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

 

1/2019. (I. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. január 30. – a 
közbeszerzési eljárások megindítására 
Hosszabbítva: 2019. március 31., 2019. május 31., 2019. július 31., 2019. október 
31., 2020. január 31. 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda, Jegyző 
Feladat:  
„A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” elnevezésű projekthez 
kacsolódó közbeszerzési eljárások megindítása magasépítési és mélyépítési jellegű 
beruházások megvalósítására. 
Végrehajtás: 
Az eljárás megindításához szükséges dokumentumok készen vannak, de az eljárás 
még nem indult meg. Kérem a határidő meghosszabbítását 2020. április 30-ig. 
 
242/2019. (VII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. november 30. – a 
pótbefizetésre 
Hosszabbítva: 2020. január 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 azonosítószámú 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. 
április 30-ig. 
 
376/2019. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. január 31. 
Végrehajtásért felelős: Valamennyi intézmény vezetője; Pénzügyi Iroda 
Feladat:  
A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalnál és az önkormányzati fenntartású 
intézményeknél a dolgozói létszám felülvizsgálatának elrendelése, és a szükséges 
foglalkoztatotti létszám képviselő-testület elé terjesztése. 
Végrehajtás:  
A mai ülés napirendjén szerepel az önkormányzat 2020. évi költségvetése, melyben a 
szükséges foglalkoztatotti létszám tárgyalása szerepel. 
 
392/2019. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. január 31. - a 
kötelezettségvállalások megtételére 
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: 
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A Kaposmenti Hírlevélben és a Tolnatáj Televízióban való megjelenés kapcsán a 
Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulással kell együttműködési 
megállapodást kötni, a Társulás Társulási Tanácsa ezt február elején fogadta el. Az új 
honlap elkészítésére irányuló szerződés tervezete még egyeztetés alatt áll. Mindezekre 
tekintettel kérem a határidő meghosszabbítását 2020. március 15-ig. 
 
394/2019. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. január 31. – a 
használati szerződések aláírására 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
Használati szerződés megkötése a Dombóvári Focisuli Egyesülettel a Dombóvár, 
Katona József utca 37. alatti Dombóvári Ifjúsági Sporttelep, valamint a Dombóvári 
Boxklubbal a Dombóvár, Kinizsi utca 37. alatti Mándl Imre Ökölvívó Terem 2020. 
december 31-ig szóló térítésmentes használatára vonatkozóan.  
Végrehajtás: 
A szerződések aláírása megtörtént. 
 

395/2019. (XII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. január 31. - a 
támogatási szerződések aláírására 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
Szerződéskötés a Dombóvári Futball Clubbal a 2019. évi fennálló 
kötelezettségvállalásai finanszírozásának, valamint a Dombóvári Spartacus 
Szövetkezeti Sportegyesülettel a tekecsarnok számláló paneljének javítására, valamint 
a csarnok fűtésére vonatkozó kiadásai támogatására. 
Végrehajtás: 
A szerződéskötések megtörténtek. A Dombóvári Futball Club a finanszírozást 
megkapta, a Dombóvári Spartacus Szövetkezeti Sportegyesület az idei évi 
költségvetés elfogadását követően kapja meg. 
 
1/2020. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. február 4. - a pályázati 
felhívás közzétételére 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat:  
A 2020. évi költségvetésben elkülönített civil keretből való támogatási igény 
benyújtására irányuló pályázati felhívás és pályázati adatlap közzététele. 
Végrehajtás: 
A felhívás közzététele megtörtént. 
 
4/2020. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. február 10. – a 
beszerzési eljárás megindítására 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A Hunyadi téri autóbuszpályaudvarhoz, illetve a Baross Gábor téri vasútállomáshoz 
tartozó közterületek térfigyelő kamerával történő megfigyelése érdekében a térfigyelő 
kamerarendszer bővítésével kapcsolatos beszerzési eljárás megindítása. 
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Végrehajtás: 
A speciális feltételek miatt nem szükséges beszerzési eljárás megindítása. A 
kamerarendszer bővítésére vonatkozó szerződés elkészült, aláírás alatt van. 
 
7/2020. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. február 15. – a dolgozók 
tájékoztatására 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
Feladat:  
Dombóvár város polgármestere és a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 
dolgozóinak tájékoztatása a 2020. évi cafetéria keret összegéről. 
Végrehajtás: 
A tájékoztatás megtörtént. 
 

8/2020. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. február 15. – a 
részletszabályok meghatározására 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
Feladat:  
A Dombóvár Város Önkormányzatánál közvetlenül foglalkoztatott munkavállalók 
számára a 2020. évi cafetéria-juttatás eljárási rendjének meghatározása. 
Végrehajtás: 
A tájékoztatás megtörtént. 
 
10/2020. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. február 4. – a pályázati 
felhívás közzétételére 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
A 2020. évi sporttámogatási igény benyújtására irányuló pályázati felhívás és 
pályázati adatlap közzététele. 
Végrehajtás: 
A közzététel megtörtént. 
 
14/2020. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. február 20. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat:  
A TAGE Kft.-vel kötött „Parkfenntartási szolgáltatás, valamint gyalogos és 
kerékpáros közlekedőfelületek tisztítási, hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkái 
Dombóvár egyes közterületein” elnevezésű vállalkozási keretszerződés teljesítéséből 
eredő hulladékártalmatlanítási többletköltség megfizetésével kapcsolatos intézkedések 
és jognyilatkozatok megtétele. 
Végrehajtás: 
Az intézkedések és jognyilatkozatok megtétele megtörtént. 
 
17/2020. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. február 15. 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat:  
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A Tamási Tankerületi Központ tájékoztatása a dombóvári általános iskolák tervezett 
felvételi körzetével kapcsolatban a képviselő-testület véleményéről. 
Végrehajtás: 
A Tankerületi Központ tájékoztatása megtörtént. 
 
22/2020. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal – a városi 
rendezvénynaptár közzétételére 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat:  
A 2020. évi városi rendezvénynaptár közzététele az önkormányzat honlapján. 
Végrehajtás: 
A rendezvénynaptár közzététele a honlapon megtörtént. 
 
26/2020. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. február 14. – az eljárás 
megindítására 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 
Feladat:  
A szabadpiaci villamos energia beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás 
megindításával összefüggő intézkedések megtétele. 
Végrehajtás: 
A közbeszerzési eljárás megindításához szükséges anyagok összeálltak, az eljárás 
közvetlen megindítás előtti állapotban van. 
 
27/2020. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat:  
Az önkormányzat saját halottjává nyilvánított Dr. Mutschler Ferenc temetésével 
összefüggő költségek kifizetéséhez kapcsolódó intézkedések és 
kötelezettségvállalások megtétele. 
Végrehajtás: 
A kötelezettségvállalást megtettem, a temetkezési vállalkozás számlája február 19-én 
érkezett meg (összege 217.660,-Ft), kifizetése az ülés napjáig megtörténik. 
 
30/2020. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal – az eredményről 
való tájékoztatásra 
Végrehajtásért felelős: Jegyző, Integrált önkormányzati Szolgáltató Szervezet 
Feladat:  
Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet élelmiszerek beszerzésére 
lefolytatott közbeszerzési eljárásának eredményéről az érintettek értesítése. 
Végrehajtás: 
Az értesítés az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzésnek a döntés napján való 
kiküldésével megtörtént. 
 
31/2020. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. február 15. 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat:  
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Kovács Gyulának az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet igazgatói 
beosztásának ellátásával történő megbízásával összefüggésben a Magyar 
Államkincstár felé történő változás-bejegyzés kezdeményezése, a szükséges 
munkajogi dokumentumok aláírása és az intézkedések megtétele. 
Végrehajtás: 
A munkaügyi dokumentumokat kézjegyemmel láttam el, a Magyar Államkincstár 
átvezette a változást a törzskönyvi nyilvántartáson. 
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A POLGÁRMESTER ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT 
DÖNTÉSEI 
(2020. január) 

 
 
Szociális ügyekben 
 

Települési támogatás:          
                          

Települési támogatás:          
                          
-    Rendkívüli élethelyzetre/ természetbeni megállapítás           - 
     Elutasítás                                       - 
 
-    Rendkívüli élethelyzetre/ pénzbeli megállapítás                  124 

 Elutasítás   - 
 

-    Gyermek születésének támogatása 9 
       -    Temetési segély  3  

-    Lakásfenntartási támogatás 36 
- Bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása   1 
- Személytaxi-szolgáltatás támogatása             - 
- Eü. Prevenciót és rehabilitációt szolgáló gyógyúszás            1 
- Eü. Prevenciót szolgáló védőoltások költs. megtérítése         - 

Költségeinek támogatása 
       -    Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény            22 
       -    Iskolakezdési támogatás              -     
       -    Közjegyzői okiratba foglalásának támogatása   -  
       -    Utazási támogatás    -         

-    Bursa Hungarica Ösztöndíj                                                     -     
-    Környezettanulmány                                                      3 

 
 
Lakásügyekben: 
 

- Bérlőkijelölés       7 
- Lakásszerződés hosszabbítás     6 
- Szociális bérlakás igény nyilvántartásba vétel:    2 
- Eljárás megszüntetése      0 
- Elutasítás        18 
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Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
10/2011. (III. 4.) rendelet 13. § (5) bekezdése alapján 
 

-  Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. tervezője a Teleki u. 22., a Szent 
Vendel u. 25., a Bem u. 8., az Erzsébet u. 71., 77., 94., a Kinizsi u. 21., a 
Rákóczi u. 87., a Vörösmarty u. 96., a Gárdonyi u. 35. szám alatti 
ingatlanokkal kapcsolatban kért és kapott tulajdonosi és közútkezelői 
hozzájárulást a földgázbekötés tervezési munkálataihoz a 471, a 4649, az 1386, 
a 329/3, az 1608, a 2167, a 329/2, a 6278/1 hrsz.-ú kivett közterületként és a 
329/3 és a 2230 hrsz.-ú kivett járdaként nyilvántartott ingatlanok kapcsán. 

  
- Az SMHV Energetika Kft. a Dombóvár, Széchenyi utcában található 693/2 

hrsz.-ú, a Bethlen G. u. 30. szám alatti ingatlanok villamos energiával való 
ellátásának munkálataihoz kapott hozzájárulást a 679 és a 3912 hrsz.-ú 
közterület megnevezésű ingatlanok kapcsán. 

 
- A Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. a város területén a 

telekommunikációs hálózat üzembiztonságának javítása érdekében 
rekonstrukciós munkák tervezési és kivitelezési munkálataihoz kapott 
hozzájárulást a 605 és az 586/25 hrsz.-ú közterület megnevezésű ingatlanok 
kapcsán. 

 
- Nagy Sándor tervező kérésére a Köztársaság utcai 2164/8 hrsz. alatt található 

ipartelep szennyvízbekötésének, a Szondi u. 19., és a Köztársaság u. 10. szám 
alatti ingatlanok ivóvízbekötés és szennyvízbekötésének tervezési és 
engedélyezései munkálataihoz kért és kapott hozzájárulást a 2160/1 hrsz.-on 
kivett közterületként és a 3508/2 és a 3539/3 hrsz.-on kivett útként és a 2164/8 
hrsz.-on kivett beépítetlen területként nyilvántartott ingatlanokra vonatkozóan.  

 
- A Zselicterv Kft. kérésére a Dombóvár 4866 hrsz. alatti ingatlan villamos-

energia ellátás tervezési és engedélyezései munkálataihoz kért és kapott 
hozzájárulást a 4845, a 4871/1 és a 4871/2 hrsz.-on kivett nyilvántartott 
ingatlanokra vonatkozóan.  

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről 
szóló 9/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdése alapján 

 

Jelzálogjog törléshez tulajdonosi hozzájárulás megadása: 

 
Az 1228/B hrsz.-ú (természetben Dombóvár, Kölcsey u. 12/B.) ingatlanra 
bejegyzett, Dombóvár Város Önkormányzata javára szóló jelzálogjog törléséhez 
lett hozzájárulás kiadva, mivel a munkáltatói hitel kifizetésre került.    
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A JEGYZŐ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEI 
(2020. január) 

 
 
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. január 

 
Humán Bizottság 
 
A 13/2020. (I. 29.) számú határozatával a Dombóvári Szivárvány Óvoda 2020. évi 
heti és éves nyitvatartási rendjéről döntött. 
 
A 14/2020. (I. 29.) számú határozatával a Dombóvári Százszorszép Óvoda és 
Bölcsőde 2020. évi heti és éves nyitvatartási rendjéről döntött. 
 
A 15/2020. (I. 29.) számú határozatával a Földi István Könyvtár és Helytörténeti 
Gyűjtemény vezetői feladatainak 2020. július 16-tól való ellátására pályázat kiírásáról 
döntött. 
 
 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 
A 12/2020. (I. 29.) számú határozatával az önkormányzati tulajdonú dombóvári 4583 
hrsz.-ú ingatlan korábban vagyonkezelésbe adott részének hasznosításáról döntött. 
 
 
A bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvek megtekinthetőek az Önkormányzati 
Irodán. 
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Döntést igénylő, kisebb jelentőségű ügyek 
 
 
Az építésügyi igazgatási feladatok átadása 
 
A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében az 
egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény (a továbbiakban: 
Törvény) alapján a jegyző építésügyi igazgatási feladatainak ellátása 2020. március 1. 
napjától a Kormányhivatalhoz kerül.  
A feladat átadásával összefüggő rendelkezések szerint a települési önkormányzatok 
mindazon vagyona és vagyoni értékű joga, amely a jegyző építésügyi igazgatási 
feladatainak ellátását biztosítja 2020. március 1. napján – a feladat ellátásának 
időtartamára – az állam ingyenes használatába kerül. A használati jogot a fővárosi és 
megyei kormányhivatal gyakorolja. Az ingyenes használati jog alapításához 
kapcsolódó feladatok végrehajtását a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. 
rendelet 62. §-a, illetőleg a 10. számú mellékletében szereplő megállapodás minta 
szabályozza.  
A feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, illetve létszámátadásról a települési 
önkormányzat polgármesterének és a megyei kormányhivatal kormánymegbízottjának 
az említett jogszabályok szerint 2020. január 31. napjáig megállapodást kell kötnie. 
Amennyiben a határidőig a megállapodás nem, vagy csak részben jön létre, a megyei 
kormányhivatal február 15. napjáig határozattal létrehozza a megállapodást, vagy dönt 
a megállapodásban nem rendezett kérdésekről. A határozat ellen fellebbezésnek nincs 
helye, közigazgatási perre tekintet nélkül végrehajtható.  
A fentiekre tekintettel tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az átadás-
átvétellel kapcsolatos egyeztetés, a szükséges adatszolgáltatás, valamint a 
megállapodás aláírása a jogszabályi határidőben megtörtént. A megállapodás alapján 
az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan, bérleti vagy egyéb szerződés alapján 
használt ingatlan, gépjármű, illetve személyi állomány átadására nem kerül sor.  
Ingóságok tekintetében átadásra kerül:  

- HP LaserJet 1200 nyomtató (száma: E/312/00373), 
- komplett számítógép konfiguráció (gyári száma: DPMV606), 
- monitor (gyári száma: HKC1101012703060).  

 
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiek tudomásul vételére, és a határozati 
javaslat elfogadására.   
 
Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet által korábban használt ételszállító 
gépjármű tulajdoni helyzetének rendezése és leselejtezése  
 
Az intézményi és a szünidei gyermekétkeztetési feladatokat az Integrált 
Önkormányzati Szolgáltató Szervezet látja el, ami rengeteg szállítással jár a főző- és a 
melegítőkonyhák között. Az intézmény a tavalyi évben cserélte le az egyik 
elhasználódott ételszállító járművét egy használt, de jobb állapotban lévő kocsira, így 
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a korábbi gépjármű feleslegessé vált, és már hónapok óta a Szekszárdi SZC Esterházy 
Miklós Szakképző Iskolája és Kollégiuma udvarán parkol az igazgató asszony 
engedélyével. A Integrált vezetője állapotfelmérést és értékbecslést (EUROTAX) 
készíttetett még tavaly ősszel, mely szerint a 2000-ben forgalomba helyezett HHP-
091 frsz.-ú, IVECO DAILY típusú tehergépkocsi pillanatnyi értéke kb. 800 ezer 
forint, de a műszaki vizsgája lejárt, karosszériája erősen korrodált, a motorból folyik 
az olaj, a futóművön többéle javítást kellene eszközölni és a fékek is javítandók. Az 
intézmény az autót ideiglenesen kivonatta a forgalomból, de a hibák miatt a gépjármű 
vizsgáztatása és ismételt forgalomba helyezése a szakértői álláspont alapján nem 
gazdaságos, inkább a bontásra való értékesítése javasolt, a jelen állapotában a piaci 
értéke legfeljebb 250 ezer forint. A járműnek a közúti közlekedési nyilvántartás és a 
törzskönyve szerint azonban csak üzembentartója az Integrált, a tulajdonosa még a 
Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, mivel ez a szervezet vásárolta az előző 
évtized elején (akkor még önkormányzati fenntartású volt), de végül nem került bele a 
KLIK vagyonkezelésébe adott vagyoni körbe 2013-ban, mivel az étkeztetési feladatok 
az önkormányzatnál maradtak. 2015 júliusa óta pedig a HEMI jogutódjának a 
Szekszárdi Szakképzési Centrum minősül. Szeptemberben már hozzájárult a testület 
ahhoz, hogy a tehergépkocsi bejegyzett tulajdonosa az Integrált legyen, és a 
tulajdonosként történő bejegyzését követően – az elhasználódott állapotára tekintettel 
– értékesítse azt azzal, hogy az értékesítésből eredő bevételt az alapító okirata szerinti 
feladataihoz kapcsolódó eszközfejlesztésre fordíthatja. 
 
Azóta sikerült egyeztetni a Szekszárdi SZC-vel és a dombóvári kormányablakkal a 
tulajdonjog ingyenes átruházásról szóló megállapodásról (részükről elfogadható), 
viszont az átírásnak lenne költsége (eredetiségvizsgálat), kivéve, ha bontási 
igazolással rögtön ki lehetne vonni a forgalomból véglegesen. Ezért a javaslat az, 
hogy a jármű kerüljön át az önkormányzat nevére, és utána történjen meg a 
leselejtezése, autóbontóba való elvitele. 
 
Együttműködés a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulással, a Társulás 
megbízása a közös tulajdonú rendezvénysátor üzemeltetésével 
 
Az önkormányzati választást követően, 2019. október 31-én Dombóvár Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánította, hogy együtt kíván működni a 
Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulásban résztvevő községi 
önkormányzatokkal és ennek érdekében mielőbb a Társulás tagja kíván lenni. Erre 
tekintettel a tavalyi év végén a Társulás tagjai elfogadták a társulási megállapodás 
azirányú módosítását, amely lehetővé teszi, hogy év közben a Társulás tagjává válhat 
egy önkormányzat. Ezt követően 2019. december 18-án hozott döntést a dombóvári 
képviselő-testület arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 89. § (2) bekezdésében foglaltak alapján kérelmezi 
csatlakozását a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társuláshoz 2020. július 1-
jével, és kéri a Társulásban részt vevő valamennyi települési önkormányzat képviselő-
testületének hozzájárulását a csatlakozásához.  
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A taggá váláshoz vezető folyamat első lépéseként valamennyi társult 
tagönkormányzat képviselő-testületének döntést kell hoznia a csatlakozáshoz való 
hozzájárulás kapcsán, és ha ez megtörtént, akkor egy újabb körben kell dönteni a 
társulási megállapodás módosításáról.  
 
Mindaddig, amíg a dombóvári önkormányzat nem társulási tag, javasolt egy 
együttműködési megállapodásban rögzíteni azokat a sarokpontokat, amelyek révén 
Dombóvár Város Önkormányzata bekapcsolódik a Társulás tevékenységébe, illetve 
amelyekben kiemelten tudunk egymás segítségére lenni a járás egésze fejlődésének 
érdekében. A megállapodás tervezete mellékelve. Kiemelt mozzanat az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és szemléletformálás, a Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Programból támogatott és már folyamatban lévő 
projektek összehangolása. 
 
A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetéséről szóló 
megállapodásban foglaltaknak megfelelően együttműködés további eleme a 12 járási 
önkormányzat közös tulajdonában álló rendezvénysátor üzemeltetésének átadása a 
Társulás részére, amely kiterjed a dombóvári önkormányzat saját tulajdonát képező 
sátorponyvára is, azzal, hogy a dombóvári önkormányzat évente négy alkalommal 
térítési díj fizetése nélkül veheti igénybe a rendezvénysátrat. A rendezvénysátor 
tárolási helye Dombóvár Város Önkormányzatának tulajdonában álló, Dombóvár, 
Kinizsi utca 37. szám alatti ingatlan zárható raktárhelyisége. 
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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  376/2019. 
(XII. 18.), 394/2019. (XII. 18.),395/2019. (XII. 18.), 1/2020. (I. 31.), 4/2020. (I. 
31.), 7/2020. (I. 31.), 8/2020. (I. 31.), 10/2020. (I. 31.), 14/2020. (I. 31.),17/2020. 
(I. 31.), 22/2020. (I. 31.), 26/2020. (I. 31.), 27/2020. (I. 31.), 30/2020. (I. 31.), 
31/2020. és a (I. 31.) Kt. határozat végrehajtásáról, valamint az átruházott 
hatáskörben 2020. januárjában hozott döntésekről. 
 

2. az alábbi lejárt végrehajtási határidejű Kt. határozatok végrehajtási határidejét a 
következők szerint meghosszabbítja: 
 
2020. március 15-ig: 392/2019. (XII. 18.), 
2020. április 30-ig: 1/2019. (I. 14.), 242/2019. (VII. 18.), 

 
 

II. Határozati javaslat 
az építésügyi igazgatási feladatok átadásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról  

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az építésügyi igazgatási 
feladatok átadás-átvétele tárgyában a Tolna Megyei Kormányhivatal és Dombóvár 
Város Önkormányzata között létrejött megállapodásban foglaltakat tudomásul veszi, 
és jóváhagyja.  
 
Határidő: azonnal - a határozat megküldése a Tolna Megyei Kormányhivatal részére  
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 
 

III. Határozati javaslat 
az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet által használt tehergépjármű 

forgalomból való kivonásáról 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az 

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet által korábban ételszállításra 
használt, HHP-091 frsz.-ú, IVECO DAILY típusú tehergépkocsi bejegyzett 
tulajdonosa Dombóvár Város Önkormányzata legyen, valamint a tulajdonjog 
átruházását követően – a használhatatlan állapotára tekintettel – történjen meg a 
gépjármű leselejtezése és végleges jellegű kivonása a forgalomból. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosváltozás 
átvezetéséhez, a leselejtezéshez és a forgalomból való kivonáshoz szükséges 
jognyilatkozatok megtételére. 
 

2. A Képviselő-testület a 277/2019. (IX. 26.) Kt. határozatát visszavonja. 
 

Határidő: 2020. március 31. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Önkormányzati Iroda 
    Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 
 

 
IV. Határozati javaslat 

a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulással való együttműködésről és 
a Társulás rendezvénysátor üzemeltetésével való megbízásáról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kapos-menti Terület 

és Vidékfejlesztési Társuláshoz való csatlakozási szándékára tekintettel együtt 
kíván működni Társulással a tevékenységébe való bekapcsolódása érdekében 
mindaddig, amíg annak nem tagja, és felhatalmazza a polgármestert a melléklet 
szerinti együttműködési megállapodás aláírására. 

 
2. A Képviselő-testület a Dombóvár Város Önkormányzata résztulajdonában álló, 

Dalmand Község Önkormányzatának gesztorságával, pályázati támogatásból 
beszerzett rendezvénysátor (10x30 méteres fehér, műanyag ponyvaborítású 
alumínium vázas sátor) és a tartozékai, valamint az Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában álló sátorponyva üzemeltetését a Kapos-menti Terület és 
Vidékfejlesztési Társulásra bízza 2020. március 1-jétől azzal, hogy az 
Önkormányzat évente négy alkalommal térítési díj fizetése nélkül veheti igénybe a 
rendezvénysátrat.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetésbe adáshoz 
szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére. 

 
Határidő: 2020. március 15. 
Felelős: Jegyző 
Végrehajtásért felelős:  Önkormányzati Iroda – 1. pont 
    Pénzügyi Iroda – 2. pont 
 

 
Pintér Szilárd 
polgármester 


