9. számú előterjesztés
Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2020. szeptember 30-i ülésére
Tárgy:

Beszámoló a lejárt határidejű testületi és polgármesteri határozatok
végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati
ügyekben

Előterjesztő: Pintér Szilárd polgármester

Készítette:

Valamennyi iroda

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Humán Bizottság
Tanácskozási joggal meghívott: -

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: -

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Szabó Péter jegyző

Beszámoló a 2020. szeptember 15-ig lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
375/2016. (IX. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2017. augusztus 31.
Hosszabbítva: 2017. december 31., 2018. június 30., 2018. december 31., 2019.
június 30., 2019. december 31., 2020. június 30.
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda, Városüzemeltetési Iroda
Feladat:
Az önkormányzati vagyont használó helyi önkormányzati költségvetési szervekkel
vagyonhasználati megállapodás megkötéséről és az Ovi-Foci Pálya üzemeltetéséről.
Végrehajtás:
Mivel várhatóan az év során még lesz intézményátszervezés, javaslom a határidő
meghosszabbítását 2021. február 28-ig.
133/2017. (III. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2017. június 30.
Hosszabbítva: 2017. december 31., 2018. február 28., 2018. június 30., 2019.
március 31., 2019. augusztus 31., 2019. december 31., 2020. június 30.
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda, Pénzügyi Iroda
Feladat:
A Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás által megvalósított
beruházásban létrejött víziközmű vagyonelemek átvételéhez kapcsolódó szerződések,
okiratok aláírása, a szennyvíztisztító telepet érintőn a tulajdonváltozások átvezetése az
ingatlan-nyilvántartásban.
Végrehajtás:
A garanciális hibákkal kapcsolatos eljárás lezárultáig, 2021. június 30-ig javaslom a
határidő meghosszabbítását.
396/2017. (IX. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2017. október 30.
Hosszabbítva: 2017. december 31., 2018. június 30., 2018. december 31., 2019.
június 30., 2019. december 31., 2020. június 30.
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Feladat:
Vagyonkezelési szerződés megkötése a Szekszárdi Szakképzési Centrummal.
Végrehajtás:
A Centrum és a hozzá tartozó intézmények a nyáron ismét átszervezésre kerültek, erre
tekintettel javaslom a határidő meghosszabbítását 2020. december 31-ig.
397/2017. (IX. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2017. december 31.
Hosszabbítva: 2018. június 30., 2018. december 31., 2019. március 31., 2019. június
30., 2019. december 31., 2020. június 30.
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Feladat:
Vagyonkezelési szerződés megkötése a Szekszárdi Tankerületi Központtal.
Végrehajtás:
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A szerződéses tartalomnak egyeznie kellene a Tamási Tankerületi Központtal
megkötendő új szerződésekkel, amelynek egyeztetése az év hátralévő részében kerül
sor. Javaslom a határidő meghosszabbítását 2020. december 31-ig.
72/2018. (II. 22.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. április 15. – a
beszerzési eljárás lebonyolítására
Hosszabbítva: 2018. június 30., 2019. június 30., 2020. június 30.
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Feladat:
Az önkormányzat tulajdonában lévő Baross u. 10. szám alatti lakóház elbontásához
szükséges beszerzési eljárás lefolytatása, a bontással összefüggő intézkedések és
kötelezettségvállalások megtétele.
Végrehajtás:
Az épület jelenlegi állapota a teljes bontást indokolja, melyre jelenleg is folyik az
ajánlatok bekérése. A határidő 2021. június 30-ig történő meghosszabbítását kérem.
230/2018. (V. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. július 30. –
adásvételi szerződés megkötésére
Hosszabbítva: 2019. március 31., 2019. július 15., 2019. december 31., 2020.
március 31., 2020. július 31.
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda – Pénzügyi Iroda
Feladat:
A Dombó-Coop Zrt. tulajdonában lévő dombóvári 1327 hrsz.-ú, Hunyadi tér 7. szám
alatti ingatlanhoz kapcsolódóan a Zrt. által lekerített, az 1294/6 hrsz.-ú közterület
részét képező 236 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére,
illetve a Zrt. tulajdonát képező 30 m2 nagyságú terület megvásárlására irányuló
adásvételi szerződés megkötése.
Végrehajtás:
Az adásvételi szerződés megkötése megtörtént.
265/2018. (VI. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. augusztus 31. –
koncepcióterv elkészíttetésére
Hosszabbítva: 2018. november 30., 2019. február 28., 2019. április 30., 2019.
szeptember 30., 2020. június 30.
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Feladat:
1. Kapcsolatfelvétel a Pécsi Egyházmegyével annak érdekében, hogy a szőlőhegyi
Szent Anna kápolna területének tereprendezésére közösen egy koncepcióterv kerüljön
kidolgozásra.
2. A Pécsi Egyházmegyével együttműködve a koncepcióterv elkészíttetése.
Végrehajtás:
A koncepcióterv 2019 őszén elkészült, azonban a tervezés folytatását, valamint a
megvalósítás továbbvitelét egyelőre nem tartom indokoltnak, az egyház részéről sincs
erre sürgető szándék.
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301/2018. (VIII. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. április 30. – a
kivitelezés lebonyolítására
Hosszabbítva: 2019. szeptember 30., 2020. június 30.
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Feladat:
A Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskolának helyet adó
ingatlan keleti oldalán lévő belső parkolóból telekalakítással létrejövő területen új –
megfelelő számú lekötés esetén zárt – parkoló kialakítása, ezt követően a Tinódi Ház
keleti oldalán 5 db parkolóhely megszüntetése, az így felszabaduló terület
növényesítése, valamint további 1 db mozgáskorlátozott parkolóhely kialakítása.
Végrehajtás:
A telekalakítási eljárás lezárult, azonban a Tinódi Ház keleti oldalával kapcsolatos
koncepció változása miatt a határozat 1. és 2. pontjának visszavonását javaslom.
302/2018. (VIII. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. március 31.– a
Radnóti utcai ebfuttató kialakítására
Hosszabbítva: 2019. május 31., 2019. szeptember 30., 2020. június 30.
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Feladat:
Újdombóváron a Radnóti utcában ebfuttató kialakítása a képviselő-testület által
kijelölt helyszínen.
Végrehajtás:
A Tinódi Ház mellett és az Ifjúsági Sporttelepnél az ebfuttatók megvalósultak. A
határozat 1. pontjának c., d és e. alpontjai szerinti kutyafuttatók - Kertváros: 2363
hrsz.-ú erdő, Újdombóvár: 4591 hrsz.-ú szántó, továbbá a Konda-völgyi
természetvédelmi területen lévő záportározó: 1979/1 hrsz. - megvalósítására
vonatkozó döntés visszavonását javaslom, tekintettel arra, hogy mindhárom helyszín
olyan kertvárosias lakóterületen fekszik, ahol erre érdemi igény nem jelentkezik.
393/2018. (XII. 10.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. december 31. – a
megállapodások aláírására
Hosszabbítva: 2019. augusztus 31., 2019. december 31., 2020. március 31., 2020.
augusztus 31.
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Feladat:
Megállapodások aláírása a lakossági használatban álló házi szennyvízátemelők
energiaellátásának biztosításáról, valamint az energiaköltségek viseléséről.
Végrehajtás:
A víziközmű szolgáltató adatvédelmi okokból nem bocsátotta rendelkezésünkre az
érintett felhasználók adatait, így a megállapodások aláírása nem valósulhatott meg. A
DRV Zrt. 2018. évi tájékoztatása alapján Dombóváron a négy házi átemelő éves
összes kalkulált villamosenergia költsége 628,80,- Ft. A határozat visszavonását
javaslom, így az érintett 4 felhasználó a továbbiakban is fizeti a felhasználási hely
házi átemelőjének szinte elhanyagolható villamosenergia költségeit.
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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., 2020. április 30., 2020. június 30.
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:
A mélyépítési munkálatokra a szükséges tervek rendelkezésre állnak, a jelen ülés
egyik előterjesztésében teszek javaslatot a 2020. évi közbeszerzési terv módosítására
és a bírálóbizottságra. A magasépítési beruházások még előkészítés alatt állnak, erre
tekintettel kérem a határidő meghosszabbítását 2021. március 31-ig.
85/2019. (III. 7.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. április 30. – az eljárás
megindítására
Hosszabbítva: 2019. június 30., 2019. október 31., 2020. március 31., 2020. június
30.
Végrehajtásért felelős: Jegyző
Feladat:
A „Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás
megindításával összefüggő intézkedések megtétele.
Végrehajtás:
A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia módosításának kezdeményezése a
kulcsprojekt tekintetében tárgyú, a jelen ülésen tárgyalandó előterjesztésben javaslom
a közösség tér helyszínének módosítását, ezért indítványozom a határozat
visszavonását.
133/2019. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. november 30. – a javaslat képviselő-testület elé terjesztésére
Hosszabbítva: 2020. február 28., 2020. szeptember 30.
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda – Pénzügyi Iroda
Feladat:
Az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos közüzemi díjak és közös költségek
egységes elszámolási rendjére irányuló javaslat képviselő-testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
Az egységes elszámolási rend kialakítására a lakásrendelet átfogó módosításával
együtt kerül sor, tervezetten az október végi ülésen, ezért kérem a határidő
meghosszabbítását 2020. október 31-ig.
185/2019. (V. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. július 30. – az
épületbontások befejezésére
Hosszabbítva: 2020. március 30., 2020. augusztus 31.
Végrehajtásért felelős: Városüzemetetési Iroda
Feladat:
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A „DARK – Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca
szegregációval veszélyeztetett területeken” projekt megvalósításához kapcsolódóan a
kijelölt épületek elbontását végző vállalkozó kiválasztására irányuló eljárás
lefolytatása, szerződéskötés a nyertes vállalkozóval, illetve a közreműködésével az
épületek elbontása.
Végrehajtás:
Az Arany János tér 2/A. szám alatti, volt nappali melegedő és népkonyha épülete
kivonásra került a projektből, az Arany János tér 7. szám alatti, dombóvári 196/4
hrsz.-ú lakóház utcafronti dél-keleti részének bontása a kapcsolódó magasépítési
munkákkal egyidejűleg fog megtörténni, ezért kérem a határidő 2021. június 30-ig
történő meghosszabbítását.
216/2019. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. augusztus 31.
Hosszabbítva: 2019. december 31., 2020. június 30.
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Feladat:
A Köztársaság utcában található, dombóvári 4363/1 hrsz.-ú ingatlan inkubátorházként
történő hasznosítása érdekében új vízvezetékrendszer kialakítása, valamint egy új
szennyvízátemelő beszerzése az ajánlatkérési eljárás lefolytatása után.
Végrehajtás:
Az új vízvezetékrendszer kialakítására nem került sor, a beszerzési eljárás nyertese a
szennyvízátemelőt leszállította és beüzemelte.
219/2019. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. július 31. – az
ajánlatok Képviselő-testület elé terjesztésére
Hosszabbítva: 2020. március 30., 2020. augusztus 31.
Végrehajtásért felelős: Városüzemetetési Iroda
Feladat:
A Dombóvári József Attila Általános Iskola épületének energetikai felújításához
szükséges tervek elkészítésére irányuló beszerzési eljárás lefolytatása, és az ajánlatok
képviselő-testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
Az energetikai pályázat pozitív elbírálásban részesült, a támogatási szerződés
aláírásra került. A felújítási tervek szükség szerinti későbbi elkészítése érdekében a
határidő 2020. december 31-ig történő meghosszabbítását javaslom.
242/2019. (VII. 18.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. november 30. – a
pótbefizetésre
Hosszabbítva: 2020. január 31., 2020. április 30., 2020. május 31., 2020. július 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-4.3.1-15TLI-2016-00004 azonosító számú projekthez kapcsolódó nettó 1.792.614 Ft és nettó
5.679.984 Ft összegű pótbefizetés teljesítésével kapcsolatos intézkedések megtétele.
Végrehajtás:
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A pótbefizetés teljesítésével kapcsolatos intézkedések megtétele az ülés napjáig
megtörténik.
251/2019. (VIII. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:
2.: 2019. október 31. – a beláthatóságot veszélyeztető növényzet eltávolítására, a
táblák áthelyezésére, leszerelésére
Hosszabbítva: 2020. április 30., 2020. július 30.
3.: 2019. december 31. – az új táblák megrendelésére és azok felszerelésére
Hosszabbítva: 2020. március 30., 2020. augusztus 31.
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Feladat:
2.: A belterületi közutak forgalmi rendjének felülvizsgálatában foglaltak szerint a
beláthatóságot veszélyeztető növényzet eltávolítása, az útjelző táblák áthelyezése és
leszerelése.
3.: A belterületi közutak forgalmi rendjének felülvizsgálatában foglaltak szerint az új
útjelző táblák megrendelése és felszerelése.
Végrehajtás:
2-3.: A városi belterületi közutak forgalmi rendjének felülvizsgálatában foglaltak
szerint a beláthatóságot veszélyeztető növényzet eltávolítása folyamatos, az új,
összesen 76 darab útjelző tábla gyártása jelenleg zajlik, kihelyezésük ennek
függvényében történik. Kérem a határidő meghosszabbítását 2020. december 31-ig.
287/2019. (IX. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. február 28.
Hosszabbítva: 2020. június 30.
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Feladat:
A fogyatékkal élők elhelyezésére szolgáló Park utcai lakóegységek támogatott
lakhatás formájában való működtetésének vizsgálata szakember bevonásával.
Végrehajtás:
Javaslom a döntés visszavonását, mivel nem tartom indokoltnak kiadást fordítani erre
a célra. A szociális ellátásban tevékenykedő helyi szakemberek véleményét fogom
kikérni ezzel kapcsolatban, amikor az időszerű lesz.
295/2019. (IX. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. október 30. – az
árajánlatok beszerzésére, illetve a tárgyalások lefolytatására
Hosszabbítva: 2020. június 30.
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Feladat:
Árajánlatok beszerzése a Szuhay Sportcentrumban található futópálya felújítására
vonatkozóan, illetve tárgyalások lefolytatása a Magyar Atlétikai Szövetséggel a
támogatás lehetőségéről.
Végrehajtás:
A futópálya felújítása nem sürgető, ha konkrétumokról tudok beszámolni, akkor az
ügy további folytatására megteszem a szükséges intézkedéseket. A határozat
visszavonását javaslom.
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303/2019. (X. 10.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal – a vállalkozási
szerződés módosítására, illetve a módosított gördülő fejlesztési terv jóváhagyásával
összefüggő jognyilatkozatok megtételére
Hosszabbítva: 2020. március 31., 2020. június 30.
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda
Feladat:
A Bezerédj utcai ivóvízvezeték rekonstrukciójára irányuló beruházásra kötött
vállalkozási szerződés módosítása a felmerülő pótmunka miatt, illetve a 2019-2033.
időszakra vonatkozó módosított gördülő fejlesztési terv jóváhagyásával összefüggő
jognyilatkozatok megtétele.
Végrehajtás:
A szerződés módosítása aláírásra került. A GFT tekintetében a Dunántúli Regionális
Vízmű Zrt.-vel közösen vizsgáljuk a terv terhére történt, illetve a terven kívüli
felhasználások mértékét. Az esetleges GFT-módosításokra ennek lezárultával kerülhet
sor. Kérem a határidő meghosszabbítását 2020. december 31-ig.
306/2019. (X. 10.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal – a vállalkozási
szerződés módosítására
Hosszabbítva: 2020. június 30.
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda
Feladat:
A Tinódi Ház előtti tér rendezésére irányuló beruházásra kötött vállalkozási szerződés
módosítása a felmerülő pótmunka miatt.
Végrehajtás:
A szerződés módosítására nem került sor és azt nem is javaslom, erre tekintettel
javaslom a határozat visszavonását.
359/2019. (XI. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. december 31.
Hosszabbítva: 2020. február 29., 2020. május 31., 2020. július 31.
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Feladat:
Megállapodás megkötése a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társuláshoz
kapcsolódó munkaszervezeti feladatok ellátásában történő együttműködés érdekében.
Végrehajtás:
A megállapodás megkötése megtörtént.
367/2019. (XI. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. március 31. – a
döntési javaslatok képviselő-testület elé terjesztésére
Hosszabbítva: 2020. augusztus 31.
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Feladat:
A város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 2/2006. (II. 20.)
önkormányzati rendelet, a településkép védelméről szóló 37/2018. (XII. 20.)
önkormányzati rendelet, valamint a településfejlesztéssel, településrendezéssel és
településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
szóló 44/2017. (VIII. 2.) önkormányzati rendelet átfogó felülvizsgálata érdekében az
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ezzel összefüggő rendelettervezetek és egyéb döntési javaslatok képviselő-testület elé
terjesztése.
Végrehajtás:
A város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 2/2006. (II. 20.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata, valamint a 2020. évi módosítási
kezdeményezések egyeztetése is folyamatban van.
A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 44/2017. (VIII. 2.)
önkormányzati rendelet átfogó felülvizsgálatát javaslom később, a folyamatban lévő
eljárások lebonyolítása után módosítani. Indítványozom a végrehajtási határidőt 2021.
június 30-ig meghosszabbítani.
37/2020. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. március 31.
Hosszabbítva: 2020. május 31., 2020. július 31.
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Feladat:
A Tinódi Ház Nonprofit Kft.-vel kötött közművelődési megállapodás módosításának
és az önkormányzati tulajdonú reklámfelületek- és hordozók működtetéséről szóló
szerződés aláírása.
Végrehajtás:
A szerződéskötések megtörténtek.
48/2020. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. március 15.
Hosszabbítva: 2020. június 30.
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Feladat:
Szerződéskötés a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulással a Dombóvár
Város Önkormányzata résztulajdonában álló rendezvénysátor, illetve a kizárólagos
tulajdonában álló sátorponyva üzemeltetésére.
Végrehajtás:
A rendezvénysátor és a sátorponyva üzemeltetésére vonatkozó szerződéskötéskötés
folyamatban van, így kérem a határidő meghosszabbítását 2020. október 31-ig.
49/2020. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. március 31.
Hosszabbítva: 2020. június 30.
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Feladat:
Az EMERGENCY SERVICE Kft.-vel a központi háziorvosi ügyelet ellátására kötött
szerződés módosításának aláírása az önkormányzat által fizetendő kiegészítő díj
módosításával és a külön gyermekorvosi ügyelet megszüntetésével összefüggésben.
Végrehajtás:
A szerződéstervezetre a cég egyelőre nem reagált, kérem a határidő
meghosszabbítását 2020. október 31-ig.
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56/2020. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. évi városi ünnepség
gálaműsora – a kitüntetés átadására
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Feladat:
A Pro Oppido Dombóvár díszpolgári cím 2020. évi adományozásával kapcsolatos
intézkedések és kötelezettségvállalások megtétele.
Végrehajtás:
A kitüntetés átadása megtörtént a szeptember 4-i Városi Gálán.
57/2020. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. évi városi ünnepség
gálaműsora – a kitüntetés átadására
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Feladat:
A díjazottak részére a Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye kitüntetés 2020. évi
adományozásával kapcsolatos intézkedések és kötelezettségvállalások megtétele.
Végrehajtás:
A kitüntetések átadása megtörtént a szeptember 4-i Városi Gálán.
58/2020. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. évi városi ünnepség
gálaműsora – a kitüntetés átadására
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Feladat:
Az Ivanich Antal-díj 2020. évi adományozásával kapcsolatos intézkedések és
kötelezettségvállalások megtétele.
Végrehajtás:
A kitüntetés átadása megtörtént a szeptember 4-i Városi Gálán.
60/2020. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. évi városi ünnepség
gálaműsora – a kitüntetés átadására
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Feladat:
A Buzánszky Jenő-díj 2020. évi adományozásával kapcsolatos intézkedések és
kötelezettségvállalások megtétele.
Végrehajtás:
A kitüntetés átadása megtörtént a szeptember 4-i Városi Gálán.
61/2020. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. évi városi ünnepség
gálaműsora – a kitüntetés átadására
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Feladat:
Az Ambrus Sándor-díj 2020. évi adományozásával kapcsolatos intézkedések és
kötelezettségvállalások megtétele.
Végrehajtás:
A kitüntetés átadása megtörtént a szeptember 4-i Városi Gálán.
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63/2020. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. évi városi ünnepség
gálaműsora – a kitüntetés átadására
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Feladat:
A dr. Péter Gyula-díj 2020. évi adományozásával kapcsolatos intézkedések és
kötelezettségvállalások megtétele.
Végrehajtás:
A kitüntetés átadása megtörtént a szeptember 4-i Városi Gálán.
64/2020. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. évi városi ünnepség
gálaműsora – a kitüntetés átadására
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Feladat:
A Dombóvár Elismert Közössége Díj 2020. évi adományozásával kapcsolatos
intézkedések és kötelezettségvállalások megtétele.
Végrehajtás:
A kitüntetés átadása megtörtént a szeptember 4-i Városi Gálán.
Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi
hatáskört gyakorolva hozott 2/2020. (III. 27.) határozata:
Végrehajtási határidő: 2020. április 15. – a végrehajtáshoz kapcsolódó
jognyilatkozatok és intézkedések megtételére
Hosszabbítva: 2020. május 15., 2020. június 30.
Végrehajtásért felelős: Jegyző
Feladat:
A Dombóvári Vízmű Kft. társasági szerződése – pótbefizetés lehetővé tételére
irányuló – módosításának, elfogadása esetén pedig a pótbefizetés kezdeményezése a
Vízmű Kft. taggyűlésén.
Végrehajtás:
A társaság beszámolója a jelen ülés napirendjén szerepel, amit a taggyűlés még aznap
tárgyal, a pótbefizetéssel kapcsolatos javaslatomat is ekkor kívánom a taggyűlés elé
terjeszteni, ezért kérem a határidő meghosszabbítását 2020. október 31. napjáig.
Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi
hatáskört gyakorolva hozott 6/2020. (III. 27.) határozata:
Végrehajtási határidő: 2020. április 15.
Hosszabbítva: 2020. május 31., 2020. július 31.
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Feladat:
A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás ellátásával összefüggésben
hozzájárulás biztosítása a 2020. évi feladatellátáshoz a Kapos-menti Terület- és
Vidékfejlesztési Társulás részére, az erről szóló megállapodás aláírása.
Végrehajtás:
A jelen előterjesztésben foglaltak szerint javaslom a döntés módosítását az
ellentételezés összege kapcsán, melyre tekintettel javaslom a határidő módosítását
2020. október 31-ig.
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Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi
hatáskört gyakorolva hozott 34/2020. (IV. 30.) határozata:
Végrehajtási határidő: 2020. május 31. – a támogatási szerződés megkötésére
Hosszabbítva: 2020. június 30.
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Feladat:
A Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium udvarának térkövezésével kapcsolatos
beruházás támogatása céljából támogatási szerződés megkötése a Dombóvári
Gimnázium Öregdiák Egyesületével.
Végrehajtás:
A szerződés aláírása megtörtént.
Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi
hatáskört gyakorolva hozott 36/2020. (IV. 30.) határozata:
Végrehajtási határidő: 2020. június 30.
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Feladat:
A Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda számára feleslegessé vált
önkormányzati tulajdonú ingóságok leselejtezése, a feleslegessé vált eszközök
elszállítása.
Végrehajtás:
A selejtezés megtörtént.
Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi
hatáskört gyakorolva hozott 42/2020. (IV. 30.) határozata:
Végrehajtási határidő: 2020. május 15. – a közszolgáltatási szerződés módosításának
aláírására
Hosszabbítva: 2020. június 15., 2020. július 15.
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés
módosítása a nem hatósági jellegű városgondnoki közfeladatok ellátása és a korábban
megállapított ellentételezés összegének módosítása érdekében.
Végrehajtás:
A módosított közszolgáltatási szerződés aláírásra került.
Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi
hatáskört gyakorolva hozott 43/2020. (IV. 30.) határozata:
Végrehajtási határidő: 2020. június 30. – a vizsgálat eredményének előterjesztésére
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Feladat:
A 29/2020. (I. 31.) Kt. határozat alapján vizsgálattal érintett kötelezettségvállalások
ügyvéd közreműködésével történő vizsgálata eredményének képviselő-testület elé
terjesztése.
Végrehajtás:
A vizsgálat eredménye a jelen ülésen kerül megtárgyalásra.
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Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi
hatáskört gyakorolva hozott 44/2020. (IV. 30.) határozata:
Végrehajtási határidő: 2020. május 31. – az eljárás megindítására
Hosszabbítva: 2020. július 15.
Végrehajtásért felelős: Jegyző
Feladat:
Közbeszerzési eljárás megindítása a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó ételelőállítási
feladatok ellátására.
Végrehajtás:
A közbeszerzési eljárás megindult, az ajánlattételi határidő 2020. szeptember 14-én
lejárt, jelenleg az értékelés zajlik. Amennyiben az eredményről való döntésre a jelen
ülésen lehetőség nyílik, arra új napirendi pontként fogok javaslatot tenni.
Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi
hatáskört gyakorolva hozott 57/2020. (V. 29.) határozata:
Végrehajtási határidő: 2020. július 30. - a Pannónia út 7. szám alatti épületnél a
becsült kivitelezési költségek képviselő-testület elé terjesztésére
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Feladat:
A Pannónia út 7. szám alatti lakóépületnél a függőfolyosó megerősítésének és a 4.
emeleti folyosó felett a sérült üvegtető felújításának vizsgálata, a vizsgálat
eredményének a képviselő-testület elé terjesztése a becsült kivitelezési költségekkel
együtt.
Végrehajtás:
A júliusi rendkívüli testületi ülésen a tájékoztatás megtörtént.
Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi
hatáskört gyakorolva hozott 58/2020. (V. 29.) határozata:
Végrehajtási határidő:
1.: 2020. június 30. - az ajánlatok megküldésére, illetve a pályázat kiírására
2.: A veszélyhelyzet megszűnését követő 90. nap - a jogcím nélküli lakáshasználók
esetében a lakás kiürítése iránti intézkedésekre
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Feladat:
1: A határozat szerinti önkormányzati tulajdonú bérlakások értékesítésére irányuló
pályázat kiírása, illetve a bérelt lakások esetén az ajánlatok megküldése a bérlők
részére.
2.: Az értékesítésre kijelölt és jogcím nélküli lakáshasználók által lakott
önkormányzati bérlakásoknál a kiürítés iránti intézkedések megtétele.
Végrehajtás:
Végrehajtás:
1.: Az ajánlatok kiküldésre kerültek, az elővásárlási jogával egyik bérlő sem élt.
2.: Az érintettekkel 2020. augusztus 31-ig szóló szerződések kerültek megkötésre, de
egyik bérlő sem rendezte a felhalmozott hátralékát. A kilakoltatási eljárás
megindításra vár.

13

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi
hatáskört gyakorolva hozott 61/2020. (V. 29.) határozata:
Végrehajtási határidő: 2020. június 30. – a sportról szóló önkormányzati rendelet
módosításának előterjesztése
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport
Feladat:
A sportról szóló önkormányzati rendelet módosítása tervezetének képviselő-testület
elé terjesztése.
Végrehajtás:
A rendelet módosítása a jelen ülésen kerül megtárgyalásra.
Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi
hatáskört gyakorolva hozott 62/2020. (V. 29.) határozata:
Végrehajtási határidő: 2020. június 30.
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Feladat:
A Béke utca – Krúdy Gyula utca kereszteződésében üzemelő térfigyelő kamera
áthelyezése a Szállásréti-tónál lévő parkolóhoz, az áthelyezéshez szükséges
kötelezettégvállalások megtétele.
Végrehajtás:
A térfigyelő kamera áthelyezésre került.
Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi
hatáskört gyakorolva hozott 65/2020. (V. 29.) határozata:
Végrehajtási határidő: 2020. július 31.
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Feladat:
Teufelné Glaub Ágnesnek a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde vezetésére
szóló megbízásával összefüggésben a szükséges munkajogi dokumentumok aláírása
és az intézkedések megtétele.
Végrehajtás:
A szükséges intézkedéseket és aláírásokat megtettem.
Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi
hatáskört gyakorolva hozott 66/2020. (V. 29.) határozata:
Végrehajtási határidő: 2020. szeptember 15. – a 2020. évi tagdíj átutalására
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Feladat:
A Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás részére a 2020. évi tagdíj
megfizetése.
Végrehajtás:
A tagdíj az ülés napjáig megfizetésre kerül.
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Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi
hatáskört gyakorolva hozott 70/2020. (V. 29.) határozata:
Végrehajtási határidő: 2020. július 15.
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Feladat:
Virágné Bán Emmának a Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény
vezetésére szóló megbízásával összefüggésben a szükséges munkajogi
dokumentumok aláírása és az intézkedések megtétele.
Végrehajtás:
A szükséges intézkedéseket és aláírásokat megtettem.
Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi
hatáskört gyakorolva hozott 71/2020. (VI. 17.) határozata:
Végrehajtási határidő: 2020. július 10.
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Feladat:
Fejlesztési célú pályázat kidolgozása és benyújtása az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására a Gárdonyi utca, valamint a Fő utcának a III. utcai
csomópont és a IX. utca közötti szakasza aszfaltburkolatának felújítására
vonatkozóan.
Végrehajtás:
A pályázat benyújtásra került.
Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi
hatáskört gyakorolva hozott 72/2020. (VI. 17.) határozata:
Végrehajtási határidő: 2020. június 20. – a támogatási szerződés megkötésére
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Feladat:
Támogatási szerződés megkötése a Hamulyák Közalapítvánnyal a TOP-7.1.1-16-HESZA-2019-00296 azonosítószámú projektjét érintő esedékes fizetési kötelezettségei
teljesítésére.
Végrehajtás:
A szerződéskötés megtörtént.
67/2020. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. július 31.
Végrehajtásért felelős: Tinódi Ház Nonprofit Kft., Önkormányzati iroda
Feladat:
A Tinódi Ház Nonprofit Kft. ügyvezetőjét megillető megbízási díj módosításával
összefüggésben az ügyvezetői feladatok ellátására szóló megbízási szerződése
módosításának aláírása.
Végrehajtás:
A megbízási szerződés módosítása aláírásra került.
68/2020. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:
1. pont: 2020. augusztus 1. – a kinevezés módosításának aláírására
2. pont: 2020. augusztus 15. – a 2020. évi XXXII. törvény szerinti ajánlat megtételére
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Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Feladat:
1. pont: A Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény igazgatója, Virágné
Bán Emma kinevezésének módosítása a munkaidejének és illetményének emelésével
összefüggésben, illetve a címzetes igazgatói cím adományozásával összefüggő
intézkedések megtétele.
2. pont: A 2020. évi XXXII. törvény szerinti ajánlat megtétele a Földi István
Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény igazgatója, Virágné Bán Emma részére a
közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásával kapcsolatosan.
Végrehajtás:
1-2: A szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtétele megtörtént.
69/2020. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. július 31.
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Feladat:
A Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény alapító okirata módosításának
aláírása, a szükséges eljárás megindítása a Magyar Államkincstár felé.
Végrehajtás:
Indítványozom a határozat visszavonását, mivel a Magyar Államkincstár még nem
küldött szakmai iránymutatást, és az új végrehajtási rendelet sem látott napvilágot.
70/2020. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:
1.: azonnal – a szakértő megbízására
2.: 2020. szeptember 30. – a javaslat előterjesztésére
Végrehajtásért felelős: Jegyző
Feladat:
1.: Szakértő megbízása a Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény,
valamint a Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft. integrált formában történő
működtetése lehetőségének vizsgálatára vonatkozóan.
2.: A Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény, valamint a Tinódi Ház
Közművelődési Nonprofit Kft. integrált formában történő működtetése lehetőségének
vizsgálata, illetve az integrációval kapcsolatos javaslat képviselő-testület elé
terjesztése.
Végrehajtás:
1-2: A szakértő megbízásra került, az elkészített szakmai anyag a testület jelen ülésén
kerül megtárgyalásra.
71/2020. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. július 30. – a
pályázati felhívás megjelentetése
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Feladat:
A Köztársaság utcai 4637 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséhez kapcsolódó telekalakítási
eljárás megindítása, illetve az értékesítésre irányuló pályázati felhívás megjelentetése
az önkormányzat honlapján.
Végrehajtás:
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A telekalakítási engedély a Földhivatal részéről jóváhagyásra került, a pályázati
eljárás eredményesen lezárult. A jogerős telekalakítási engedély jóváhagyását
követően lehet a szerződést megkötni.
78/2020. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal – a módosított
rendezvénynaptár közzététele
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport
Feladat:
A 2020. évi módosított városi rendezvénynaptár közzététele az önkormányzat
honlapján.
Végrehajtás:
A módosított rendezvénynaptár közzététele megtörtént.
79/2020. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:
1.: 2020. július 15. – a szerződés aláírására
2.: 2020. július 30. – az előzetes tájékoztatási szakasz megindítására
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Feladat:
1.: A Dombóvár város településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, helyi
építési szabályzat és szabályozási terv) felülvizsgálatára, valamint a módosításukra
irányuló kezdeményezésekkel összefüggésben a jóváhagyott módosítási kérelmekhez
kapcsolódó tervezési munkák elvégzésére szerződéskötés az 5T Építészeti és
Városfejlesztési Kft.-vel.
2.: A településrendezési eszközök 2019-2020. évben kezdeményezett módosítása
kapcsán az egyeztetési eljárás keretében az előzetes tájékoztatási szakasz megindítása.
Végrehajtás:
1-2.: Mind a szerződéskötés, mind az előzetes tájékoztatási szakasz megindítása
megtörtént. Utóbbi 2020. augusztus 31-én zárult, a tervezőnek a beérkezett
észrevételek megküldésre kerültek.
80/2020. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Feladat:
Vis maior pályázat benyújtása a 2020. június 9-i viharkárok miatti helyreállítási
munkák költségeinek megtérítése érdekében.
Végrehajtás:
A pályázat benyújtásra került.
81/2020. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. július 21. – a
támogatási kérelem benyújtására
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport
Feladat:
A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó 4
millió Ft összegű támogatási kérelem benyújtása a 2020. évi Kubinyi Ágoston
Programra.
Végrehajtás:
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A pályázat benyújtása megtörtént.
84/2020. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. augusztus 31.
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda
Feladat:
A 2020. évi adóellenőrzési program keretében a földkönyv alapján az építményadó
hatálya alá tartozó ingatlanok összevetése az ASP programban nyilvántartott
adózókkal és ingatlanokkal.
Végrehajtás:
Az összevetés alapján az adatbázis frissítése megtörtént, a változásoknál a szükséges
intézkedéseket megteszik a Hivatal adóügyi ügyintézői.
85/2020. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. július 15.
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda, Integrált Önkormányzati Szolgáltató
Szervezet
Feladat:
Az önkormányzati fenntartású óvodák vezetőit 2020. július 1-jétől megillető
pótlékokkal kapcsolatos munkajogi dokumentumok aláírása és intézkedések
megtétele.
Végrehajtás:
A szükséges intézkedéseket és aláírásokat megtettem.
86/2020. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. július 31. – a
megállapodások aláírására
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Feladat:
Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet és a hozzárendelt költségvetési
szervek között a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó
megállapodások jóváhagyása.
Végrehajtás:
A megállapodások tervezetei még egyeztetés alatt vannak, kérem a határidő
meghosszabbítását 2020. október 31-ig.
88/2020. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. július 10. – a
támogatási szerződés megkötésére
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Feladat:
Támogatási szerződés megkötése a Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumért
Alapítvánnyal 3.000.000,- Ft összegű visszatérítendő támogatás biztosítására a TOP7.7.-16-H-ERFA-2019-00110 azonosítószámú, „Pálya a hétköznapokért, a
közösségért” című projektjéhez kapcsolódó fizetési kötelezettségei teljesítése
érdekében.
Végrehajtás:
A támogatási szerződést megkötötten, a támogatást megkapta az Alapítvány.
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93/2020. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. szeptemberi
képviselő-testületi ülés – az ajánlatok képviselő-testület elé terjesztésére
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Feladat:
A meglévő vízkárelhárítási terv felülvizsgálatához szükséges árajánlatok beszerzése
és azok képviselő-testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
Az indikatív jellegű árajánlatok bekérése megtörtént, a jelen előterjesztés tárgyalja az
új vízkárelhárítási terv elkészíttetésére irányuló javaslatot a jövő évi költségvetés
terhére.
95/2020. (VII. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. augusztus 5. – a
szerződéskötésre
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Feladat:
A korábban nyújtott kölcsönök rendezését is magában foglaló, azokon felül újabb
4.906.000 Ft összegű kölcsön folyósításáról rendelkező szerződés megkötése a Tinódi
Ház Nonprofit Kft-.vel a Tinódi Házban kialakított kávézóhelyiség berendezéseinek
és eszközparkjának megvásárlása érdekében.
Végrehajtás:
A szerződés aláírásra került, a támogatás átutalásra került az Alapítvány részére.
96/2020. (VII. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. augusztus 31. – a
bérleti szerződés megkötésére
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport
Feladat:
A Szuhay Sportcentrum kosárlabdacsarnokának kedvezményes bérbeadásáról szóló,
határozott idejű bérleti szerződés megkötése a Tolna Megyei SZC Apáczai Csere
János Technikum és Kollégiummal.
Végrehajtás:
A szerződéskötés megtörtént.
97/2020. (VII. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. augusztus 31. – a
támogatási szerződés megkötésére
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport
Feladat:
Támogatási szerződés megkötése a Dombóvári Focisuli Egyesülettel fűnyíró traktor
és kiegészítő berendezései beszerzésének támogatására vonatkozóan.
Végrehajtás:
A támogatási szerződés aláírása mindkét fél részéről megtörtént.
98/2020. (VII. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. augusztus 5. – a
szükséges nyilatkozatok megtételére
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport
Feladat:
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A Szállásréti-tónál megvalósítani kívánt, a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark
Program keretében létrejövő kültéri sportpark, illetve az önkormányzat
kezdeményezésének jóváhagyása esetén futókör kialakításához szükséges
intézkedések és jognyilatkozatok megtétele, a beruházáshoz kapcsolódó megállapodás
megkötése.
Végrehajtás:
A sportpark kialakításához szükséges intézkedések megtétele folyamatban van, volt
egyeztetés is az állami beruházóval, engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges.
Kérem a határidő meghosszabbítását 2020. november 30-ig.
99/2020. (VII. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal – a Magyar
Államikincstár tájékoztatására
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Feladat:
A 2020. június 9-i viharkárok költségeinek megtérítése érdekében vis maior pályázat
benyújtásáról szóló döntés módosításáról a Magyar Államkincstár tájékoztatása.
Végrehajtás:
A Magyar Államkincstár tájékoztatása megtörtént.
100/2020. (VII. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. augusztus 3. – a
pályázat benyújtására
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport
Feladat:
A Tinódi Ház Nonprofit Kft. technikai és műszaki eszközállományának fejlesztése
érdekében kérelem benyújtása a 2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásra.
Végrehajtás:
A kérelem benyújtása megtörtént.
102/2020. (VII. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. augusztus 31. – a
pályázati felhívás közzétételére
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Feladat:
Az I. u. 65. szám alatti volt Junior Étterem értékesítésére irányuló pályázati felhívás
jóváhagyása és közzététele, eredményes versenyeztetési eljárás esetén a Magyar
Államot megillető elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattétel megkérése és az
adásvételi szerződés megkötése.
Végrehajtás:
A pályázati felhívás eredményesen lezárult, a szerződéskötés az ülés napjáig
megtörténik.
103/2020. (VII. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. augusztus 31. – az
ajánlat megküldésére
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Feladat:
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A Pannónia út 54. 1. emelet 4. szám alatti önkormányzati bérlakás értékesítése
érdekében ajánlattétel az ingatlan bérlője felé, az ajánlat, illetve annak elfogadása
esetén az adásvételi szerződés tartalmának jóváhagyása és aláírása.
Végrehajtás:
A szerződés aláírása az ülés napjáig megtörténik.
105/2020. (VII. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. augusztus 31. – a
beszerzési eljárás lefolytatására
Végrehajtásért felelős: Jegyző, Pénzügyi Iroda
Feladat:
A Pannónia út 7. szám alatti lakóépületnél a 4. emeleti folyosó feletti sérült üvegtető
felújításához szükséges beszerzési eljárás lefolytatása és kötelezettségvállalások
megtétele.
Végrehajtás:
Mivel a Képviselő-testület által biztosított keretösszeget a legkedvezőbb ajánlat is
lényegesen meghaladta, az első beszerzési eljárás eredménytelenül zárult. Újabb
eljárást indítottunk, azonban a keretösszeg emelésére kismértékben ismét szükség van
a beszerzési eljárás sikerességéhez. A jelen előterjesztés foglalkozik a szükséges plusz
önerő biztosításával.
106/2020. (VII. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Dombó-Média Kft. „v. a.”, Jegyző
Feladat:
A Dombó-Média Kft. „v. a.” végelszámolásának befejezése érdekében a
végelszámoló által a cég törlésének kezdeményezése, azt követően a társaság
iratainak átadása és vagyonának kiadása.
Végrehajtás:
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzése még nem zárult le, ezért kérem a határidő
meghosszabbítását 2020. november 30. napjáig.
107/2020. (VII. 31.) 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 az érintettek tájékoztatása.
Végrehajtás:
Az eredményhirdetés az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés kiküldésével
megtörtént.
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A POLGÁRMESTER ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT
DÖNTÉSEI
(2020. június-augusztus)
Szociális ügyekben
Települési támogatás:
-

Rendkívüli élethelyzetre/ természetbeni megállapítás
Elutasítás

-

Rendkívüli élethelyzetre/ pénzbeli megállapítás
Elutasítás

- Gyermek születésének támogatása
- Temetési segély
- Krízishelyzeti támogatás
- Lakásfenntartási támogatás
- Eü. Prevenciót és rehabilitációt szolgáló gyógyúszás
- Eü. Prevenciót szolgáló védőoltások költs. megtérítése
Költségeinek támogatása
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
- Iskolakezdési támogatás
- Utazási támogatás
- Környezettanulmány
- Kiegészítő települési támogatás a
TOP-5.2.1-15 projektekhez kapcsolódóan
- Pályázat a közterületek tisztántartására vonatkozó
kötelezettségek részbeni átvállalása céljából
- Támogatás nyújtása hulladékgyűjtő
edényzet beszerzéséhez
- Családvédelem

151
9
16
3
9
1
115
105
2
13

2
3
28
34

Lakásügyekben:
-

Bérlőkijelölés
Lakásszerződés hosszabbítás
Szociális bérlakás igény nyilvántartásba vétel
Eljárás megszüntetése
Elutasítás

4
10
3
0
7
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Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
10/2011. (III. 4.) rendelet 13. § (5) bekezdése alapján
-

Az SMHV Energetika Kft. a Dombóvár, Zöldfa utcában található 586/32 hrsz.ú, a Pázmány P. u. 9., a Garai u. 11. és a Kéknefelejcs u. 7. szám alatti
ingatlanok villamos energiával való ellátásának munkálataihoz, valamint a
TARR Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., mint igénybejelentő kérésére
földkábel és segédoszlop építéséhez kapott hozzájárulást az 586/33, az 586/26,
az 586/25, az 1415/15, a 6387 és a 2267 hrsz.-ú közterület megnevezésű
ingatlanok kapcsán.

-

A Kapos-Projekt-Vill Kft. a Dombóvár, IV. u. 38. szám alatti ingatlan villamos
energiával való ellátásának munkálataihoz kapott hozzájárulást a 3546 hrsz.-ú
közterület megnevezésű ingatlan kapcsán.

-

Nagy Sándor tervező kérésére a szőlőhegyi 7385 és a 7519/1 hrsz.-ú, a Bartók
B. u. 41. szám alatti ingatlanok ivóvízbekötésének tervezési és engedélyezései
munkálataihoz kért és kapott hozzájárulást a 7354 hrsz.-ú kivett közútként és a
2045 hrsz.-ú közterületként, valamint a 0379 hrsz.-ú saját használatú útként
nyilvántartott ingatlanokra vonatkozóan.

-

Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. tervezője a Tavasz u. 36., az Arany J.
tér 36., a Bartók B. u. 3., a Csendes u. 2., az Ősz u. 45., a VI. u. 7., az V. u. 49.,
a IV. u. 2., a Kisfaludy u. 9., a Babits M. u. 27., a József A. u. 33., a Rét u. 9.,
az Orgona u. 10., a Sellő u. 34., a Vak Bottyán u. 57., a Lehel sor 8. szám alatti
ingatlanokkal kapcsolatban kért és kapott tulajdonosi és közútkezelői
hozzájárulást a földgázbekötés tervezési munkálataihoz a 4971, az 52/4, a
2045, az 5337/11, az 5021, a 3047, a 3594, a 3162, a 4192, a 4300, a 4353, az
1767, a 2441, az 5337/237, a 4528 és a 1641 hrsz.-ú kivett közterületként
nyilvántartott ingatlanok kapcsán.

-

A Zircher és Társa Kft. a 758/2 hrsz.-ú, közterület megnevezésű
önkormányzati tulajdonú ingatlanon (dr. Sáfár László utca) található – a Kft.
tulajdonát képező 759/3 hrsz.-ú, beépítetlen terület bejárását akadályozó –
villanyoszlop áthelyezéséhez kapott hozzájárulást.

-

A szőlőhegyi 7210 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa az ivóvíz bevezetéséhez kért és
kapott hozzájárulást a 7212 hrsz.-ú közút kapcsán.

-

Topa Imre a Dombóvár, Hunyadi tér 2/a. szám alatti 782/3/A/6 hrsz.-ú, egyéb
helyiség megnevezésű (buszváró peron) 23 m2 nagyságú ingatlan padozatának
felbontásához kapott hozzájárulást az önkormányzattól vásárolt ingatlanjának
vízellátása, illetve vezeték kiépítése érdekében.
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-

A „Dombó Pál” Lakásépítő és Fenntartó Szövetkezet a Pannónia út 42. szám
alatti épület vízellátását biztosító ivóvízvezeték főmérőjének áthelyezéséhez
kért és kapott hozzájárulást.

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

A 110/A/1 hrsz.-ú (természetben Dombóvár, Kossuth L. u. 37. fsz. 1.)
ingatlanra bejegyzett, Dombóvár Város Önkormányzata javára szóló
elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez lett hozzájárulás kiadva, mivel a
vételárhátralék kifizetéséhez kapcsolódó árengedmény visszafizetésére szóló 5
év lejárt.

-

A 732/6/A/35 hrsz.-ú (természetben Dombóvár, Hunyadi tér 40. IV/11.)
ingatlanra bejegyzett, még a Városi Művelődési Központ javára szóló
jelzálogjog törléséhez lett hozzájárulás kiadva, mivel a munkáltatói hitel
kifizetésre került már évtizedekkel ezelőtt.
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A JEGYZŐ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEI
(2020. június-augusztus)

A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 2/2015. (I. 30.)
önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján:
Ssz.

Üzemeltető neve

Üzlet neve,
címe

1.

COFFEEMAT
VENDING
SOLUTIONS Kft.

GUNARAS
GARDEN
7200 Dombóvár,
Fürdő u. 24.
HOTEL
DOMBÓVÁR
ÉTTEREM
7200 Dombóvár,
Hunyadi tér 5.
HEGYALJA
BÜFÉ
7200 Dombóvár,
Gárdonyi u. 2.

2.
HD BETON Kft.

3.

ESKÜDT
NORBERT
e.v.

Éjszakai nyitva tartás

Határozat

péntek
22,00 – 23,30
szombat: 22,00 – 23,30

V./198-6/2020.

péntek
22,00 – 24,00
szombat: 22,00 – 24,00

péntek 22,00 –
szombat 02,00 között

V./34-10/2020.

V./244-9/2020.

Alkalmi nyitvatartási engedély: 5 db kérelemnek helyt adó
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A BIZOTTSÁGOK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEI
2020. június-augusztus
Humán Bizottság
A 40/2020. (VI. 29.) számú határozatával a Humán Bizottság ügyrendjéről döntött.
A bizottság júliusban és augusztusban nem hozott átruházott hatáskörben döntést.
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
A 49/2020. (VI. 29.) számú határozatával a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
ügyrendjéről döntött.
A bizottság júliusban és augusztusban nem hozott átruházott hatáskörben döntést.
A bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvek megtekinthetőek az Önkormányzati
Irodán.
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I. Határozati javaslat
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről szóló beszámolóról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. elfogadja a polgármester beszámolóját a lejárt végrehajtási határidejű
a) 230/2018. (V. 31.), 265/2018. (VI. 28.), 216/2019. (VI. 27.), 242/2019. (VII.
18.), 359/2019. (XI. 29.), 37/2020. (II. 28.), 56/2020. (II. 28.), 57/2020. (II.
28.), 58/2020. (II. 28.), 60/2020. (II. 28.), 61/2020. (II. 28.), 63/2020. (II. 28.),
64/2020. (II. 28.), 67/2020. (VI. 30.), 68/2020. (VI. 30.), 70/2020. (VI. 30.),
71/2020. (VI. 30.), 78/2020. (VI. 30.), 79/2020. (VI. 30.), 80/2020. (VI. 30.),
81/2020. (VI. 30.), 84/2020. (VI. 30.), 85/2020. (VI. 30.), 88/2020. (VI. 30.),
93/2020. (VI. 30.), 95/2020. (VII. 31.), 96/2020. (VII. 31.), 97/2020. (VII. 31.),
99/2020. (VII. 31.), 100/2020. (VII. 31.), 102/2020. (VII. 31.), 103/2020. (VII.
31.), 105/2020. (VII. 31.), 107/2020. (VII. 31.) Kt. határozat, illetve
b) a veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 34/2020.
(IV. 30.), 36/2020. (IV. 30.), 42/2020. (IV. 30.), 43/2020. (IV. 30.), 44/2020.
(IV. 30.), 57/2020. (V. 29.), 58/2020. (V. 29.), 61/2020. (V. 29.), 62/2020. (V.
29.), 65/2020. (V. 29.), 66/2020. (V. 29.), 70/2020. (V. 29.), 71/2020. (V. 29.),
72/2020. (V. 29.) polgármesteri határozat végrehajtásáról, valamint az
átruházott hatáskörben 2020. júniusban, júliusban és augusztusban hozott
döntésekről.
2. az alábbi lejárt végrehajtási határidejű Kt., illetve veszélyhelyzetben képviselőtestületi hatáskört gyakorolva hozott polgármesteri határozatok végrehajtási
határidejét a következők szerint meghosszabbítja:
a) 2020. október 31-ig: 133/2019. (IV. 25.), 48/2020. (II. 28.), 49/2020. (II.
28.), 86/2020. (VI. 30.) Kt. határozat, és a 2/2020. (III. 27.), 6/2020. (III.
27.) polgármesteri határozat,
b) 2020. november 30-ig: 98/2020. (VII. 31.), 106/2020. (VII. 31.) Kt.
határozat,
c) 2020. december 31-ig: 396/2017. (IX. 28.), 397/2017. (IX. 28.), 219/2019.
(VI. 27.), 251/2019. (VIII. 29.), 303/2019. (X. 10.) Kt. határozat,
d) 2021. március 31-ig: 1/2019. (I. 14.) Kt. határozat,
e) 2021. február 28-ig: 375/2016. (IX. 29.) Kt. határozat,
f) 2021. június 30-ig: 133/2017. (III. 30.), 72/2018. (II. 22.), 185/2019. (V.
30.), 367/2019. (XI. 29.) Kt. határozat.
3. a 301/2018. (VIII. 30.) Kt. határozat 1. és 2. pontját, a 302/2018. (VIII. 30.) 1.
pontjának c., d. és e. alpontját, 393/2018. (XII. 10.), 85/2019. (III. 7.), 287/2019.
(IX. 26.), 295/2019. (IX. 26.), 306/2019. (X. 10.), 69/2020. (VI. 30.) Kt.
határozatot visszavonja.
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Tájékoztatás a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Tájékoztató a Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítésére
beadott pályázat kapcsán
Dombóvár Város Önkormányzata a 243/2019. (VII. 30.) Kt. határozatával támogatta,
hogy az Önkormányzat a Dombó-Land Kft.-vel konzorciumi együttműködés
keretében pályázatot nyújtson be a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Programok végrehajtásáért felelős Irányító Hatóság felé a Dombóvári József Attila
Általános Iskola energetikai korszerűsítése kapcsán.
Az Önkormányzathoz a közelmúltban érkezett meg a támogatásról szóló határozat.
Eszerint a felújításra fordítható, vissza nem térítendő támogatás összege
199.924.670,- Ft (tájékoztatásként: az elnyerhető támogatás legfeljebb 200.000.000
Ft,- volt).
A TOP-3.2.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”
című pályázati konstrukció révén az alábbi fejlesztéseket tudjuk végrehajtani:
- az épület külső homlokzati hőszigetelése
- a padlásfödém szigetelése
- a pincefödém szigetelése
- a homlokzati nyílászárók cseréje
- napelemek elhelyezése
- akadálymentesítés
Tájékoztatás a polgármester szabadságának igénybevételéről
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2)
bekezdése alapján tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2020. július 2024. között 5 nap, augusztus 4-7. között 4 nap, augusztus 14-én 1 nap, augusztus 2829-én 2 nap szabadságot vettem igénybe. A 2020. évben a rendelkezésemre álló 39
nap szabadságból augusztus 31. napjáig összesen 16 nap szabadságot vettem igénybe.
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BESZÁMOLÓ A FOLYAMATBAN LÉVŐ PERES ÜGYEKRŐL
1. Eljáró bíróság: Dombóvári Járásbíróság
Ügyszám: 6.G.20.178/2020
Jogi képviselő: dr. Glósz Gábor ügyvéd
Felperes: Kapos-hegyháti Natúrpark Egyesület
Alperes: Dombóvár Város Önkormányzata
Az ügy tárgya: szerződés felmondásának érvénytelensége.
Az ügy állása: a bíróság a keresetet visszautasította. A végzés ellen fellebbezésnek
nincs helye.
2. Eljáró bíróság: Pécsi Törvényszék
Ügyszám: 9.K.700.383/2020/2.
Jogi képviselő: dr. Glósz Gábor ügyvéd
Felperes: Szabó Loránd
Alperes: Dombóvár Város Önkormányzata
Az ügy tárgya: szabadság-megváltás megfizetése.
Az ügy állása: a bíróság 1. fokon kötelezte az önkormányzatot a felperes által
követelt szabadság-megváltás megfizetésére. A határozat nem jogerős.
3. Eljáró bíróság: Szekszárdi Törvényszék
Ügyszám: Jogi képviselő: dr. Glósz Gábor ügyvéd
Felperes: Dombóvár Város Önkormányzata
Alperes: Szabó Loránd
Az ügy tárgya: kártérítés, vagylagosan jogalap nélküli gazdagodás megállapítása.
Az ügy állása: a kereset benyújtásra került, tárgyalás kitűzésére még nem került
sor.
4. Eljáró bíróság: Dombóvári Járásbíróság
Ügyszám: 4.P.077/2020/2.
Jogi képviselő: dr. Szabó Péter jegyző, kamarai jogtanácsos
Felperes: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Alperes: Dombóvár Város Önkormányzata (mint a Dombóvár és Környéke
Többcélú Kistérségi Társulás perbeli jogutódja).
Az ügy tárgya: pénztartozás megfizetése.
Az ügy állása: az eljárás a felek közös kérelmére szünetel.
Az ügy az alábbiak szerint foglalható össze: a felperes jogelődje (a Tolna Megyei
Önkormányzat) mint megbízott és az önkormányzat jogelődje mint megbízó
között megállapodás jött létre nevelési tanácsadói feladat ellátására. A
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megállapodás értelmében a Tolna Megyei Önkormányzat 2006. január 1-jétől
határozatlan időre vállalta, hogy az általa fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat
útján gondoskodik a társult települések közigazgatási területén a nevelési
tanácsadói feladatok ellátásáról. A Társulás vállalta, hogy a szolgáltatás ellátásáért
hozzájárulást fizet a felperesnek. A 2008-2009. évek tekintetében az alperesnek
12.744.156,- forint elmaradása keletkezett. Az ügy meglehetősen bonyolult és
nehezen átlátható, az viszont megállapítható, hogy 2.917.475,- forint tekintetében
megalapozott a kereseti kérelem, emiatt – a már egyébként is jelentős összegű
kamatkövetelés csökkentése érdekében – javasolt ennek mértékéig megállapodni a
felperessel. A fennmaradó követelésrész tekintetében javasolt a további vizsgálat,
ennek során meg kívánjuk keresni a Társulás által a korábbi években bevont
ügyvédet is. Az ügyben a végleges döntéseket 2020. november 30-ig javaslom
meghozni.
5. Eljáró bíróság: Szekszárdi Törvényszék
Ügyszám: 17.G.40.006/2020
Jogi képviselő: dr. Szlamka Gergely ügyvéd
Felperes: Zöld Kultúra Közhasznú Egyesület, Dombóvár Város Önkormányzata,
DITÁLL 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,
Dombó-Land Kft.
Alperes: Dombóvári HACS Egyesület
Az ügy tárgya: az Egyesület közgyűlésének elnökséget megválasztó, illetve az
elnökség által tagfelvételek tárgyában hozott határozatok bírósági felülvizsgálata.
Az ügy állása: az eljáró bíróság a megtámadott határozatok végrehajtását
felfüggesztette.
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Döntést igénylő, kisebb jelentőségű ügyek
Többletfedezet biztosítása a „Dombóvár, Pannónia u. 7. számú épület északi oldalán
4. emeleti féltető építése, a meglevő bontásával” elnevezésű közbeszerzésen kívüli
beszerzési eljárás eredményességéhez
A Képviselő-testület 105/2020. (VII. 31.) Kt. határozatával bruttó 5 900 000,- Ft
összeget különített el a Pannónia u. 7. szám alatti, önkormányzati bérlakásokat
magában foglaló lakóépületben a 4. emeleti sérült üvegtető felújítására, melynek
fedezetéül a bérlakások hasznosításából származó bevételt jelölte meg.
Ennek alapján két közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárást folytattunk le „Dombóvár,
Pannónia u. 7. számú épület északi oldalán 4. emeleti féltető építése, a meglevő
bontásával” elnevezéssel. A második eljárásra azért került sor, mert az első a
Beszerzési Szabályzat V.19. d) pontja alapján eredménytelenül zárult, mivel a
rendelkezésre álló anyagi fedezet összege (nettó 4 645 669,- Ft) nem volt elegendő a
szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett
ajánlattevővel, amit az ajánlatkérő a beszerzési eljárás során dokumentált az ajánlatok
borítékbontása előtt ismertetett adattal. Két ajánlat érkezett nettó 5 854 700,- Ft,
illetve nettó 8 252 310,- Ft ajánlati árral.
Az újabb eljárásban az ajánlattételi határidő lejártáig egy ajánlat érkezett az alábbiak
szerint:
Érk. idő

Ajánlattevő neve

2020/09/07 K és K TM Kft.
9:16

Ajánlattevő címe
(székhelye, lakóhelye)
7140 Bátaszék, Őz u. 60.

Ajánlati ár
(Ft, nettó)
4 800 000

A szakmai értékelés lezajlott, az ajánlat minden tekintetben megfelelő, érvényesnek
minősíthető. Az eljárás akkor nyilvánítható eredményessé, ha az ajánlatkérő a
rendelkezésre álló fedezetnél 154 331,- Ft-tal magasabb nettó árnak megfelelő 196
000,- Ft többletfedezetet biztosítani tudja. A nettó 4 610 000,- Ft-os becsült érték
alapján az eljárás eredményéről való döntés polgármesteri hatáskörben történik,
azonban a szükséges többletfedezetet a Képviselő-testületnek kell biztosítania.
Tekintettel arra, hogy a felújítás fontos lenne, az összeg pedig csekély mértékben
haladja meg a rendelkezésre álló fedezetet, javaslom a többletfedezet biztosítását.
II. Határozati javaslat
többletfedezet biztosításáról a Pannónia u. 7. szám alatti önkormányzati
lakóépületet érintő sürgős felújításra
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Dombóvár, Pannónia u.
7. számú épület északi oldalán 4. emeleti féltető építése, a meglevő bontásával”
elnevezésű közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás eredményességéhez 196 000,- Ft
többletfedezetet biztosít az önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére.
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Határidő: azonnal
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyző
Tájékoztató a Bajcsy-Zsilinszky u. 5. szám alatti bérlők átköltöztetésével
kapcsolatosan
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015.
(VI. 29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) határozza meg a bérlakásgazdálkodás feltételeit. A Képviselő-testület a bérlőkijelölésre vonatkozó hatáskörét a
polgármesterre ruházta át.
A rendelet 3.§ (4) pontja szerint várospolitikai érdekből a polgármester a szociális és
a piaci alapon kiadható lakások tekintetében jogosultsági feltételek hiányában is
jelölhet ki bérlőt.
A Bajcsy-Zs. u. 5. szám alatti helyi védett épületben (Mária-lak) hat szociálisan
kiadható bérlakás és egy orvosi rendelő található. Az ingatlan tetőszerkezetével és a
födém állapotával az elmúlt időben több műszaki probléma merült fel.
Júniusban a 3. számú lakás bérlője jelezte, hogy kamrájának plafonja leszakadt. Ezt
követően az önkormányzat a bérlőt áthelyezte a szomszédos, értékesítésre kijelölt
Bajcsy-Zsilinszky u. 3. szám alatti lakásba (akit augusztus 31-én a Platán térre
költöztettünk). A beszakadt födémszerkezet feltárása, illetve a 3. számú lakás
aládúcolása megtörtént, majd ezt követően augusztus 13-án az önkormányzat
teljeskörű szakértői statikai véleményt szerzett be. Eszerint a rövid időn belül várható
újabb födémszakadás veszélye miatt az épület kiürítése javasolt. A szakértővel történt
egyeztetés szerint az orvosi rendelő nincs közvetlen veszélyben, így a rendelés tovább
folytatódhat. Az alapfeladat-ellátást végző doktornő részére augusztus 25-én
tájékoztató levél került kiküldésre, mely tartalmazza, hogy a rendelő helyiségeiben
észlelt bármilyen műszaki problémát azonnal jelezze az önkormányzat felé, hogy a
szükséges lépéseket megtehessük.
A fentiek alapján augusztus végén megkezdődött a bérlők átköltöztetése. A hat
bérlőből ötnek 2020. december 31. napjáig szóló bérleti szerződése van, egy viszont
jogcím nélküli, de hátralékkal nem rendelkező lakáshasználó. Mind a hat család
elhelyezésre került.
A felajánlott lakások esetében figyelembe kellett venni az önkormányzat
rendelkezésére álló üres lakások számát, a családok létszámát, összetételét és az
esetleges egyéni igényeket (pl. idős lakó esetében lehetőség szerint ne III-IV. emeleti
lakás legyen felajánlva). Bár az önkormányzatnak több TOP-os pályázati forrásból
felújításra váró ingatlanja van, a jelenlegi állapotuk miatt ezek nem mindegyike felel
meg lakhatásra.
A költöztetések az alábbi vállalások figyelembevételével zajlottak:
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-

-

A bérbeadó önkormányzat a saját költségére vállalta a bérlő átköltöztetését.
A felajánlott bérlakásra a bérbeadó 2021. április 15. napjáig köt bérleti
szerződést.
A bérbeadó saját költségén vállalja a bérlakás szükség szerinti (festését, törött
ablaküvegek cseréjét, a lakás kályhával, konyhabútorral való ellátását…)
felújítását.
A bérbeadó a felajánlott ingatlan esetében eltekint a bérlő jogosultsági
feltételeinek vizsgálatától.
A piaci alapon kiadható lakások esetében az óvadék megfizetésétől a bérbeadó
eltekint.
A felajánlott bérlakás bérleti díja nem haladhatja meg a Bajcsy-Zsilinszky u. 5.
szám alatti ingatlan bérleti díját.

Az első négy vállalás esetében a rendelet felhatalmazást ad a polgármester részére, a
többi intézkedés esetében azonban szükséges a Képviselő-testület támogatása.
A költöztetés összesen 19 főt érintett. Ők a Platán téren, a Pannónia út 5., és a Liget
ltp.-i piacon kiadható, valamint a III. u. 24., a Kórház u. 2., a Kossuth Lajos u. 27.
szám alatti szociális alapon kiadható lakásokban lettek elhelyezve.
Kérem a költöztetéssel kapcsolatos beszámoló és az alábbi határozati javaslat
elfogadását.
III. Határozati javaslat
a Bajcsy-Zsilinszky u. 5. szám alatti bérlők átköltöztetéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvár
Város Önkormányzata tulajdonában lévő szociális alapon kiadható Bajcsy-Zsilinszky
u. 5. szám alatti bérlakásokban élők átköltöztetéséről szóló beszámolót és támogatja a
költöztetések során tett alábbi vállalásokat:
-

-

A bérbeadó önkormányzat a saját költségére vállalta a bérlő átköltöztetését.
A felajánlott bérlakásra a bérbeadó 2021. április 15. napjáig köt bérleti
szerződést.
A bérbeadó saját költségén vállalja a bérlakás szükség szerinti (festését, törött
ablaküvegek cseréjét, a lakás kályhával, konyhabútorral való ellátását…)
felújítását.
A bérbeadó a felajánlott ingatlan esetében eltekint a bérlő jogosultsági
feltételeinek vizsgálatától.
A piaci alapon kiadható lakások esetében az óvadék megfizetésétől a bérbeadó
eltekint.
A felajánlott bérlakás bérleti díja nem haladhatja meg a Bajcsy-Zsilinszky u. 5.
szám alatti ingatlan bérleti díját.
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A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében végzett feladatellátáshoz
a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás részére biztosított hozzájárulás
összegének módosítása
A gyermekvédelmi törvény szerint a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti
települési önkormányzat által működtetett gyermekjóléti szolgálat ellátási területe a
közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakosságára terjed ki. A
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések köre 2020. január
1-jétől kibővült Attalával és Csikóstőttőssel. A változás miatt a Dombóvári Egyesített
Humán Szolgáltató Intézmény Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának ellátási
területét ki kellett bővíteni ezzel a két községgel, a társulási megállapodás és az
intézményi alapító okirat módosítása 2020. május 1-jével lépett hatályba. Attalára és
Csikóstőttősre tekintettel a dombóvári önkormányzat már január 1-jétől magasabb
összegű állami támogatást kap a gyermekjóléti szolgálat biztosításáért, amihez viszont
egy ideig nem kapcsolódott feladatellátás a két községben a Dombóvári ESZI részéről
az év első felében. Erre tekintettel márciusban a veszélyhelyzet miatti képviselőtestületi hatáskörgyakorlás során úgy döntöttem, hogy a két település lakosságszáma
alapján a dombóvári önkormányzat részére a január 1-jétől járó állami támogatásnak
az év első négy hónapjára eső összegét indokolt átadni a Kapos-menti Terület és
Vidékfejlesztési Társulásnak, ami összegszerűen 461.437,-Ft-ban került
meghatározásra.
A Társulás Társulási Tanácsa az ellentételezés kérdését a július 16-i ülésén tárgyalta,
és a döntés szerint 756.160,- Ft hozzájárulásra formál igényt, mint normatíva
különbözetre. Ennek egyik oka az, hogy a tényleges feladatellátás május 29-ig tartott
(az ügyek teljes átadása ekkor történt meg), így öt hónapra számoltak a saját állami
támogatásuk egy lakosra jutó összegét alapul véve, és megszorozva a két község
lakosságszámával. Mindezek alapján javaslom Dombóvár Város Polgármesterének a
veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 6/2020. (III. 27.)
határozata 3. pontjának visszavonását, és új döntés meghozatalát a hozzájárulás
kapcsán.
IV. Határozati javaslat
a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében végzett
feladatellátáshoz a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás részére
biztosított hozzájárulás összegéről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a családsegítés és a
gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében a 2020. évben végzett feladatellátáshoz
756.160,- Ft összegű hozzájárulást biztosít a Kapos-menti Terület- és
Vidékfejlesztési Társulás részére, és felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz
átadásához szükséges jognyilatkozat megtételére.
2. A Képviselő-testület Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben
képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 6/2020. (III. 27.) határozata 3.
pontját visszavonja.
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Határidő: 2020. október 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
A települési vízkár-elhárítási terv elkészíttetése
A Képviselő-testület a 93/2020. (VI. 30.) Kt. határozatával döntött arról, hogy
támogatja a meglévő vízkárelhárítási terv felülvizsgálatát, továbbá felkérte a
polgármestert a felülvizsgálathoz szükséges árajánlatokat beszerzésére és képviselőtestület elé terjesztésére.
A település helyi vízkárelhárítási és belvízi vízkárelhárítási tervét a vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII. törvény és a végrehajtására kiadott 232/1996. (XII. 26.)
Kormányrendelet, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési
Tagozata által kiadott módszertani segédlete szerint, az abban foglalt
részletezettséggel kell elkészíteni.
A települési vízkár-elhárítási tervdokumentáció hangsúlyozottan taglalja a lakott
belterületek védelme érdekében szükséges információkat, utasításokat, rendelkezésre
álló erőforrásokat, kapacitásokat és fejlesztési lehetőségeket. Csak érintőlegesen
tartalmazza a belterületet nem veszélyeztető, külterületi elöntések során végzendő
vízkár-elhárítási feladatokat. A terv jogszabályi, eljárási és műszaki információkat
egyaránt tartalmaz a hatékony beavatkozásokhoz szükséges részletezettség szintjén.
A jelenleg meglévő terv 2000-ben készült, így az időközben bekövetkezett
jogszabályi- és egyéb változások miatt gyakorlatilag új dokumentáció készítése
szükséges.
A beérkezett indikatív ajánlatok alapján a tervdokumentáció elkészítésének várható
költsége nettó 1.850.000.- Forint, a vállalási határidő a szerződéskötéstől számított 9
hónap.
A tervező kiválasztására az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet alapján közbeszerzésen
kívüli beszerzési eljárást szükséges lefolytatni.
V. Határozati javaslat
a települési vízkár-elhárítási terv elkészíttetéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a
települési vízkár-elhárítási tervdokumentáció elkészíttetésére vonatkozó beszerzési
eljárás lefolytatására és a szükséges kötelezettségvállalások megtételére.
A Képviselő-testület a dokumentáció elkészítésének fedezetét az önkormányzat 2021.
évi költségvetésében biztosítja.
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Határidő: 2020. november 30. – a szerződéskötésre
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület támogatása könyvek
adományozásával
Augusztus 7-én mutatták be a közönség számára Újdombóváron a nyolcvannyolc
éves lokálpatrióta, Kovács Gyula bácsi Emberek, Barátok, Sorsok című könyvét,
amelynek kiadását az önkormányzat finanszírozta a polgármesteri keret terhére (200
darab keménytáblás példány). A kiadások összege 489.300,-Ft.
Az írás a város történelmét foglalja magába, az egykor Dombóváron tanuló, dolgozó
emberek történetein keresztül ismerheti meg az olvasó a kort, a második világháború
végének eseményeit Dombóváron és az itt maradt, rejtett veszélyeket.
Az írásos anyag a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület
szakmai támogatásával került nyomdába, ezért az a javaslatom, hogy a kiadott
példányokat az önkormányzat adja át adományként a civil szervezetnek, amely az
értékesítésből bevételre tehet szert, amit további értékteremtő tevékenységre fordíthat.
VI. Határozati javaslat
a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület támogatásáról
könyvek adományozásával
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Kovács
Gyula Emberek, Barátok, Sorsok című könyvének a Dombóvár Város
Önkormányzata által kiadott példányai a Dombóvári Városszépítő és Városvédő
Közhasznú Egyesület részére adományként térítés nélkül átadásra kerüljenek az
egyesületi célok megvalósításának támogatása érdekében.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adományozásról szóló
megállapodás megkötésére.
Határidő: 2020. október 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Kisbusz térítésmentes használatának biztosítása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Egyesület részére a dombóvári idősellátáshoz kapcsolódó feladatai ellátásához
A korábban a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézményhez tartozó Arany
Sziget Idősek Otthona és a Platán Otthon fenntartása átadásra került a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület részére 2020. január 1-jével. A Dombóvári ESZI a két
idősotthon működtetéséhez igénybe vett egy nagyon régi és nem is túl jó állapotú
kisbuszt, amely a gépjármű-nyilvántartás szerint a Dombóvári Közös Önkormányzati

36

Hivatal tulajdonát képezi, viszont egy 2000. májusában kötött megállapodás alapján
az intézmény működtette. A járművet ez év elejétől azonban már a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület használja a két átvett otthonnal kapcsolatos
feladatellátáshoz az üzemeltetésével kapcsolatos költségek viselése mellett, főként a
mosnivaló szállításához a saját mosodába, illetve egyéb szállítási feladatok
ellátásához. Az Egyesület jelezte, hogy a járműnek szeretne az üzembentartója lenni,
így a kisbusz használati viszonyai rendeződnének. A jármű a Dombóvári ESZI
számára nélkülözhető, az állapota nem teszi lehetővé, hogy más feladatellátásra
érdemben igénybevehető legyen.
Az önkormányzat vagyonrendelete szerint önkormányzati tulajdon ingyenes
használatba adására, hasznosítására a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezései
szerint a Képviselő-testület döntésével kerülhet sor. A vagyontörvény értelmében
nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság
közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges
infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben hasznosítható,
valamint adható vagyonkezelésbe.
A fentiek alapján indítványozom a térítésmentes használat biztosítását.
VII. Határozati javaslat
önkormányzati vagyonba tartozó gépjármű térítésmentes használatának
biztosításáról a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal tulajdonát képező, EIE-487 forgalmi
rendszámú VW Transporter típusú gépjárművet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Egyesület használja üzembentartóként térítésmentesen határozatlan időre a vele kötött
ellátási szerződés szerinti szociális szolgáltatás nyújtásához, egyúttal a jármű
használatára a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézménnyel kötött
szerződést megszűntnek tekinti.
A Képviselő-testület felkéri a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal vezetőjét a
végrehajtáshoz szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2020. október 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
A kötelező felvételt biztosító dombóvári általános iskolák felvételi körzetének
véleményezése
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése szerint az
iskolák felvételi körzetét a területileg illetékes tankerületi központ határozza meg, a
felvételi körzetek megállapításához pedig be kell szereznie az érdekelt települési
önkormányzatok véleményét.
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A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése
alapján a felvételi körzetek megállapításához az illetékes tankerületi központ minden
év október 15. napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési
önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének
nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát
intézményi és tagintézményi bontásban. Az illetékes tankerületi központ december 1jéig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő
általános iskolákat, valamint érintettség esetén a nemzetiségi önkormányzatot a
kijelölt körzetek tervezetéről.
Az EMMI rendelet szerint, ha a településen, kerületben több általános iskola vagy
tagintézmény, feladatellátási hely működik, a hátrányos helyzetű tanulóknak az egyes
felvételi körzetekben kiszámított aránya legfeljebb tizenöt százalékponttal lehet
magasabb, mint az általános iskolába járó hátrányos helyzetű gyermekeknek a
település, kerület egészére kiszámított aránya. A hátrányos helyzetű gyermekeknek a
településen belüli arányát oly módon kell meghatározni, hogy az adott településen
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező összes általános
iskolába járó hátrányos helyzetű gyermekek létszámát el kell osztani a településen
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező összes általános
iskolába járó gyermek létszámával. A hátrányos helyzetű tanulók felvételi körzeten
belüli arányának meghatározásához az egyes felvételi körzetekben lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező összes hátrányos helyzetű tanulónak a
létszámát el kell osztani a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező összes tanuló létszámával (a továbbiakban: hátrányos
helyzetű tanulók körzeti aránya). Ha a településen több általános iskola vagy
tagintézmény, feladatellátási hely működik, nem lehet a település egészét egyetlen
körzetként kijelölni.
A Tamási Tankerületi Központ nem eszközölt változásokat a dombóvári általános
iskolák felvételi körzetét illetően az előző tanévekre megállapított határokhoz képest.
A korábbi években a testület több alkalommal is hozott olyan döntést, miszerint a
döntéshozó a dombóvári hátrányos helyzetű gyermekek egyenletes arányára jobban
legyen figyelemmel a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola,
illetve a Dombóvári József Attila Általános Iskola Dombóvárra vonatkozó felvételi
körzetének meghatározása során. Ezt a döntést mindig tudomásul is vették, de csak
akkor változtattak volna a körzethatárokon, ha a képviselő-testület konkrét javaslatot
tesz, hogy melyik közterület a megítélése szerint hova tartozzon. Egy ilyen
indítványnak nyilván kellően megalapozottnak kellene lennie, de objektív indokot
nem igazán lehetne felhozni, már csak a város szerkezetéből adódóan sem. Ezért a
javaslat az, hogy a testület értsen egyet a megállapítani tervezett körzethatárokkal.
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VIII. Határozati javaslat
a dombóvári általános iskolák felvételi körzetének véleményezéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében foglalt véleményezési
jogkörében eljárva a dombóvári általános iskolák felvételi körzeteinek tervezett
meghatározásával egyetért, és nem tesz javaslatot a körzethatárok módosítására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Tamási Tankerületi központ
tájékoztatására.
Határidő: 2020. október 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit
közfoglalkoztatási programjának folytatásáról

Kft.

hosszabb

időtartamú

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. jelenleg is zajló hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatási programja 2020. október 14. napjáig tart, melynek keretén belül 23
fő foglalkoztatására kerül sor.
A Dombóvár Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya arról tájékoztatta Vida Tamás
ügyvezetőt, hogy lehetőség van a program folytatására. A 2020. október 15-től
induló, és 2021. február 28-ig tartó új program – az előzőhöz hasonlóan – 70%-os
bér- és járuléktámogatással rendelkezik, így a Nonprofit Kft. ügyvezetője azzal a
kéréssel fordult az önkormányzathoz – mint a cég egyedüli tulajdonosához –, hogy
biztosítsa a program folytatásához szükséges 30%-os önerőt.
A várható támogatás 6.428.937,- Ft, melyhez 2.755.285,- Ft összegű saját erőre van
szükség. A mostani hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 100%-os
feltöltöttségű, így az október közepén kezdődő program a maximum létszámmal, azaz
23 fő segédmunkás bevonásával folytatódhat tovább.
IX. Határozati javaslat
a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatási programjának folytatásához önerő biztosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Dombóvári
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. október 15-től 2021. február 28-ig tartó
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programját indítását és annak támogatása
iránti kérelem benyújtását.
A program megvalósításához szükséges 2.755.285,- Ft önerőt a Képviselő-testület
arányosan az önkormányzat 2020. évi, illetve 2021. évi költségvetése terhére
biztosítja, és felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
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Határidő: 2020. október 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
X. Határozati javaslat
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által indított perrel kapcsolatos
követelésről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság felperesnek Dombóvár Város Önkormányzata
alperes ellen pénztartozás megfizetése iránt indított perében 2.917.475,- forint
összegű követelés tekintetében a felperes követelését elismeri.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a követelés
elismeréséről a felperes képviselőjét tájékoztassa.
Határidő: 2020. október 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyző
Pintér Szilárd
polgármester
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