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Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

259/2017. (V. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2017. június 30. 
Hosszabbítva: 2017. október 31., 2018. április 30. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A „Dőry platán” karbantartási munkáinak elvégzése. 
Végrehajtás: 
A platánfa karbantartási munkái elvégzésre kerültek a tulajdonosok részbeni anyagi 
hozzájárulásával.  
 
392/2017. (IX. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2017. november 30. – 
üzemeltetési szerződés megkötésére 
Hosszabbítva: 2018. január 31., 2018. április 30. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A Dombóvári Vízmű Kft.-vel üzemeltetési szerződés megkötése a Farkas Attila 
Uszoda üzemeltetéséről az önkormányzat birtokba lépését követően, továbbá a 
szerződés elkészítésére ügyvédi megbízási szerződés megkötése, és a további 
szükséges jognyilatkozatok megtétele. 
Végrehajtás: 
Az üzemeltetési szerződés megkötésére nem került sor. A 158/2018. (IV. 26.) Kt.  
határozat döntött arról, hogy az üzemeltetést a szükséges engedélyek beszerzése után 
az önkormányzat saját hatáskörben látja el, ezért kérem a határozat visszavonását. 
 
436/2017. (IX. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2017. október 31. – a 
szobor felállítására 
Hosszabbítva: 2018. április 30. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A kertvárosi Szent László téren Orbán Balázs szobor felállításával kapcsolatos 
intézkedések megtétele. 
Végrehajtás: 
Javaslom a határidő 2018. augusztus 20-ig történő meghosszabbítását. 
 
450/2017. (X. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. április 30. – a 
korszerűsítés megvalósítására 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda, Tinódi Könyvtár és Helytörténeti 
Gyűjtemény 
Feladat: 
A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény fűtési rendszerének korszerűsítéséhez 
szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtétele, a munkálatok felügyelete. 
Végrehajtás: 
A korszerűsítés megvalósításra került. 
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490/2017. (XI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. március 31. – a 
szerződésmódosítás képviselő-testület elé terjesztése 
Hosszabbítva: 2018. május 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló 
közszolgáltatói szerződés felülvizsgálata az összegyűjtött háztartási szennyvíz 
tényleges mennyiségével arányos díjfizetésre vonatkozóan, a vizsgálat eredményeként 
a szerződésmódosítás képviselő-testület elé terjesztése. 
Végrehajtás: 
A DRV Zrt. 2018. május 7-én kelt levelében azt a tájékoztatást adta, hogy a társaság 
jelenleg is vizsgálja egy olyan megoldás kidolgozásának lehetőségét, mely minden fél 
részére megnyugtató és elfogadható. Tekintve, hogy a megoldás megszületéséig a 
szerződés módosítására nincs lehetőség, kérem a határidő meghosszabbítását 2018. 
augusztus 31-ig. 
 
505/2017. (XI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. március 31. – 
ismételt tájékoztatásra 
Hosszabbítva: 2018. május 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A Rákóczi utcai és Gagarin utcai ingatlanok nyílászáró cserére hajlandó és 
önkormányzati támogatást igénybe venni szándékozó tulajdonosai körében műszaki 
felmérés a nyílászárók állapotáról, annak eredményeképp ajánlatkérési eljárás 
lefolytatása, az eljárás eredménye alapján a fedezet biztosításáról és a támogatási 
formáról szóló javaslat képviselő-testület elé terjesztése. 
Végrehajtás: 
A felmérés elkészült, jelen ülésen szerepel a támogatási formáról szóló javaslat. 
 
506/2017. (XI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. április 30. – a 
munkálatok elvégzésére 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
Szerződéskötés a Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel a 
Szigeterdő szórt alapú sétányai felújítása I. ütemének megvalósítására, a munkálatok 
elvégzése. 
Végrehajtás: 
A sétány felújítása elkészült, az átvétel folyamatban van. 
 
508/2017. (XI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. április 30. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A Szigeterdőben található játszótér elbontására és megújítására vonatkozó beszerzési 
eljárás lefolytatása, a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötése, illetve az új 
játszótér kialakítása. 
Végrehajtás: 
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A beszerzési eljárás eredményesen zárult, a nyertes ajánlattevővel a szerződést 
megkötöttük, a régi játszótér elbontása és az új játszótéri elemek telepítése 
megtörtént.  
 
509/2017. (XI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. április 30. 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat: 
A Szigeterdő területén elhelyezni kívánt információs táblák elkészíttetésére és 
kihelyezésére vonatkozóan ajánlatkérési eljárás lefolytatása, a nyertes ajánlattevővel a 
szerződés megkötése, illetve az elkészült táblák kihelyezése. 
Végrehajtás: 
A feladat végrehajtása megtörtént, az információs táblák a Város hete 
rendezvénysorozat keretében kihelyezésre kerültek a Szigeterdőbe. 
 
529/2017. (XII. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. április 30. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A Gunarasfürdő irányába vezető kerékpárút mellé közkifolyó létesítése, a 
felszámolandó közkifolyók megszüntetésével kapcsolatos intézkedések megtétele. 
Végrehajtás: 
Az engedélyezéshez szükséges tervezési feladat megrendelésre került. Tekintettel az 
engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges időtartamra, kérem a végrehajtási 
határidő meghosszabbítását 2018. augusztus 31-ig.  
 
2/2018. (I. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. február 28. 
Hosszabbítva: 2018. április 30. 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat: 
A dombóvári települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 
megállapodások jogszabályváltozásokból eredő módosításainak és az egységes 
szerkezetbe foglalt megállapodások aláírása. 
Végrehajtás: 
A megállapodások aláírása egyelőre nem történt meg minden fél részéről, kérem a 
határidő meghosszabbítását 2018. június 30-ig. 
 
7/2018. (I. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. február 28. – a társulási 
megállapodás aláírására 
Hosszabbítva: 2018. április 30. 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat: 
A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény által biztosított támogató 
szolgáltatás ellátási területének kiterjesztése céljából a Dombóvári Szociális és 
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodása módosításának és 
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírása. 
Végrehajtás: 
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A megállapodás aláírására egyelőre nem került sor, az üggyel a jelen ülés egyik 
előterjesztése foglalkozik. Kérem a határidő meghosszabbítását 2018. június 30-ig.  
 
24/2018. (I. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. márciusi rendes ülés – 
az ellenőrzés eredményének és a fedezet biztosítására javaslat előterjesztésére 
Hosszabbítva: 2018. május 31. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A családi házas övezetben élők csapadékvíz összegyűjtésére alkalmas műanyag 
tartály igényléseinek ellenőrzése, az ellenőrzés eredményének képviselő-testület elé 
terjesztése a tartályok beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítása céljából. 
Végrehajtás: 
Az igénylések ellenőrzése befejeződött, az eredmény jelen testületi ülésen kerül 
megtárgyalásra.  
 
26/2018. (I. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. április 30. – a 
megrendelések aláírására 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A 61-es főút vonatkozásában felmerült problémákkal kapcsolatban a sebességhatár 
csökkentésének bevezetéséhez, a tervezett sövényesítés elvégzéséhez, valamint a 
Kiskonda-patak háttöltésével kapcsolatos problémák rendezéséhez szükséges 
egyeztetések, eljárások lefolytatása, jognyilatkozatok és kötelezettségvállalások 
megtétele. 
Végrehajtás: 
A tervezett sövényesítés elkészült. A Kiskonda-patak háttöltésével kapcsolatos 
problémák rendezéséhez a Magyar Közút Zrt. kamerázást kért, melynek a DRV Zrt.-n 
keresztül történő elvégzése ütemezésre került. 
 
28/2018. (I. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. február 28. 
Hosszabbítva: 2018. április 30. 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat: 
Szolgáltatási szerződés megkötése a Magyar Államkincstárral az Integrált 
Önkormányzati Szolgáltató Szervezet önkormányzati ASP rendszerhez történő önálló 
csatlakozása céljából. 
Végrehajtás: 
Az Államkincstár még nem küldte meg a szerződéstervezetet, kérem a határidő 
meghosszabbítását 2018. augusztus 31-ig. 
 
33/2018. (I. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. február 28. – a 
szükséges intézkedések megtételére 
Hosszabbítva: 2018. április 30. 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda, Tinódi Könyvtár és 
Helytörténeti Gyűjtemény 
Feladat: 
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A Tinódi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény részére az „Évezredek emlékjelei” 
című új állandó kiállítást népszerűsítő leporelló elkészítéséhez szükséges fedezet 
biztosítása érdekében intézkedések és kötelezettségvállalások megtétele, a február 
hónapban belépőjegyet vásárlók számára február végéig korlátlan számú belépési 
lehetőség biztosítása. 
Végrehajtás: 
A február hónapban belépőjegyet vásárlók február végéig korlátlan alkalommal 
tekinthették meg a Helytörténeti Gyűjteményben kialakított tárlatot. Az „Évezredek 
emlékjelei” című új állandó kiállítást népszerűsítő leporello elkészült, térítésmentesen 
elérhető a dombóváriak számára. 
 
45/2018. (II. 5.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. február 28. – a 
beszerzési eljárás megindítására 
Hosszabbítva: 2018. április 30. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
Beszerzési eljárás megindítása az önkormányzati lakásállomány javítási-karbantartási 
feladatainak ellátására vonatkozóan. 
Végrehajtás: 
A beszerzési eljárás eredményesen zárult, a szerződést a nyertes ajánlattevővel 
megkötöttük. 
 
52/2018. (II. 22.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. április 30. 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat: 
Az önkormányzat tagfelvételének kezdeményezése a Dombóvári Kosárlabda 
Sportegyesületbe. 
Végrehajtás: 
A döntésről szóló határozat továbbításra került a megalakuló Dombóvári Kosárlabda 
Sportegyesület képviselői részére. 
 
59/2018. (II. 22.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. március 15. – a 
megállapodás megkötésére 
Hosszabbítva: 2018. április 30. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A Tároló-Hír Bt. részére 50%-os közterület-használati díjkedvezmény biztosításáról 
szóló megállapodás megkötése. 
Végrehajtás: 
A megállapodás aláírására még nem került sor, mivel a Tároló-Hír Bt. a reklámadó 
miatt késve döntött az aláírásról. Javaslom a határidő 2018. június 15-ig történő 
meghosszabbítását. 
 
64/2018. (II. 22.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. április 30. – a 
támogatási szerződések megkötésére 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
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Feladat: 
Támogatási szerződések megkötése a 2018. évi civil támogatásból részesülő civil 
szervezetekkel. 
Végrehajtás: 
A támogatási szerződések aláírásra kerültek. 
 
65/2018. (II. 22.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. március 31. – 
beszerzési eljárás lefolytatására 
Hosszabbítva: 2018. május 15. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda, Tinódi Ház Nonprofit Kft. 
Feladat: 
A Tinódi Ház kamerarendszerének két ütemben történő fejlesztése és bővítése 
céljából beszerzési eljárás lefolytatása, szükséges jognyilatkozatok megtétele, a 
szerződés tartalmának jóváhagyása és aláírása. 
Végrehajtás: 
A beszerzési eljárás eredményesen zárult, a szerződéskötés folyamatban van. 
 
66/2018. (II. 22.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. április 30. 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat: 
1. Tárgyalások kezdeményezése a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató 
Intézmény által biztosított idősek otthona szolgáltatás más fenntartónak történő 
átadásáról, a szükséges döntési javaslatok képviselő-testület elé terjesztése. 
2. A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény Támasz Otthonában 
biztosított átmeneti elhelyezés (időskorúak gondozóháza) 2022. december 31-ig való 
megszüntetésének törvényi követelménye kihatásának tisztázása a 2015-ben 
megvalósított beruházás fenntartási kötelezettségére. 
Végrehajtás: 
1. A tárgyalások megkezdődtek, konkrétan a Magyarországi Evangélikus Egyházzal. 

Az előzetes döntésre a júniusi képviselő-testületi ülésen kívánok javaslatot tenni. 
2. Az információt kérő levél elküldésre került, válasz egyelőre nem érkezett. 
Mindkét feladat kapcsán kérem a határidő meghosszabbítását 2018. június 30-ig. 
 
70/2018. (II. 22.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. május 15. – az 
épületbontás befejezésére 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. tulajdonában álló Arany 
János tér 3. szám alatti ingatlan két melléképületének elbontásához szükséges 
versenyeztetés lefolytatása, a bontással összefüggő intézkedések és 
kötelezettségvállalások megtétele. 
Végrehajtás: 
A bontással kapcsolatos feladatok elvégzésére az Nonprofit Kft. bekérte az 
árajánlatot, de a bontás még nem kezdődött meg. Javaslom a határidő 2018. június 30-
ig történő meghosszabbítását. 
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71/2018. (II. 22.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. április 30. – az 
adásvételi szerződés megkötésére 
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 megkötésre került, a birtokbavétel megtörtént. A bontással 
kapcsolatos árajánlat megérkezett, a kötelezettségvállalás folyamatban van.  Javaslom 
a határidő 2018. június 15-ig történő meghosszabbítását.  
 
79/2018. (II. 22.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. április 30. – a fejfák 
kihelyezésére 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A városi köztemetőkben található 10 fejfa nélküli gyermeksírhely fejfával történő 
megjelölése. 
Végrehajtás: 
A fejfák beszerzése megtörtént a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit 
Kft. részéről, de azok kihelyezésére még nem került sor. Kérem a határidő 2018. 
június 30-ig történő meghosszabbítását.  
 
109/2018. (III. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. április 8. – a 
gördülő fejlesztési terv benyújtására 
Hosszabbítva: 2018. május 15. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A víziközmű-szolgáltatás módosított gördülő fejlesztési tervének benyújtásához 
szükséges meghatalmazások, szerződések aláírása és egyéb, a végrehajtáshoz 
szükséges intézkedések megtétele.  
Végrehajtás: 
A gördülő fejlesztési terv benyújtásra került. 
 
110/2018. (III. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. április 30. – vételi 
ajánlat megküldésére 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A Dombó-Coop Zrt. tulajdonában lévő dombóvári 1 hrsz.-ú, Hunyadi tér 2. szám 
alatti Napsugár Áruház előtti, közterületként használt terület megvásárlására irányuló 
vételi ajánlat tartalmának jóváhagyása és megtétele. 
Végrehajtás: 
A vételi ajánlat megküldésre került a Zrt. részére. A Zrt. az ajánlatot feltételekkel 
fogadja el, az erről szóló előterjesztés jelen ülésen kerül tárgyalásra.  
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111/2018. (III. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. április 30. – 
támogatási szerződések aláírására 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat: 
A sportcélú vállalkozások 2018. évi támogatására irányuló támogatási szerződések 
tartalmának jóváhagyása és aláírása. 
Végrehajtás: 
A támogatási szerződések a sportcélú vállalkozások képviselőivel aláírásra kerültek. 
 
112/2018. (III. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. április 30. – a 2017. 
évi támogatási szerződés módosítására, a 2. pont szerinti összeg visszafizetésére és a 
2018. évi támogatási szerződés megkötésére 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat: 
A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesülettel kötött 2017. évi 
támogatási szerződés módosítása, az Egyesülettel a nem megfelelően felhasznált 
2017. évi támogatás visszafizettetése és a 2018. évi támogatásról szóló szerződés 
megkötése. 
Végrehajtás: 
A 2017. évi támogatási szerződés a határozat értelmében módosításra és aláírásra 
került, a 2018. évi támogatási szerződés szintén aláírásra került. 
 
115/2018. (III. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. április 30. – 
beszerzési eljárás lefolytatására 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
Versenyeztetési eljárás lefolytatása a szigeterdei Kossuth-szoborcsoport új 
koncepcióban történő elhelyezésének tervezéséhez kapcsolódóan. 
Végrehajtás: 
A tervezési munka elvárt műszaki tartalmának részletei pontosítottuk. Az eljárás 
megindult, az ajánlattételi határidő 2018.05.31-én 10:00 órakor jár le. Kérem a 
határidő meghosszabbítását 2018. június 30-ig. 
 
116/2018. (III. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. április 30. – 
szerződés aláírására 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A szigeterdei lakótoronyhoz vezető átjáró híd létesítéséhez szükséges kiviteli terv 
elkészítésére vonatkozó szerződés tartalmának meghatározása és aláírása. 
Végrehajtás: 
A szerződés megkötésre került.  
 
117/2018. (III. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. április 30. – 
versenyeztetési eljárás elindítására 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
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A Tinódi Ház előtti terület rendezéséhez kapcsolódó végleges koncepcióterv 
elkészítéséhez szükséges versenyeztetési eljárás megindítása. 
Végrehajtás: 
Az ajánlatkérés eredményesen zárult, a nyertes ajánlattevővel a szerződéskötés 
folyamatban van. 
 
122/2018. (III. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. március 31. – 
aláírásra 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat: 
Az önkormányzat részvételével megvalósuló EFOP pályázatok kapcsán a 
konzorciumi együttműködést szabályozó Szervezeti és Működési Szabályzatok 
aláírása. 
Végrehajtás: 
A két EFOP pályázat tekintetében a Szervezeti és Működési Szabályzatok aláírásra 
kerültek. 
 
131/2018. (III. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. április 30. 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda, Dombóvári Vízmű Kft. 
Feladat: 
A Dombóvári Vízmű Kft. soron következő taggyűlésén a társasági szerződés 
telephelyre vonatkozó módosításának képviselete, a társaság telephelyeként a Kinizsi 
utca 37. megjelölése. 
Végrehajtás: 
A döntés képviselete a taggyűlésen megtörtént, a cégbíróság azóta bejegyezte az új 
telephelyet. 
 
132/2018. (III. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. április 30. – 
szerződés felbontására 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
Az Arany János tér 7. szám alatti ingatlanra 2015. július 27-én kötött adásvételi 
szerződés közös megegyezéssel történő felbontása, intézkedés az ingatlant terhelő 
végrehajtási jog törlése iránt. 
Végrehajtás: 
Az adásvételi szerződés megkötésre, a végrehajtási jog törlése iránti kérelem 
benyújtásra került. 
 
133/2018. (III. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. április 30. 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda, Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 
Feladat: 
A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának 
megválasztásával összefüggő alapító okirat módosítás és a változásokkal egységes 
szerkezetbe foglalt módosított alapító okirat aláírása. 
Végrehajtás: 
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Az alapító okirat módosítása aláírásra került. 
 
137/2018. (III. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. április 30. – a 
megbízási szerződés megszüntetésére 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A Dombóvári Vízmű Kft.-vel műszaki tanácsadói feladatok ellátására kötött 
megbízási szerződés megszüntetése. 
Végrehajtás: 
A megbízási szerződés megszüntetésre került. 
 
138/2018. (III. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. április 30. – 
haszonbérleti szerződés és előszerződések megkötésére 
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 szerződések elkészültek, aláírás alatt állnak. Kérem a határidő hosszabbítását 2018. 
június 15-ig. 
 
139/2018. (III. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. április 30. – 
munkálatok megrendelésére 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. START járdaprogramja 
keretében a Rákóczi utcai, az V. és VI. utcai járdaszakaszok felújításához 
kapcsolódóan a munkálatok megrendelése és az önkormányzati önerő biztosításával 
összefüggő nyilatkozatok megtétele. 
Végrehajtás: 
A szerződés tervezete elkészült, a tartalom egyeztetésre került, az aláírás folyamatban 
van. 
 
142/2018. (III. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. április 30. 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A Dombóvári Szent Lukács Kórház tájékoztatása a Hunyadi tér 33. szám alatti 
ingatlan korábban tüdőgondozónak használt részében irodahelyiség biztosításának 
szándékáról, továbbá a szükséges egyéb intézkedések megtétele.  
Végrehajtás: 
A Kórház részére a tájékoztatás megtörtént. Az ingatlan hasznosításával kapcsolatban 
megkerestük az MNV Zrt.-t, válaszuk szerint az ingatlan hasznosítására a Szekszárdi 
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Törvényszék jogosult. A Szekszárdi Törvényszéket is megkerestük, válasz még nem 
érkezett. Kérem a határidő 2018. június 30-ig történő meghosszabbítását. 
 
144/2018. (III. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. május 31. – 
rendelettervezet előterjesztésére 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A közterületre telepített, a beláthatóságot korlátozó növények által okozott 
balesetveszély megelőzése érdekében rendelettervezet képviselő-testület elé 
terjesztése. 
Végrehajtás: 
Az előterjesztés a jelen ülésen kerül tárgyalásra. 
 
146/2018. (III. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. április 30. – 1. ütem 
megvalósítására 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat: 
Városi piac kialakítására vonatkozó koncepcióterv 1. ütemének megvalósítása. 
Végrehajtás: 
A koncepciótervben rögzített első ütemben szereplő műszaki tartalommal a városi 
termelői piac kialakításra került, május 1-jén volt a hivatalos átadója. 
 
156/2018. (IV. 5.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. április 30. – a 
megállapodásokra 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
Feladat: 
Az Árpád utca 2-6. szám alatti lakóház megsüllyedése miatti perrel érintett 
lakástulajdonosok számára megítélt kártérítési összeg kifizetésének Dombóvári 
Vízmű Kft.-től való átvállalásához kapcsolódóan a végrehajtáshoz szükséges 
nyilatkozatok megtétele és a szükséges szerződések megkötése, továbbá a döntés 
képviselete a Dombóvári Vízmű Kft. taggyűlésén. Az önkormányzat részére 
perköltség címén megítélt összegből 2.500.000,- Ft kifizetése az önkormányzat 
képviseletét ellátó dr. Kutas Péter ügyvéd részére. 
Végrehajtás: 
Az egyeztetett időpontban megjelent lakástulajdonosokkal és a Dombóvári Vízmű 
Kft.-vel a szükséges szerződéseket megkötöttük, dr. Kutas Péter részére a 
határozatban szereplő összeget megfizettük. 
 
157/2018. (IV. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. május 1. – új terem- 
és helyiségbérleti díjak alkalmazására 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat: 
A Tinódi Ház Nonprofit Kft. értesítése az általa üzemeltetett Tinódi Házban 2018. 
május 1-jétől alkalmazandó terem- és helyiségbérleti díjak jóváhagyásáról. 
Végrehajtás: 
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A Tinódi Ház Nonprofit Kft. értesítése a 2018. május 1. napjától érvénybe lépő terem-
és helyiségbérleti díjakkal kapcsolatban megtörtént. 
 
158/2018. (IV. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. május 2. – 
munkáltatói szerződések rendezésére 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat: 
A Katonai József utcai Farkas Attila Uszoda üzemeltetésének átvételéhez 
kapcsolódóan a Kft.-nél alkalmazott munkavállalók önkormányzati állományba 
vétele, a munkaszerződések megkötése. 
Végrehajtás: 
A Vízmű Kft.-nél lévő munkavállalók átvétele 2018. május 1. napjától megtörtént, a 
munkaszerződések aláírásra kerültek. 
 
159/2018. (IV. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. május 4. – a 
taggyűlési képviseletre 
Végrehajtásért felelős: ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. 
Feladat: 
Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. 2018. június 1-től kezdődő végelszámolásáról 
szóló döntés képviselete a cég soron következő taggyűlésén. 
Végrehajtás: 
A 2018. május 16-i taggyűlésen született határozat szerint 2018. június 1. napjától 
megindul a végelszámolás. 
 
160/2018. (IV. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. május 15. – pályázat 
benyújtására 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat: 
Támogatási kérelem benyújtása az ingyenes vezeték nélküli internet hozzáférési 
lehetőség kiépítésére vonatkozó WIFI4EU pályázatra. 
Végrehajtás: 
A támogatási kérelem benyújtásra került. 
 
165/2018. (IV. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. május 11. – a 
szerződés módosítására 
Végrehajtásért felelős: Jegyző, Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
A Topa és Társa Építési Kft.-vel a gunarasi Fürdő utcát érintő beruházás – járda- és 
kerékpárút kivitelezés – teljesítési határidejének 2018. június 30-ig történő 
meghosszabbítására irányuló szerződésmódosítás tartalmának jóváhagyása és aláírása. 
Végrehajtás: 
A szerződésmódosítás aláírása megtörtént. 
 
167/2018. (IV. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. május 2. 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat: 
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A Szekszárdi Szakképzési Centrum tájékoztatása a Szekszárdi SZC Apáczai Csere 
János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, illetve a Szekszárdi SZC 
Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézményét érintő 
átszervezés véleményezéséről. 
Végrehajtás: 
A tájékoztatás megtörtént. 
 
169/2018. (IV. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 1.: 2018. május 4. – 
vállalkozói szerződés módosítására, 2.: 2018. május 15. – megvalósíthatósági 
tanulmány és üzleti terv elkészítésére 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat: 
1.: Az „Ipari Park” cím pályázathoz szükséges megvalósíthatósági tanulmány és üzleti 
terv elkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosítása az INVESTMENT 
Mérnöki és Fővállalkozó Kft.-vel a teljesítési határidő meghosszabbítása tekintetében. 
2.: Az „Ipari Park” cím pályázathoz szükséges megvalósíthatósági tanulmány és üzleti 
terv elkészítése. 
Végrehajtás: 
1. A vállalkozási szerződés módosítása aláírásra került. 
2. A megvalósíthatósági tanulmány és üzleti terv elkészült. 
 
170/2018. (IV. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. május 15. – 
támogatási szerződés módosítására 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat: 
A Dombóvári Futball Clubbal eszközbeszerzés céljából kötött támogatási szerződés 
módosítása a fűnyíró traktor vásárlására fordítható önkormányzati támogatás 
257.790,-Ft-ra történő csökkentése érdekében. 
Végrehajtás: 
Kérem a határozat visszavonását, mivel a rendelkezésre álló keretösszeg és önrész 
felhasználásra került. Az egyesület a fűnyíró traktor mellé vásárolt egy adaptert, mely 
lefedi a teljes támogatási összeget. 
 
172/2018. (IV. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. május 4. – pályázati 
felhívás közzétételére 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat: 
Pályázati felhívás közzététele az EFOP-3.9.2-16-2017-00047 kódszámú „Humán 
kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban” című projekt keretében megvalósuló 
tanulmányi ösztöndíjprogrammal kapcsolatban. 
Végrehajtás: 
A felhívás a város honlapján közzétételre, valamint valamennyi érintett oktatási 
intézmény részére kiküldésre került. 
 
174/2018. (IV. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal – kölcsön 
biztosítására 
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Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
Feladat: 
A Tinódi Ház Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervében foglaltak megvalósítása 
érdekében további 2 millió Ft összegű tagi kölcsön biztosítása a cég számára a 
103/2018. (III. 1.) Kt. határozatban foglalt feltételekkel. 
Végrehajtás: 
A cég. részére a 2 millió Ft összegű tagi kölcsönt átutaltuk. 
 
179/2018. (IV. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. május 9. – 
támogatási kérelem benyújtására 
Végrehajtásért felelős: Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 
Feladat: 
A Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény közérdekű muzeális 
gyűjteményének infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó nettó 2.500.000.- Ft összegű 
támogatási kérelem benyújtása a Kubinyi Ágoston Programra. 
Végrehajtás: 
A támogatási kérelem benyújtásra került. 
 
180/2018. (IV. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. április 29. – a 
támogatási kérelem benyújtására 
Végrehajtásért felelős: Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft. 
Feladat: 
A Tinódi Ház Nonprofit Kft. műszaki-technikai eszközállományának és berendezési 
tárgyainak fejlesztésére irányuló kérelem benyújtása a közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatásra meghirdetett pályázati felhívásra. 
Végrehajtás: 
A pályázat benyújtásra került. 
 
181/2018. (IV. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. május 2. – a 
pályázat benyújtására 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda, Pénzügyi Iroda 
Feladat: 
Fejlesztési célú pályázat kidolgozása és benyújtása az önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására nettó 15.000.000,- Ft értékben az Ady Endre utca 
aszfaltburkolatának részleges felújítására vonatkozóan. 
Végrehajtás: 
A pályázat benyújtásra került. 
 
182/2018. (IV. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. május 15. – a 
pályázati felhívás megjelentetésére  
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda, Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
Pályázati felhívás megjelentetése a szociális alapon igényelhető kaszálás 
igénybevételére vonatkozóan. 
Végrehajtás: 
A pályázati felhívást megjelentettük a 7200 újságban. 
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184/2018. (IV. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. április 30. - a 
munkálatok megrendelésére 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
Feladat: 
Dombóvár-Szőlőhegyen a Gárdonyi utcában térfigyelő kamera kihelyezésével 
kapcsolatos munkálatok megrendelése, a szükséges jognyilatkozatok megtétele. 
Végrehajtás: 
A térfigyelő kamera kihelyezésével kapcsolatos munkák megrendelésre kerültek. A 
kamera telepítésének határideje: 2018. május 25. 
 
187/2018. (IV. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. május 2. – az eljárás 
megindítására a TOP-3.2.1-15-TLI-2016-00026 pályázat kapcsán, 2018. május 7. - az 
eljárás megindítására a TOP-3.2.1-15-TLI-2016-00025 pályázat kapcsán 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
Feladat: 
A TOP-3.2.1-15-TLI-2016-00026 és a TOP-3.2.1-15-TLI-2016-00025 pályázatokhoz 
kapcsolódó kivitelezési munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárások megindítása. 
Végrehajtás: 
A közbeszerzési eljárások megindítása megtörtént mindkét projekt tekintetében. 
 
189/2018. (IV. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. május 5. 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat: 
A Tamási Tankerületi Központ tájékoztatása a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium 
intézményvezetői megbízására benyújtott pályázat véleményezéséről. 
Végrehajtás: 
A tájékoztatás megtörtént. 
 
190/2018. (IV. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. május 5. 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
Feladat: 
A Szekszárdi Tankerületi Központ tájékoztatása a Tolna Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat intézményvezetői megbízására benyújtott pályázat véleményezéséről. 
Végrehajtás: 
A tájékoztatás megtörtént. 
 
191/2018. (IV. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal – az eredményről 
való tájékoztatás tekintetében 
Végrehajtásért felelős: Jegyző, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 
Feladat: 
Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet élelmiszerek beszerzésére 
lefolytatott beszerzési eljárásának eredményéről szóló tájékoztatás megtétele. 
Végrehajtás: 
A beszerzési eljárás valamennyi ajánlati rész tekintetében eredményesen zárult, az 
eredményt a határozat meghozatalának napján kihirdettük. 
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A POLGÁRMESTER ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN TETT 

INTÉZKEDÉSEI 

(2018. április) 
 
 

  

Szociális ügyekben 
 
 

Települési támogatás 
 

- Lakhatásra - megállapítás                   8 
                           
-    Rendkívüli élethelyzetre/ természetbeni megállapítás                 81 
     Elutasítás   2 
 
-    Rendkívüli élethelyzetre/ pénzbeli megállapítás  2 

 
-    Gyermek születésének támogatása  5 
 Elutasítás  2 
 

 
 
   
Lakásügyekben 
 
 
 
Szociális bérlakás igény nyilvántartásba vétel:  3 
 
 Eljárás megszüntetése 2  
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Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet 13. § (5) bekezdése alapján 
 

- Nagy Sándor egyéni vállalkozó kérésére a Dombó P. u. 3. szám alatti 
lakóházak szennyvízbekötésének tervezési és engedélyezési munkálataihoz 
kért és kapott hozzájárulást a dombóvári 1130 hrsz.-ú kivett közterületként 
nyilvántartott ingatlanra vonatkozóan.  

- A Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesület a dombóvári 1890 hrsz.-
ú, kivett sporttelep megnevezésű ingatlanon, a valóságban a Földvár utcában 
található Szuhay Sportcentrum kosárlabda csarnok világításának 
korszerűsítéséhez kapott hozzájárulást, hogy a korszerűsítést a 2018-2019 
TAO pályázati forrásból megvalósítsa.   

 
 
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. április) 

 

 

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

Ssz. Üzemeltető neve, 
székhelye 

Üzlet neve, címe Éjszakai nyitva tartás Határozat 
száma 

- - 
 

- 
 
- 

 
- 

 
Alkalmi éjszakai nyitvatartási engedély: 2 db kérelemnek helyt adó 
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A BIZOTTSÁGOK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN TETT INTÉZKEDÉ SEI 

(2018. április) 
 
 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
- A 122/2018. (IV. 25.) számú határozatában a bizottság elnökhelyettesének 

megválasztásáról döntött. 
 

- A 123/2018. (IV. 25.) számú határozatában a Dombóvári Termelői Piac működési 
rendjéről döntött. 

 
- A 124/2018. (IV. 25.) számú határozatában a Mobil színpad beszerzése a TOP-

4.3.1-15-TL1-2016-00003 kódszámú „A dombóvári Szigetsor-Vasút 
szegregátumok rehabilitációja” elnevezésű projekt keretében elnevezéssel 
lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményéről döntött. 

 
- A 125/2018. (IV. 25.) számú határozatában a Nyergesvölgyi Horgász Sport 

Egyesület haszonbérleti szerződésének meghosszabbításáról döntött. 
 

 
Humán Bizottság 
 
- Az 58/2018. (IV. 25.) számú határozatában a bizottság elnökhelyettesének 

megválasztásáról döntött. 
 
- Az 59/2018. (IV. 25.) számú határozatában a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

Dombóvár új továbbképzési programjának jóváhagyásáról döntött. 
 
 
A bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvek megtekinthetőek 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 Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2018. április 13-
21-ig 7 nap szabadságot vettem igénybe. 
 
Tájékoztatás a Siófok-Dombóvár-Pécs közötti kerékpárút megépítésének helyzetéről 
 
Magyarország Kormánya a 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. Az eredeti döntés 
értelmében a 2018. évben megtörténik a Siófok-Pécs kerékpáros útvonal tervezése 
136 km hosszúságban, valamint 2019-ben megvalósult volna a Siófok-Dombóvár, 
Dombóvár-Pécs közötti szakaszok megépítése. A hivatkozott határozat az 1240/2018. 
(IV. 25.) Korm. határozattal módosításra került, melynek értelmében a Siófok-Pécs 
közötti kerékpáros útvonal megépítése a 2020. évre helyeződik át. 
 

Döntést igénylő, kisebb jelentőségű ügyek 
 
Erzsébet-utalványok felhasználása 
 
A Képviselő-testület a 2017. november 30-i ülésén döntött arról, hogy karácsonyi 
támogatásaként a 80. életévüket betöltő dombóvári időseket személyenként 4.000,- Ft 
összegű Erzsébet-utalványban részesíti. A 845 db utalványból közel 600 darabot 
sikerült még december hónapban és január elején kézbesíteni. Az ezt követő 
időszakban az utalványokat a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 
ügyfélszolgálatán lehetett átvenni. Jelenleg még mindig 92 db olyan utalvány van, 
amelyet nem vettek át az arra jogosultak. A szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 13. §-a alapján a jogosult a végleges 
határozatból eredő igényét a határozat kézhezvételétől számított hat hónapon belül 
érvényesítheti. Ez a féléves rendelkezésre tartási idő május 31-én lejár, ezért javaslom 
a Képviselő-testületnek, hogy döntsön határozattal arról, hogy a megmaradt 
utalványokat a szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 
13. § (6) bekezdése alapján 4.000,-Ft értékű Erzsébet-utalvány formájában nyújtható 
rendkívüli települési támogatásként az arra jogosultaknak átadhassuk. 
 
Reklámszerződés hosszabbítása 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 197/2017. (IV. 27.) Kt. 
határozatával hozzájárult ahhoz, hogy Sztropkó János egyéni vállalkozó a Szuhay 
Sportcentrumban 10 db 2 m2 vagy 3 m2 felületű új reklámtáblát helyezzen el. A 
reklámtáblák felszereltetését az önkormányzat vállalta, a táblák elkészíttetését, illetve 
a hirdetési felületek hasznosítását a vállalkozó vállalta. A szerződés alapján a táblák 
elhelyezéséért az önkormányzatot táblánként 25.000,-Ft évi bérleti díj illette meg, 
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melyet a vállalkozó megfizetett. A vállalkozó az elmúlt egy évben 9 táblát tudott 
hasznosítani, melyeken a szerződés alapján politikai célú hirdetést nem helyezhetett 
el. A szerződés 1 éves határozott időtartamra jött létre, mely 2018. június 30-án lejár. 
Javaslom a szerződéses jogviszonyt változatlan feltételekkel további két év határozott 
időre 2020. június 30-ig meghosszabbítani, az eredeti féléves elszámolási időszakok 
fenntartásával. 
 
Közjegyzői díj megfizetése a bérlakások átvételével kapcsolatban 
 
A Képviselő-testület a 2017. november 30-i ülésén döntött arról, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások bérbeadásával kapcsolatos bérbeadói, 
lakáskezelői feladatokat 2018. január 1-jétől a képviselőtestületi határozatokban 
megadott ütemezés szerint a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 
feladatkörében kívánja megoldani. A lakások átvételének első ütemében 2018. 
március 31-ig átvettük a Fecskeházi bérlakásokat (15 db), valamint a fogyatékkal élők 
lakóegységeit (7 db), továbbá azokat a lakásokat, amelyekre időközben lejárt a bérleti 
szerződés és az új szerződéseket már az önkormányzat, mint bérbeadó nevére 
kötöttük meg. Ez összesen 68 db lakás volt. A második ütemben 2018. április 1-től az 
összes többi lakást át kell vennünk. Ezek között 35 olyan lakás van, ahol vagy már 
lejárt vagy 1 éven belül le fog járni a bérleti szerződés, vagy más miatt lett új bérlő. 
Ezekben az esetekben kiállításra kerül a bérleti szerződés, a közjegyzői okirat, 
valamint a lakás átadás-átvételi jegyzőkönyv. A közjegyzői díjat ezekben az 
esetekben a bérlő fizeti - amennyiben jogosult rá, települési támogatásként kérheti 
költségei 50 vagy 100%-os megtérítését. Számításaink szerint 50 olyan lakás van, 
amely esetében a hatályos szerződés még 2018. december 31-et követően is fennáll, 
ezért ezekben az esetekben a szerződések újrakötésére, a közjegyzői okirat kiállítására 
a Képviselő-testület döntése miatt van szükség. A közjegyzői okirat díja lakásonként 
változik, átlagban 15.000,-Ft. Javaslom, hogy ezekben az esetekben a közjegyzői 
okirat kiállításának a költségét Önkormányzatunk fizesse meg, mely összegében 
mintegy 750.000,-Ft kiadást jelent. 
 
A Teleki utca 75. szám alatti volt bérlakások bontási feladatainak elvégzése 
 
A Képviselő-testület a 114/2016. (III. 31.) Kt. határozatával döntött a Teleki u. 75. 
szám alatt található, dombóvári 2866/B/3-4-5-6-7 hrsz.-ú, komfort nélküli lakások 
bontásáról. A bontási feladatok elvégzésével a Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. lett megbízva.  
Az Nkft. a feladat elvégzésére 2017. október 13-án a Joosz és Társa Épker Kft.-t bízta 
meg vállalkozási szerződéses jogviszony keretében. 
A bontási feladat elvégzésének határideje a munkaterület átadásától számított 8 hét 
volt. Az épületek össze lettek döntve, de a törmelék elszállítására az előterjesztés 
készítésének idejéig nem került sor, annak ellenére, hogy a feladat elvégzésére az 
NKft. a vállalkozót többször is felszólította. A terület mielőbbi rendbe tétele 
szükséges, mivel jelenleg az alábbi képeken látható állapotok uralkodnak. 
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Mászlonyi lakosok számára térítésmentes árusítási lehetőség biztosítása a városi 
termelői piacon 
 
Dombóvár Város Önkormányzata a TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 kódszámú „A 
dombóvári Mászlony szegregátum társadalmi integrációjának helyi szintű komplex 
programja” keretében Konyhakerti programot valósít meg Mászlony településrészen. 
Ennek keretében igényfelmérés alapján 24 család kertjében szántás és magágy 
készítés történt, valamint vetőmagok kerültek kiosztásra az érintett családok között 
április végén. A mászlonyi hátrányos helyzetű lakosság integrációját elősegítendő 
javaslom, hogy azok számára, akik őstermelői igazolvánnyal rendelkeznek, a program 
keretében megtermelt terményeik számára az önkormányzat biztosítson térítésmentes 
árusítási lehetőséget a városi termelői piacon. 
 
A Szuhay Sportcentrum szennyvíz-átemelőjének javítása 
 
A Szuhay Sportcentrum létesítmény vezetője a korábbiakban többször jelezte, hogy a 
létesítmény csapadékvíz elvezető hálózatát az utóbbi időben kifejezetten nehéz 
megfelelően üzemben tartani. A csapadékvíz elvezető hálózat nyomvonala csak 
részben ismert, így a megfelelő karbantartás feltételei jelenleg nem biztosítottak, 
nagyobb esőzések alkalmával az intézmény elöntés veszélyének van kitéve. Csak az 
intézmény üzemeltetésével megbízottaknak köszönhető, hogy eddig az elöntés nem 
következett be, ugyanakkor a hálózat vízelvezető képessége a kiülepedések miatt 
tovább csökkent, így az esőzésekkor eddig alkalmazott megoldás egyre kevésbé 
alkalmazható biztonsággal. A problémát tovább fokozza, hogy az intézmény 
udvarterének csapadékvíz elvezetése nem megfelelően megoldott, így a tetőről itt 
levezetett csapadékvíz a belső szennyvízhálózatba, vagy az épület lábazata alá juthat.  
A fenti problémára egyrészről a meglévő hálózat felderítése, az eltömődött részek 
tisztítása, másrészről a meglévő csapadékvíz elvezetések szakszerű megvalósítása 
jelenthet megoldást. Erre a pénzügyi fedezetet az idei évi költségvetésben 
csapadékvíz hálózat üzemeltetésére elkülönített bruttó 2.000.000,- Ft biztosítja.  
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A dombóvári Farkas Attila Uszoda fejlesztése 
  
A Dombóvári Sportiskola Egyesület az 1358/2 hrsz.-ú, a 7200 Dombóvár, Katona 
József utca 28. szám alatti Farkas Attila Uszoda infrastrukturális fejlesztésére a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (továbbiakban: NFM) jóvoltából bruttó 10 millió 
forint támogatást nyert. A szerződéskötés még tavaly decemberben megtörtént, a 
beruházás műszaki-szakmai tartalmát és az egyesülettel kötendő együttműködési 
megállapodást a Képviselő-testület az 514/2017. (XI. 30.) határozatával hagyta jóvá. 
Az NFM iránymutatása alapján az együttműködési megállapodásban az 
önkormányzat vállalta, hogy a beruházás átadását követően 15 évig folyamatosan 
biztosítja az ingatlan sportcélú fenntartását. Az infrastrukturális fejlesztés 
lebonyolítására az NFM a BMSK Zrt.-t bízta meg, mint Közreműködő Szervezetet. A 
Dombóvári Vízmű Kft., mint az uszoda korábbi tulajdonosa és üzemeltetője tavaly 
elkészítette a 2 ütemű beruházást tartalmazó engedélyes tervet, melyre az illetékes 
szakhatóság a szükséges az építési engedélyt megadta. Ahhoz, hogy az egyesület a 
beruházást szabályszerűen megvalósítsa, a Vízmű Kft. nyilatkozott arról, hogy a 
Dombóvári Sportiskola Egyesület számára engedélyezi a terv felhasználását. Az 
engedélyes tervek szerinti beruházással egy új épületrész jön létre az uszoda 
épületének bejáratához kapcsolódva, szülői várakozó helyiség, az edzők számára 
irodahelyiség, valamint egy mosdóhelyiség kialakításával. 
A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárást a 
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal az egyesület képviseletében lefolytatta, 
azonban a rendelkezésre álló bruttó 10 millió Ft nem elegendő. A beérkezett ajánlatok 
közül a legalacsonyabb ajánlat összege nettó 11.014.520 Ft + áfa (bruttó13.988.440 
Ft) még azzal a megoldással is, hogy a tervek szerinti műszaki tartalom csökkent, a 
mosdó megépítése a rákötési csatlakozási pontok kialakításáig valósul meg. A fentiek 
ismeretében javaslom, hogy az önkormányzat a bruttó 10 millió forinton felüli 
összeget (3.988.440 Ft) támogatás formájában biztosítsa az egyesület számára az 
önrész rendelkezésre állásához. 
Az engedélyes tervek mellett kiviteli tervekre is szükség van a kivitelezés 
megkezdéséhez, melynek részét képezi a statikai terv is. Mivel a kiviteli terv nem áll 
rendelkezésre, így annak elkészíttetése szükséges. Indikatív árajánlat alapján ennek 
összege a szakági tervekkel nettó 490.000 Ft + áfa. Javaslom, hogy a kiviteli terv 
elkészíttetésével az önkormányzat a nyertes kivitelező céget bízza meg a szerzői 
jogok lemondása, és a tervek önkormányzatra történő teljeskörű felhasználási jogának 
átruházása mellett.  
 
A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény szárítógép-beszerzési kérelme  
 
A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény a melléklet szerinti kérelmet 
nyújtotta be fenntartójának szárítógépbeszerzés jóváhagyása, és arra fedezet 
biztosítása érdekében. A kérelem szerint az Arany Sziget Idősek Otthonában üzemelő 
mosoda egyik régi szárítógépe olyan mértékben meghibásodott, hogy gazdaságosan 
nem javítható, de így a mosoda csökkent kapacitással üzemel. 
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A Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási 
megállapodásának 3.5.1. a) pontja szerint a fenti idősek otthona feladatot a társulás 
Dombóvár Város Önkormányzata részére látja el, a felszerelési tárgyai az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezik, a társulási együttműködés időtartama 
alatt szerzett vagyon annak az önkormányzatnak a tulajdonába kerül, amelyik annak 
fedezetét biztosította. 
A tartós bentlakást igénybe vevők ellátáshoz szükséges a textíliák tisztántartása, 
melyre vállalkozótól ajánlatot nem sikerült kapniuk, így az intézménynek saját 
mosással kell megoldania a tisztítást. 
A beszerzésre javaslom 1.350 eFt összegű támogatást biztosítani az intézmény részére 
a fenntartóján keresztül. 
 
A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a természetvédelmi és egyes 
településüzemeltetési feladatok ellátására kötött együttműködésben bekövetkezett 
változások miatt az együttműködés megújításáról szóló döntés visszavonása 
 
A Képviselő-testület a 135/2018. (III. 29.) Kt. határozatával döntött a Dombóvári 
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal egyes településüzemeltetési és természetvédelmi 
feladatok ellátására irányuló együttműködés megújításáról és új tartalommal 
határozatlan idejű megállapodás megkötéséről. Időközben a Dombóvári Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat részéről olyan döntés született, hogy az együttműködést a 
jelenlegi közfoglalkoztatási program időtartamára, azaz június 30-ig tudják vállalni, 
illetve a hulladékgyűjtő szigetek és hulladékgyűjtő konténerek környezetének rendben 
tartását május közepétől nem kívánják ellátni. Így a korábbi döntéssel elérni kívánt cél 
– amellyel eredetileg Roma Nemzetiségi Önkormányzat is egyetértett – 
megvalósulása bizonytalanná vált. Ezért egyelőre csak a június 30-ig terjedő 
időszakra vonatkozólag kell a két önkormányzati közötti feladatellátási kereteket 
rendezni. Ez a legegyszerűbben a 2015-ban létrejött és többször hosszabbított, 
módosított korábbi szerződés 2018. június 30-ig való meghosszabbításával kezelhető.  
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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 259/2017. (V. 25.), 450/2017. (X. 30.), 505/2017. 
(XI. 30.), 506/2017. (XI. 30.), 508/2017. (XI. 30.), 509/2017. (XI. 30.), 24/2018. 
(I. 25.), 26/2018. (I. 25.), 33/2018. (I. 25.), 45/2018. (II. 5.), 52/2018. (II. 22.), 
64/2018. (II. 22.), 65/2018. (II. 22.), 109/2018. (III. 29.), 110/2018. (III. 29.), 
111/2018. (III. 29.), 112/2018. (III. 29.), 116/2018. (III. 29.), 117/2018. (III. 29.), 
122/2018. (III. 29.), 131/2018. (III. 29.), 132/2018. (III. 29.), 133/2018. (III. 29.), 
137/2018. (III. 29.), 139/2018. (III. 29.), 144/2018. (III. 29.), 146/2018. (III. 29.), 
156/2018. (IV. 5.), 157/2018. (IV. 26.), 158/2018. (IV. 26.), 159/2018. (IV. 26.), 
160/2018. (IV. 26.),165/2018. (IV. 26.), 167/2018. (IV. 26.), 169/2018. (IV. 26.), 
172/2018. (IV. 26.), 174/2018. (IV. 26.), 179/2018. (IV. 26.), 180/2018. (IV. 26.), 
181/2018. (IV. 26.), 182/2018. (IV. 26.), 184/2018. (IV. 26.), 187/2018. (IV. 26.), 
189/2018. (IV. 26.), 190/2018. (IV. 26.), 191/2018. (IV. 26.) számú lejárt 
határidejű határozat 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. június 15-ig: 59/2018. (II. 22.), 71/2018. (II. 22.), 138/2018. (III. 29.), 
2018. június 30-ig: 2/2018. (I. 25.), 7/2018. (I. 25.), 66/2018. (II. 22.), 70/2018. 
(II. 22.), 79/2018. (II. 22.), 115/2018. (III. 29.), 142/2018. (III. 29.), 
2018. augusztus 20-ig: 436/2017. (IX. 28.), 
2018. augusztus 31-ig: 490/2017. (XI. 30.), 529/2017. (XII. 14.), 28/2018. (I. 25.) 
számú határozat. 

 
3.    a 392/2017. (IX. 28.), 170/2018. (IV. 26.) számú határozatot visszavonja.  
 

 
II. Határozati javaslat 

az Erzsébet-utalványok felhasználásáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
a 2017. évben idősek karácsonyi támogatásaként beszerzett, de a jogosultak által 
át nem vett 4.000,-Ft összegű Erzsébet-utalványok felhasználásáról a hatáskör 
gyakorlója 2018. június 1-től - a szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet 13. § (6) bekezdése alapján 4.000,-Ft értékű Erzsébet-
utalvány formájában nyújtható rendkívüli települési támogatásként - 
rendelkezzen. 
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A Képviselő-testület elrendeli, hogy az utalványok felhasználása érdekében 
azokat a Hatósági Iroda a Pénzügyi Iroda részére átadja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda, Pénzügyi Iroda 

 
III. Határozati javaslat  

a Szuhay Sportcentrumban található reklámfelületek  
további hasznosításáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 197/2017. (IV. 27.) 
számú határozata alapján a Szuhay Sportcentrumban található reklámtáblák 
hasznosítására Sztropkó János (7200 Dombóvár, Krúdy u. 19.) egyéni 
vállalkozóval kötött szerződést további két év határozott időre 2020. június 30-ig 
meghosszabbítja. A szerződés egyéb rendelkezései változatlanul hatályban 
maradnak. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás 
aláírására. 
 
Határid ő: 2018. június 15.  – a szerződésmódosítás megkötésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 

 
IV. Határozati javaslat 

az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásokra vonatkozó bérleti 
szerződések újrakötésével kapcsolatos közjegyzői díjak megfizetéséről  

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő bérlakások átvétele során azon lakások esetében, amelyekre a 
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft., mint bérbeadó által 
megkötött bérleti szerződések még 2019. január 1. napján hatályban vannak, az új 
bérleti szerződések közjegyzői okiratba foglalásának a díját vállalja megfizetni a 
bérlakás-gazdálkodás bevételeinek a terhére. 
 
Határid ő: 2018. június 30. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 
 

V. Határozati javaslat 
a Teleki u. 75. szám alatti volt bérlakások bontási feladatának elvégzéséről 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felszólítja a Dombóvári 
Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-t, hogy a Teleki u. 75. szám alatt 
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lebontott 5 komfort nélküli bérlakás helyszínét letakarított, tiszta állapotban 2018. 
június 15-ig adja át, vagy indítson peres eljárást a bontást elvégző vállalkozóval 
szemben. 
 
Határid ő: 2018. június 15. – terület átadására vagy 
                  2018. június 30.  – peres eljárás megindítására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 
VI. Határozati javaslat 

a mászlonyi lakosság számára térítésmentes árusítási lehetőség biztosítása a 
városi termelői piacon 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 – 
biztosítja a térítésmentes árusítási lehetőséget a városi termelői piacon. 
 
Határid ő: 2018. június 1. – térítésmentes árusításra a termelői piacon 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
 

VII. Határozati javaslat  
a Szuhay Sportcentrum csapadékvíz elvezetésének problémájáról  

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Szuhay 
Sportcentrum csapadékvíz elvezetésének problémájával összefüggő feladatok 
végrehajtását, melyre az idei évi költésvetésből - a csapadékvíz-elvezető hálózat gépi 
tisztításának terhére - bruttó 2.000.000,- Ft keretösszeget biztosít.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat végrehajtásához 
szükséges ajánlatkérések lefolytatására és a megrendelések aláírására. 
 

          Határidő:  
2018. június 30. – csapadékvíz elvezető hálózat dugulásának megszüntetésére 
2018. szeptember 30. – a teljes hálózat felderítésére, tisztítására, a belső csapadékvíz 

elvezető hálózatszakasz szakszerű kialakítására vonatkozó 
műszaki alternatíva kidolgozására 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
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VIII. Határozati javaslat  
a dombóvári Farkas Attila Uszoda fejlesztésével kapcsolatos költségekről 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az 

1358/2 hrsz.-ú, a 7200 Dombóvár, Katona József utca 28. szám alatti Farkas Attila 
Uszoda infrastrukturális fejlesztése I. ütemének megvalósítása céljából lefolytatott 
beszerzési eljárás eredményeként a rendelkezésre álló bruttó 10 millió Ft – 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által biztosított - támogatáson felül az 
önkormányzat 2018. évi költségvetése „Általános tartalék” sora terhére a 
Dombóvári Sportiskola Egyesület számára önerőként további 3.988.440 Ft 
támogatást biztosítson. 
 

2. A Képviselő-testület a beruházás megvalósításához szükséges kiviteli terv 
elkészíttetésével az 1. pont szerinti projekt beszerzési eljárás keretében nyertesként 
kihirdetett vállalkozást bízza meg, melyre bruttó 600.000 Ft keretösszeget különít 
el az önkormányzat 2018. évi költségvetése Sporttámogatások kerete terhére. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
kötelezettségvállalások megtételére és az ezzel kapcsolatos dokumentumok 
aláírására. 

 
Határid ő: 2018. június 30. – támogatási szerződés aláírására a Dombóvári 

Sportiskola Egyesülettel, valamint kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó 
megállapodás aláírására a kivitelező céggel  

Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
 

IX. Határozati javaslat 
támogatás biztosításáról a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás részére ipari szárítógép vásárlására  

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.350 eFt összegű 
felhasználási célú támogatást biztosít a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás részére ipari szárítógép beszerzésére vonatkozóan. 
 
Határid ő: 2018. június 15. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Önkormányzati Iroda 
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X. Határozati javaslat 
a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás módosításáról 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 135/2018. (III. 29.) Kt. 

határozatát visszavonja.  
 
2. A Képviselő-testület a 271/2015. (V. 28.) Kt. határozat alapján a Dombóvári 

Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 2015. október 13-án kötött együttműködési 
megállapodást 2018. június 30. napjáig meghosszabbítja, és 2018. március 1-jétől 
az együttműködési megállapodás szerint feladatellátást a Dombóvári Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat részéről elfogadja, a hulladékgyűjtő szigetek és 
hulladékgyűjtő konténerek környezetének rendben tartása tekintetében 2018. 
május 11-ig. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 
módosításának aláírására. 
 
Határid ő: 2018. június 15.– a megállapodás módosításának aláírására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 
 
 

Szabó Loránd 
         polgármester 


