajtás: 

A szükséges fedezettel az önkormányzat két forrásból rendelkezik, beszerzési eljárás 

nyertesével a szerződés aláírásra került, a munkák folyamatban vannak, várhatóan 

július végén fejeződik be a beruházás. 

 
11/2020. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. február 29. 

Hosszabbítva: 2020. május 31. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat:  

A dombóvári települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött, módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodások aláírása. 

Végrehajtás: 

A megállapodások aláírása az ülés napjáig megtörténik. 
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37/2020. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. március 31. 

Hosszabbítva: 2020. május 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 még egyeztetés alatt áll, kérem a határidő meghosszabbítását 

2020. július 31-ig. 

 

38/2020. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. március 31. 

Hosszabbítva: 2020. május 31. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat:  

A Tinódi Ház Nonprofit Kft.-vel a közművelődési feladatellátásának 2020. évi 

támogatásáról szóló megállapodás aláírása. 

Végrehajtás: 

A Kft. a döntés szerinti finanszírozást kapja. 

 

43/2020. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:  

2020. május 31. - a becsült kivitelezési költségek képviselő-testület elé terjesztésére 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetései Iroda 

Feladat:  

A határozatban szereplő önkormányzati bérlakások felújításának becsült kivitelezési 

költségei képviselő-testület elé terjesztése. 

Végrehajtás: 

A veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva május végén hoztam 

döntést az önkormányzati bérlakások további felújításáról. 

 
Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 4/2020. (III. 27.) határozata: 

Végrehajtási határidő: 2020. április 30. – a pályázat benyújtására 

Hosszabbítva: 2020. június 15. 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

Feladat: 

Pályázat benyújtása a TOP-4.1.1-15 kódszámú, Egészségügyi alapellátás 

infrastrukturális fejlesztése című felhívásra a Szabadság utca 2. szám alatti 

rendelőépület felújítása érdekében. 

Végrehajtás: 

A pályázat benyújtása megtörtént. 
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Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 6/2020. (III. 27.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. április 15. 

Hosszabbítva: 2020. május 31. 

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.: A társulási megállapodás aláírásra került. 

2-3.: A megállapodás aláírására egyelőre nem került sor, kérem a határidő 

meghosszabbítását 2020. július 31-ig. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 13/2020. (III. 27.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. április 20. – az ajánlat közlésére 

Hosszabbítva: 2020. május 31. 

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: 

A kiküldött ajánlatott a bérlő elfogadta, a szerződéskötéshez szükséges a társasház 

alapító okiratának módosítása, melyet 2020. június 5-én megrendeltünk. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 20/2020. (III. 27.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. április 15. – a szerződésmódosítás aláírására 

Hosszabbítva: 2020. május 31. 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat: 

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön 

lejáratának meghosszabbításáról szóló szerződésmódosítás aláírása. 

Végrehajtás: 

A kölcsönszerződés módosítását mindkét fél aláírta. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 21/2020. (III. 27.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. április 15. – a szerződésmódosítás aláírására 

Hosszabbítva: 2020. május 31. 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
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Feladat: 

A Hamulyák Közalapítvány részére nyújtott kölcsön lejáratának meghosszabbításáról 

szóló szerződésmódosítás aláírása. 

Végrehajtás: 

A kölcsönszerződés módosítását mindkét fél aláírta. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 22/2020. (III. 27.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. április 15. – a szerződésmódosítások aláírására 

Hosszabbítva: 2020. május 31. 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat: 

A Dombó-Land Térségfejlesztő Kft. részére nyújtott tagi kölcsönök lejáratának 

meghosszabbításáról szóló szerződésmódosítások aláírása. 

Végrehajtás: 

A kölcsönszerződések módosítását mindkét fél aláírta. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 23/2020. (III. 27.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. április 15. – a szerződésmódosítások aláírására 

Hosszabbítva: 2020. május 31. 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat: 

A Tinódi Ház Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön, valamint visszatérítendő 

támogatás lejáratának meghosszabbításáról szóló szerződésmódosítások aláírása. 

Végrehajtás: 

A kölcsönszerződések módosítását mindkét fél aláírta. 

 
Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 34/2020. (IV. 30.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. május 31. – a támogatási szerződés megkötésére 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat: 

A Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium udvarának térkövezésével kapcsolatos 

beruházás támogatása céljából támogatási szerződés megkötése a Dombóvári 

Gimnázium Öregdiák Egyesületével. 

Végrehajtás: 

A támogatási szerződés megkötése még nem történt meg, kérem a határidő 

meghosszabbítását 2020. június 30-ig. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 42/2020. (IV. 30.) határozata:  

Végrehajtási határidő:  

1.: 2020. május 15. – a közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására 

Hosszabbítva: 2020. június 15. 

2.: 2020. június 15. – a 4. pontban szereplő ellentételezés megfizetésére 
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Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda – 1. pont; Pénzügyi Iroda – 2. pont 

Feladat: 

1.: A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási 

szerződés módosítása a nem hatósági jellegű városgondnoki közfeladatok ellátása és a 

korábban megállapított ellentételezés összegének módosítása érdekében. 

2.: A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. korábbi ügyvezetője számára 

kifizetett 1.200.000,- Ft összegű jutalomnak megfelelő ellentételezés megfizetése a 

cég részére. 

Végrehajtás: 

1.: A közszolgáltatási szerződés módosítása folyamatban van, kérem a határidő 

meghosszabbítását 2020. július 15-ig. 

2.: Az ellentételezés megfizetése megtörtént. 

 
Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 44/2020. (IV. 30.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. május 31. – az eljárás megindítására 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat: 

Közbeszerzési eljárás megindítása a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó ételelőállítási 

feladatok ellátására. 

Végrehajtás: 

A közbeszerzési eljárás előkészítés alatt van, az elindításához szükséges EKR 

rendszerhasználati díjat befizette az önkormányzat. Javaslom a határidő 

meghosszabbítását 2020. július 15-ig. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 54/2020. (V. 29.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. június 5. – a beszámoló továbbítására 

Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 

Feladat: 

Az önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatellátásának 2019. évi 

átfogó értékeléséről szóló beszámoló továbbítása a Tolna Megyei Kormányhivatal 

részére. 

Végrehajtás:  

A beszámoló megküldése a Tolna Megyei Kormányhivatal részére megtörtént. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 57/2020. (V. 29.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. június 10. - a Termál u. 5. szám alatti ingatlannál a 

munkálatok megrendelésére 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat: 

A Termál u. 5. szám alatti ingatlannál az ivóvízvezetékek cseréjének megrendelése. 

Végrehajtás: 

Az ivóvízvezetékek cseréjének megrendelése megtörtént. 
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Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 59/2020. (V. 29.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. június 5. – a támogatási szerződés aláírására 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

Támogatási szerződés megkötése a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzattal 

a Nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2020. évi 

költségvetési támogatása megnevezésű felhívásra benyújtott pályázatához 

kapcsolódóan a Német Közösségi Háznál árkád kialakítására. 

Végrehajtás: 

A nemzetiségi önkormányzat a pályázatot benyújtotta, a szerződés aláírása az ülés 

napjáig megtörténik. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 60/2020. (V. 29.) határozata:  

Végrehajtási határidő: azonnal - a szabályzat közzétételére 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat: 

Az önkormányzat 2020. június 1-jétől hatályos módosított Közbeszerzési 

Szabályzatának közzététele a www.dombovar.hu honlapon. 

Végrehajtás: 

A módosított szabályzat az önkormányzat honlapján közzétételre került. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 63/2020. (V. 29.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. június 1. – a tervezők tájékoztatására 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat: 

A tervezők tájékoztatása arról, hogy Dombóvár Város Önkormányzata egyetért a 

Siófok-Tamási-Dombóvár-Orfű-Pécs kerékpárút még hiányzó szakaszának 

fejlesztésével, továbbá a kerékpárút Dombóvár-Pécs közötti szakaszának 

tanulmánytervével és nyomvonalával. 

Végrehajtás: 

A tervezők tájékoztatása megtörtént. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 66/2020. (V. 29.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. június 15. – a megállapodás aláírására 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás 2020. július 1-jétől hatályos 

társulási megállapodásának aláírása. 

Végrehajtás: 

A megállapodást kézjegyemmel láttam el. 

 

http://www.dombovar.hu/
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Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 67/2020. (V. 29.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. június 15. – a kérelem beküldésére 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

Kérelem benyújtása az illetékes egészségügyi államigazgatási szervhez az 

egészségbiztosításból támogatott szájsebészeti járóbeteg szakellátás ellátási területe 

módosításának kezdeményezéséről az ellátás Dombóváron való biztosítása érdekében. 

Végrehajtás: 

A kérelem benyújtásra került. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 68/2020. (V. 29.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. június 3. - a bérleti szerződés megkötésére 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat: 

Bérleti szerződés megkötése a BURGENDOMB Kft.-vel a Balatonfenyvesi Ifjúsági 

Tábor üzemeltetési célú bérbeadására. 

Végrehajtás: 

A szerződés megkötésre került a Kft.-vel. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 69/2020. (V. 29.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. június 15. – 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: 

Az újabb pályázati felhívás jóváhagyása és közzététele az önkormányzat honlapján 

megtörtént. 
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A POLGÁRMESTER ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT 

DÖNTÉSEI 

(2020. május) 

 

 

Szociális ügyekben 
 

Települési támogatás:          

                          

-    Rendkívüli élethelyzetre/ természetbeni megállapítás            - 

     Elutasítás                                       - 

 

-    Rendkívüli élethelyzetre/ pénzbeli megállapítás                   72 

 Elutasítás   1 

 

-    Gyermek születésének támogatása 3 

       -    Temetési segély  5  

-    Lakásfenntartási támogatás  11 

- Bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása   - 

- Eü. Prevenciót és rehabilitációt szolgáló gyógyúszás            - 

- Eü. Prevenciót szolgáló védőoltások költs. megtérítése         - 

Költségeinek támogatása 

       -    Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény            10 

       -    Iskolakezdési támogatás              -      

       -    Utazási támogatás             2          

-    Környezettanulmány                                                      3 

-    Kiegészítő települési támogatás a  

     TOP-5.2.1-15 projektekhez kapcsolódóan            - 
 

 

Lakásügyekben: 

 

- Bérlőkijelölés   5  

- Lakásszerződés hosszabbítás   3   

- Szociális bérlakás igény nyilvántartásba vétel   3   

- Eljárás megszüntetése   0   

- Elutasítás   15   
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Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

10/2011. (III. 4.) rendelet 13. § (5) bekezdése alapján 

 

- A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat a Német Közösségi Ház déli 

oldalán, az önkormányzati közpark zöldterületével (3 cserje ültetése), illetve a 

terület elzárásával kapcsolatosan kért és kapott hozzájárulást.  

 

-   Az SMHV Energetika Kft. a Dombóvár, Ivanich u. 9. és a II. u. 5. szám alatti 

ingatlanok villamos energiával való ellátásának munkálataihoz kapott 

hozzájárulást az 1817 és a 3246 hrsz.-ú közterület megnevezésű ingatlanok 

kapcsán. 

 

- Nagy Sándor tervező kérésére a szőlőhegyi 7230 hrsz.-ú ingatlan 

ivóvízbekötésének tervezési és engedélyezései munkálataihoz kért és kapott 

hozzájárulást a 7283 hrsz.-ú kivett útként nyilvántartott ingatlanra 

vonatkozóan.  

 

- Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. tervezője a Gárdonyi u. 24., a 

Csokonai u. 76., a Hegyalja u. 4., az Alkonyat u. 3. és 28., az Erzsébet u. 14., a 

Pipacs u. 14., a IV. u. 10., a Fő u. 15., a Kisfaludy u. 32., Gesztenye u. 17., a 

Móra F. u. 21., a VII. u. 3., a Mikes u. 52., Babits u. 12. szám alatti 

ingatlanokkal kapcsolatban kért és kapott tulajdonosi és közútkezelői 

hozzájárulást a földgázbekötés tervezési munkálataihoz a 6278/1, 6410/43, 

6330, 5071, 329/2, 2563/2, 3162, 3368, 4192, 3073, 4018, 3007, 3857, 4300 

hrsz.-ú kivett közterületként és a 329/1 hrsz.-ú kivett járdaként nyilvántartott 

ingatlanok kapcsán. 

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről 

szóló 9/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdése alapján 

 

Jelzálogjog törléshez tulajdonosi hozzájárulás megadása: nem volt kérelem 
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A JEGYZŐ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEI 

(2020. május) 

 

 

Vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 2/2015.(I.30.) 

önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján: 
 

Alkalmi nyitvatartási engedély: nem érkezett kérelem 
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A BIZOTTSÁGOK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEI 

 

2020. május 

 

(A Bizottságok a veszélyhelyzetre tekintettel május hónapban nem tartottak ülést.) 
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I. Határozati javaslat 

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 

a) 173/2018. (IV. 26.), 349/2019. (XI. 29.), 350/2019. (XI. 29.), 392/2019. (XII. 

18.), 5/2020. (I. 31.), 11/2020. (I. 31.), 38/2020. (II. 28.), 43/2020. (II. 28.) Kt. 

határozat, illetve 

b) a veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 4/2020. 

(III. 27.), a 6/2020. (III. 27.) polgármesteri határozat 1. pontja, a 13/2020. (III. 

27.), a 20/2020. (III. 27.), a 21/2020. (III. 27.), a 22/2020. (III. 27.), a 23/2020. 

(III. 27.), a 42/2020. (IV. 30.) polgármesteri határozat 3. pontjának, továbbá a 

54/2020. (V. 29.), az 57/2020. (V. 29.), az 59/2020. (V. 29.), a 60/2020. (V. 

29.), a 63/2020. (V. 29.), a 66/2020. (V. 29.), a 67/2020. (V. 29.), a 68/2020. 

(V. 29.), a 69/2020. (V. 29.) polgármesteri határozat végrehajtásáról, valamint 

az átruházott hatáskörben 2020. májusában hozott döntésekről. 

 

2. az alábbi lejárt végrehajtási határidejű Kt., illetve veszélyhelyzetben képviselő-

testületi hatáskört gyakorolva hozott polgármesteri határozatok végrehajtási 

határidejét a következők szerint meghosszabbítja: 

 

2020. június 30-ig: 34/2020. (IV. 30.) polgármesteri határozat, 

2020. július 15-ig: 42/2020. (IV. 30.) polgármesteri határozat 1. pontja, a 

44/2020. (IV. 30.) polgármesteri határozat, 

2020. július 31-ig: 242/2019. (VII. 18.), 359/2019. (XI. 29.), 37/2020. (II. 28.) 

Kt. határozat, és a 6/2020. (III. 27.) polgármesteri határozat 

2-3. pontja,  

2020. szeptember 30-ig: 380/2019. (XII. 18.) Kt. határozat, 

2020. december 31-ig: 217/2019. (VI. 27.) Kt. határozat 

 

3.  a 273/2019. (IX. 26.) Kt. határozat 2. pontját visszavonja. 
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Tájékoztatás a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
 

 
Tájékoztatás a polgármester szabadságának igénybevételéről 

  

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) 

bekezdése alapján tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2020. június 11-

12 között 2 nap szabadságot vettem igénybe. 
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Döntést igénylő, kisebb jelentőségű ügyek 

 

Többletfedezet biztosítása a kórházi parkoló bővítését célzó beruházáshoz 

Közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárást folytattunk le a „Dombóvári Kórház melletti 

parkoló bővítése a II. ütem zúzalékos burkolattal történő megépítésével és a meglévő 

parkoló hasonló szintre történő felújításával” elnevezéssel. Az eljárás megindításakor 

az előzetes ajánlat alapján meghatározott becsült érték nettó 5.431.200,- Ft volt. Az 

eljárás megindítása előtt a Pénzügyi Iroda vezetője nyilatkozott a 3.000.000,- Ft 

fedezet rendelkezésre állásáról, amely Dombóvár Város Önkormányzata 2020. évi 

költségvetésében a 105 Önkormányzat VI. Beruházások 21. Kórházi parkoló 

kialakítás II. üteme jogcímkód alatt található. Ennek megfelelően az ajánlatok 

bontásának megkezdésekor ismertettük a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló 

fedezet összegét, 2.362.205,- Ft-ot. 

Az ajánlattételi határidő lejártáig két ajánlat érkezett, az alábbiak szerint: 

 Érk. idő Ajánlattevő neve  Ajánlattevő címe 

(székhelye, lakóhelye) 

Ajánlati ár 
(Ft, nettó) 

2020/06/18 

9:35 

Deli Ko-Sza Építőipari Kft. 7361 Kaposszekcső, Ifjúság u. 49. 5 521 280 

2020/06/18 

9:19 

ELI-Építő, Építőipari Szolgáltató Kft. 7200 Dombóvár, Hóvirág u. 15. 8 420 000 

A szakmai értékelés lezajlott, az ajánlatok minden tekintetben megfelelőek, 

érvényesnek minősíthetők. Az eljárás akkor nyilvánítható eredményessé, ha az 

ajánlatkérő a rendelkezésre álló fedezetnél 3.159.075,- Ft-tal magasabb legkedvezőbb 

nettó árnak megfelelő 4.012.025,- Ft többletfedezetet biztosítani tudja. A becsült érték 

alapján az eljárás eredményéről való döntés polgármesteri hatáskörben történik, 

azonban a szükséges többletfedezetről a Képviselő-testületnek kell rendelkeznie. 

II. Határozati javaslat 

a kórházi parkoló bővítéséhez többletfedezet biztosításáról 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Dombóvári Kórház 

melletti parkoló bővítése a II. ütem zúzalékos burkolattal történő megépítésével és a 

meglévő parkoló hasonló szintre történő felújításával” elnevezésű közbeszerzésen 

kívüli beszerzési eljárás eredményességéhez 4.012.025,- Ft többletfedezetet biztosít a 

2020. évi költségvetésében a beruházás megvalósítása érdekében. 
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A 2020. évi adóellenőrzési program módosítása 

 

A Hatósági Iroda adócsoportjának a 357/2019. (XI. 29.) Kt. határozat alapján a 2020. 

évben három területen kellene adóellenőrzést lefolytatni a következők szerint:  

 

1. A szálláshely szolgáltatók idegenforgalmi adóra vonatkozó bevallásainak 

ellenőrzése, és ennek érdekében, majd az ellenőrzés eredményének függvényében 

a szükséges intézkedések megtétele.  

Határidő: 2020. június 30. 

2. Annak ellenőrzése, hogy a gunarasi építmények tulajdonosai teljesítik-e a 

rendelet előírásainak megfelelő feltételeket annak igazolására, hogy a 

kedvezményt jogosultként veszik igénybe.  

Határidő: 2020. augusztus 31. 

3. Annak ellenőrzése, hogy az iparűzési adó hatálya alá tartozó adóalanyok 

bejelentkezési, bevallás benyújtási kötelezettségüknek eleget tettek-e, a 

mentességek, adókedvezmények igénybevétele jogszerű volt-e. 

Határidő: 2020. december 31. 

 

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi 

készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 36. §-a alapján a 2020. április 26-tól 

2020. december 31-éig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni 

idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére 

kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót 

azonban be kell vallania az adóhatósághoz. Az új rendelkezésre tekintettel a 

szálláshelyek ellenőrzése idegenforgalmi adó vonatkozásában értelmetlen. 

 

A 2020. év elején lezajlott belső ellenőri vizsgálat alapján a tavalyi év végén 

meghatározott, a határozat szerinti első két cél helyett más problémás területekre 

javasolt koncentrálni az idei évi kiemelt adóellenőrzést. A 357/2019. (XI. 29.) Kt. 

határozat első és második pontja visszavonásra kerülne, helyettük új feladatokról 

indokolt rendelkezni, az iparűzési adóval összefüggő harmadik pont pedig változatlan 

formában megmaradna.  

 

A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

III. Határozati javaslat 

a 2020. évi adóellenőrzési program módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi adóellenőrzési 

programról szóló 357/2019. (XI. 29.) Kt. határozatának 1. és 2. pontját visszavonja, a 

3. pontja szerinti ellenőrzési feladatot továbbra is fenntartja, és a 2020. évi 

adóellenőrzési program keretében az alábbiak elvégzéséről rendelkezik: 

 

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

földkönyv alapján az építményadó hatálya alá tartozó ingatlanokat, azokat vesse 

össze az ASP programban nyilvántartott adózókkal és ingatlanokkal. 
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2. A Képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzati adóhatóság ellenőrizze a 

magánszemélyek kommunális adó nyilvántartása alapján a 70 éven felüliek 

adómentességének jogosultságát, annak függvényében, hogy az ingatlan 

tekintetében tulajdonnal, illetve haszonélvezettel rendelkeznek-e. 
 

Határidő: 1. pont: 2020. augusztus 31. 

                  2. pont: 2020. szeptember 30. 

Felelős: Jegyző 
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 

 

Az önkormányzati óvodavezetők illetményének változása 2020. július 1-jétől 
 

2020. július 1-től új bérelem, az ágazati szakmai bérpótlék kerül bevezetésre minden 

pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó alkalmazott számára, továbbá 

változik a legtöbb vezetői pótlék kiszámításának módja. Ez érinti az önkormányzati 

óvodák dolgozóit is, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkező 

kisgyermeknevelőket a bölcsődében. Az ágazati szakmai pótlékra jogosultak a 

pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő 

alkalmazottak is. Az új pótlék összege a pótlék és illetményeltérítés nélkül számított 

illetmény 10%-a. A két önkormányzati óvoda vezetőjét július 1-jétől megilleti az új 

bérelem, valamint a vezetői pótlékuk is. 

 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2020. július 1-jétől hatályos 16. § (5a) 

bekezdése a nevelési-oktatási, valamint a többcélú köznevelési intézmény 

intézményvezetőjét a gyermek- és tanulólétszámtól függő mértékű pótlék mértékéről 

rendelkezik. A szabály szerint a pótlékot egyfelől a köznevelési törvény (Nkt.) 8. 

mellékletében meghatározott pótlék mértékét figyelembe véve kell megállapítani, 

másfelől annak alapja a pótlékalap. A végrehajtási rendeletben szereplő azon 

rendelkezés, miszerint „az Nkt. 8. mellékletében meghatározott pótlék mértékét 

figyelembe véve” kell megállapítani a vezetők pótlékát, azt jelenti, hogy a vezetői 

pótlékot a két jogszabályhely – a köznevelési törvény, illetve a 326/2013. Korm. rend. 

16. § (5a) – együttes figyelembevételével kell meghatározni.  

 

A nevelési-oktatási, valamint a többcélú köznevelési intézmény intézményvezetőjét 

az Nkt. 8. mellékletében meghatározott pótlék mértékét figyelembe véve az 

intézmény - tárgyévet megelőző tanév, nevelési év - október 1-jei gyermek- és 

tanulólétszáma alapján 

a) legalább ezeregy fő esetén a pótlékalap százhetven százaléka, 

b) nyolcszázegy és ezer fő között a pótlékalap százhatvan százaléka, 

c) hatszázegy és nyolcszáz fő között a pótlékalap százötven százaléka, 

d) négyszázegy és hatszáz fő között a pótlékalap százharminc százaléka, 

e) kétszázötvenegy és négyszáz fő között a pótlékalap száztíz százaléka, 

f) százötvenegy és kétszázötven fő között a pótlékalap nyolcvan százaléka, 
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g) legfeljebb százötven fő esetén a pótlékalap legalább hatvan százaléka 

mértékű pótlék illeti meg. 

  

A két szabályt egymásra tekintettel úgy kell alkalmazni, hogy az Nkt.-ban lévő %-os 

összeget kell kiegészíteni a Korm. rendeletben meghatározott %-os összegre. 

 

Az intézményvezető-helyettesnek nem az intézményvezető fentiek szerint 

meghatározott pótlékának fele jár, hanem a saját illetményalapját figyelembe véve a 

fentiek szerint megállapított összeg 50%-a. Ugyanez a helyzet az 

intézményegységvezető és a tagintézményvezető esetében azzal a különbséggel, hogy 

nem a teljes intézmény, hanem az általuk vezetett intézményegység vagy 

tagintézmény létszámát kell figyelembe venni. 

 

A Dombóvári Százszorszép Óvoda estében az óvodások száma 2019. október 1-jén 

119 fő volt, a Dombóvári Szivárvány Óvoda székhelyén 162, a Zöld Liget 

Tagóvodában 98, összesen 260. 

 

A fentiek alapján szükséges rendelkezni a két óvodavezető esetében az ágazati 

pótlékról, valamint a vezetői pótlék változásról a Dombóvári Szivárvány Óvoda 

vezetője tekintetében (60%-ról 110%-ra, azaz 109.620,-Ft-ról 200.970,-Ft-ra), mivel a 

Százszorszép Óvoda vezetőjét nem érinti a változás, változatlanul 60%-os pótlékra 

jogosult. 

 

IV. Határozati javaslat 

az önkormányzati fenntartású óvodák vezetőit 2020. július 1-jétől megillető 

pótlékokról 

 

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

Földesi Nikoletta, a Dombóvári Szivárvány Óvoda vezetője, valamint Teufelné 

Glaub Ágnes, a Dombóvári Százszorszép Óvoda vezetője 2020. július 1-jétől 

pedagógus ágazati szakmai pótlékra jogosult. 

 

2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény (Nkt.) 8. melléklete, valamint 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 

rendelet 2020. július 1-jétől hatályos 16. § (5a) bekezdése alapján 

a) a Dombóvári Szivárvány Óvoda óvodavezetőjének, Földesi Nikolettának a 

vezetői pótléka 2020. július 1-jétől 2020. december 31-ig az Nkt. szerinti 

illetményalap 110%-a,  

b) a Dombóvári Százszorszép Óvoda óvodavezetőjének, Teufelné Glaub 

Ágnesnek a vezetői pótléka 2020. július 1-jétől 2020. július 31-ig, illetve az 

új vezetői megbízására tekintettel Dombóvár Város Polgármesterének a 

veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 65/2020. 

(V. 29.) határozatával egyezően 2020. augusztus 1-jétől 2020. december 

31-ig változatlanul az Nkt. szerinti illetményalap 60%-a. 
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3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges munkajogi 

dokumentumok aláírására és intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2020. július 15. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős:  Önkormányzati Iroda 

    Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 
 

Az önkormányzati intézmények és az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 

közötti munkamegosztási megállapodások jóváhagyása 

 

Az államháztartási törvény értelmében egy költségvetési szerv főszabály szerint 

gazdasági szervezettel rendelkezik, amely a költségvetés tervezéséért, az 

előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának 

végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, 

számviteli rend betartásáért, illetve az irányító szerv döntésétől függően a 

költségvetési szerv működtetéséért, a használatában lévő vagyon használatával, 

védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért felelős szervezeti egység. A gazdasági 

szervezetet a Kormány rendeletében meghatározott képesítéssel rendelkező gazdasági 

vezető vezeti. 

 

A gazdasági szervezet feladatait, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai 

állományi létszáma a 100 főt nem éri el, az államháztartás önkormányzati 

alrendszerében az önkormányzati hivatal vagy az irányító szerv döntése alapján az 

irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel rendelkező más költségvetési szerv látja 

el. A dombóvári önkormányzati óvodák, a könyvtár és a Dombóvári ESZI nem 

rendelkezik a gazdálkodás tekintetében elkülönült szervezeti egységgel, a 

gazdálkodási feladatokat az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet végzi, 

amelynek ez a fő feladata a gyermekétkeztetés mellett, a belső ellenőrzés pedig a 

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal feladatkörébe tartozik. 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet szerint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv esetében 

az irányító szerv irányítása alá tartozó más költségvetési szerv állományába tartozó 

alkalmazottakkal, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó 

megállapodásban meghatározott helyen és módon látja el. A munkamegosztási 

megállapodást az irányító szervnek jóvá kell hagynia. 

 

A Dombóvári ESZI esetében a feladatok ellátásáért 2016. január 1. napjától, havi 

nettó 370.000,-Ft forint összeget fizet az intézmény, így a gazdálkodási költségek 

egyértelműen elkülönülnek. 

 

Az elmúlt években szinte minden önkormányzati intézményt érintett névváltozás, 

amely miatt indokolt a jobbára 2013-ban kötött megállapodások megújítása. Ehhez 

kérem a képviselő-testület jóváhagyását.  
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V. Határozati javaslat 

az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet és a hozzárendelt költségvetési 

szervek közötti, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó 

megállapodások jóváhagyásáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 

államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

(Ávr.) 9. § (5) bekezdés a) pontja alapján az irányítása alá tartozó Integrált 

Önkormányzati Szolgáltató Szervezet, és a gazdálkodási szempontból hozzá rendelt, 

gazdasági szervezettel nem rendelkező Dombóvári Szivárvány Óvoda, Dombóvári 

Százszorszép Óvoda és Bölcsőde, Földi István Könyvtár és Helytörténeti 

Gyűjtemény, valamint Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény közötti, a 

gazdasági szervezeti feladatok ellátásáról szóló, a munkamegosztás és 

felelősségvállalás rendjét tartalmazó megállapodásokat. 
 

Határidő: 2020. július 31. – megállapodások aláírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Az egészségügyi válsághelyzethez kapcsolódó intézkedések 

 

A koronavírus-fertőzés terjedése miatt 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetet 2020. június 18-tól egészségügyi válsághelyzet és járványügyi 

készültség váltotta fel, az ezzel járó védelmi előírások elsősorban a száj és orr 

eltakarására vonatkoznak az üzletekben, illetve a tömegközlekedési eszközökön.  

 

A veszélyhelyzet alatt Dombóvár Város Önkormányzata a 46/2020. (III. 16.) Korm. 

rendelet szerint a lakhelyen maradást vállaló 70 éven felüliek számára nyújtott 

gondoskodást a mozgásukban korlátozott és otthonukban egyedül élő 70 év alatti 

dombóvári polgárok részére is biztosította a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató 

Intézmény közreműködésével.  Javaslom, hogy az egészségügyi válsághelyzet alatt az 

önkormányzat a 65. életévét betöltött, valamint a mozgásukban korlátozott és 

otthonukban egyedül élő 65 év alatti dombóváriak számára továbbra is segítséget 

nyújtson a bevásárlási teendőkben, a gyógyszerek kiváltásában, valamint a postai 

csekkek befizetésében. A segítségnyújtást a munkaidőben ingyenesen hívható 06-80-

204-445-ös telefonszámon lehet továbbra is kérni, a hívásokat az Önkormányzati 

Hivatal kijelölt munkatársai fogadják. 

 

Az ebédet igénylők a szociális étkeztetés keretében részesülnek ellátásban, viszont a 

kiszállítás díját méltányosságból nem érvényesíttettük. Ennek átvezetése megtörtént a 

szociális szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendeleten, mégpedig úgy, hogy 

„rendkívüli jogrend bevezetése esetén, annak fennállása alatta kiszállítás 

térítésmentes”. Június 18-a után megkezdődődött az étkezők körében a felmérés, hogy 

továbbra is kívánnak-e élni a szolgáltatással, és egyben tájékoztatást kaptak arról, 

hogy 125,-Ft/alkalom a kiszállítás díja. Mivel a felmérés kissé időigényes, ezért a 

korábbi rendszer – vagyis a csak hétköznap való ebédszállítás, illetve az egyszer 
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használatos eszközök helyett éthordó használata – csak június 27-től, szombattól áll 

vissza, ezért indokolt a kiszállítás díjmentességét eddig meghosszabbítani. 

 

VI. Határozati javaslat 

az egészségügyi válsághelyzethez kapcsolódó intézkedésekről 

 

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

járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelettel 

kihirdetett egészségügyi válsághelyzet alatt Dombóvár Város Önkormányzata a 

65. életévét betöltött, valamint a mozgásukban korlátozott és otthonukban egyedül 

élő 65 év alatti dombóváriak számára továbbra is segítséget nyújtson a bevásárlási 

teendőkben, a gyógyszerek kiváltásában, valamint a postai csekkek befizetésében 

Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény közreműködésével. 

 

2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a szociális étkeztetést igénybe vevőket 

2020. június 18. és 27. között nem terheli díjfizetés az étel kiszállítása után. 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 


