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Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
244/2015. (V. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2017. június 30. 
Hosszabbítva: 2018. március 31., 2018. június 30. 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
„Közösségi szőlészet” program részletes tartalmának és költségvetésének testület elé 
terjesztése.  
Végrehajtás: 
Jelen ülés napirendjén szerepel az ezzel foglalkozó előterjesztés. 
 
372/2015. (VIII. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2017. június 30. 
Hosszabbítva: 2018. május 31. 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
A Siófok-Villány közötti kerékpárút létrehozására együttműködési megállapodás 
megkötése.  
Végrehajtás: 
Magyarország Kormánya 2017. év elején az 1012/2017 (I. 11). Korm. határozatával 
döntött arról, hogy az országosan kiemelt kerékpáros útvonalak közé emeli a Siófok-
Dombóvár, Dombóvár-Pécs közötti kerékpárút megépítését. Ennek értelmében a 
Magyar Állam lesz a kivitelező, így a képviselő-testület korábbi döntése aktualitását 
vesztette. Kérem a határozat visszavonását. 
 
497/2016. (XII. 15.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2017. szeptember 30. 
Hosszabbítva: 2017. december 31., 2018. május 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
Az I. u. 65. szám alatti ingatlan 5/17 tulajdoni hányadának (Junior Étterem) 
bérbeadására a nyertes pályázóval a bérleti szerződése megkötése. 
Végrehajtás: 
A folyamatos pályázati felhívások ellenére érdeklődés nem volt a bérbevételre. 
Javaslom a határidő meghosszabbítását 2018. december 31-ig. 
 
332/2017. (VI. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2017. december 31. – 
valamennyi 2017-re tervezett fejlesztés megvalósítására 
Hosszabbítva: 2018. május 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
Az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsőde fejlesztéséhez, az új bölcsődei 
csoport megnyitásához szükséges kivitelezési munkák elvégzésére irányuló 
ajánlatkérések, beszerzési eljárások lefolytatása, kivitelezők kiválasztása, a 2017-re 
tervezett fejlesztések megvalósítása. 
Végrehajtás: 
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A fejlesztések megvalósultak. 
 
434/2017. (IX. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2017. december 15. – 
tervezett növényültetés végrehajtására 
Hosszabbítva: 2018. május 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A kijelölt közterületi fasorok pótlása, zöldfelületek felújítása és fejlesztése érdekében 
szükséges növényesítések végrehajtása. 
Végrehajtás: 
A pótlások, növényesítések elvégzésre kerültek. 
 
492/2017. (XI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. március 31. – a 
megállapodások aláírására 
Hosszabbítva: 2018. május 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
Csikóstőttős, Dalmand, Döbrököz, Kapospula és Kaposszekcső települések 
önkormányzataival a közös tulajdonú víziközmű működtetésével összefüggő 
együttműködési megállapodások megkötése az egyeztetések lefolytatása után. 
Végrehajtás: 
A megállapodásban – bár a határozatból hiányzik – Attala is érintett, így az április 12-
i egyeztetésre Attala település is meghívásra került. Az egyeztetőn elhangzottak 
alapján a megállapodás kidolgozásához több időre van szükség, ezért kérem a 
határidő meghosszabbítását 2018. augusztus 31-ig. 
 
501/2017. (XI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: A határozat 3.3. pontja: 
2018. január 1., Hosszabbítva: 2018. február 28., 2018. május 31.   
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda  
Feladat: 
3.3. A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal belső szabályzatainak, illetve az 
érintett dolgozók munkaköri leírásainak módosítása az önkormányzat tulajdonában 
lévő önkormányzati bérlakások bérbeadásával kapcsolatos bérbeadói, lakáskezelői 
feladatok átvételéhez kapcsolódóan. 
Végrehajtás: 
A dolgozók munkaköri leírásai elkészültek, az ASP rendszer bevezetésével 
kapcsolatos feladatok meghatározását tartalmazó szerződés hosszabbításához a 
közreműködő szervezet hozzájárult. Ennek megfelelően a Hivatal belső 
szabályzatainak teljes körű átdolgozása, és ezen belül a bérlakás-gazdálkodás 
szabályozása a szerződés lezárásával esedékes, emiatt kérem a végrehajtási határidő 
meghosszabbítását 2018. augusztus 31-ig. 
 
507/2017. (XI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. április rendes ülés – 
növényrekonstrukciós terv elkészítése, képviselő-testület elé terjesztése 
Hosszabbítva: 2018. június 30. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
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Feladat: 
A Szigeterdő növényrekonstrukciós tervének elkészítése, az ahhoz szükséges 
felmérések elvégzése, a fedezet biztosítása érdekében a terv képviselő-testület elé 
terjesztése. 
Végrehajtás: 
A május végi rendes ülésen tárgyalta a növényrekonstrukciós tervről szóló 
előterjesztést a képviselő-testület. A faállomány felmérése megkezdődött, az 
eredmények kiértékelésére megtörtént a szerződéskötés az arra alkalmas 
szakemberrel. A szükséges vizsgálatok a Fakopp műszerrel annak meghibásodása 
miatt egyelőre nem folytathatók. A műszert vissza kell küldeni a fejlesztő cégnek, 
hogy ki tudja vizsgálni a hiba okát. 
 
542/2017. (XII. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. március 31. – 
pályázat benyújtására 
Hosszabbítva: 2018. május 31. 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat: 
Az „Ipari Park” cím elnyerésére irányuló pályázat benyújtásához szükséges 
megvalósíthatósági tanulmány, illetve üzleti terv elkészítésére vonatkozó beszerzési 
eljárás lefolytatása, pályázat benyújtása a cím elnyerésére, amennyiben a 
benyújtásnak nem feltétele a művelésből való kivonás megtörténte. 
Végrehajtás: 
A beszerzési eljárás lebonyolítása megtörtént. A megvalósíthatósági tanulmány és 
üzleti terv elkészült. Az Ipari Park cím benyújtásához szükséges támogatási kérelem 
és ahhoz kapcsolódó dokumentáció elkészítése folyamatban van, ezért kérem a 
határidő hosszabbítását 2018. július 15-ig. 
 
12/2018. (I. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. március 31. – 
szerződések aláírására 
Hosszabbítva: 2018. május 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda, városi főépítész 
Feladat: 
Településrendezési szerződések tartalmának jóváhagyása és aláírása a 
településrendezési eszközök 2017. évben kezdeményezett módosításaihoz 
kapcsolódóan. 
Végrehajtás: 
A településrendezési szerződések tartalma összeállításra került, a szakmai ellenőrzés 
után kerülhet sor a szerződések aláírására. A szerződéskötés határidejét javaslom 
2018. július 31-ig meghosszabbítani. 
 
23/2018. (I. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. március 31. – a 
társasházzá alakításra 
Hosszabbítva: 2018. május 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
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A dombóvári 1392 hrsz.-ú, természetben a Jókai u. 13. szám alatti lakóház 
társasházzá történő alakításával kapcsolatos intézkedések megtétele, a jogi képviselet 
teljes körű ellátásával és az alapító okirat elkészítésével kapcsolatban dr. Erdélyi 
Ildikó ügyvédnő megbízása. 
Végrehajtás: 
Az ügyvédnőt megbíztam a feladattal. A társasházzá történő alakításhoz szükséges 
alapító okirat és a működési szabályzat tervezete elkészült, mely véleményezés alatt 
van. Javaslom a határidő meghosszabbítását 2018. július 31-ig. 
 
50/2018. (II. 22.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. május 31. – az eljárás 
megindítására 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A „Dombóvár város kommunális és közvilágítási célú villamos energia beszerzése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárás megindításával összefüggő intézkedések megtétele. 
Végrehajtás: 
A jelenlegi kereskedővel megállapodtunk a 2018. augusztus 31-ig történő szállításról. 
A közbeszerzési eljárás előkészítését szakérő bevonásával megkezdtük. Kérem a 
határidő meghosszabbítását 2018. július 15-ig. 
 
57/2018. (II. 22.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. március 31. - 
szerződéskötésre 
Hosszabbítva: 2018. május 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A Hunyadi tér 30-32. szám alatti üzlethelyiség 50%-os kedvezménnyel történő 
bérbeadása a Szemem Fénye Alapítvány részére 2020. december 31-ig. 
Végrehajtás: 
A bérleti szerződés aláírásra került. 
 
59/2018. (II. 22.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. március 15. – a 
megállapodás megkötésére 
Hosszabbítva: 2018. április 30., 2018. június 15. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A Tároló-Hír Bt. részére 50%-os közterület-használati díjkedvezmény biztosításáról 
szóló megállapodás megkötése. 
Végrehajtás: 
A megállapodás aláírásra került. 
 
68/2018. (II. 22.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. március 31. – a 
beszerzési eljárások lefolytatására 
Hosszabbítva: 2018. május 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
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A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény szélfogójának épületenergetikai fejlesztésére 
és a bejárati lépcsősor újraépítésére vonatkozó beszerzési eljárások lefolytatása. 
Végrehajtás: 
A lépcső kivitelezése folyamatban van, az június 23-ig megtörténik. A szélfogó 
nyílászáró cseréjére két beszerzési eljárást folytattunk le, ajánlat nem érkezett. Ezzel a 
118/2018. (III. 29.) Kt. határozat is foglalkozik, a határidő módosításokra ennél a 
döntésnél teszek javaslatot. 
 
71/2018. (II. 22.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. április 30. – az 
adásvételi szerződés megkötésére 
Hosszabbítva: 2018. június 15. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A Deák Ferenc utca 13/A. szám alatti ingatlan megvásárlására irányuló adásvételi 
szerződés megkötése, a tulajdonba kerülés után az épület bontásához szükséges 
versenyeztetés lefolytatása, a bontással összefüggő intézkedések és 
kötelezettségvállalások megtétele. 
Végrehajtás: 
Az adásvételi szerződés aláírásra került. Az épület bontására kért árajánlat még nem 
érkezett meg. Kérem a végrehajtási határidő meghosszabbítását 2018. július 31-ig. 
 
79/2018. (II. 22.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. március 31. – a 
kimutatások elkészítésére; 
Hosszabbítva: 2018. május 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A városi köztemetők gondozását ellátó Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási 
Nonprofit Kft. útján pénzügyi kimutatás készítése a városi köztemetőkben található 
gyermeksírhelyek örökös megváltása kapcsán. 
Végrehajtás: 
A pénzügyi kimutatás elkészült. 
 
108/2018. (III. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. május 30. – bérleti 
szerződés megkötésére 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
Az EMERGENCY SERVICE Kft.-vel az I. utca 65. szám alatti, dombóvári 3408 
hrsz.-ú ingatlan önkormányzati tulajdonú része – volt Junior Étterem – hasznosítására 
vonatkozó bérleti szerződés tartalmának jóváhagyása és megkötése. 
Végrehajtás: 
Az EMERGENCY SERVICE Kft. nem fogadta el a bérletbe adás feltételeit, a 
szerződés nem került megkötésre. Kérem a határozat visszavonását. 
 
118/2018. (III. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. április 20. – a 
beszerzési eljárás megindítására 
Hosszabbítva: 2018. május 31. 
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Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A Dombóvári Helytörténeti Gyűjteménynek helyet adó épület szélfogója 
nyílászáróinak felújítására irányuló beszerzési eljárás megindítása. 
Végrehajtás: 
A szélfogó nyílászáró cseréjére két beszerzési eljárást folytattunk le, ajánlat nem 
érkezett. Tekintettel a nyári időszakra és a vállalkozói szféra leterheltségére, javaslom 
a 171/2018. (IV. 26.) Kt. határozattal erre megállapított 2018. augusztus 20-i határidő 
módosítását 2018. október 31-re, illetve a jelen döntés végrehajtási határidejének 
meghosszabbítását 2018. augusztus 31-ig. 
 
119/2018. (III. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. május 31. – 
megállapodások aláírására 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
Az országos közutak melletti dombóvári kerékpárútszakaszoknak a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. részére történő üzemeltetésbe adásához szükséges egyeztetések 
lefolytatása, a vegyes üzemeltetési megállapodások tartalmának jóváhagyása és 
aláírása. 
Végrehajtás: 
A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel a közös helyszíni bejárás megtörtént, ennek 
megfelelően a Zrt. a szükséges dokumentációt megküldte, ami véleményezés alatt 
van. Kérem a határidő 2018. augusztus 31-ig történő meghosszabbítását. 
 
121/2018. (III. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. május 31. – az 
eljárások megindítására 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 
Feladat: 
Az EFOP-1.5.3 és EFOP-3.9.2 projektek közbeszerzési eljárásainak megindítása. 
Végrehajtás: 
A közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik. Kérem a határidő meghosszabbítását 
2018. július 15-ig. 
 
126/2018. (III. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. május 30. – 
adásvételi szerződés megkötésére 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A Deák Ferenc utca 13/B. szám alatti lakóház megvásárlására irányuló adásvételi 
szerződés megkötése.  
Végrehajtás: 
Az adásvételi szerződés elkészült, az aláírás folyamatban van. Kérem a határidő 
meghosszabbítását 2018. július 15-ig. 
 
134/2018. (III. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. május 30. – 
adásvételi szerződés megkötésére  
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
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Feladat: 
A Cinege u. 5. szám alatti, dombóvári 6063 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására irányuló 
adásvételi szerződés megkötése. 
Végrehajtás: 
A szerződéstervezet elkészült, melyet az eladó véleményezett, de még nem került 
aláírásra. Javaslom a határidő 2018. július 31-ig történő meghosszabbítását. 
 
136/2018. (III. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. május 31. 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat: 
A Pécsi Egyházmegye tájékoztatása a Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet 
Katolikus Óvoda átszervezésével való egyetértésről, az Egyházmegyével kötött 
köznevelési szerződés módosításának aláírása. 
Végrehajtás: 
A tájékoztatás megtörtént. A Dombóvári Szivárvány Óvoda vezetője jelezte, hogy 
bizonyos gyereklétszám felett akkor tudják vállalni az elhelyezést, amennyiben az 
egyházi fenntartású óvoda személyt is biztosít a nevelési feladatokhoz. Ennek 
egyeztetése zajlik, ezért kérem a határidő meghosszabbítását 2018. július 31-ig. 
 
138/2018. (III. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. április 30. – 
haszonbérleti szerződés és előszerződések megkötésére 
Hosszabbítva: 2018. június 15. 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda, Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
Előszerződések megkötése a 2018. évi rendkívüli civil keretből támogatásra jogosult 
civil szervezetekkel a fejlesztéssel érintett önkormányzati ingatlanok (Deák Ferenc 
utca 12., illetve a Kinizsi utca 37.) térítésmentes használatára vonatkozóan, továbbá a 
horgászturizmus feltételeinek javítása érdekében a 6506 hrsz.-ú szőlőhegyi présházra 
vonatkozó haszonbérleti szerződés megkötése a Nyergesvölgyi Horgász Egyesülettel.  
Végrehajtás: 
A présházra vonatkozóan elkészült a szerződéstervezet, de az Egyesület 
módosításokat kért. Javaslom a határidő meghosszabbítását 2018. július 31-ig. 
 
140/2018. (III. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. május 30. – 
adásvételi szerződés megkötésére 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A Margaréta Református Óvodának helyt adó ingatlanra vonatkozóan adásvételi 
szerződés megkötése a Tolnai Református Egyházmegyével. 
Végrehajtás: 
Az adásvételi szerződés elkészítését a vevő vállalta, a tervezet egyeztetése zajlik. 
Javaslom a határidő meghosszabbítását 2018. július 31-ig. 
 
145/2018. (III. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. május 31. – 
egyeztetés kezdeményezésére 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
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Feladat: 
A vetési varjak által okozott problémák megoldása érdekében egyeztetés 
kezdeményezése Tolna megye 2. számú országgyűlési egyéni választókerület 
országgyűlési képviselőjével a vonatkozó jogszabály módosításával vagy új 
jogszabály létrehozásával kapcsolatban. 
Végrehajtás: 
Az országgyűlési képviselőnek a levél elküldésre került. 
 
147/2018. (III. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. május 30. – a 
vállalkozási szerződés megkötésére 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda, Városi főépítész 
Feladat: 
Dombóvár településrendezési eszközeinek a határozathozatalig felmerült 2018. évi 
módosításaihoz kapcsolódóan vállalkozási szerződés megkötése az 5T Építészeti és 
Városfejlesztési Kft.-vel a tervezési munkák elvégzésére, továbbá az egyeztetési 
eljárások lefolytatása a jogszabályi előírások szerint. 
Végrehajtás: 
Dombóvár településrendezési eszközeinek 2018. évi módosításához a nem 
önkormányzati (lakossági és vállalkozói) kérelmek befogadása lezárult. A tervezési 
szerződés megkötésére a képviselő-testületi határozat elfogadása után kerülhet sor. A 
vállalkozói szerződés megkötésére javaslom a határidőt 2018. július 31-ig 
meghosszabbítani. 
 
151/2018. (IV. 5.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal – a szerződés 
aláírására 
Hosszabbítva: 2018. május 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. munkavállalójával a Lucza hegyi utcai 
hulladékgyűjtő sziget kezelésére irányuló munkaszerződés tartalmának jóváhagyása 
és aláírása. 
Végrehajtás: 
Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. munkavállalóját 2018. június 1. napjától a 
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. alkalmazza. Javasolt a 
határozat visszavonása. 
 
152/2018. (IV. 5.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. április 15. – a 
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére 
Hosszabbítva: 2018. május 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft.-vel, illetve a Dél-Kom Nonprofit Kft.-vel a Lucza 
hegyi utcai hulladékgyűjtő udvar üzemeltetésére kötött szerződések közös 
megegyezéssel történő megszüntetése. 
Végrehajtás: 
A szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetése megtörtént. 
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155/2018. (IV. 5.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. május 31. 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat: 
A Dombóvári Térségi Humán Szolgáltató Társulás jogutóddal történő 
megszüntetésére irányuló megállapodás aláírása, a szükséges egyéb intézkedések és 
kötelezettségvállalások megtétele. 
Végrehajtás: 
Még nem hozott döntést minden községi önkormányzat, ezért kérem a határidő 
meghosszabbítását 2018. augusztus 31-ig. 
 
161/2018. (IV. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. május 31. – a 
szerződés aláírására 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
Az önkormányzati közterületeken keletkező zöldhulladék darálásra alkalmas részének 
hasznosítására és ártalmatlanítására irányuló szerződés megkötése a HEPIK Bt-vel. 
Végrehajtás: 
A szerződéskötéshez szükséges EUTR számot a NÉBIH június közepén küldte meg 
az önkormányzat részére, addig nem volt lehetőség a szerződés aláírására. Kérem a 
határidő meghosszabbítását 2018. július 31-ig. 
 
166/2018. (IV. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. május 31. – Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatására 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A Kapos folyó felett átívelő Bőhm Ferenc híd kezelésének a tulajdonos Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. részére történő visszaadásához szükséges jognyilatkozat 
megtétele. 
Végrehajtás: 
A híd kezelői jogának átadásáról szóló döntésről a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t 
értesítettem. A Zrt. arról tájékoztatott, hogy a híd kezelői feladatait nem veszi át, 
mivel nem az állami közútkezelő a tulajdonos. Tájékoztatást kértünk az MNV Zrt.-től, 
hogy mi a menete az eljárásnak, ez alapján van lehetőség továbblépni az ügyben. Ha 
szükséges a képviselő-testület további döntése, akkor annak megtételére javaslatot 
fogok tenni. 
 
168/2018. (IV. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. május 30. 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda, Dombóvári Vízmű Kft., ÖKO-DOMBÓ 
Nonprofit Kft. 
Feladat: 
A Tinódi Ház Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának aláírása, a Dombóvári 
Vízmű Kft., valamint az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának 
elfogadásáról szóló döntés képviselete a soron következő taggyűlésen. 
Végrehajtás: 
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A Tinódi Ház Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatát aláírásommal láttam el, a 
másik két cég esetében a taggyűlés elfogadta az új szabályzatot. 
 
185/2018. (IV. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. május 30. – a 
Kihívás Napja program szervezésére 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat: 
A 2018. évi Kihívás Napja program megszervezése. 
Végrehajtás: 
A program 2018. május 30-án sikeresen megrendezésre került a helyi civil és 
sportszervezetek, valamint önkormányzati intézmények közreműködésével. 
 
188/2018. (IV. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. május 30. 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat: 
A fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban eljáró bírósági ülnökök soron kívüli 
választásával kapcsolatban az ülnöki megbízólevelek aláírása és átadása. 
Végrehajtás: 
Az ülnökök a megbízólevelüket június elején átvették. 
 
192/2018. (V. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. május 31. 
Végrehajtásért felelős: Dombóvári Vízmű Kft., Pénzügyi Iroda 
Feladat: 
A Pécsi Ítélőtábla GF.V.40.013/2017/38. számú ítéletből fakadó fizetési 
kötelezettsége részbeni teljesítése érdekében a Dombóvári Vízmű Kft.-t megillető, a 
Dunántúli Regionális Vízmű Kft.-vel a Dombóvár, Berzsenyi u. 1. szám alatti 
ingatlanra kötött bérleti szerződésből származó, 450.000,- Ft+áfa/hó összegű bérleti 
díj követelésnek a „Dombó Pál” Lakásépítő és Fenntartó Szövetkezetre történő 
engedményezésről szóló döntés képviselete a Kft. taggyűlésén. 
Végrehajtás: 
A taggyűlés meghozta a döntést, a cég az engedményezési szerződést aláírta. 
 
193/2018. (V. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. május 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
Az önkormányzat tulajdonát képező dombóvári 1786/2 hrsz.-ú vízmű megnevezésű, 
Dombóvár, Berzsenyi u. 1. szám alatti ingatlanra a „Dombó Pál” Lakásépítő és 
Fenntartó Szövetkezetet javára zálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom 
bejegyzéséhez hozzájárulás a Dombóvári Vízmű Kft.-nek a Pécsi Ítélőtábla 
GF.V.40.013/2017/38. számú ítéletből fakadó fizetési kötelezettsége biztosítása 
érdekében. Az ingatlan jogi helyzetének rendezéséhez kapcsolódóan szükség szerint 
peres eljárás kezdeményezése. 
Végrehajtás: 
A jelzálogjog bejegyzéséhez szükséges szerződés elkészült. 
 
194/2018. (V. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal 
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Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
Feladat: 
A „Dombó Pál” Lakásépítő és Fenntartó Szövetkezet tájékoztatása a 
kölcsönszerződésből eredő kamatfizetési kötelezettségének elengedésével kapcsolatos 
kérelme elutasításáról. 
Végrehajtás: 
A szövetkezetet a határozatról értesítettük. 
 
195/2018. (V. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. május 31. 
Végrehajtásért felelős: Dombóvári Vízmű Kft., Önkormányzati Iroda 
Feladat: 
A Dombóvári Vízmű Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására kötött megbízási 
szerződés módosításának aláírása az ügyvezetői megbízási díj 2018. május 1-jétől 
havi nettó 20.000,- Ft-ra történő csökkentésével, továbbá a személygépkocsi 
használattal kapcsolatos költségtérítés megvonásával összefüggésben. 
Végrehajtás: 
A szerződésmódosítás mindkét fél részéről aláírásra került. 
 
196/2018. (V. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. május 31. – a 
szerződés módosítására és a munkáltatói döntések meghozatalára 
Végrehajtásért felelős: Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft., 
Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A Dombóvári Város- Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási 
szerződés módosításának aláírása, a végrehajtáshoz szükséges intézkedések megtétele 
és a kapcsolódó munkáltatói döntések meghozatala, a hulladékszállítási feladatok 
ellátásához a szállítókapacitás bővítése érdekében a cég számára 3,1 millió Ft 
támogatás biztosítása, a Dombóvár, Kinizsi u. 37. szám alatti ingatlan üzemeltetésére 
vonatkozóan a szerződés tartalmának jóváhagyása és aláírása. 
Végrehajtás: 
A közszolgáltatási szerződés módosítása elkészült, aláírás alatt van, az üzemeltetési 
szerződés tervezete előkészítés alatt áll.  A szállítójárművet a cég megvásárolta. 
Kérem a határidő meghosszabbítását 2018. július 31-ig. 
 
199/2018. (V. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. május 31. – az 
eljárás megindítására 
Végrehajtásért felelős: Jegyző  
Feladat: 
A Pataki Ferenc utca víziközmű-kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás 
előkészítése és megindítása. 
Végrehajtás: 
A közbeszerzési eljárás megindult, bírálati szakaszban tart. 
 
200/2018. (V. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. május 25. – 
kérelmező értesítésére 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
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Feladat: 
A Nagyhajmási Sport Egyesület értesítése közterület-használati díj elengedéséről. 
Végrehajtás: 
Az Egyesület a döntésről értesült, de a közterület-használati kérelme elutasításra 
került, mivel a rendőrség nem támogatja a rendezvény megszervezését annak 
balesetveszélyessége miatt. 
 
202/2018. (V. 24.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. június 15. – pályázati 
felhívás közzétételére 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
Pályázati felhívás közzététele a Viessmann Technika Dombóvár Kft.-től 
csereszerződéssel megszerzett 4636/1 és 4636/2 hrsz.-ú ingatlanokon elhelyezkedő 
1083 m2 nagyságú üzemcsarnok licitálással egybekötött versenyeztetés útján történő 
bérbeadására az értékbecslés szerinti legalább havi 350.000,- Ft bérleti díjon. 
Végrehajtás: 
Az üzemcsarnok bérletére vonatkozó pályázati felhívás az önkormányzati honlapon 
közzétételre került. A beadási határidő 2018. június 18-a volt, egy érvényes pályázat 
érkezett. 
 
209/2018. (V. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. június 15. – az 
előterjesztésre 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 
Feladat: 
A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Etikai Szabályzatának a Hivatalt alapító 
községi önkormányzatok képviselő-testületei elé terjesztése jóváhagyás céljából. 
A jóváhagyott szabályzat közzététele és ismertetése. 
Végrehajtás: 
A Szabályzat jóváhagyásra és közzétételre került. 
 
211/2018. (V. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. június 5. – a 
beszámoló továbbítására 
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 
Feladat: 
Az önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatellátásának 2017. évi 
átfogó értékeléséről szóló beszámoló továbbítása a Tolna Megyei Kormányhivatal 
részére. 
Végrehajtás: 
A beszámoló a Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya, 
illetve a Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatala részére 
továbbításra került. 
 
217/2018. (V. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda, Pénzügyi Iroda 
Feladat: 
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A 2017. évben idősek karácsonyi támogatásaként beszerzett, de a jogosultak által át 
nem vett 4.000,- Ft összegű Erzsébet-utalványok rendkívüli települési támogatásként 
való felhasználása érdekében az utalványoknak a Hivatalon belüli illetékes irodák 
közötti átadása. 
Végrehajtás: 
Az Erzsébet-utalványokat a Pénzügyi Iroda átvette. 
 
218/2018. (V. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. június 15. - a 
szerződésmódosítás megkötésére 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat: 
A Szuhay Sportcentrumban található reklámtáblák hasznosítására Sztropkó János 
egyéni vállalkozóval kötött szerződés további két év határozott időre, 2020. június 30-
ig való meghosszabbítása érdekében a szerződésmódosítás aláírása. 
Végrehajtás: 
A szerződés elkészült, aláírása folyamatban van. Kérem a határidő meghosszabbítását 
2018. július 15-ig. 
 
220/2018. (V. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. június 15. – terület 
átadására 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A szükséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy a Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. a Teleki u. 75. szám alatti, lebontott lakóépület 
helyszínét letakarított, tiszta állapotban adja át. 
Végrehajtás: 
A döntésről a Nonprofit Kft. megkapta az értesítést. A terület rendbetétele 2018. 
június 15-ig nem történt meg. A jogi eljárások 2018. június 30. napjáig megindításra 
kerülnek. 
 
221/2018. (V. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. június 1. - a 
térítésmentes árusításra a termelői piacon 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat: 
A TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 kódszámú, „A dombóvári Mászlony szegregátum 
társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja” keretében a Konyhakerti 
programban résztvevő mászlonyi lakosok számára – amennyiben rendelkeznek 
őstermelői igazolvánnyal – térítésmentes árusítási lehetőség biztosítása az 
önkormányzati termelői piacon. 
Végrehajtás: 
Végrehajtás: 
A mászlonyi lakosok és a piacfelügyelő tájékoztatása megtörtént a képviselő-testület 
döntéséről. A képviselő-testületi ülés összehívásának időpontjáig nem volt mászlonyi 
őstermelő árusítani a piacon. 
 
224/2018. (V. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. június 15. 
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Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda, Önkormányzati Iroda 
Feladat: 
1.350 eFt összegű felhasználási célú támogatás biztosítása a Dombóvári Szociális és 
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás részére a Dombóvári Egyesített Humán 
Szolgáltató Intézmény mosodájához ipari szárítógép beszerzése érdekében. 
Végrehajtás: 
A Társulás Társulási Tanács jóváhagyta a beszerzést, az intézmény megrendelte az új 
eszközt. 
 
225/2018. (V. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. június 15. – a 
megállapodás módosításának aláírására 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat: 
A 271/2015. (V. 28.) Kt. határozat alapján a Dombóvári Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 2018. június 30. napjáig 
történő meghosszabbítása érdekében a megállapodás módosításának aláírása. 
Végrehajtás: 
A megállapodás módosításának aláírása az ülés időpontjáig megtörténik. 
 
235/2018. (V. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. június 8. – 
kölcsönszerződés aláírására 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat: 
A Dombóvári Futball Club számára 550.000,- Ft összegű kamatmentes kölcsön 
biztosítása érdekében kölcsönszerződés aláírása. 
Végrehajtás: 
A szerződés aláírásra került, a kölcsön utalása megtörtént. 
 
236/2018. (V. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. június 15. – Tinódi 
Ház Nonprofit Kft. tájékoztatására 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A Tinódi Ház kávézójában szociális blokk kialakításáról és a kávézó bérbeadásból 
származó bérleti díj 30%-ának két éven keresztül az önkormányzatnak való 
átadásának kötelezettségéről a Tinódi Ház Nonprofit Kft. tájékoztatása. 
Végrehajtás: 
A Tinódi Ház Nonprofit Kft.-nek a határozat megküldésre került. A kivitelezésre az 
árajánlatok bekérése folyamatban van. 
 
237/2018. (V. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. június 30. 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 
Feladat: 
A közterületek használatáról szóló új önkormányzati rendelettervezet elkészítése a 
képviselő-testületi döntésben foglaltak szempontok figyelembevételével. 
Végrehajtás: 
A jelen ülés napirendjén szerepel az ezzel foglalkozó előterjesztés. 
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240/2018. (V. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. június 1. – szerződés 
módosítására 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A közszolgáltatás keretében gondozott városi zöldfelületek területének csökkentése 
kapcsán a Dombóvári Város és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött 
közszolgáltatási szerződés módosításának, illetve a megjelölt területek gondozásának 
átadásához kapcsolódóan a TAGE-VLN Konzorciummal között vállalkozási 
szerződés módosításának aláírása. 
Végrehajtás: 
A szerződésmódosítások aláírás alatt vannak, kérem a határidő meghosszabbítását 
2018. július 15-ig. 
 
244/2018. (VI. 8.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:  
1.: 2018. június 15. – vállalkozási szerződés aláírására 
2.-3.: 2018. június 30. – kérelem benyújtására, a költségvetési rendelet 
módosításának előterjesztésére 
Végrehajtásért felelős: Jegyző, Polgármesteri és Jegyzői Iroda, Pénzügyi Iroda  
Feladat: 
1. A TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00026 kódszámú, „Épületenergetikai korszerűsítés a 
Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája épületén” elnevezésű 
projekthez kapcsolódó beruházás megvalósítására lefolytatott közbeszerzési 
eljárásban nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés aláírása. 
2. A Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodájának energetikai 
korszerűsítéséhez szükséges többletfedezet biztosításával kapcsolatban a többlet 
támogatás biztosítása iránti kérelem benyújtása a TOP Irányító Hatósághoz. 
3. A Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodájának energetikai 
korszerűsítéséhez szükséges többletfedezet biztosításával kapcsolatban a beruházási 
jellegű kiadási előirányzatok felülvizsgálatát és a fedezet biztosítására vonatkozóan a 
költségvetés módosításának képviselő-testület elé terjesztése. 
Végrehajtás: 
1. A nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés 2018. június 14. napján aláírásra 
került. 
2. 2018. június 21-én Szekszárdon a TOP Információs Napok keretében Oláh Gábor, 
a regionális fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár kijelentette, hogy a 
Kormány nem biztosít többlettámogatást a projektek megvalósításához. Ennek 
ismeretében kérem a határozati javaslat ezen pontjának visszavonását. 
3. A jelen ülés napirendjén szerepel az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet módosítása, mely tartalmazza az idei évre tervezett 
beruházások javasolt felülvizsgálatát. 
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A POLGÁRMESTER ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN TETT 

INTÉZKEDÉSEI 

(2018. május) 
 
 

  

Szociális ügyekben 
 

Települési támogatás 
 

- Lakhatásra - megállapítás  5 
                        - eljárás megszüntetése 1 
 
- Rendkívüli élethelyzetre/ természetbeni megállapítás 76 

elutasítás  0 
 
- Rendkívüli élethelyzetre/ pénzbeli megállapítás 4 

 
- Gyermek születésének támogatása 11 
 elutasítás 0 

 
   
Lakásügyekben 
 
Lakásszerződés hosszabbítása: 1 
 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet 13. § (5) bekezdése alapján 
 

- Nagy Sándor egyéni vállalkozó kérésére az Arany J. tér 3. alatt található, a 
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.  tulajdonában lévő 
224/6 hrsz.-ú nappali ellátást nyújtó szociális intézmény megnevezésű 
ingatlan ivóvíz bekötés áthelyezésének, valamint az Önkormányzat 
tulajdonában lévő gunarasi kerékpárúton közkút létesítésének tervezési és 
engedélyezései munkálataihoz kért és kapott hozzájárulást a dombóvári 
52/1 hrsz.-ú kivett közparkként, és a 4890 hrsz.-ú kivett útként 
nyilvántartott ingatlanra vonatkozóan.  

- Czétány László az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt., mint építtető 
megbízott tervezője a Dombóvár, Radnóti u. 120., az Ősz u. 24., a Toldi u. 
1., a Rákóczi u. 36., a Tulipán u. 23., és a Széchenyi u. 2. szám alatti 
ingatlanok földgázbekötés tervezési munkálataihoz kért és kapott 
hozzájárulást a dombóvári 4570, 5021, 1579, 2367, 679 hrsz.-ú kivett 
közterületként és a 2229 hrsz.-ú kivett járdaként nyilvántartott ingatlanokra 
vonatkozóan.  
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- SMHV Energetika Kft. a Dombóvár, Fő u. 46. szám alatti ingatlan villamos 
energiával való ellátásának tervezési munkálataihoz kapott hozzájárulást az 
3521 hrsz.-ú közterületek kapcsán. 

- A Centroterv Kft. Dombóvár lakó és üdülő ingatlanjainak utólagos 
gázelosztó vezetéki leágazásának tervezési és engedélyezései 
munkálataihoz kért és kapott hozzájárulást 14 ingatlan kapcsán. 

 
 
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet 13. § (6) bekezdése alapján 
 
- 
 
Ingatlan-felajánlások: nem volt 
 
 
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 
9/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdése szerint: 

 
- 
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A JEGYZŐ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN TETT INTÉZKEDÉSEI  

(2018. május) 

 

 

Vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 2/2015. (I. 30.) 
önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján: 
 
Állandó nyitvatartási engedély kiadása:  

Ssz. Üzemeltető 
neve 

Üzlet neve, 
címe 

Éjszakai nyitva tartás Határozat 

- - - 
 

- - 

 
Alkalmi nyitvatartási engedély: 3 db kérelemnek helyt adó 
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A BIZOTTSÁGOK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN TETT INTÉZKEDÉ SEI 

(2018. május) 
 
 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
A 72/2018. (V. 30.) számú határozatában a kötelező felvétel után fennmaradó üres 
óvodai férőhely körzeten kívüli gyermek felvételével történő betöltésének 
engedélyezéséről döntött. 
 
Humán Bizottság 
 
A bizottság nem hozott döntést átruházott hatáskörben. 
 
 
A bizottsági ülésről készült jegyzőkönyv megtekinthető az Önkormányzati Irodán. 
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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 Képviselő-testületet, hogy 2018.  június 12-15-ig 4 
nap szabadságot vettem igénybe. 
 
Tájékoztatás a Teleki utcában végzett zöldhulladék-lerakás ügyében felmerült bírság 
kifizetéséről 
 
A Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala a Teleki utca végén 
található 2873/3 hrsz.-ú ingatlanon folytatott zöldhulladék-lerakás ügyében helyszíni 
ellenőrzést végzett. A hatóság az Önkormányzatot 1.383.750,- Ft 
hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezte. A bírság kifizetésre került, mely 
összeg 30%-ának megfelelő rész visszautalásra kerül. A hatóság egyben kötelezte az 
Önkormányzatot, hogy 2018. december 31-ig a zöldhulladék-lerakást tegye 
szabályossá. 
 

 
Döntést igénylő, kisebb jelentőségű ügyek 

 
A Teleki utca végén található, dombóvári 2856 hrsz.-ú vásártér fásítása 
 
A Teleki utca végén található perekaci városrészben az önkormányzat tulajdonában 
több olyan ingatlan is van, melyek az elmúlt időben a városi zöldhulladék 
lerakóhelyeként működtek. 
A dombóvári 2856 hrsz.-ú, több mint 1 ha-os vásártér megnevezésű ingatlan 
hasznosítására az elmúlt években az önkormányzat több kísérletet is tett (állatvásár 
céljára bérbe adás), de nem sikerült használatba adni, illetve nem merült fel egyéb, az 
ingatlannak valamilyen funkciót biztosító elképzelés sem. 
Az elmúlt hetekben elkezdődött a terület kitakarítása egy városkörnyéki vállalkozás 
által, aki a felhalmozott faanyagot, nyesedéket ellenszolgáltatás nélkül 
ártalmatlanításra elszállítja. 
Javaslom, hogy ezután történjen meg a tereprendezés (oszlopok kivétele, kerítés, 
idegen tárgyak elbontása, szemét összeszedése), majd ezt követően a fásítás, gyors 
növekedésű, több célra (ipari, tűzifa) felhasználható faállománnyal (császárfa, 
papírnyárfa), mely rövid időn belül nagyban javítja a perekaci városképet.  
Előzetes információk alapján 1 ha terület fásítása kb. 1 millió Ft (600 db fa ára) + 
szállítási költség. Az ültetést az önkormányzat saját erőforrással meg tudná oldani.  
 
A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi közszolgáltatási 
feladatainak ellentételezése 
 



22 
 

 22 

A képviselő-testület a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. 
évi közszolgáltatási feladatairól meghozta a 196/2018. (V. 17.) Kt. határozatát, mely 
alapján nem egyértelmű a számítandó ellentételezés összege és ütemezése. 
A közszolgáltatási szerződés alapján a közszolgáltató ellentételezésben részesül. Az 
ellentételezést havi bontásban, utólag kapja meg. Az éves keretösszeget a szerződő 
felek február utolsó napjáig együttesen határozzák meg. A közszolgáltatási szerződés 
ütemezése alapján az ellentételezés összege 2017. december hóra 2.400 eFt (kifizetés 
esedékes 2018. januárban), 2018. január hóra 2.400 eFt (kifizetés esedékes 2018. 
februárban). 
Az önkormányzat a Dombóvár, Kinizsi u. 37. szám alatti ingatlan üzemeltetésére 
további havi 322 eFt-ot fizetett. 
A határozat alapján a képviselő-testület a közszolgáltatási feladatok munkavállalói 
létszám alapján történő finanszírozásával ért egyet, de ennek kezdő időpontját nem 
határozta meg, a szerződés 2018. január hónappal bezárólag tartalmazta a havi 
összeget. 
Az előterjesztésben a felsorolt létszámra kimutatott költség havi 3.926 eFt, valamint a 
nem személyi kiadásokra 2.500 eFt/hó, összesen havi 6.426 eFt, mely a szerződés 
2018. június 1-től történő módosítása alapján 2018. év hátralévő időszakára a 7 
hónapra 44.982 eFt (az utolsó havi részlet kifizetése 2019. január hónapban 
esedékes). 
A képviselő-testület határozata azonban a 2. pont alapján nem a szerződésmódosítást 
követő 2018. évi időszakra, hanem a 2018. évi közszolgáltatási feladatok ellátására 
írja elő a 44.800 eFt összegű ellentételezést. 
A közszolgáltatási szerződés szerint az ellentételezés új összegének meghatározásáig 
az előző évi támogatási összeg 1/12 részének megfelelő összeget fizet az 
önkormányzat havonta, melyet a felek az új támogatási összeg megállapítása után 
megfelelően korrigálnak. 
A fentieknek megfelelően az önkormányzat 2018. január-május hó után havi 2.400 
eFt-ot, összesen 12.000 eFt-ot térített meg. 
Ha az előterjesztés szerinti létszám és dologi havi átalány összeget vesszük 
figyelembe a módosítás után, a 2018. évi közszolgáltatási feladatok ellátásának 
ellentételezése legalább 56.800 eFt-ot igényel. 
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I. Határozati javaslat 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett 

intézkedésekről, a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a polgármester beszámolóját a 244/2015. (V. 28.), 332/2017. (VI. 29.), 434/2017. 
(IX. 28.), 507/2017. (XI. 30.), 57/2018. (II. 22.), 59/2018. (II. 22.), 68/2018. (II. 
22.), 79/2018. (II. 22.), 145/2018. (III. 29.), 152/2018. (IV. 5.), 166/2018. (IV. 
26.), 168/2018. (IV. 26.), 185/2018. (IV. 26.), 188/2018. (IV. 26.), 192/2018. (V. 
17.), 193/2018. (V. 17.), 194/2018. (V. 17.), 195/2018. (V. 17.), 199/2018. (V. 
17.), 200/2018. (V. 17.), 202/2018. (V. 24.), 209/2018. (V. 31.), 211/2018. (V. 
31.), 217/2018. (V. 31.), 220/2018. (V. 31.), 221/2018. (V. 31.), 224/2018. (V. 
31.), 225/2018. (V. 31.), 235/2018. (V. 31.), 236/2018. (V. 31.), 237/2018. (V. 
31.) számú lejárt határidejű határozat, valamint a 244/2018. (VI. 8.) számú 
határozat 1. és 3. pontja végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett 
intézkedésekről, tájékoztatóját a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
elfogadja. 
 

2. az alábbi határozatok végrehajtási határidejét a következők szerint 
meghosszabbítja: 
2018. július 15-ig: 542/2017. (XII. 14.), 50/2018. (II. 22.), 121/2018. (III. 29.), 
126/2018. (III. 29.), 218/2018. (V. 31.), 240/2018. (V. 31.), 
2018. július 31-ig: 12/2018. (I. 25.), 23/2018. (I. 25.), 71/2018. (II. 22.), 
134/2018. (III. 29.), 136/2018. (III. 29.), 138/2018. (III. 29.), 140/2018. (III. 29.), 
147/2018. (III. 29.), 161/2018. (IV. 26.), 196/2018. (V. 17.), 
2018. augusztus 31-ig: 492/2017. (XI. 30.), 501/2017. (XI. 30.), 118/2018. (III. 
29.), 119/2018. (III. 29.), 155/2018. (IV. 5.), 
2018. december 31-ig: 497/2016. (XII. 15.). 
 

3. a 372/2015. (VIII. 27.), 108/2018. (III. 29.), 151/2018. (IV. 5.) számú határozatot, 
valamint a 244/2018. (VI. 8.) 2. pontját visszavonja. 

 
 

II. Határozati javaslat 
a Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény szélfogója épületenergetikai 

fejlesztésének megvalósítására jóváhagyott határidő módosításáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 68/2018. (II. 22.) Kt. 
határozat 1. pontjában a Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény megújult szélfogója 
átadásának dátumát 2018. október 31-ére módosítja. 
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III. Határozati javaslat 
a Dombóvári Térségi Humán Szolgáltató Társulás megszüntetési 

időpontjának módosításáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 155/2018. (IV. 5.) Kt. 
határozat 1. pontjában a Dombóvári Térségi Humán Szolgáltató Társulás 
megszüntetésének időpontját 2018. augusztus 31-re módosítja. 
 
 

IV. Határozati javaslat 
a Teleki utca végén található, dombóvári 2856 hrsz.-ú vásártér fásításáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Teleki 
utca végén található, dombóvári 2856 hrsz.-ú vásártér a tereprendezés után kerüljön 
fásításra. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy dolgozza ki a terület fásítására 
vonatkozó javaslatát. 
                                                                                              
Határid ő: 2018. szeptember 30.  – tereprendezés elvégzésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
 
 

V. Határozati javaslat 
a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltatási 

feladatainak 2018. évi ellentételezéséről 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 196/2018. (V. 17.) Kt. 
határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 
„2. A Képviselő-testület a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 
2018. évi közszolgáltatási feladatainak ellátására 56.800e Ft ellentételezést biztosít.” 
 
A módosítás a határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti. 
 
 

Szabó Loránd 
         polgármester 


