
1. 

 

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 

összefüggő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, 

megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a 

megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 

 

A 2020. november 19-én kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek 

döntés meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

Beszámoló a lejárt határidejű testületi és polgármesteri határozatok végrehajtásáról, 

döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekben 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2020. november 27. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 
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Beszámoló a 2020. november 15-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

215/2018. (V. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. november 30. – a 

pótlások elvégzésére 

Hosszabbítva: 2019. április 30., 2019. október 31., 2020. április 30., 2020. október 

31. 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat: 

A Szigeterdő növényrekonstrukciójához kapcsolódóan a szükséges pótlások 

elvégzése. 

Végrehajtás: 

A Szigeterdővel kapcsolatos koncepció változása miatt javaslom a határozat 

visszavonását. 

 

133/2019. (IV. 25.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. november 30. – a ja-

vaslat képviselő-testület elé terjesztésére 

Hosszabbítva: 2020. február 28., 2020. szeptember 30., 2020. október 31. 

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: 

A jelen döntéshozatal során elfogadásra kerülő, a lakások bérbeadásának szabályait 

tartalmazó új önkormányzati rendelet foglalkozik az egységes elszámolási rend 

kialakításával. 

 

48/2020. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. március 15. 

Hosszabbítva: 2020. június 30., 2020. október 31. 

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: 

Javaslom a határidő meghosszabbítását 2020. december 31-ig, a Kapos-menti Terület- 

és Vidékfejlesztési Társulás foglalkozik a szerződés elkészítésével 

 
49/2020. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. március 31. 

Hosszabbítva: 2020. június 30., 2020. október 31. 

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: 
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A szerződésmódosítás tervezetére a szolgáltató nem reagált, a határidő 

meghosszabbítását javaslom 2020. december 31-ig. 

 

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., 2020. október 31. 

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 szeptember végi taggyűlésen elfogadtam a társasági szerződés módosítását, de a 

cégbírósági jóváhagyásra még nem került sor, a pótbefizetés elrendelésére pedig ezt 

követően kerülhet sor. Erre tekintettel kérem a végrehajtási határidő 

meghosszabbítását 2021. január 31-ig. 

 

86/2020. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. július 31. – a 

megállapodások aláírására 

Hosszabbítva: 2020. október 31. 

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 testület október végén hozott döntést az Integrált Önkormányzati Szolgáltató 

Szervezet további sorsát illetően, a tervezetek véglegesítése folyamatban van, erre 

tekintettel javaslom a végrehajtási határidő 2020. december 31-ig történő 

meghosszabbítását. 

 
110/2020. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. október 30. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat:  

2.: A Dombóvári Egyesített Humán Szolgálató Intézmény intézményvezetőjének 

felkérése a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társuláshoz 

csatlakozó települések önkormányzataival történő egyeztetésekre a nem kötelező 

önkormányzati feladatot képező szolgáltatások igénybevétele kapcsán, valamint 

annak vizsgálatára, hogy az Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézménye által 

biztosított nappali ellátások a Szabadság u. 8. szám alatti ingatlanban legyenek 

elérhetőek, a hajléktalanok nappali ellátása és a népkonyhai szolgáltatás pedig az 

Arany János tér 3. alatt. 
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3.: A társulási megállapodások módosítása tervezetének képviselő-testület elé 

terjesztése a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társuláshoz 

való csatlakozásokkal összefüggésben. 

Végrehajtás: 

2.: Az intézményvezető eszközölte a vizsgálatot, a javaslatait jóváhagyta a testület. 

3.: A tervezetekről a testület szintén az október végi ülésén tárgyalt, és elfogadta a 

módosításokat. 

 

116/2020. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. október 30. – a 

2020. október 1-jétől érvényes közszolgáltatási szerződés aláírására 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat:  

1.: A 2020. október 1-jétől érvényes közszolgáltatási szerződés aláírása a Dombóvári 

Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel. 

2.: A városi közutak hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatainak ellátásáért a 

Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére biztosított finanszírozás 

összegének meghatározása érdekében az erre vonatkozó javaslat képviselő-testület elé 

terjesztése. 

Végrehajtás: 

1. A közszolgáltatási szerződés egyeztetés alatt van, a döntéshozatal időpontjáig az 

aláírása megtörténik. 

2. A jelen döntéshozatal során kerül meghatározásra (9. pont). 

 

120/2020. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. október 31. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat:  

A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás ellátásával összefüggésben a 2020. évi 

feladatellátáshoz a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás részére 

biztosított hozzájárulás átadásával összefüggő jognyilatkozat megtétele. 

Végrehajtás: 

A megállapodás tervezete aláírás alatt áll, javaslom a végrehajtási határidő 2020. 

december 31-ig történő meghosszabbítását. 

 

122/2020. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. október 31. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat:  

Kovács Gyula Emberek, Barátok, Sorsok című könyvének Dombóvár Város 

önkormányzata által kiadott példányai térítésmentes adományként történő átadásáról 

szóló megállapodás megkötése a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú 

Egyesülettel. 

Végrehajtás: 

A megállapodás tervezete aláírás alatt áll, javaslom a végrehajtási határidő 2020. 

december 31-ig történő meghosszabbítását. 

 

123/2020. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. október 31. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
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Feladat:  

Az önkormányzati vagyonba tartozó, EIE-487 forgalmi rendszámú gépjármű Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat Egyesület általi térítésmentes használatának biztosításához 

szükséges jognyilatkozatok megtétele. 

Végrehajtás: 

A gépjármű nyilvántartott tulajdonosa, a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 

nevében a jegyző úr megtette a szükséges jognyilatkozatokat. 

 

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

2020. november 30. – a döntési javaslatok képviselő-testület elé terjesztésére 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat:  

A kultúráért felelős miniszter véleményével együtt a döntési javaslatok képviselő-

testület elé terjesztése a kulturális szolgáltatások integrált intézményi formában 

történő ellátásával összefüggésben. 

Végrehajtás: 

A jelen döntéshozatal során kerül sor a további döntési javaslatok ismertetésére. 

 

130/2020. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. október 30. – a 

szerződéskötésre 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat:  

A Köztársaság utcánál található, 4639/1 hrsz.-ú közút egy részének értékesítéséhez 

kapcsolódó telekalakítási eljárás lefolytatása, illetve az értékesítéssel érintett részének 

eladása érdekében az adásvételi szerződés megkötése. 

Végrehajtás: 

A telekalakítási eljárás megindult, a szerződéskötésre az eljárás engedélyezése után 

kerül sor. 

 
132/2020. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. október 30. – a 

szerződés megkötésére 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat:  

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel haszonkölcsön szerződés 

megkötése az Árpád utcai 945/1 hrsz.-ú ingatlan keleti oldalán található helyiségek 

térítésmentes használatának biztosítása érdekében. 

Végrehajtás: 

A szerződéskötés megtörtént. 

 

133/2020. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. október 30. – a 

telekalakítási eljárás elindítására 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat:  

A Dr. Sáfár László utcánál található 758/2 hrsz.-ú közterület egy részének 

értékesítéséhez kapcsolódó telekalakítási eljárás megindítása, illetve az értékesítéssel 

érintett részének eladása érdekében az adásvételi szerződés megkötése. 
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Végrehajtás: 

A telekalakítási eljárás megindult, a földhivatali eljárás elég hosszadalmas, így az 

ügylet befejezésére a jövő év első felében fog sor kerülni. 

 

135/2020. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. október 31. - az 

önerő nyilatkozat megtételére 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

Feladat:  

A „Mászlony - oázis az agrársivatagban” című projekthez szükséges önerő 

összegének módosítása miatt az ezzel összefüggő nyilatkozatok megtétele a 

közreműködő szervezet felé. 

Végrehajtás: 

A szükséges nyilatkozatok megtétele megtörtént. 

 

138/2020. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. október 31. – az 

eljárás megindítására 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

Feladat:  

„A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” című projekt 

mélyépítési munkáinak elvégzésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításával 

összefüggő intézkedések megtétele. 

Végrehajtás: 

A közbeszerzési eljárás eredményéről való döntés 2020. szeptember 11. napján 

megszületett, az eljárás eredményesen zárult. A bonyolító az összegzést aznap 

kiküldte az EKR-ben. 

 

141/2020. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. október 31. - a 

támogatási szerződések módosítására 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat:  

A civil keretből támogatásban részesített és a felhasználási cél módosítása miatt 

érintett civil szervezetekkel megkötött támogatási szerződések módosításának 

aláírása. 

Végrehajtás: 

A megállapodások tervezete aláírás alatt áll, javaslom a végrehajtási határidő 2020. 

december 31-ig történő meghosszabbítását. 

 

142/2020. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. október 31. 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

Feladat:  

A Dombóvári Kosárlabda Klubbal kötött, 1.500.000,- Ft sportcélú támogatásról szóló 

szerződés megszüntetése, illetve a Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú 

Egyesülettel fennálló támogatási szerződés módosítása. 

Végrehajtás: 

A szerződéskötések aláírása folyamatban van, javaslom a határidő meghosszabbítását 

2020. december 31-ig. 
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145/2020. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. október 30. – az 

együttműködési megállapodás megkötésére 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

Feladat:  

A Tinódi Ház előtti tér Makovecz Imre tervei szerinti kialakításáról szóló 

együttműködési megállapodás megkötése a Makovecz Imre Alapítvánnyal. 

Végrehajtás: 

Az Alapítvány felvázolta az együttműködés tartalmát, ennek egyeztetése még zajlik, 

javaslom a határidő meghosszabbítását 2020. december 31-ig. 

 

150/2020. (X. 8.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. október 30. – a 

szerződések megkötésére, illetve a képviselő-testület tájékoztatására 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat: 

Szerződéskötések (vállalkozási és bérleti) a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó 

ételelőállítási feladatok elvégzésére lefolytatott közbeszerzési eljárásban kiválasztott 

gazdasági szereplővel, illetve a képviselő-testület tájékoztatása az átvett dolgozók 

létszámának - mint éves átlagos állományi létszám - legalább egy évre szóló 

fenntartásáról folytatott tárgyalások eredményéről. 

Végrehajtás: 

A vállalkozási és bérleti szerződést 2020. október 09. napján mindkét fél aláírta, az 

átvett létszám fenntartását a cég nyilatkozatban vállalta, erről a testület az október 

végi ülésen az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet átszervezésével 

foglalkozó előterjesztésben tájékoztatva lett. 

 
154/2020. (X. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:  

2020. november 15. – a 2. és 3. pont végrehajtására 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat:  

A Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás egységes szerkezetű 

megállapodásnak az aláírása a Társulás székhelyének és munkaszervezetének 

változása és a Társulás intézményfenntartói feladatkörének 2021. január 1-jétől 

történő megszüntetése miatt.  

A Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás társulási ülésén a szükséges 

döntések meghozatalának kezdeményezése a Kapos-menti „Segítő kéz” 

Alapszolgáltató Intézménynek a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató 

Intézménybe való beolvasásával összefüggésben. 

Végrehajtás: 

A társulási ülés november 5-re volt összehívva, de a veszélyhelyzet november 4-i 

kihirdetése miatt nem volt lehetőség a megtartására. Elnöki hatáskörgyakorlás során 

november 17-én meghoztam a szükséges döntéseket, miután a Tolna Megyei 

Kormányhivatal úgy foglalt állást, hogy a megkezdett intézményátszervezés 

befejezhető a veszélyhelyzetben. 

 

155/2020. (X. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. november 15. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
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Feladat:  

A Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás egységes 

szerkezetű megállapodásnak aláírása a 2021. január 1-jétől csatlakozó 

önkormányzatok taggá válásával és a Dombóvári Humán Szolgáltató Intézmény 

ellátási területének kiterjesztésével, illetve egyes dombóvári feladatellátási helyeinek 

áthelyezésével összefüggésben. 

A Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási 

Tanácsának ülésén a szükséges döntések meghozatalának kezdeményezése a 

határozatban foglalt feladatok végrehajtása érdekében. 

Végrehajtás: 

A társulási ülés november 5-re volt összehívva, de a veszélyhelyzet november 4-i 

kihirdetése miatt nem volt lehetőség a megtartására. Elnöki hatáskörgyakorlás során 

Dr. Németh Tímea november 17-én meghozta a szükséges döntéseket, miután a Tolna 

Megyei Kormányhivatal úgy foglalt állást, hogy a megkezdett intézményátszervezés 

befejezhető a veszélyhelyzetben. 

 
162/2020. (X. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. november 1. – az 

önerő nyilatkozat megtételére és benyújtására a Magyar Államkincstár felé 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

Feladat:  

Az „Advent múlik, tél szökik, rügy fakad – ki az, aki otthon marad” című projekthez 

szükséges önerő biztosításáról szóló nyilatkozat megküldése a Magyar 

Államkincstárnak. 

Végrehajtás: 

A nyilatkozat elküldésre került a Magyar Államkincstár részére. 

 

164/2020. (X. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. november 15. 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat:  

A felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Program közzététele az önkormányzat 

honlapján. 

Végrehajtás: 

A közzététel megtörtént. 

 

172/2020. (X. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal – a beszerzési 

eljárás megindítására 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

Feladat:  

Köztéri mobil jégpálya felállítására irányuló beszerzési eljárás megindítása. 

Végrehajtás: 

A beszerzési eljárás a döntés napján megindult, az ajánlattételi határidő lejártáig két 

ajánlat érkezett. Azonban a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések 

második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet által bevezetett 

korlátozások miatt ebben a téli szezonban már nem fog a jégpálya működni, 

szerződéskötésre nem került sor. 
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173/2020. (X. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. november 5. – a 

pályázat benyújtására 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat:  

Pályázat benyújtása „Az illegális hulladéklerakók felszámolása” című felhívásra. 

Végrehajtás:  

A pályázat benyújtása megtörtént. 

 
177/2020. (X. 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 közzététel megtörtént, a módosított közbeszerzési terv folyamatosan elérhető. 

 

178/2020. (X. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. november 15. – az 

eljárás megindítására 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

Feladat:  

A TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 azonosító számú, „DARK – Dombóvári 

Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett 

területeken” elnevezésű projekt mélyépítési munkáinak elvégzésére irányuló 

közbeszerzési eljárás megindítása. 

Végrehajtás: 

A közbeszerzési eljárás 2020. november 6-án megindult, az ajánlattételi határidő 

2020. november 19-én 12:00-kor járt le, zajlik a bírálat. 
 

 

 

http://www.dombovar.hu/
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A POLGÁRMESTER ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT 

DÖNTÉSEI 

(2020. október) 

 

 

Szociális ügyekben 
 

Települési támogatás:          

                          

-    Rendkívüli élethelyzetre/ természetbeni megállapítás            - 

     Elutasítás                                       - 

 

-    Rendkívüli élethelyzetre/ pénzbeli megállapítás                   27 

 Elutasítás   - 

 

-    Gyermek születésének támogatása 6   

       -    Temetési segély   9 

       -    Krízishelyzeti támogatás                                                         0  

-    Lakásfenntartási támogatás   1   

- Eü. Prevenciót és rehabilitációt szolgáló gyógyúszás            - 

- Eü. Prevenciót szolgáló védőoltások költs. megtérítése         - 

költségeinek támogatása             

       -    Iskolakezdési támogatás             0     

       -    Utazási támogatás             0                   
- Támogatás nyújtása hulladékgyűjtő  

      edényzet beszerzéséhez                                                         - 

 

 

Lakásügyekben: 

 

- Bérlőkijelölés    3  

- Lakásszerződés hosszabbítás   0  

- Szociális bérlakás igény nyilvántartásba vétel   0   

- Eljárás megszüntetése    0   

- Elutasítás    8   
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  Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

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

 

- Nagy Sándor tervező kérésére a Baross u. 6. szám alatti ingatlan 

ivóvízbekötésének tervezési és engedélyezései munkálataihoz kért és kapott 

hozzájárulást a 89/6 hrsz.-ú kivett járdaként nyilvántartott ingatlanra vonatkozóan.  

 

- Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. tervezője a Bezerédj u. 76., a Dombó Pál 

u. 41., a VI. u. 27. és a Rákóczi u. 33. szám alatti ingatlanokkal kapcsolatban kért 

és kapott tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást a földgázbekötés tervezési 

munkálataihoz a 965, az 1130, a 3047 hrsz.-ú kivett közterületként és a 2225 hrsz.-

ú kivett járdaként nyilvántartott ingatlanok kapcsán. 

 

- Az SMHV Energetika Kft. a Dombóvár, Köztársaság u. 26. és a Mikszáth Kálmán 

u. 24. szám alatti ingatlanok villamos energiával való ellátásának munkálataihoz 

kapott hozzájárulást az 3410 hrsz.-ú kivett közpark és a 2102 hrsz.-ú közterület 

megnevezésű ingatlanok kapcsán. 

 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

szóló 10/2011.(III.4.) számú rendelet 13/A §-a alapján 

- 

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről 

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

 

- 
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A JEGYZŐ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEI 

(2020. október) 

 

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

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

Alkalmi nyitvatartási engedély: 2 db kérelemnek helyt adó 

 

 

 

 

A BIZOTTSÁGOK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEI 

 

2020. október 

 

Humán Bizottság 

 

A bizottság nem hozott átruházott hatáskörben döntést. 

 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 

A bizottság nem hozott átruházott hatáskörben döntést. 

 

 



 

 

 13  

I. Határozati javaslat 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről szóló beszámolóról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során 

 

1. elfogadja a polgármester beszámolóját a lejárt végrehajtási határidejű 133/2019. 

(IV. 25.), 110/2020. (IX. 30.), 116/2020. (IX. 30.), 123/2020. (IX. 30.), 128/2020. 

(IX. 30.), 130/2020. (IX. 30.), 132/2020. (IX. 30.), 133/2020. (IX. 30.), 135/2020. 

(IX. 30.), 138/2020. (IX. 30.), 150/2020. (X. 8.), 154/2020. (X. 30.), 155/2020. 

(X. 30.), 162/2020. (X. 30.), 164/2020. (X. 30.), 172/2020. (X. 30.), 173/2020. 

(X. 30.), 177/2020. (X. 30.), 178/2020. (X. 30.) Kt. határozat végrehajtásáról, 

valamint az átruházott hatáskörben 2020. októberében hozott döntésekről. 

 

2. az alábbi lejárt végrehajtási határidejű Kt. és polgármesteri határozatok 

végrehajtási határidejét a következők szerint meghosszabbítja: 

 

2020. december 31-ig: 48/2020. (II. 28.), 49/2020. (II. 28.), 86/2020. (VI. 30.), 

120/2020. (IX. 30.), 122/2020. (IX. 30.), 141/2020. (IX. 

30.), 142/2020. (IX. 30.), 145/2020. (IX. 30.), 

2020. január 31-ig: 2/2020. (III. 27.) polgármesteri határozat,  

 

3. a 215/2018. (V. 31.) Kt. határozatot visszavonja. 
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Tájékoztatás a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 

Polgármesteri szabadság igénybevétele 

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

bekezdése alapján tájékoztatást adok arról, hogy 2020. október 30-án 1 nap és 

november 17-én 1 nap szabadságot vettem igénybe. 
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Döntést igénylő, kisebb jelentőségű ügyek 

 

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának elfogadása 

 

Október végén érkezett az Önkormányzathoz az a levél, amelyben a Mecsek-Dráva 

Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) jelezte, hogy a jelenlegi 313 

település részvételével működő Társuláshoz csatlakozni kíván Mohács Város 

Önkormányzata, Komló Város Önkormányzata, Bonyhád Város Önkormányzata, 

valamint ezen települések vonzáskörzetének önkormányzatai. 

 

A tényleges csatlakozásukhoz az eredeti társulási megállapodás módosítása 

szükséges. A Társulás leveléhez csatolta a módosított társulási megállapodás 

tervezetét (mellékelve), amelyet a Társulási Tanács a 2020. szeptember 9-i ülésén 

tárgyalt, és amelyet elfogadásra javasol. 

 

A módosítás lényeges elemei:  

 

A Társulási Tanács a csatlakozás feltételéül határozta meg, hogy a Társulásba belépő 

önkormányzatoknak is vállalniuk kell tagdíj megfizetését. A csatlakozással belépő 

önkormányzatok részesedést szerezhetnek a csatlakozást követően megvalósuló 

eszközrendszerből, viszont nem részesülnének a már működő és rendelkezésre álló 

vagyonból.  

 

A csatlakozási szándéknyilatkozatokat (a fentiek tudomásulvételével) a csatlakozni 

kívánó önkormányzatok megtették. A csatlakozás következő lépéseként szükséges, 

hogy minden képviselő-testület meghozza döntését a társulási megállapodás 

jóváhagyásáról. 

 

II. Határozati javaslat 

a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás társulási megállapodása 

módosításának elfogadásáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagjaként a 

társulási megállapodásnak a Társulás Tanács 18/2020. (IX. 9.) számú határozatával 

elfogadásra javasolt módosítását jóváhagyólag elfogadja. 

 

Határidő: 2020. december 15. – a határozat megküldésére  

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
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További saját erő biztosítása a 2020. évi Kubinyi Ágoston Programra beadott nyertes 

pályázat megvalósításához 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 81/2020. (VI. 30.) Kt. 

határozatával döntött pályázat benyújtásáról a Muzeális intézmények 2020. évi 

szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program). A támogatási kérelem célja a 

Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény pincéjének felújítása. Az önkormányzat bruttó 

4.000.000,- Ft támogatási igényt jelölt meg kérelmében, bruttó 1.421.039,- Ft saját 

erő biztosítása mellett. A fejlesztés megvalósítására bruttó 3.500.000,- Ft támogatás 

került megítélésre, így további bruttó 500.000,- Ft saját erő szükséges a beszerzési 

eljárás megindításához és a tervezett felújítás megvalósításához, melyre 2021-ben 

kerül sor. 
 

III. Határozati javaslat 

további forrás biztosításáról a Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény 

fejlesztésére 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során a Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 

közérdekű muzeális gyűjteményének infrastrukturális fejlesztése érdekében a 

81/2020. (VI. 30.) Kt. határozatban vállalt bruttó 1.421.039,- Ft-on felül további 

500.000,- Ft saját erőt biztosít a Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény pincéjének 

felújítása céljából. 

 

Az önerőt Dombóvár Város Önkormányzata a 2021. évi költségvetésében biztosítja. 
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A 2020. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználási céljának módosítása a 

„JALINGVA” József Attila Általános Iskola Idegen Nyelv Tanításáért Alapítvány 

tekintetében 

 

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

önkormányzati támogatás felhasználási céljának módosításáról a „JALINGVA” 

József Attila Általános Iskola Idegen Nyelv Tanításáért Alapítvány esetében. Az 

Alapítvány egy geresdlaki nemzetiségi kirándulás finanszírozására kérte a támogatás 

felhasználási céljának módosítását. A kirándulás megvalósult, de a részükre megítélt 

190.000,- Ft összegű támogatást nem teljesen használták fel erre a célra. Az 

Alapítvány kérelemmel élt az Önkormányzat felé, hogy a fennmaradó 79.185,- Ft 

összegű támogatásból német nyelvű könyvek, tankönyvek, illetve taneszközök 

beszerzését finanszírozhassa.  

 

IV. Határozati javaslat 

a 2020. évi civil keretből nyújtott önkormányzati támogatás felhasználási 

céljának módosításáról a „JALINGVA” József Attila Általános Iskola Idegen 

Nyelv Tanításáért Alapítvány tekintetében 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során a hozzájárul, hogy a „JALINGVA” József Attila 

Általános Iskola Idegen Nyelv Tanításáért Alapítvány a 2020. évi civil keretből 

nyújtott önkormányzati támogatásából 79.185,- Ft-ot német nyelvű könyvek, 

tankönyvek, illetve taneszközök beszerzésére fordíthasson. 

 

A támogatási szerződés módosítását Dombóvár Város Polgármestere írja alá. 

 

Határidő: 2020. december 15. – a támogatási szerződés módosítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
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További saját erő biztosítása a 2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 

megvalósításához 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 100/2020. (VII. 31.) Kt. 

határozatával döntött támogatási kérelem benyújtásáról a 2020. évi közművelődési 

érdekeltségnövelő pályázati felhívásra és a sikeres pályázathoz szükséges önerőt, 

bruttó 329.209,- Ft az önkormányzat 2020. évi költségvetésének terhére biztosította. 

A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a támogatás és a vállalt saját erő azonban 

bruttó 35.267,- Ft-tal alacsonyabb, mint a határozatban szereplő önerő összege. 

Ahhoz, hogy a Tinódi Ház technikai, műszaki eszközállományának informatikai 

eszközökkel való gyarapítása megvalósulhasson, szükséges a 35.267,- Ft biztosítása. 

 

 

V. Határozati javaslat 

további forrás biztosításáról a 2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő 

pályázat megvalósításához 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során a 2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 

megvalósítása érdekében a 100/2020. (VII. 31.) Kt. határozatban vállalt 329.2019,- 

Ft-on felül további 35.267,- Ft saját forrást biztosít a Tinódi Ház Közművelődési 

Nonprofit Kft. technikai, műszaki eszközállományának informatikai eszközökkel való 

gyarapítása céljából. 

 

Az önerőt Dombóvár Város Önkormányzata a 2020. évi költségvetésében biztosítja, a 

szükséges kötelezettségvállalásokat Dombóvár Város Polgármestere teszi meg. 

 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 
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Tájékoztatás a Bőhm Ferenc híd vagyoni kezelésének visszaadására irányuló 

kezdeményezés és az ezzel kapcsolatos egyeztetések eredményéről 

 

A Képviselő-testület a 166/2018. (IV.26.) Kt. határozatával döntött a Dombóvár- 

Mágocs közötti 65159 számú közlekedési úton, a Kapos folyó felett átívelő Bőhm 

Ferenc híd kezelésének visszaadásáról az állami utakat kezelő Magyar Közút 

Nonprofit Kft. részére.  

 

Az 1970-ben épített híd a Közlekedési Információs Rendszer és Adatbázis szerint a 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. tulajdonában, a hídkataszter szerint az önkormányzat 

kezelésében van.  

 

A 2019. május 14-én az MNV Zrt., Dombóvár Város Önkormányzata és a Magyar 

Közút Nonprofit Kft. képviselői között zajlott személyes tárgyaláson a felek tisztázni 

szerették volna a Dombóvár helyiségtábláján kívül, de a közigazgatási határán belül 

található, a Kapos folyó felett ívelő híd tulajdoni és kezelői helyzetét. Sajnos a felek a 

híd tulajdonjogát nem tudták hitelt érdemlően alátámasztani. A közútkezelő a 

földhivatali térképállomány szerinti jelölést - mely szerint a híd a dombóvári 0313 

hrsz.-ú ingatlanhoz van kapcsolva - nem fogadta el. 
 

Az Egységes Hídnyilvántartási Rendszer szerint (http://hidadatok.hu/) a hídkezelő: 

„Dombóvár önk. Szent István tér 1.”.  

 

Az eltelt időben a kezelői-, valamint a tulajdonjog tisztázása érdekében megkerestük a 

Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t és az Innovációs és Technológiai Minisztériumot. 

Írásbeli tájékoztatást kértünk arról, hogy a hídnyilvántartó rendszerben milyen 

dokumentumok alapján került rögzítésre a hídkezelő, és álláspontjuk szerint ki a híd 

tulajdonosa. 

 

Ugyancsak megkeresésre került a Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatali 

Főosztály Földhivatali Osztálya is a híd tulajdonjogi helyzetével kapcsolatban. 

 

A földhivatal által küldött tájékoztatás szerint az ingatlan-nyilvántartási térkép alapján 

a Kapos felett lévő híd a Magyar Állam tulajdonában álló 0303 hrsz.-ú ingatlanon van 

ábrázolva (ez maga a folyómeder).  

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. § 9. pontja értelmében a híd az 

út műtárgya. Az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint az önkormányzati közútnak 

helyet adó 2974 hrsz.-ú, a dombóvári önkormányzat tulajdonát képező ingatlan a 

híddal közvetlen kapcsolatban nem áll (azt a Magyar Állam tulajdonában álló, 0286/1 

hrsz.-ú ingatlan megszakítja).   

 

A KIRA (Közlekedési Információs Rendszer és Adatbázis) térképe szerint a híd a 

65195 számú (dombóvári bekötő) úthoz – az állami tulajdonú 0313 hrsz.-ú 

ingatlanhoz – tartozik. 

 

http://hidadatok.hu/


 

 

 20  

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2020. márciusi levele szerint az állami 

közútkezelő a dombóvári 0313 hrsz.-ú ingatlanon lévő 65195 jelű bekötőútra 

vonatkozóan szerezte meg a kezelői jogot, mikor az ingatlan a Magyar Állam 

tulajdonába került. Ennek következtében a híd a rajta lévő, valamint a Dombóvár felé 

folytatódó közútszakasszal együtt a helyi közút része maradt továbbra is, majd, mint 

ilyen – a törvény erejénél fogva – Dombóvár Város Önkormányzata tulajdonába 

került.   

 

A híd tehát korábban (az állami út építése előtt) a helyi közút műtárgya volt, és ezen 

nem változtatott az összekötő út megépítése, ezért a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény 5. § (3) a) pontja értelmében a helyi önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartozik.  

 

A fentiek alapján javasolt a korábbi határozat visszavonása, mivel a híd kezelését nem 

vette át/vissza a Magyar Közút Nonprofit Kft., és erre az önkormányzat nem tudja 

kötelezni sem. 

 

VI. Határozati javaslat 

a Bőhm Ferenc híd kezelésének visszaadásáról szóló határozat visszavonásáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során a Bőhm Ferenc híd kezelésének visszaadásáról szóló 

166/2018. (IV. 26.) Kt. határozatot visszavonja. 
 

Pintér Szilárd 

polgármester 


