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Beszámoló a 2020. október 20-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

198/2018. (V. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. október 31. – sövény 

telepítésére 

Hosszabbítva: 2020. április 30., 2020. szeptember 30. 

Végrehajtásért felelős: Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft., 

Városüzemeltetési Iroda 

Feladat: 

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. által a Horvay utcai 

köztemető Őrház utcai bejáratától mintegy 120 méter hosszúságban 1,2 m-es tőtávval 

Smaragd tuja sövény telepítése a 2018. évi eredménye terhére. 

Végrehajtás: 

A sövénytelepítés folyamatosan, szakaszosan zajlik. A telepítés befejezéséig, 2021. 

október 30-ig kérem a határidő meghosszabbítását. 

 

230/2019. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. augusztus 31. – a 

beszerzési eljárás lefolytatására 

Hosszabbítva: 2019. november 15., 2020. április 30., 2020. szeptember 30. 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat:  

A vasútállomás környékén felmerült parkolási problémák megoldása érdekében a 

Bajcsy-Zsilinszky utca végén található (1954 és 1956/1. hrsz.-ú) beépítetlen 

ingatlanokon gépjárművek átmeneti tárolására szolgáló terület kialakítására a 

szükséges beszerzési eljárás lefolytatása. Az 1956/1. hrsz.-ú ingatlan tulajdonosával a 

használatra vonatkozó megállapodás megkötése. 

Végrehajtás: 

A Bajcsy-Zsilinszky utca végén található, 1954 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 

ingatlan esetében a parkoló létesítésére a tervek elkészültek, az engedélyezési eljárás 

folyamatban van. A 1956/1 hrsz.-ú ingatlan igénybevétele a tervek szerint nem 

szükséges. A kivitelezéshez szükséges beszerzési eljárás lefolytatásának határidejét 

2021. április 30-ig javaslom meghosszabbítani. 

 

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

Hosszabbítva: 2020. szeptember 30. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A Kaposszekcsői Ipari Park és Logisztikai Központ Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén Tóth Zoltán képviselő 

felügyelőbizottsági taggá választásának képviselete.   

Végrehajtás: 
A döntést képviseltem, Tóth Zoltán képviselő 2025. május 31-ig felügyelőbizottsági 

tag lett a cégben. 
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23/2020. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. szeptember 30. – a 

testvérvárosi szerződés aláírására 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 

Feladat:  

A székelyföldi Gyergyószentmiklós településsel a testvérvárosi kapcsolat 

kialakításához szükséges egyeztetések lefolytatása, a testvérvárosi szerződés aláírása. 

Végrehajtás: 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. „Testvér-települési programok és együttműködések 

támogatása 2020” című pályázati felhívására benyújtott támogatási kérelem alapján a 

támogatási szerződés aláírása megtörtént, de a veszélyhelyzet miatt a program 

megvalósításának határidejét 2021. június 30-ig meghosszabbították, ezért kérem a 

végrehajtási határidő meghosszabbítását ugyancsak 2021. június 30-ig. 

  
Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 25/2020. (III. 27.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. szeptember 30. – a támogatási kérelem benyújtására 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat: 

Rendkívüli támogatási igény benyújtása, az ehhez szükséges jognyilatkozatok 

megtétele. 

Végrehajtás: 

A pályázat benyújtása 2020. május 4-én megtörtént. 

 
Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 41/2020. (IV. 30.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. szeptember 30. – a határozatban foglaltak 

végrehajtására  

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda  

Feladat: 

A pályázati feltételeknek megfelelő kérelmezők esetében a szociális kaszálások 

elvégeztetése 2020. szeptember 30-ig. 

Végrehajtás: 

A pályázati feltételeknek megfelelő, 3 fő kérelmező esetében a szociális kaszálások 

elvégeztetése megtörtént. 

 
84/2020. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. szeptember 30. 

Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 

Feladat:  

A 2020. évi adóellenőrzési program keretében a magánszemélyek kommunális 

adójának nyilvántartása alapján a 70 éven felüliek adómentessége jogosultságának 

ellenőrzése, annak függvényében, hogy az ingatlan tekintetében tulajdonnal, illetve 

haszonélvezettel rendelkezik-e. 

Végrehajtás:  

Az ellenőrzés megtörtént, az eredmény alapján a szükséges intézkedések megtétele 

folyamatos. 
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92/2020. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. szeptember 30. 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat:  

A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézménynek a veszélyhelyzet ideje 

alatt tevékenykedő dolgozói részére egyszeri 100.000,- Ft összegű juttatás 

biztosításához a szükséges intézkedések megtétele. 

Végrehajtás: 

Az egyszeri juttatás szeptember elején kifizetésre került. 

 

104/2020. (VII. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. szeptember 30. - 

szerződéskötésre 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat:  

A dombóvári 710 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan adásvételi szerződés megkötése a 

Szent Gellért u. 25. szám alatti ingatlan tulajdonosával. 

Végrehajtás: 

A szerződés aláírása az önkormányzat részéről megtörtént. 

 

111/2020. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal - a szükséges 

nyilatkozatok megtételére a gördülő fejlesztési tervek jóváhagyása érdekében 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat:  

A DRV Zrt. felkérése arra vonatkozóan, hogy a Dombóvárt érintő víziközmű-

szolgáltatások 2021-2035. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terveit az 

önkormányzat nevében nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatal részére jóváhagyás céljából. Az önkormányzat részéről az ehhez szükséges 

meghatalmazások aláírása, illetve a végrehajtáshoz szükséges további nyilatkozatok, 

intézkedések megtétele. 

Végrehajtás: 

A gördülő fejlesztési terv benyújtásához szükséges határozat a DRV Zrt. részére 

megküldésre került. 

 

115/2020. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. október 15. - a 

pótbefizetés teljesítésére 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat:  

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére 6.206.000,- Ft összegű 

pótbefizetés teljesítésével kapcsolatos intézkedések megtétele. 

Végrehajtás: 

A pótbefizetés átutalása megtörtént. 
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124/2020. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. október 15. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat:  

A Tamási Tankerületi Központ tájékoztatása a dombóvári általános iskolák tervezett 

felvételi körzetével kapcsolatban kifejtett véleményről. 

Végrehajtás: 

A tájékoztatás megtörtént. 

 

125/2020. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. október 15. 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat:  

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatási programjának folytatása érdekében az önerő biztosításával 

összefüggő jognyilatkozatok és intézkedések megtétele. 

Végrehajtás: 

A szükséges jognyilatkozatok és intézkedések megtétele megtörtént. 

 

126/2020. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. október 15. 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat:  

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tájékoztatása a Dombóvár Város 

Önkormányzata ellen pénztartozás megfizetése iránt indított perben érvényesíteni 

kívánt követelés részbeni elismeréséről. 

Végrehajtás: 

A tájékoztatás megtörtént, a Főigazgatóság egyelőre nem jelzett vissza, hogy tudnak-e 

egyezséget kötni. A peres eljárás egyébként jelenleg szünetel. 

 

127/2020. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. október 15. – a 

támogatási szerződés megkötésére 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat:  

Támogatási szerződés megkötése a Futóegerek Futó- és Szabadidős Sportegyesülettel 

2.000.000,- Ft összegű visszatérítendő támogatás biztosítására a „Mozdulj velünk!” 

című projektjét érintő fizetési kötelezettsége teljesítése érdekében. 

Végrehajtás: 

A támogatási szerződést aláírtam, a támogatás átutalásra került.  

 

128/2020. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal – 

véleménykérésre 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat:  

A kultúráért felelős miniszter véleményének megkérése a Földi István Könyvtár és 

Helytörténeti Gyűjtemény, valamint a Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft. által 

biztosított feladatoknak – a közművelődési megállapodás megszüntetésével, illetve a 

Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény feladatkörének a közművelődési 
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alapszolgáltatások biztosításával való kibővítésével – integrált kulturális intézményi 

formában történő ellátásával összefüggésben.  

Végrehajtás: 

A véleménykérést tartalmazó levelet aláírtam és elküldésre is került a kultúráért 

felelős miniszter részére. 

 

129/2020. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. október 15. – a 

pályázati felhívás közzétételére 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat:  

A Teleki utca végén található, 2852/2 hrsz.-ú beépítetlen terület értékesítésére 

irányuló pályázati felhívás jóváhagyása és közzététele. 

Végrehajtás: 

A pályázati felhívás közzététele megtörtént. 

 

137/2020. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal - a módosított terv 

közzétételére 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat:  

Az önkormányzat módosított 2020. évi közbeszerzési tervének közzététele a 

www.dombovar.hu honlapon. 

Végrehajtás: 

A közbeszerzési terv az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben és a honlapon 

közzétételre került, folyamatosan elérhető. 

 
139/2020. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. október 1. – a 

csatlakozási nyilatkozat beküldésére 

2020. október 5. – a pályázati felhívás közzétételére 

Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 

Feladat:  

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi 

fordulójához való csatlakozáshoz szükséges dokumentumok aláírása és beküldése, 

továbbá a pályázati felhívások közzététele. 

Végrehajtás:  

A csatlakozási dokumentum aláírása és beküldése megtörtént. A pályázati felhívás 

több fórumon is közzétételre került, a pályázatok beérkezése folyamatos.  

 

140/2020. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. szeptember 30. – a 

támogatási kérelem benyújtására 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat:  

Rendkívüli támogatási igény benyújtása, az ehhez szükséges jognyilatkozatok 

megtétele. 

Végrehajtás: 

A pályázatot 2020. szeptember 30-án benyújtotta az önkormányzat. 

 

http://www.dombovar.hu/
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143/2020. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. október 15. 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat:  

A Szabó Loránd korábbi polgármester által pénzügyi ellenjegyzés nélkül vállalt 

kötelezettségek közül a Szalai Kertépítő Kft. számlájának közvetlen, illetve a Topa és 

Társa Építési Kft. számláinak ügyvédi letétbe helyezés útján történő kiegyenlítéséhez 

szükséges jognyilatkozatok megtétele. 

Végrehajtás: 

A Szalai Kertépítő Kft. számlája kiegyenlítésre került, a Topa és Társa Építési Kft. 

számláinak ügyvédi letétbe helyezése még nem történt meg. Erre tekintettel kérem a 

végrehajtási határidő 2020. december 31-ig történő meghosszabbítását. 

 

144/2020. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal – a címjegyzékben 

történő átvezetésre 

Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 

Feladat:  

A Nemzeti Összetartozás tere új közterület-elnevezés átvezetése a címjegyzéken. 

Végrehajtás:  

Az új közterület-elnevezés a címjegyzékben átvezetésre került.  

 

146/2020. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal – az eredményről 

való tájékoztatás tekintetében 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat: 

Az ajánlattevők tájékoztatása a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium előtti új 

parkolóhelyek kialakítására lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről. 

Végrehajtás: 

Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzés megküldésével az eredményről való 

tájékoztatás megtörtént. 

 

148/2020. (X. 8.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. október 15. – a Helyi 

Közösségi Fejlesztési Stratégia módosításának kezdeményezése 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

Feladat: 

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia Közösségi Tér elnevezésű kulcsprojektje 

módosításának kezdeményezése a Dombóvári HACS Egyesületnél. 

Végrehajtás: 

A módosítást kezdeményező levél a testületi döntéssel együtt elküldésre került az 

Egyesületnek. 
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149/2020. (X. 8.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal – az eredményről 

való tájékoztatás tekintetében 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat: 

Az ajánlattevők tájékoztatása a Dombóvár, Gárdonyi utca, valamint a Fő utca III. 

utcai csomópont (újdombóvári templom) és IX. utca közötti szakasza aszfaltburkolata 

felújításának kivitelezésére lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről. 

Végrehajtás: 

Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzés megküldésével az eredményről való 

tájékoztatás megtörtént. 

 

150/2020. (X. 8.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal – az eredményről 

való tájékoztatásra 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat: 

Az ajánlattevő tájékoztatása a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó ételelőállítási 

feladatok elvégzésére lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről. 

Végrehajtás: 

Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzés az Elektronikus Közbeszerzési 

Rendszerben a döntés napján közzétételre került. 
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A POLGÁRMESTER ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT 

DÖNTÉSEI 

(2020. szeptember) 

 

 

Szociális ügyekben 
 

Települési támogatás:          

                          

-    Rendkívüli élethelyzetre/ természetbeni megállapítás            - 

     Elutasítás                                       - 

 

-    Rendkívüli élethelyzetre/ pénzbeli megállapítás                   41 

 Elutasítás   - 

 

-    Gyermek születésének támogatása 6   

       -    Temetési segély   8 

       -    Krízishelyzeti támogatás                                                         2  

-    Lakásfenntartási támogatás   2   

- Eü. Prevenciót és rehabilitációt szolgáló gyógyúszás            - 

- Eü. Prevenciót szolgáló védőoltások költs. megtérítése         - 

költségeinek támogatása             

       -    Iskolakezdési támogatás             20     

       -    Utazási támogatás             1                   
- Támogatás nyújtása hulladékgyűjtő  

       edényzet beszerzéséhez                                                         - 

 

 

Lakásügyekben: 

 

- Bérlőkijelölés 3 

- Lakásszerződés hosszabbítás 5 

- Szociális bérlakás igény nyilvántartásba vétel 3 

- Eljárás megszüntetése 0 

- Elutasítás 14 
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Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

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

 

- A Kapos-Projekt-Vill Kft. a Dombóvár, Alkonyat u. 3., a Tinódi u. 10., az V. u. 9. 

és a szőlőhegyi 6517/2 hrsz.-ú ingatlanok villamos energiával való ellátásának 

munkálataihoz kapott hozzájárulást a 4947, 5071, 417, 3117 hrsz.-ú közterület, 

valamint a 7787 hrsz.-ú közút megnevezésű ingatlanok kapcsán. 

 

- Nagy Sándor tervező a szőlőhegyi 7313 hrsz.-ú ingatlan ivóvízbekötésének 

tervezési és engedélyezési munkálataihoz kapott hozzájárulást a 0373 hrsz.-ú, 

kivett közútként nyilvántartott ingatlanra vonatkozóan.  

 

- Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. tervezője az Alkonyat u. 37., a Napsugár 

u. 13., a Babits u. 36., a Garai u. 3. szám alatti ingatlanokkal, valamint a 

szőlőhegyi 7395 és 7369 hrsz.-ú utakon 1db tartóoszlop, valamint segédoszlopos 

csatlakozóvezeték kiépítésével kapcsolatban kért és kapott tulajdonosi és 

közútkezelői hozzájárulást a földgázbekötés tervezési munkálataihoz az 5071, a 

4946, a 4300 és a 6387 hrsz.-ú kivett közterületként nyilvántartott ingatlanok 

kapcsán. 

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről 

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

 

Jogok törléséhez tulajdonosi hozzájárulás megadása:  

- A 110/A/6 hrsz.-ú (Dombóvár, Kossuth L. u. 37. fsz. 6.) ingatlanra bejegyzett, 

Dombóvár Város Önkormányzata javára szóló elidegenítési és terhelési tilalom 

törléséhez lett hozzájárulás kiadva, mivel a vételárhátralék kifizetésre került.  

- A 253/1/A/2 hrsz.-ú (Dombóvár, Erzsébet u. 24. A. ép. 2/a.) ingatlanra 

bejegyzett, Dombóvár Város Önkormányzata javára szóló jelzálogjog, 

elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez lett hozzájárulás kiadva, mivel a 

vételár kifizetésre került.   

     



 

 

 11  

A JEGYZŐ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEI 

(2020. szeptember) 

 

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

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

Alkalmi nyitvatartási engedély: - 

 

 

 

 

 

A BIZOTTSÁGOK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEI 

 

2020. szeptember 

 

Humán Bizottság 

 

A bizottság nem hozott átruházott hatáskörben döntést. 

 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 

A bizottság nem hozott átruházott hatáskörben döntést. 

 

 



 

 

 12  

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) 380/2019. (XII. 18.), 84/2020. (VI. 30.), 92/2020. (VI. 30.), 104/2020. (VII. 

31.), 111/2020. (IX. 30.),115/2020. (IX. 30.), 124/2020. (IX. 30.), 125/2020. 

(IX. 30.), 127/2020. (IX. 30.), 128/2020. (IX. 30.), 129/2020. (IX. 30.), 

137/2020. (IX. 30.),139/2020. (IX. 30.), 140/2020. (IX. 30.), 144/2020. (IX. 

30.), 146/2020. (IX. 30.), 149/2020. (X. 8.), 150/2020. (X. 8.) Kt. határozat, 

illetve 

b) a veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 25/2020. 

(III. 27.), 41/2020. (IV. 30.) polgármesteri határozat végrehajtásáról, valamint 

az átruházott hatáskörben 2020. szeptemberében hozott döntésekről. 

 

2. az alábbi lejárt végrehajtási határidejű Kt. határozatok végrehajtási határidejét a 

következők szerint meghosszabbítja: 

 

2020. december 31-ig: 143/2020. (IX. 30.), 

2021. április 30-ig: 230/2019. (VI. 27.), 

2021. június 30-ig: 23/2020. (I. 31.), 

2021. október 30-ig: 198/2018. (V. 17.). 
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Tájékoztatás a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 

Tájékoztatás a polgármester szabadságának igénybevételéről 

 

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

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

szeptember 18-án 1 nap szabadságot vettem igénybe. A 2020. évben a 

rendelkezésemre álló 39 nap szabadságból 2020. október 20. napjáig összesen 17 

napot vettem igénybe. 
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Döntést igénylő, kisebb jelentőségű ügyek 

 

A Dombóvári Futball Club számára önrész vállaláshoz támogatás biztosítása 
 

A Dombóvári Futball Club azzal a kéréssel fordult az önkormányzat felé, hogy a 

2020/21. évi TAO-programra benyújtott, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló 

sportfejlesztési programja megvalósításához anyagi támogatást biztosítson. 

 

A beszerzés teljes összege 2.464.000 Ft, melyből 70% pályázati forrás már biztosított, 

a 30%-os önrész összegéből pedig további 246.000 Ft áll a Futball Club 

rendelkezésére. Ahhoz, hogy az eszközbeszerzés megvalósulhasson, további 493.000 

Ft támogatásra lenne szükség. 

 

A sportszervezet az alábbi eszközöket kívánja beszerezni: 

- labdák, 

- mezgarnitúra, 

- edzést segítő eszközök (póló, nadrág, melegítő), 

- sporttáska, 

- labdarúgó cipők. 

A beszerzendő sportfelszereléseknek köszönhetően a Club az elkövetkező szezonokra 

megfelelően ellátott lenne az eszközök és szerelések tekintetében, a csapat továbbra is 

egységes, modern arculattal tudna megjelenni az edzéseken és a mérkőzéseken 

egyaránt. 
 

II. Határozati javaslat 

a Dombóvári Futball Club számára TAO-s támogatáshoz  

önrész biztosításáról 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Dombóvári 

Futball Club által a TAO-program 2020/21. évi pályázati időszakban 

megvalósítani kívánt sportfejlesztési programot, és a sportszervezet részére 

493.000,- Ft összegű támogatást nyújt a TAO-támogatáshoz előírt önrész egy 

részének biztosítása érdekében. 

 

2. A Képviselő-testület egyetért az alábbi tárgyi eszközöknek az 1. pont szerinti 

sportfejlesztési programból történő beszerzésével:  

 

- labdák, 

- mezgarnitúra, 

- edzést segítő eszközök (póló, nadrág, melegítő), 

- sporttáska, 

- labdarúgó cipők. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a támogatási szerződés 

tartalmának jóváhagyására és aláírására. 
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Határidő: 2020. november 30. – a támogatási szerződés aláírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

 

A 2020. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználási céljának módosítása 

egyes civil szervezetek tekintetében 

 

A testület szeptember végén döntött a 2020. évi civil keretből nyújtott önkormányzati 

támogatás felhasználási céljának módosításáról öt civil szervezet esetében. Azóta 

újabb két helyi egyesület élt kérelemmel: 

 

A Dombóvári ILCO Egyesület a 25 éves évfordulójuk megünneplésére, illetve a 

karácsonyi ünnepségükre kért és kapott 100.000,- Ft-ot. Október folyamán az 

Egyesület elnöke jelezte, hogy a támogatást a novemberi összejövetelükre (zenés 

délután étkezéssel egybekövetve) használnák fel inkább, a 25. éves évfordulót pedig 

jövő tavasszal szeretnék megtartani, az adventi időszakban nem lenne rendezvényük. 

 

A Dombóvári Kertbarát Egyesület összesen hét programot kívánt megvalósítani a 

számára biztosított 200.000,- Ft-ból. Az elnök úr tájékoztatta az önkormányzatot, 

miszerint három belföldi szakmai célú látogatás nem fog megvalósulni, de a 2020-ban 

már lezajlott négy programelem kiadásai lefedik a támogatási összeget. 

 

III. Határozati javaslat 

a 2020. évi civil keretből nyújtott önkormányzati támogatás felhasználási 

céljának módosításáról egyes civil szervezetek tekintetében 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi civil keretből 

nyújtott önkormányzati támogatásokkal kapcsolatban hozzájárul, hogy  

 

a) a Dombóvári Kertbarát Egyesület támogatott programjai közül kikerüljön a 

Szakmai program a Törley Gyűjtemény és Látogatóközpontban, a Részvétel az 

Országos Szőlőtermesztési és Borászati Tanácskozáson, továbbá a Szakmai 

Program a Magyarországi Újbor és Sajt Fesztiválon. 

b) a Dombóvári ILCO Egyesület a támogatást a novemberi egyesületi 

összejövetelre fordíthatja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések 

módosításának aláírására. 

 

Határidő: 2020. november 30. – a támogatási szerződések módosítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
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A Köztársaság utcai üzemcsarnok bérbeadásáról szóló 131/2020. (IX. 30.) Kt. 

határozat visszavonása, és az üzemcsarnok bérbeadási feltételeinek ismételt 

meghatározása 

 

A Képviselő-testület a 131/2020. (IX. 30.) Kt. határozattal támogatta a Köztársaság 

utcai, a dombóvári 4636/1 és 4636/2 hrsz.-ú ingatlanokon található 1.083 m2 

nagyságú üzemcsarnok versenyeztetés nélküli bérbeadásának 2021. július 31-ig 

történő meghosszabbítását havi 410.000,- Ft/hó bérleti díj ellenében a Viessmann 

Technika Dombóvár Kft. részére azzal a feltétellel, hogy a szerződés tovább már nem 

hosszabbítható. 

 

A Kft. a szerződéshosszabbításra vonatkozó kitételt – a döntés megküldését követően 

– nem fogadta el, és egyben kérte a szerződés 2022. december 31. napjáig történő 

meghosszabbítását azzal a feltétellel, hogy a szerződést a felek külön-külön rendes 

felmondással 6 hónapos felmondási idővel a 6. hónap végére egyoldalúan is 

megszüntethetik.  

 

A Kft. kérelmét azzal indokolta, hogy a foglalkoztatottak létszáma jelentősen 

emelkedett, és annak ellenére, hogy a Munkás téren elkészült az új logisztikai bázis, 

az üzemcsarnok használatára a továbbiakban is szüksége van.   

 

A Kft. az önkormányzat kiemelt partnere, így a fentiek alapján kérem a Képviselő-

testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

 IV. Határozati javaslat 

a Köztársaság utcai üzemcsarnok bérbeadásáról szóló 131/2020. (IX. 30.) Kt. 

határozat visszavonásáról, és az üzemcsarnok bérbeadási feltételeinek 

meghatározásáról 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 131/2020. (IX. 30.) 

Kt. határozatát visszavonja. 

 

2. A Képviselő-testület hozzájárul a Köztársaság utcai, dombóvári 4636/1 és 

4636/2 hrsz.-ú ingatlanokon található, 1.083 m2 nagyságú üzemcsarnok 

versenyeztetés nélküli bérbeadásának 2022. december 31-ig történő 

meghosszabbításához havi 410.000,- Ft/hó bérleti díjért a Viessmann Technika 

Dombóvár Kft. részére azzal, hogy a szerződést a felek külön-külön rendes 

felmondással 6 hónapos felmondási idővel a 6. hónap végére megszüntethetik, 

illetve a bérleti díj évente a KSH által közzétett infláció mértékével nő, az 

inflációval emelt összeget a tárgyév első hónapjától kell alkalmazni.  

 

3. A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 

módosítása tartalmának jóváhagyására és aláírására. 

 

Határidő: 2020. november 30. – a szerződésmódosítás aláírására 

Felelős: Polgármester 
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Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

Saját erő biztosítása a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00125 azonosító számú 

pályázathoz 

 

Az önkormányzathoz 2020. június 5-én érkezett meg a támogatói okirat a TOP-7.1.1-

16-H-ESZA-2019-00125 azonosító számú pályázata kapcsán. A projekt keretében 

három rendezvény (2018. évi Negyedik Láng verseny- és élményfutás, 2019. évi 

Téltemető túra, 2019. évi Gyümölcsérlelő terepkerékpár verseny a Nyergesben), 

illetve a rendezvények lebonyolításához szükséges eszközbeszerzés valósult meg. A 

272/2014. Korm. rendeletben foglaltak alapján az előleg terhére a 2020. október 15-

éig pénzügyileg teljesített költségeket tartalmazó kifizetésigénylést 2020. november 

1-ig szükséges benyújtani a Magyar Államkincstár felé. 

 

A projekt kapcsán ezt megelőzően még szükséges a pályázati költségvetés 

módosítása, mely rendezi a megvalósult kifizetéseknek megfelelően az egyes 

költségsorokat. Voltak olyan pályázati tételsorok, melyek megvalósítására nem került 

sor, ezért pedig a belső költségkorlátok következtében bruttó 407.808 Ft összegű saját 

erő biztosítása vált szükségessé.  

 

V. Határozati javaslat 

saját erő biztosításáról a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00125 azonosító számú 

pályázathoz 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja az „Advent múlik, 

tél szökik rügy fakad – ki az aki otthon marad?” címet viselő, TOP-7.1.1-16-H-

ESZA-2019-00125 azonosító számú projekt kapcsán bruttó 407.808 Ft önerő 

biztosítását az önkormányzat 2020. évi költségvetésének terhére. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a projekt szempontjából 

szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2020. november 1. – az önerő nyilatkozat megtételére és benyújtására a 

Magyar Államkincstár felé 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
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Az I. u. 65. szám alatti volt Junior Étterem értékesítése kapcsán a vevő személyében 

bekövetkező módosítás 

 

A Képviselő-testület júliusban az I. utca 65. szám alatt található, dombóvári 3408 

hrsz-ú, áruház és étterem megnevezésű ingatlan 5/17 tulajdoni hányadát kitevő, a 

társtulajdonossal kötött használati megállapodás szerint az önkormányzat által 

használható éttermi célú ingatlanrészt - vagyis a volt Junior Éttermet - árveréssel 

egybekötött nyilvános pályáztatás útján történő értékesítésre jelölte ki 10.000.000,- 

Ft-os induló licitáron. A versenyeztetés eredményes volt, a szerződéskötés is 

megtörtént, azonban a nyertes pályázó jelezte, hogy továbbadná az ingatlant, de 

ingatlannyilvántartási bejegyzés hiányában nem tudja. Ezért azt kérte, hogy az 

önkormányzat közvetlenül az új vevőjelöttel hozza tető alá az adásvételt, azzal, hogy 

a pályázati biztosíték az önkormányzatnál marad, és az új vevő az ezzel csökkentett 

összegű vételárat fizetné meg. Mivel az önkormányzatot kár nem éri, javaslom a vevő 

személyében történő változás jóváhagyását. 

 

VI. Határozati javaslat 

az értékesítés alatt álló I. utca 65. szám alatti volt Junior Étterem vevője 

személyében bekövetkező változáshoz történő hozzájárulásról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul,  

 

1. hogy a 102/2020. (VII. 31.) Kt. határozat alapján az I. utca 65. szám alatt 

található, dombóvári 3408 hrsz-ú, áruház és étterem megnevezésű ingatlan 

5/17 tulajdoni hányadát kitevő, éttermi célú ingatlanrész értékesítésére a 

nyilvános pályáztatás alapján nyertes ajánlattevővel megkötött adásvételi 

szerződés közös megegyezéssel felbontásra kerüljön azzal, hogy a befizetett 

pályázati biztosíték nem jár vissza az ajánlattevőnek, valamint  

 

2. a nyertes ajánlattevő helyébe Esküdt Norbert lépjen vevőként azzal, hogy a 

vételár a felbontásra kerülő szerződésben kikötött, de a pályázati biztosítékkal 

csökkentett összeg, illetve az önkormányzat részére meg kell téríteni az 

értékesítéshez kapcsolódó egyéb költségeket (szerződéskötési díj, értékbecslési 

díj, energetikai tanúsítvány díja, ingatlannyilvántartási átvezetés díja) is. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 

megkötésére. 

 

Határidő: 2020. november 30. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
 

Pintér Szilárd 

polgármester 


