
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 2021. január 22-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:  

 

2021. január 29. 

 

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 2021. január 15-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 

99/2012. (III. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2017. december 31. 

Hosszabbítva: 2018. december 31., 2019. december 31., 2020. december 31. 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat: 

Ócsai István igazságügyi közlekedési, műszaki szakértő által készített forgalmi rend 

felülvizsgálatban szereplő parkolóhelyek létesítése.  

Végrehajtás: 

A felülvizsgálatban szereplő parkolóhelyek közül a Bajcsy-Zsilinszky utcában az 

Illyés Gyula Gimnázium előtti parkoló I. üteme elkészült, a további helyszíneken a 

parkolók nem készültek el. Az időközben egyéb helyszíneken megvalósult, illetve az 

idei évben tervezett parkolóépítésekre tekintettel a határozatnak a parkolóhelyek 

létesítésével összefüggő rendelkezései visszavonását javaslom. 

 

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., 2020. december 31. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

Vagyonkezelési szerződés megkötése a Szekszárdi Szakképzési Centrummal. 

Végrehajtás: 

Újabb döntés meghozatalát tartom indokoltnak ezzel kapcsolatban, ezért javaslom 

ezen határozat visszavonását. 

 

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., 2020. december 31. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

Vagyonkezelési szerződés megkötése a Szekszárdi Tankerületi Központtal. 

Végrehajtás: 

Újabb döntés meghozatalát tartom indokoltnak ezzel kapcsolatban, ezért javaslom 

ezen határozat visszavonását. 

 

492/2017. (XI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. március 31. – a 

megállapodások aláírására 

Hosszabbítva: 2018. május 31., 2018. augusztus 31., 2018. december 31., 2019. 

december 31., 2020. december 31. 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat: 

Csikóstőttős, Dalmand, Döbrököz, Kapospula és Kaposszekcső települések 

önkormányzataival a közös tulajdonú víziközmű működtetésével összefüggő 

együttműködési megállapodások megkötése az egyeztetések lefolytatása után. 

Végrehajtás: 
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Az együttműködési megállapodások tervezetei elkészültek, azok jelenleg egyeztetés 

alatt vannak, ezért a határidő meghosszabbítását javaslom 2021. június 30-ig. 

 

349/2018. (X. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. március 31.  

Hosszabbítva: 2019. szeptember 30., 2019 december 31., 2020. december 31. 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat:  

A szennyvíztelep mellett található osztatlan közös tulajdonú, dombóvári 0329/23 

hrsz.-ú ingatlan tulajdoni helyzetének ingyenes vagyonátadásokkal történő rendezése 

érdekében az ingatlanban lévő tulajdonrészek ellenérték nélkül történő önkormányzati 

átvétele iránti igénybejelentés és a költségek viseléséről szóló nyilatkozat aláírása, a 

tulajdoni hányadok megszerzéséhez szükséges intézkedések, jognyilatkozatok és 

kötelezettségvállalások megtétele. 

Végrehajtás: 

A tulajdonostársak megkeresése megtörtént, azonban elég vegyes visszajelzések 

érkeztek (többen nem értenek egyet az ingyenes vagyonátadással, vagy további 

feltételeket támasztanak), ezért még további megkeresések és egyeztetések 

szükségesek, ezért javaslom a határidő meghosszabbítását 2021. december 31-ig. 

 
108/2019. (III. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. május 30. 

Hosszabbítva: 2019. december 31., 2020. december 31. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat:  

A Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskola és Kollégium előtt, a Pannónia 

úton ingyenesen igénybe vehető internet-hozzáférési pont kialakítása, a szükséges 

kötelezettségvállalások megtétele. 

Végrehajtás: 

A WiFi4EU program keretében megvalósítani kívánt hozzáférési pontok körébe a 

Szakképző Iskola is bevonásra kerül, ezért javaslom a határozat visszavonását. 

 

184/2019. (V. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. december 31. 

Hosszabbítva: 2020. december 31. 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda, Önkormányzati Iroda 

Feladat:  

A WiFi4EU program keretében az utalvány terhére ingyenes és nyilvános vezeték 

nélküli internet hozzáférési pontok kialakítása a határozat szerinti helyszíneken. A 

kialakításhoz szükséges kötelezettségvállalások megtétele és az internet előfizetői 

szerződések megkötése. 

Végrehajtás: 

Újabb ajánlatkérésre került sor, javaslom a határidő meghosszabbítását 2021. június 

30-ig. 
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217/2019. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. augusztus 31. – a 

beszerzési eljárás lefolytatására 

Hosszabbítva: 2019. október 15., 2020. május 31., 2020. december 31. 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat:  

A Gesztenyefa utca csapadékvíz-elvezetésének helyreállításához és a Buzánszky Jenő 

utca csapadékvíz-elvezetésének helyes kialakításához szükséges, a kivitelező 

kiválasztására irányuló beszerzési eljárás lefolytatása. 

Végrehajtás: 

A csapadékvíz-elvezetésre vonatkozó vázlattervek elkészültek, a további feladatok 

elvégzése érdekében a határidő meghosszabbítását javaslom 2021. december 31-ig. 

 

219/2019. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. július 31. – az 

ajánlatok Képviselő-testület elé terjesztésére 

Hosszabbítva: 2020. március 30., 2020. augusztus 31., 2020. december 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: 

A tervezési munkákra a Dombó-Land Kft. folytatott le eredményes ajánlatkérést, és a 

nyertes ajánlattevővel a szerződést 2020. december 21. napján a cég megkötötte. 

 

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., 2020. december 31. 

3.: 2019. december 31. – az új táblák megrendelésére és azok felszerelésére 

Hosszabbítva: 2020. március 30., 2020. augusztus 31., 2020. december 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 beláthatóságot veszélyeztető növényzet eltávolítása folyamatosan történik, az 

új útjelző táblák felszerelése megtörtént. 
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268/2019. (IX. 12.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: ellenőrzések - 

folyamatosan 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat:  

A nem önkormányzati tulajdonú elhanyagolt dombóvári ingatlanok fokozottabb 

ellenőrzése, az elhanyagolt állapot megszüntetésére irányuló szükséges intézkedések 

megtétele, valamint a megtett intézkedésekről a Képviselő-testület rendszeres 

tájékoztatása beszámoló formájában. 

Végrehajtás: 

Az ellenőrzések folyamatosan zajlanak, a megtett intézkedésekről szóló beszámolót a 

jelen előterjesztés tartalmazza. 

 

270/2019. (IX. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. december 31. - a 

szerződésmódosítás aláírására 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat:  

A DRV Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosításának aláírása a 2975 

hrsz.-ú, kivett vízmű megnevezésű ingatlannak az üzemeltetésbe adott 

víziközművagyonból való kikerülése miatt, miután a rajta lévő, használaton kívüli kút 

eltömedékelésre került. 

Végrehajtás: 

A kút tömedékelése 2020. decemberében megtörtént, a bérleti-üzemeltetési szerződés 

módosításának aláírása érdekében a határidő 2021. április 30-ig történő 

meghosszabbítását javaslom. 

 

292/2019. (IX. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. november 30. 

Hosszabbítva: 2019. december 31., 2020. február 29., 2020. december 31. 

Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 

Feladat:  

Egyes önkormányzati rendeletek szociális célú módosításainak képviselő-testület elé 

terjesztése azzal összefüggésben, hogy az egyik eltartó szülő tragikus halála miatt 

nehéz helyzetbe került családok települési támogatásban, illetve kommunális 

adókedvezményben részesülhessenek. 

Végrehajtás: 

A szociális ellátásokról szóló tavaly elfogadott új önkormányzati rendeletben 

foglaltak szerint a krízishelyzeti települési támogatás nyújtható a határozatban 

szereplő élethelyzet esetén.  

 

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., 2020. december 31. 

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. 
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időszakra vonatkozó módosított gördülő fejlesztési terv jóváhagyásával összefüggő 

jognyilatkozatok megtétele. 

Végrehajtás: 

A vállalkozási szerződés aláírásra került, az ellenérték kifizetése azonban még nem 

történt meg, javaslom a határidő meghosszabbítását 2021. december 31-ig. 

 

357/2019. (XI. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. december 31.  

Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 

Feladat:  

A 2020. évi adóellenőrzési program keretében bejegyzett könyvvizsgáló, 

adótanácsadó, adószakértő, vagy okleveles adószakértő megbízása az iparűzési adó 

hatálya alá tartozó adóalanyok bejelentkezési, bevallás benyújtási kötelezettségének 

ellenőrzése céljából.  

Végrehajtás: 

Az iparűzési adó hatálya alá tartozó adóalanyok ellenőrzése a Pénzügyi Iroda 

bevonásával történik, így külső szakértő megbízása nem szükséges. 

 

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

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

A szerződéskötés még nem történt meg, javaslom a határidő meghosszabbítását 2021. 

március 31-ig. 

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

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

A szerződéskötésre még nem került sor, javaslom a határidő meghosszabbítását 2021. 

február 28-ig. 
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86/2020. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. július 31. – a 

megállapodások aláírására 

Hosszabbítva: 2020. október 31., 2020. december 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: 

Az elmúlt év végén végbement intézményátszervezések miatt a megállapodások 

aláírása még nem történt meg, ezért javaslom a határidő módosítását 2021. február 

28-ig. 

 

101/2020. (VII. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. december 31. 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda, Pénzügyi Iroda 

Feladat:  

A Dombóvári Székely Kör által megvalósítani kívánt, Dombóváron található köztéri 

műalkotások környezetének megújítását célzó beruházásokhoz az önkormányzat, mint 

az érintett területek tulajdonosa részéről szükséges jognyilatkozatok megtétele. 

Végrehajtás: 

A jognyilatkozat kiadásra került. 

 

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

Hosszabbítva: 2020. december 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 Társulással a pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás aláírásra, a hozzájárulás 

összege átutalásra került. 

 

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

Hosszabbítva: 2020. december 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 aláírása a döntéshozatal időpontjáig megtörténik. 
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136/2020. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. november 30. – a 

pótbefizetésre 

Hosszabbítva: 2020. december 31. 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat:  

A Dombó-Land Kft. részére a 342/2019. (XI. 29.) Kt. határozat alapján biztosított 

pótbefizetésen felül további 30.000,- Ft pótbefizetés teljesítésével kapcsolatos 

intézkedések megtétele. 

Végrehajtás: 

A pótbefizetés megtörtént. 

 

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

támogatási szerződések módosítására 

Hosszabbítva: 2020. december 31. 

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 döntésről a civil szervezetek értesültek, a szerződéskötések a döntéshozatal 

időpontjáig megtörténnek. 

 

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

Hosszabbítva: 2020. december 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 Dombóvári Kosárlabda Klubbal kötött szerződés megszűntetése és a Dombóvári 

Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesülettel kötött szerződés módosítása megtörtént. 

 

143/2020. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. október 15. 

Hosszabbítva: 2020. december 31. 

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: 

Ügyvédi letétbe helyezés útján a számla kiegyenlítése megtörtént. 
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145/2020. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. október 30. – az 

együttműködési megállapodás megkötésére 

Hosszabbítva: 2020. december 31. 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

Feladat:  

A Tinódi Ház előtti tér Makovecz Imre tervei szerinti kialakításáról szóló 

együttműködési megállapodás megkötése a Makovecz Imre Alapítvánnyal. 

Végrehajtás: 
A tervezéssel kapcsolatos egyeztetések folyamatban vannak, javaslom a határidő 

meghosszabbítását 2021. június 30-ig. 

 
151/2020. (X. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. december 30. – a 

szerződéskötésre 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat:  

A dombóvári 797/5 hrsz.-ú közterület egy részének értékesítéséhez kapcsolódó 

telekalakítási eljárás lefolytatása, illetve az értékesítéssel érintett részének eladása 

érdekében az adásvételi szerződés megkötése. 

Végrehajtás: 

A telekalakítási eljárás folyamatban van, javaslom a határidő meghosszabbítását 

2021. március 31-ig. 

 

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

2020. december 31. – a 4. pont végrehajtására 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat:  

A szükséges intézkedések megtétele azzal kapcsolatban, hogy a Kapos-menti Terület- 

és Vidékfejlesztési Társulás munkaszervezete 2021. január 1-jétől a Dombóvári 

Közös Önkormányzati Hivatal, a munkaszervezeti feladatok átvétele a Dalmandi 

Közös Önkormányzati Hivataltól. 

Végrehajtás: 

A munkaszervezeti feladatoknak a Dombóvári KÖH részéről történő ellátásához 

szükséges intézkedések megtörténtek (ASP rendszer, cégkapu hozzáférés stb.), az 

átadás-átvételről szóló megállapodás egyeztetése folyamatban van, ezért javaslom a 

határidő meghosszabbítását 2021. február 15-ig. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 76/2020. (XI. 27.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. december 15. – a határozat megküldésére 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának 

elfogadásáról szóló határozat megküldése a Társulás részére. 

Végrehajtás: 

A döntésről értesítettem a Társulást. 

 



 

 

 10  

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 78/2020. (XI. 27.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. december 15. – a támogatási szerződés módosítására 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A "JALINGVA" József Attila Általános Iskola Idegen Nyelv Tanításáért 

Alapítvánnyal a 2020. évi civil keretből nyújtott támogatás felhasználására kötött 

támogatási szerződés módosításának aláírása. 

Végrehajtás: 

A döntésről a civil szervezet értesült, a szerződéskötés a döntéshozatal időpontjáig 

megtörténik. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 79/2020. (XI. 27.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. december 31. 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

Feladat: 

Kötelezettségvállalások megtétele a Tinódi Ház Nonprofit Kft. technikai és műszaki 

eszközállományának fejlesztése érdekében a 2020. évi közművelődési 

érdekeltségnövelő pályázat megvalósításához. 

Végrehajtás: 

A szerződés megkötésre került, az eszközök is megérkeztek. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 81/2020. (XI. 27.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. december 31. – a szerződés aláírására 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat: 

A DRV Zrt.-vel a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, 

elszállításának és ártalmatlanításának helyi kötelező közszolgáltatás keretében történő 

biztosítására irányuló, 2022. december 31-ig szóló, módosított közszolgáltatási 

szerződés aláírása. 

Végrehajtás: 

A módosított közszolgáltatási szerződés aláírása megtörtént. 

 
Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 82/2020. (XI. 27.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. december 15. – az eljárás megindítására 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

Feladat: 

A „DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca 

szegregációval veszélyeztetett területein” elnevezésű projekt magasépítési munkáinak 

elvégzésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításával összefüggő intézkedések 

megtétele. 

Végrehajtás: 
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A közbeszerzési eljárás 2020. december 8-án megindult. Az ajánlattételi határidő 

lejártáig két gazdasági szereplő tett ajánlatot, mindhárom ajánlati részre. Az eljárás 

értékelési szakaszban tart, a jelen döntéshozatal során kerül sor tervezetten az 

eredményről történő döntésre. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 84/2020. (XI. 27.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. december 15. – a szerződésmódosítások aláírására 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat: 

A Dombó-Land Térségfejlesztő Kft. részére nyújtott tagi kölcsönök lejáratának 

meghosszabbításáról szóló szerződésmódosítások aláírása. 

Végrehajtás: 

A szerződésmódosítások aláírása megtörtént. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 85/2020. (XI. 27.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. december 15. – a szerződésmódosítás aláírására 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat: 

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön 

lejáratának meghosszabbításáról szóló szerződésmódosítás aláírása. 

Végrehajtás: 

A szerződésmódosítás aláírása megtörtént. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 86/2020. (XI. 27.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. december 15. 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat: 

A Hamulyák Közalapítvány részére nyújtott kölcsön megszüntetésével 

összefüggésben a zálogtárgyat képező „Forrás” című szobor tulajdonjogának 

megszerzéséhez szükséges jognyilatkozatok megtétele. 

Végrehajtás: 

A zálogtárgy nyilvántartásba vétele megtörtént, a jognyilatkozatok megtétele 

folyamatban van, javaslom a határidő meghosszabbítását 2021. március 31-ig. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 87/2020. (XI. 27.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. december 15. – a finanszírozási szerződés megkötésére 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat: 

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel a közutak kezelésének részét 

képező hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatok ellátásának finanszírozásáról 

szóló szerződés aláírása. 

Végrehajtás: 
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A szerződés aláírása mindkét fél részéről megtörtént. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 94/2020. (XI. 27.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. december 3. – az eljárás megindítására 

Hosszabbítva: 2020. december 31. 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat: 

A Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítésére irányuló 

közbeszerzési eljárás megindításával összefüggő intézkedések megtétele. 

Végrehajtás: 

Javaslom a határidő meghosszabbítását 2021. január 31-ig. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 95/2020. (XI. 27.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. december 3. – az eljárás megindítására 

Hosszabbítva: 2020. december 31. 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat: 

A Dombóvár, Szabadság utca 2. szám alatti rendelő felújítására vonatkozó 

közbeszerzési eljárás megindításával összefüggő intézkedések megtétele. 

Végrehajtás: 

Javaslom a határidő meghosszabbítását 2021. január 31-ig. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 98/2020. (XII. 4.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. december 15. – az eljárás megindítására 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

Feladat: 

A „Mászlony – oázis az agrársivatagban” elnevezésű projekt magasépítési munkáinak 

elvégzésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításával összefüggő intézkedések 

megtétele. 

Végrehajtás: 

Az eljárást a bonyolító az EKR-ben létrehozta, előkészítési szakaszban tart. Javaslom 

a határidő meghosszabbítását 2021. január 31-ig. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 99/2020. (XII. 4.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. december 15. – az önerő nyilatkozat megtételére 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

Feladat: 

A „dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” elnevezésű projekthez 

kapcsolódó önerő összegének módosítása és a megvalósítási helyszínek pontosítása 

miatt az ezzel összefüggő nyilatkozatok megtétele a közreműködő szervezet felé. 

Végrehajtás: 
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A jognyilatkozatok megtétele folyamatban van, javaslom a határidő 

meghosszabbítását 2021. február 28-ig. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 100/2020. (XII. 4.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. december 15. – az eljárás megindítására 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

Feladat: 

A „dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” elnevezésű projekt 

magasépítési munkáinak elvégzésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításával 

összefüggő intézkedések megtétele. 

Végrehajtás: 

Az eljárás előkészítés alatt. Javaslom a határidő meghosszabbítását 2021. január 31-

ig. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 101/2020. (XII. 4.) határozata:  

Végrehajtási határidő: azonnal – a szükséges nyilatkozatok megtételére a módosított 

gördülő fejlesztési tervek jóváhagyása érdekében 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat: 

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

szolgáltatások 2020-2034. évekre vonatkozó, módosított 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 

és intézkedések megtétele. 

Végrehajtás: 

A DRV Zrt. felkérése a 2020-2034. évekre vonatkozó, módosított gördülő fejlesztési 

terv benyújtására megtörtént. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 103/2020. (XII. 4.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. december 18. – a hitelkérelem benyújtására 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat: 

Hitelkérelem benyújtása az önkormányzat számára 2021. december 24-ig 200 millió 

Ft összegű folyószámlahitel biztosítása érdekében. 

Végrehajtás: 

A hitelkérelem benyújtásra került. 
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Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 104/2020. (XII. 4.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. december 15. – az 1. pont szerinti megállapodás 

megkötésére, a 2. pont szerinti szerződések megszüntetésére, valamint a módosító 

okirat aláírására 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda, Jegyző 

Feladat: 

1. pont: A Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjteménynek a Tinódi Ház 

Nonprofit Kft. részére a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2019. (I. 

31.) rendelet szerinti közművelődési alapszolgáltatások biztosításával összefüggő 

feladatainak átadás-átvétellel összefüggő megállapodás megkötése. 

2. pont: A határozat 2. pontja szerinti szerződések megszüntetése, valamint a 

Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény módosított 

alapító okiratának aláírása. 

Végrehajtás: 

1. A megállapodás aláírásra került. 

2. A módosító okirat aláírásra került, a Magyar Államkincstár átvezette a változásokat 

a törzskönyvi nyilvántartáson. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 105/2020. (XII. 4.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. december 31. – a szükséges munkaügyi intézkedések 

megtételére 

2021. január 15. – a pályázati felhívás közzétételére 

Végrehajtásért felelős: Jegyző, Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

1.: A Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 

tekintetében a 2021. január 11-től bekövetkező vezetőváltással összefüggő munkaügyi 

intézkedések megtétele és dokumentumok aláírása. 

2.: A Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény igazgatói 

munkakörének 2021. május 1-jétől való betöltésére irányuló pályázat jóváhagyása és 

közzététele. 

Végrehajtás: 

1. A szükséges intézkedéseket és aláírásokat megtettem. 

2. A pályázat közzététele a döntéshozatal időpontjáig megtörténik. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 106/2020. (XII. 4.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. december 31. 

Végrehajtásért felelős: Jegyző, Tinódi Ház Nonprofit Kft. 

Feladat: 

Várai Adrienne, a Tinódi Ház Nonprofit Kft. új ügyvezetője megbízási szerződésének 

és a cég alapító okirata módosításának aláírása, az ügyvezető által a változás 

átvezetésére irányuló kérelem benyújtása a cégbírósághoz. 

Végrehajtás: 
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Ügyvezető asszony megbízási szerződése aláírásra került, a változásbejegyzési 

eljárást a cég kezdeményezte. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 108/2020. (XII. 18.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. december 31. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A Német Szövetségi Köztársaság Szövetségi Belügyminisztériumától elnyert, a 

Német Ház eszközfejlesztésére fordítható támogatás önerejének biztosítása céljából 

támogatási szerződés megkötése a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzattal. 

Végrehajtás: 

A támogatási szerződés megkötésre, a támogatás a tavalyi év végén átutalásra került. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 110/2020. (XII. 18.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. december 31. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda, Integrált Önkormányzati Szolgáltató 

Szervezet 

Feladat: 

A Dombóvári Szivárvány Óvoda óvodavezetője vezetői pótlékának változásával 

összefüggő munkajogi dokumentumok aláírása. 

Végrehajtás: 

Az óvodavezető asszony kinevezésének módosítását kézjegyemmel láttam el. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 111/2020. (XII. 18.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. december 31. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A VII. számú védőnői körzetben a tartósan távollévő védőnő helyettesítésével 

kapcsolatos intézkedések, bejelentések megtétele. 

Végrehajtás: 

A szükséges intézkedések megtörténtek. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 113/2020. (XII. 18.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. december 31. – az elállásról szóló jognyilatkozatok 

megtételére 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda  

Feladat: 

A Dombóvári Zöldküllő Egyesülettel kötött támogatási szerződésektől való elállásról 

szóló jognyilatkozatok megtétele. 

Végrehajtás: 

A fizetési kötelezettség törlése megtörtént, a jognyilatkozatok megtétele folyamatban 

van, javaslom a határidő meghosszabbítását 2021. március 31-ig. 
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Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 114/2020. (XII. 18.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. december 31. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda, Integrált Önkormányzati Szolgáltató 

Szervezet 

Feladat: 

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet igazgatóját megillető 

illetménykiegészítés összegének megváltoztatásával összefüggő munkajogi 

dokumentumok aláírása.  

Végrehajtás: 

Az igazgató úr és jómagam is aláírásommal láttam el a kinevezése módosítását. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 115/2020. (XII. 18.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. december 31. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda, Integrált Önkormányzati Szolgáltató 

Szervezet 

Feladat: 

A Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény vezetését 

2021. január 1-jétől ellátó igazgató, Virágné Bán Emma munkabérének 

megváltoztatásával összefüggő munkajogi dokumentumok aláírása. 

Végrehajtás: 

A munkaszerződés módosítása aláírásra került. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 117/2020. (XII. 18.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. december 31. 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat: 

Az önkormányzati épületek ereszcsatornáinak tisztításához használni kívánt 

berendezés megvásárlásának támogatása érdekében szerződéskötés a Dombóvári 

Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel. 

Végrehajtás: 

A szerződés aláírásra került. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 120/2020. (XII. 18.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. december 31. 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat: 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság követelésének érvényesítésére 

irányuló peres eljárás egyezségkötéssel való lezárásával összefüggő jognyilatkozatok 

megtétele. 

Végrehajtás: 

A Főigazgatóságot értesítettem a döntésről, a követelés összege is átutalásra került.  
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Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 121/2020. (XII. 18.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. december 31. – az önkormányzat honlapján való 

közzétételre 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

Dombóvár Város Önkormányzata 2021-2024 közötti időszakra vonatkozó 

munkaprogramjának közzététele az önkormányzat honlapján. 

Végrehajtás: 

A munkaprogram elérhető a honlapon az Önkormányzat/Városfejlesztés 

menüpontban. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 122/2020. (XII. 18.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. december 31. – a Dombóvári Városgazdálkodási 

Nonprofit Kft. tájékoztatására 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat: 

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási programjai 

folytatásának támogatásáról a cég tájékoztatása, a hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás önerejének biztosításához szükséges jognyilatkozatok megtétele. 

Végrehajtás: 

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása megtörtént. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 123/2020. (XII. 18.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. december 31. – a közszolgáltatási szerződés aláírására, 

a kegyeleti közszolgáltatási szerződés megszüntetésére 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat: 

A 2024. december 31-ig szóló, az önkormányzati köztemetők üzemeltetéséről is 

rendelkező közszolgáltatási szerződés aláírása a Dombóvári Városgazdálkodási 

Nonprofit Kft.-vel, valamint a kegyeleti közszolgáltatási szerződés megszüntetésével 

összefüggő jognyilatkozatok megtétele. 

Végrehajtás: 

A közszolgáltatási szerződés és a kegyeleti közszolgáltatási szerződés 

megszüntetésével összefüggő jognyilatkozat a polgármesteri döntéshozatal 

időpontjáig aláírásra kerül. 
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Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 124/2020. (XII. 18.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. december 23. – az ügyvezetői megbízás 

meghosszabbítására 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat: 

A Dombó-Land Kft. ügyvezetője, Győrfiné Hahner Timea vezető tisztségviselői 

megbízatásának 2021. december 31-ig történő meghosszabbítása érdekében az 

ügyvezetői megbízási szerződése módosításának, valamit a gazdasági társaság alapító 

okirata módosításának aláírása. 

Végrehajtás: 

Az ügyvezetői megbízási szerződés módosításának, valamit a gazdasági társaság 

alapító okirata módosításának aláírása megtörtént. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 125/2020. (XII. 18.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. december 23. 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

Szerződéskötés a Dombóvár 2004. Egyesülettel a Szilveszteri Virtuális Futás 2020. 

sportrendezvény szervezési feladatainak lebonyolításának támogatására. 

Végrehajtás: 

A szerződés aláírása megtörtént. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 129/2020. (XII. 18.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. január 15.  

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

Szerződéskötés a Dombóvár 2004. Egyesülettel a Dombóvár, Kinizsi u. 37. szám 

alatti Mándi Imre Ökölvívó Terem 2022. december 31-ig szóló térítésmentes 

használatára vonatkozóan.  

Végrehajtás: 

A Mándi Imre Ökölvívó Terem késedelmes birtokbavétele miatt a szerződés aláírása 

késik. Javaslom a határidő meghosszabbítását 2021. január 31-ig. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 130/2020. (XII. 18.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. január 15. – a támogatási szerződések megkötésére 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

A sporttámogatási előleg biztosítására irányuló támogatási szerződések megkötése az 

érintett sportszervezetekkel. 

Végrehajtás: 

A szerződések aláírásra kerültek. 
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Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 132/2020. (XII. 18.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. december 31. – a Kormányhivatal tájékoztatására 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A Tolna Megyei Kormányhivatal tájékoztatása a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati 

rendeletre tett törvényességi felhívás elfogadásáról, illetve a felhívásnak megfelelő 

módosításáról. 

Végrehajtás: 

A tájékoztatás megtörtént, a Kormányhivatal lezárta az eljárást. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 133/2020. (XII. 18.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. január 15. – a véleményezés megindítására 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat: 

A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatához 

kapcsolódó véleményezési eljárás megindítása a partnerségi egyeztetésre vonatkozó 

szabályok szerint.  

Végrehajtás: 

A véleményezési eljárást megindítása megtörtént. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 137/2020. (XII. 18.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. december 31. – a munkaterv honlapon történő 

közzétételére 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A képviselő-testület 2021. évi munkatervének közzététele az önkormányzat 

honlapján. 

Végrehajtás: 

A munkaterv elérhető a honlapon. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 138/2020. (XII. 18.) határozata:  

Végrehajtási határidő: a döntést követő három munkanapon belül – az eredményről 

való tájékoztatás tekintetében 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat: 

Az ajánlattevők tájékoztatása a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 azonosító számú, 

„DARK – Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca 

szegregációval veszélyeztetett területeken” mélyépítési munkáinak elvégzésére 

irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről. 

Végrehajtás: 
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Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés 2020. december 21. napján kiküldésre 

került az EKR-ben. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 139/2020. (XII. 18.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. december 31. 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat: 

Együttműködési megállapodás megkötése a Dombóvári Vállalkozók Egyesülettel. 

Végrehajtás: 

A megállapodás megkötése megtörtént. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 2/2021. (I. 8.) határozata:  

Végrehajtási határidő: azonnal - a módosított írásbeli összegzés megküldésére 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat: 

Az ajánlattevők tájékoztatása a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 azonosító számú, 

„DARK – Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca 

szegregációval veszélyeztetett területeken” mélyépítési munkáinak elvégzésére 

irányuló közbeszerzési eljárás eredményének módosításáról. 

Végrehajtás: 

Az ajánlatok elbírálásáról szóló módosított összegezés a döntéshozatal napján 

kiküldésre került az EKR-ben. A nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésre 

került. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 3/2021. (I. 8.) határozata:  

Végrehajtási határidő: azonnal – a bejegyzés kezdeményezésére 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A Dombóvári Művelődési ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény adóalanyiságát 

érintően a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett adatok módosításának 

kezdeményezése. 

Végrehajtás: 

A módosítást a Magyar Államkincstár átvezette a törzskönyvi nyilvántartáson. 
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A POLGÁRMESTER ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT 

DÖNTÉSEI 

(2020. december) 

 

 

Szociális ügyekben 
 

 

Települési támogatás:          

                          

- Rendkívüli élethelyzetre/ természetbeni megállapítás  - 

Elutasítás        - 

- Rendkívüli élethelyzetre/ pénzbeli megállapítás   17 

Elutasítás        - 

- Gyermek születésének támogatása    3  

- Temetési segély       3  

- Krízishelyzeti támogatás      - 

- Lakásfenntartási támogatás     39 

- Eü. Prevenciót és rehabilitációt szolgáló gyógyúszás  - 

- Eü. Prevenciót szolgáló védőoltások költs. megtérítése - 

költségeinek támogatása   

- Iskolakezdési támogatás      -   

- Utazási támogatás       - 

- Támogatás nyújtása hulladékgyűjtő  

edényzet beszerzéséhez      - 

 

 

Lakásügyekben: 

 

- Bérlőkijelölés       2  

- Lakásszerződés hosszabbítás     5  

- Szociális bérlakás igény nyilvántartásba vétel   0   

- Eljárás megszüntetése      0   

- Elutasítás        2   
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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 Vörösmarty u. 35. szám alatti ingatlan 

szennyvízbekötésének tervezési és engedélyezései munkálataihoz kért és kapott 

hozzájárulást a 1094 hrsz.-ú közterületként nyilvántartott ingatlanra vonatkozóan.  

 

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 

 

- 

Jogok törléséhez tulajdonosi hozzájárulás megadása:   

 
A 763/17/A/28 hrsz.-ú (természetben Dombóvár, Hunyadi tér 26. IV/10.) ingatlanra 

bejegyzett, Dombóvár Város Önkormányzata és a Városi Tanács VB Kórház javára 

szóló jelzálogjog törléséhez lett hozzájárulás kiadva, mivel az évtizedekkel ezelőtt 

nyújtott kölcsönök kifizetésre kerültek.  
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A JEGYZŐ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEI 

(2020. december) 

 

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. december) 

 

A Bizottságok a veszélyhelyzetre tekintettel december hónapban nem tartottak ülést. 

 

 
TÁJÉKOZTATÁS  

 

Polgármesteri szabadság igénybevétele 

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

bekezdése alapján tájékoztatást adok arról, hogy 2020. december 7-12-ig 6 nap, 

december 21-31-ig 7 nap szabadságot vettem igénybe. 

 

A 2020. évben a rendelkezésemre álló 39 napból összesen 33 napot voltam 

szabadságon. 

 

Beszámoló a nem önkormányzati tulajdonú elhanyagolt dombóvári ingatlanok 

fokozottabb ellenőrzéséről és az elhanyagolt állapot megszüntetésére tett 

intézkedésekről. 

  

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 268/2019. (IX. 12.) Kt. 

határozatával elfogadta a nem önkormányzati tulajdonú elhanyagolt dombóvári 

ingatlanok felméréséről szóló beszámolót, továbbá kérte az elhanyagolt, gazos 

dombóvári ingatlanok fokozottabb ellenőrzését és szükség szerinti bírságolását, illetve 

a feltételek fennállása esetén a közérdekű védekezés elrendelését. A város területén a 

2020. évben tett intézkedésekről az alábbiakban tájékoztatom a Képviselő-testületet: 

 

Az év során 317 darab felszólítás került kiküldésre elhanyagolt ingatlanok miatt. A 

felszólítások nyomán 290 esetben önkéntes teljesítéssel tettek eleget az ingatlan-

tulajdonosok az előírt kötelezettségüknek. Előfordul, hogy az ismétlődő felszólítás 

sem vezet eredményre, 9 ilyen esetben a közterület-felügyelet bejelentése nyomán 

hatósági eljárás indult a tulajdonosokkal szemben. 
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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 

a) 219/2019. (VI. 27.), 251/2019. (VIII. 29.), 268/2019. (IX. 12.), 292/2019. (IX. 

26.), 357/2019. (XI. 29.), 101/2020. (VII. 31.), 120/2020. (IX. 30.), 122/2020. 

(IX. 30.), 136/2020. (IX. 30.), 141/2020. (IX. 30.), 142/2020. (IX. 30.), 

143/2020. (IX. 30.) Kt. határozat, illetve 

b) a veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 76/2020. 

(XI. 27.), 78/2020. (XI. 27.), 79/2020. (XI. 27.), 81/2020. (XI. 27.), 82/2020. 

(XI. 27.), 84/2020. (XI. 27.), 85/2020. (XI. 27.), 87/2020. (XI. 27.), 101/2020. 

(XII. 4.), 103/2020. (XII. 4.), 104/2020. (XII. 4.), 105/2020. (XII. 4.), 

106/2020. (XII. 4.), 108/2020. (XII. 18.), 110/2020. (XII. 18.), 111/2020. (XII. 

18.), 114/2020. (XII. 18.), 115/2020. (XII. 18.), 117/2020. (XII. 18.), 

120/2020. (XII. 18.), 121/2020. (XII. 18.), 122/2020. (XII. 18.), 123/2020. 

(XII. 18.), 124/2020. (XII. 18.), 125/2020. (XII. 18.), 130/2020. (XII. 18.), 

132/2020. (XII. 18.), 133/2020. (XII. 18.), 137/2020. (XII. 18.), 138/2020. 

(XII. 18.), 139/2020. (XII. 18.), 2/2021. (I. 8.), 3/2021. (I. 8.) polgármesteri 

határozat végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben 2020. 

decemberében hozott döntésekről. 

 

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

végrehajtási határidejét a következők szerint meghosszabbítja: 

 

a) 2021. január 31-ig: 94/2020. (XI. 27.), 95/2020. (XI. 27.), 98/2020. (XII. 4.), 

100/2020. (XII. 4.), 129/2020. (XII. 18.) polgármesteri határozat 

 

b) 2021. február 15-ig: 154/2020. (X. 30.) Kt. határozat, 

 

c) 2021. február 28-ig: 49/2020. (II. 28.) és 86/2020. (VI. 30.) Kt. határozat, 

valamint a 99/2020. (XII. 4.) polgármesteri határozat, 

  

d) 2021. március 31-ig: 151/2020. (X. 30.) és 48/2020. (II. 28) Kt. határozat, 

valamint a 86/2020. (XI. 27.) és 113/2020. (XII. 18.) polgármesteri határozat, 

 

e) 2021. április 30-ig: 270/2019. (IX. 26.) Kt. határozat, 

 

f) 2021. június 30-ig: 492/2017. (XI. 30.), 184/2019. (V. 30.) és 145/2020. (IX. 

30.) Kt. határozat, 
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g) 2021. december 31-ig: a 349/2018. (X. 26.), a 217/2019. (VI. 27.) és a 

303/2019. (X. 10.) Kt. határozat. 

 

3. a 99/2012. (III. 29.) Kt. határozatnak a parkolóhelyek kialakítására vonatkozó 

rendelkezéseit, valamint a 396/2017. (IX. 28.), a 397/2017. (IX. 28.) és a 

108/2019. (III. 28.) Kt. határozatot visszavonja. 
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Döntést igénylő, kisebb jelentőségű ügyek 

 

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. vagyonkezelési szerződésének 

módosításáról 

 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. 

(III. 4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) hatályos 13/F. § (1) 

bekezdés c) pontja alapján vagyonkezelői jog áll fenn a Radnóti utcában található, 

dombóvári 4591 hrsz.-ú, 1 ha 696 m2 nagyságú szántó művelésű ágú ingatlanból 1 ha 

területre közfoglalkoztatottak mezőgazdasági programban történő foglalkoztatása 

céljából és ezen közfeladat átadásához kapcsolódva. A vagyonkezelő a Dombóvári 

Városgazdálkodási NKft. (továbbiakban: NKft.), a kezelői joga a mezőgazdasági 

közfoglalkoztatási mintaprojektje megvalósításával függ össze. A szántónak arra a 

részére volt tervezve az újdombóvári kutyafuttató, amelyre a vagyonkezelés jelenleg 

nem terjed ki, de ezt a területet is gondozta az NKft. 

 

A 122/2020. (XII. 18.) határozatommal támogattam a cég jövőbeni közfoglalkoztatási 

programjait. A csemete- és növénykert kialakítására irányuló projekt megvalósítása 

során már a teljes szántóterület igénybe vehető, mivel az ebfuttató kialakítására 

vonatkozó 2018. évi döntés visszavonásra került tavaly összel. 

 

Ennek kapcsán az egész ingatlanra kiterjesztendő a cég vagyonkezelői joga, amely a 

vagyonrendelet és a vagyonkezelési szerződés módosítását teszi szükségessé. 

 

II. Határozati javaslat 

a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. vagyonkezelési szerződésének 

módosításáról 

 

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 az alábbi döntést hozza: 

 

Dombóvár Város Önkormányzata a Radnóti utcai, dombóvári 4591 hrsz.-ú, szántó 

megnevezésű ingatlan teljes területét a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 

vagyonkezelésébe adja a helyi sajátosságokra épülő – csemete- és növénykert 

kialakítására irányuló – közfoglalkoztatási program megvalósítása érdekében. 

 

A vagyonkezelési szerződés módosítását Dombóvár Város Polgármestere írja alá. 

 

Határidő: 2021. február 15. – a szerződésmódosítás aláírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a 

jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – 

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. 

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi 

önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Ennek megfelelően az elvégzett 

előzetes hatásvizsgálat megállapításait az alábbiak szerint ismertetem: 

 

Társadalmi hatás: 

Közvetlen társadalmi hatás nem jelentkezik.  

 

Gazdasági, költségvetési hatás: 

Az önkormányzati kiadásokra és bevételekre kismértékű a hatása.  

 

Környezeti és egészségi következmények: 

A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt hatása.  

 

Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 

Az adminisztrációban változás nem következik be.  

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

következménye: 

A rendeletmódosítás elfogadása nem szükségszerű, nincs törvényi kötelezettség.  

 

A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi          

feltételek rendelkezésre állnak.  
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2021. (…....) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. 

(III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 

megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről 

szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában, a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában, és a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 

vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) 

önkormányzati rendelete 13/F. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

[(1) Vagyonkezelői jog az alábbi önkormányzati tulajdonú vagyontárgyakon áll fenn 

vagy létesíthető] 

 

„c) a Radnóti utcában található, dombóvári 4591 hrsz.-ú, 1 ha 696 m2 nagyságú 

szántó művelésű ágú ingatlanon a helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási 

programban történő foglalkoztatása céljából és ezen közfeladat ellátáshoz 

kapcsolódva létesíthető vagyonkezelői jog.” 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2021. február 1. napján lép hatályba. 

Pintér Szilárd 

polgármester 

dr. Szabó Péter 

jegyző 

 

 

Részletes indokolás: 

 

Az 1. §-hoz:  

A 4591 hrsz.-ú ingatlan teljes területének vagyonkezelésbe adását teszi lehetővé. 

 

Az 2. §-hoz: 

A rendelet hatályba lépésének időpontját határozza meg. 
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Az indokolás közzététele mellőzhető, mivel a rendeletmódosításnak nem mutatható ki 

jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi követ-

kezménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 

 

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet által ételszállításra használt 

gépjárművek további sorsa 

 

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet végezte teljeskörűen az 

önkormányzati gyermekétkeztetést a tavalyi év végéig, a feladatot azonban ez év 

elejétől az önkormányzat által kiválasztott vállalkozó látja el, amely a kiszállítást is a 

saját járműveivel végzi. Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet korábban 

két ételszállítót használt, amelyek így feleslegessé váltak. A kisebbik, Peugeot típusú 

gépjármű a Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ feladatellátását fogja 

szolgálni, a nagyobb és jobb állapotú, Fiat Ducato típusú tehergépjármű esetében 

azonban az értékesítés indokolt. 

 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. 

(III. 4.) önkormányzati rendelet 22. § (4) bekezdése szerint az önkormányzati 

költségvetési szervek tulajdonában lévő 1.000.000,- Ft feletti piaci értéket meghaladó 

ingó vagyontárgyak értékesítéséről kizárólag a képviselő-testület dönthet a bevétel 

felhasználásának egyidejű meghatározásával.  

 

A rendelet szerint 1 millió Ft piaci értéket meghaladó ingó vagyontárgy visszterhes 

elidegenítése, használatba adása és hasznosítása a főszabály szerint versenyeztetéssel 

történik.  

 

A már használtan vásárolt gépjárművet 2015. március 30-án helyezték üzembe, a futott 

kilométerek száma: 171.201, műszaki vizsgájának érvényessége 2021. június 4-ig tart. A 

könyv szerinti nyilvántartási értéke: 2.249.323,- Ft.  

 

Január közepén már kiírásra került a pályázati felhívás 2.000.000,- Ft + áfa (bruttó 

2.540.000,- Ft) induló licitáron, a pályázat beadásának határideje 2020. január 29. 10 

óra. A szerződéskötéshez szükség van az elidegenítéshez történő hozzájárulásra. 

 

III. Határozati javaslat 

az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet tulajdonában álló 

tehergépjármű értékesítéséről 

 

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 hozzájárul az Integrált Önkormányzati Szolgáltató 

Szervezet tulajdonában álló  

1. Fiat Ducato típusú, RLM-822 forgalmi rendszámú tehergépjármű 

értékesítéséhez legalább nettó 2.000.000,- Ft vételár ellenében, és jóváhagyja, 

hogy a versenyeztetésre Dombóvár Város Önkormányzata közreműködésével 
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került sor, továbbá elrendeli, hogy a bevételt az intézmény a működési 

kiadásainak fedezetére használhatja fel, 

2. Peugeot típusú kisáruszállító járműnek a Dombóvári Kulturális Szolgáltató 

Központ részére történő átadásához, amelyet a Központ az alaptevékenységnek 

ellátásához vehet igénybe. 

 

Dombóvár Város Polgármestere felhatalmazza az Integrált Önkormányzati 

Szolgáltató Szervezet igazgatóját a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2021. február 15.  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős:  Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 

 Pénzügyi Iroda 

 

A Dombóvári Százszorszép Óvoda óvodavezetőjének illetményváltozása 
 

A Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde vezetésével és az óvodavezetői 

(magasabb vezető) beosztás ellátásával 2020. augusztus 1. napjától 2025. július 31. 

napjáig terjedő időszakra Teufelné Glaub Ágnest, az intézmény közalkalmazottját 

bíztam meg az elmúlt év május végén, a veszélyhelyzet miatt képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva.  

  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) szerint a pedagógus-

munkakörben foglalkoztatott az általa megszerzett legmagasabb, a munkakör 

ellátásához az Nkt.-ben törvényben előírt végzettség, valamint állam által elismert 

szakképesítés, szakképzettség, továbbá a nevelő, oktató munkája ellátásához 

közvetlenül kapcsolódó, azt közvetlenül segítő doktori cím, tudományos fokozat, 

valamint akadémiai tagság, szakmai gyakorlat, publikációs tevékenység, minősítő 

vizsga és a minősítési eljárás keretében elnyert minősítés alapján nyerheti el a törvény 

szerinti fokozatok valamelyikét. Óvodavezető asszony eddig Pedagógus II. 

fokozatban volt, azonban az elmúlt év végén sikeresen teljesítette az Oktatási Hivatal 

által szervezett pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértői 

képzést, illetve a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljárást, így 2021. 

január 1-jétől Mesterpedagógus fokozattal rendelkezik. 

 

Teufelné Glaub Ágnes illetménye eddig a Pedagógus II.-nek megfelelően lett 

megállapítva, ez januártól módosul a magasabb fokozatra tekintettel. 

 

IV. Határozati javaslat 

 a Dombóvári Százszorszép Óvoda óvodavezetőjének illetményváltozásáról 

 

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 megállapítja, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény (Nkt.), valamint 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 4. § (3) 
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bekezdése alapján a Dombóvári Százszorszép Óvoda óvodavezetőjének, Teufelné 

Glaub Ágnesnek a garantált illetménye 2021. január 1. napjától – a Mesterpedagógus 

fokozat elérésére tekintettel – a Mesterpedagógus fokozat 13. fizetési kategóriának 

megfelelően havi 429.345,-Ft, a nemzetiségi pótlékának mértéke az illetményalap 

40%-a, azaz havi 116.014,-Ft. 

 

Az illetmény változásával összefüggő munkajogi dokumentumokat Dombóvár Város 

Polgármestere írja alá. 
 

Határidő: 2021. február 1. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős:  Önkormányzati Iroda 

    Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 

 

 

A Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra Ferenc 

Általános Iskolája 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, a 

felvételi körzetek megállapításához pedig be kell szereznie az érdekelt települési 

önkormányzatok véleményét. 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése 

alapján az illetékes tankerületi központ december 1-jéig tájékoztatja a települési 

önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, valamint 

érintettség esetén a nemzetiségi önkormányzatot a kijelölt körzetek tervezetéről. A 

települési önkormányzat a véleményéről vagy a körzethatár módosítását 

kezdeményező javaslatáról február 15. napjáig tájékoztatja az illetékes tankerületi 

központot. 

 

A Szekszárdi Tankerületi Központ kérte az önkormányzat véleményét az általa 

fenntartott Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra 

Ferenc Általános Iskolája tekintetében, amelynek felvételi körzete továbbra is egész 

Tolna Megyére terjed ki. 

 

V. Határozati javaslat 

a Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra Ferenc 

Általános Iskolája felvételi körzetének véleményezéséről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében foglalt véleményezési 

jogkörében eljárva a Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény Móra Ferenc Általános Iskolája felvételi körzetének meghatározásával 

egyetért. 
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Dombóvár Város Polgármestere intézkedik a Szekszárdi Tankerületi Központ 

tájékoztatása érdekében. 

 

Határidő: 2021. február 15. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

A „Mászlony – oázis az agrársivatagban” című projekthez kapcsolódó önerő 

összegének módosítása  

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete legutóbb a tavaly 

szeptemberi ülésén döntött a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 azonosítószámú, 

„Mászlony – oázis az agrársivatagban” elnevezésű projekthez kapcsolódóan a projekt 

költségvetéséről és megvalósításhoz az uniós támogatáson felül szükséges önrész 

összegéről, amely döntésekkel akkor módosította az eredetileg 2019. júliusában 

rögzített összegeket.  

 

A 341/2019. (XI. 29.) Kt. határozat értelmében Dombóvár Város Önkormányzata 

esetében bruttó 11.695.314 Ft önrész, a 342/2019. (XI. 29.) határozat alapján a 

Dombó-Land Kft. esetében pedig nettó 1.212.614 Ft. 

 

2020. szeptember 2-án a projekttel kapcsolatban egy szerződésmódosítási kérelem 

került benyújtásra a műszaki tartalom és a költségvetés módosítása okán, így 

szükséges volt a vállalt önrész módosítása: a 135/2020. (IX. 30.) Kt. határozat szerint 

Dombóvár Város Önkormányzata esetében bruttó 29.675.677 Ft önrész vállalásról 

döntött a képviselő-testület. 

 

A műszaki-szakmai tartalom csökkentése (a szociális bérlakás elhagyása) miatt a 

támogatás összegét és a projekt elszámolható összköltségét az ezen sorra tervezett 

összeggel, 6.999.605,- Ft-tal kéri csökkenteni a Támogató. A belső korlátoknak való 

megfelelés miatt a műszaki ellenőrzés költsége sort 20.000,- Ft-tal szükséges 

csökkenteni, a projekt elszámolható összköltsége így 87.980.395,- Ft-ra módosul.  

 

A projekt elszámolható összköltségének csökkenése miatt az önerők az alábbiak 

szerint alakulnak: 

 

Dombóvár Város Önkormányzata   bruttó 36.695.282,- Ft 

Dombó-Land Kft.     nettó 1.242.614,- Ft 

 

Dombóvár Város Önkormányzata átmenetileg saját forrás terhére biztosítja a 

fedezetet, majd a lefolytatott közbeszerzési eljárást követően többlet támogatás 

igénylést nyújt be az Irányító Hatóság felé. A ténylegesen vállalandó önerő 

Dombóvár Város Önkormányzata esetében ezt követően 1.262.500,- Ft-ban 

tervezhető, ami az ingatlanvásárlás és a műszaki ellenőrzés - költségkorlátok miatt 

felmerülő, elszámolható költségen felüli - többletköltsége. A Dombó-Land Kft. 
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esetében a ténylegesen vállalandó önerő összege 1.242.614,- Ft marad, ami a 

tervezések támogatási összegen felüli többlete. 

 

Dombóvár Város Önkormányzata esetében javaslom, hogy az önerő jelenlegi összege 

(bruttó 36.695.282,- Ft) az önkormányzat 2021. évi költségvetés terhére kerüljön 

jóváhagyásra. 

 

VI. Határozati javaslat 

a „Mászlony – oázis az agrársivatagban” című projekthez kapcsolódó önerő 

biztosításáról szóló 239/2019. (VII. 18.) Kt. határozat módosításáról 

 

1. 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 239/2019. (VII. 18.) Kt. határozat 1. pontját 

módosítja, miszerint a határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„1. Dombóvár Város Önkormányzata a TOP-4.3.1-15 „Leromlott városi területek 

rehabilitációja” elnevezésű felhívásra benyújtott TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 

azonosító számú, „Mászlony – oázis az agrársivatagban” című projektje kapcsán 

az 1. mérföldkőre elkészített tervezői költségbecslés szerint önerő biztosítását 

vállalja az alábbiak szerint: 

 

- A projekt teljes költségvetése: 125.918.291,- Ft 

- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 87.980.395,- Ft 

 

Dombóvár Város Önkormányzata vállalja, hogy a projekt költségvetése alapján a 

Dombóvár Város Önkormányzatánál jelentkező többletkiadás összegét, bruttó 

36.695.282,- Ft-ot az önkormányzat 2021. évi költségvetésének terhére önerő 

vállalásként biztosítja a projekt megvalósítása céljából. 

 

Dombóvár Város Önkormányzata a projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárások 

lefolytatását követően többlett támogatásra igényt nyújt be a támogató felé, az 

igény elfogadásától függően kerül felülvizsgálatra a szükséges önerő összege.” 

 

2. Dombóvár Város Polgármestere megteszi az intézkedéseket az önerő 

módosításával összefüggésben az érintettek tájékoztatására. 

 

Határidő: 2021. február 15. – a projektben érintettek tájékoztatására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda  
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A Dombóvári ESZI által használt kisáruszállító jármű értékesítése  
 

Dombóvár Város Önkormányzata 2017-ben – részben az 1,5 millió Ft-os MFB-ÖIP 

hitelkeretből – 1,9 millió Ft értékben kisáruszállító járművet (Opel Vivaro 2.0  CDTI) 

szerzett be, melyet a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény 

használatába adott az üzembentartói jog átruházásával a szociális étkeztetés 

ellátáshoz.  

 

A gépkocsi az elmúlt év végén elromlott. Egy márkafüggetlen dombóvári autószervíz 

tájékoztatása szerint a gépjárművet vezérműtengely szinkronszög hibával vontatták a 

telephelyükre, de a hibakód olvasás és az önindítózás alatt hallható kompresszió 

hiányra való tekintettel a további mechanikus bontást nem kezdték meg, mivel a 

későbbi javításában sajnos nem tudnak segíteni. Nagy valószínűséggel a vezérműlánc 

átugorhatott, így további motorkárok is keletkezhettek. 

 

A 2009-es gyártási évű gépjármű nyilvántartási értéke nettó 587.176,- Ft, de a komoly 

motorhibára tekintettel a javíttatási költség tetemes lenne, így az értékesítése javasolt 

a műszaki állapotának megfelelő, inkább jelképesnek titulálható vételáron. 

 

A vagyonrendelet szerint az 1 millió Ft piaci értéket meg nem haladó ingó 

vagyontárgy elidegenítése, használatba adása és hasznosítása esetén nem szükséges 

versenyeztetés. A járműre a jelen állapotában is lenne érdeklődő, így javasolt az 

eladásáról rendelkezni, mivel az önkormányzati feladatellátásba való fenntartása 

aránytalanul nagy kiadást jelentene. 

 

VII. Határozati javaslat 

javításra szoruló állapotban lévő önkormányzati tulajdonú gépjármű 

értékesítéséről 

 

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 hozzájárul a Dombóvár Város Önkormányzata 

tulajdonát képező, motorhiba miatt javításra szoruló Opel Vivaro típusú kisáruszállító 

gépjármű értékesítéséhez versenyeztetés nélkül és a műszaki állapotára tekintettel 

meghatározott vételár ellenében. 

 

Az értékesítéssel összefüggő jognyilatkozatokat Dombóvár Város Polgármestere teszi 

meg. 
 

Határidő: 2021. február 15. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős:  Pénzügyi Iroda 

 

Pintér Szilárd 

 polgármester 


