
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. március 23-án 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. március 31. 

 

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. március 15-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

375/2016. (IX. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2017. augusztus 31. 

Hosszabbítva: 2017. december 31., 2018. június 30., 2018. december 31., 2019. 

június 30., 2019. december 31., 2020. június 30., 2021. február 28. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda, Városüzemeltetési Iroda 

Feladat:  

Az önkormányzati vagyont használó helyi önkormányzati költségvetési szervekkel 

vagyonhasználati megállapodás megkötéséről és az Ovi-Foci Pálya üzemeltetéséről. 

Végrehajtás: 

Indokolt az intézményi vagyonhasználat jogi keretének felülvizsgálta, ezért javaslom 

a döntés visszavonását. 

 

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

Hosszabbítva: 2020. június 30., 2020. október 31., 2020. december 31., 2021. február 

28. 

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 szerződésmódosítás aláírása az önkormányzat részéről megtörtént. 

 

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

megállapodások aláírására 

Hosszabbítva: 2020. október 31., 2020. december 31., 2021. február 28. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat:  

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet és a hozzárendelt költségvetési 

szervek között a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó 

megállapodások jóváhagyása. 

Végrehajtás: 

A megállapodások jóváhagyása megtörtént. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

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

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

Hosszabbítva: 2021. február 28. 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

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: 



 

 

 3  

A projekt költségvetése alapján a Dombóvár Város Önkormányzatánál jelentkező 

többletkiadás összegét, bruttó 22.188.436,- Ft-ot az önkormányzat a 2021. évi 

költségvetésében biztosította. Az önerőről, valamint a megvalósítási helyszínek 

pontosításáról szóló nyilatkozatok megküldésre kerültek a közreműködő szervezet 

felé. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 127/2020. (XII. 18.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. január 31. 

Hosszabbítva: 2021. február 28. 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

A Farkas Attila Uszoda igénybevételét biztosító szerződés aláírása a Dombóvári 

Sportiskola Egyesülettel. 

Végrehajtás: 

A Dombóvári Sportiskola Egyesület számára 2021. december 31. napjáig a Farkas 

Attila Uszoda igénybevételét biztosító szerződés még nem került aláírásra, ezért 

kérem a határidő meghosszabbítását 2021. március 31-ig. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 14/2021. (I. 29.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. január 31. – a támogatási szerződés megkötésére 

Hosszabbítva: 2021. február 28. 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

A sporttámogatási előleg biztosítására irányuló támogatási szerződés megkötése a 

Dombóvári Labdarúgó Klub sportszervezettel. 

Végrehajtás: 

A Dombóvári Labdarúgó Klub 100.000,- Ft összegű sporttámogatásáról szóló 

szerződés megkötésre került, a sportszervezet 2021. évi sporttámogatása terhére 

előlegként meghatározott összeget kifizette az önkormányzat. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 18/2021. (I. 29.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. február 28. – a beszerzési eljárás megindítására 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda, Dombóvári Százszorszép Óvoda és 

Bölcsőde 

Feladat: 

Az új bölcsődei csoport indításával összefüggő további beruházásokhoz kapcsolódó 

beszerzési eljárások megindítása. 

Végrehajtás: 

A beszerzési eljárás eredménytelenül zárult, mivel nem nyújtottak be ajánlatot. Az 

időközben megnyílt pályázati lehetőséggel élve bővített műszaki tartalommal 

szeretnénk a beruházást megvalósítani. 
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Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 19/2021. (I. 29.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. március 1. – a munkavállalók értesítésére és 

nyilatkoztatására 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda  

Feladat: 

Dombóvár Város Polgármestere és a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 

dolgozóinak tájékoztatása a 2021. évi cafetéria keret összegéről, továbbá a dolgozók 

nyilatkoztatása a keretösszeg felhasználásáról. 

Végrehajtás: 

A tájékoztatás megtörtént. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 20/2021. (I. 29.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. március 1. - a munkavállalók értesítésére és 

nyilatkoztatására 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat: 

A Dombóvár Város Önkormányzatánál közvetlenül foglalkoztatott munkavállalók 

tájékoztatása a 2021. évi cafetéria-juttatás keretösszegéről, illetve a nyilatkoztatásuk 

annak felhasználásáról. 

Végrehajtás: 

A tájékoztatás megtörtént. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 28/2021. (II. 9.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. február 15. – az eljárás megindítására 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat: 

A szabadpiaci villamos energia beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás 

megindításával összefüggő intézkedések megtétele. 

Végrehajtás: 

Az ajánlati felhívás a Közbeszerzési Értesítő 2021. február 22-i 36. számának 

2951/2020 hirdetményeként megjelent, ezzel a közbeszerzési eljárás megindult. Az 

ajánlattételi határidő 2021. március 4-én járt le, hat ajánlattevő nyújtott be ajánlatot, 

mindegyik mindkét ajánlati részre. Az eljárás eredményéről a döntés március 18-án 

megszületett. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 31/2021. (II. 15.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. február 16.  

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A 2021. január 31-éig leadott vagyonnyilatkozatok nyilvántartás szerinti sorszámmal 

ellátott borítékba helyezése, valamint a nyilvános vagyonnyilatkozatok digitális 
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másolatának közzététele az önkormányzat honlapján az ehhez hozzájáruló képviselők 

tekintetében. 

Végrehajtás: 

A szükséges intézkedések megtörténtek. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 33/2021. (II. 15.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. február 16. – a saját erő biztosításáról szóló nyilatkozat 

benyújtására a közreműködő szervezethez  

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

A TOP-3.2.1-16-TLI-2018-00020 azonosító számú, a „Városháza épületének 

energetikai korszerűsítése Dombóváron” című pályázathoz kapcsolódóan a saját erő 

biztosításáról szóló nyilatkozat benyújtása a közreműködő szervezethez. 

Végrehajtás: 

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének terhére a 23.575.505,- Ft összegű saját 

erő biztosításáról szóló nyilatkozat benyújtásra került a közreműködő szervezet felé. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 34/2021. (II. 18.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. február 19.  

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

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

Akcióterületi Rehabilitáció a Kakasdomb-Erzsébet utcai szegregációval 

veszélyeztetett területeken” című projekt kapcsán az érintettek tájékoztatása a 

projekthez kapcsolódóan vállalt önerő összegének változásáról. 

Végrehajtás: 

Az 1.940.300,- Ft összegű többletkiadásról az önkormányzat értesítette a projektben 

résztvevőket, a fedezet átmenetileg elkülönítésre került az önkormányzat saját forrásai 

terhére. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 35/2021. (II. 18.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. február 19. – a Dombó-Land Kft. tájékoztatására 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

A Dombó-Land Kft. tájékoztatása arról, hogy a TOP-4.3.1-15-TLI-2016-00004 

azonosító számú, „DARK-Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-

Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területeken” elnevezésű projekt kapcsán 

a Kft.-t terhelő és részére pótbefizetésként már biztosított önrész összege 6.063.000,- 

Ft-ra módosult. 

Végrehajtás: 

A Dombó-Land Kft. tájékoztatása a határozatban elfogadott nettó 6.063.000,- Ft-ra 

módosított önrész összegéről megtörtént. 
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Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 36/2021. (II. 21.) határozata:  

Végrehajtási határidő: azonnal – a szükséges értesítésekre és jelentésekre  

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde ideiglenes zárva tartásának 

elrendelésével összefüggő értesítések és jelentések megtétele. 

Végrehajtás: 

A szülőket a bölcsőde tájékoztatta, a jelentési rendszerben rögzítésre került az 

időszakos leállás. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 39/2021. (II. 26.) határozata:  

Végrehajtási határidő: azonnal – a Dombóvári Rendőrkapitányság tájékoztatására 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda  

Feladat: 

A Dombóvári Rendőrkapitányság tájékoztatása Tarácsky Ákos r. főtörzsőrmester 

gunarasi körzeti megbízottként való kinevezésének támogatásáról. 

Végrehajtás: 

A tájékoztatás megtörtént. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 41/2021. (II. 26.) határozata:  

Végrehajtási határidő: azonnal – a szükséges értesítésekre és jelentésekre 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje ideiglenes zárva tartásának 

meghosszabbításához kapcsolódó értesítések és jelentések megtétele. 

Végrehajtás: 

A szülőket a bölcsőde tájékoztatta, a jelentési rendszerben rögzítésre került az 

időszakos leállás. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 43/2021. (II. 26.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. március 1. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda, Integrált Önkormányzati Szolgálató 

Szervezet 

Feladat: 

A Dombóvár Város Önkormányzata foglalkoztatásában álló védőnők – 

közalkalmazotti jogviszonyának átalakulása miatti – 2021. március 1-től hatályos 

egészségügyi szolgálati munkaszerződésének aláírása. 

Végrehajtás: 

A szerződéseket aláírásommal láttam el. 
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Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 57/2021. (II. 26.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. március 1. – a pályázati felhívás közzétételére  

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

A 2021. évi sporttámogatási keret felosztására irányuló pályázati felhívás, valamint a 

támogatás igényléséhez szükséges pályázati adatlap közzététele. 

Végrehajtás: 

A 2021. évi sporttámogatási keretből történő támogatásigénylés feltételeit tartalmazó 

pályázati felhívás, valamint az ehhez szükséges adatlap a város honlapján – 

www.dombovar.hu – megtalálható, továbbá a sportszervezetek e-mail útján is 

tájékoztatást kaptak a felhívásról. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 67/2021. (II. 26.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. március 12. – a pályázat benyújtására 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat: 

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2021. évi támogatására 

irányuló pályázat benyújtása a határozat szerinti útfelújítások megvalósítása 

érdekében. 

Végrehajtás: 

A pályázat benyújtásra került. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 71/2021. (II. 26.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. március 5. – a Dombóvári Kulturális Szolgáltató 

Központ tájékoztatására 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

A Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ tájékoztatása a szervezeti egységei – 

Tinódi Művelődési Ház, Földi István Könyvtár, Dombóvári Helytörténeti 

Gyűjtemény – 2021. évi munkatervének elfogadásáról. 

Végrehajtás: 

A Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ a 2021. évi munkatervének 

elfogadásáról szóló határozatot megkapta. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 72/2021. (II. 26.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. március 5. – a Dombóvári Kulturális Szolgáltató 

Központ tájékoztatására 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

A Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ tájékoztatása a Tinódi Művelődési Ház 

– mint közművelődési alapszolgáltatásokat biztosító szervezeti egység – használati 

szabályzatának elfogadásáról. 

http://www.dombovar.hu/
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Végrehajtás: 

A Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ tájékoztatása a Tinódi Művelődési Ház 

használati szabályzatának elfogadásáról megtörtént. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 81/2021. (II. 26.) határozata:  

Végrehajtási határidő: a döntést követő három munkanapon belül az eredményről 

való tájékoztatás tekintetében 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat: 

A Rozsusa-Bau Kft. tájékoztatása a mászlonyi infrastrukturális városrehabilitációs 

projekt magasépítési munkáinak kivitelezésére lefolytatott közbeszerzési eljárás 

eredményéről. 

Végrehajtás: 

Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzést a lebonyolító 2021. március 1-jén kiküldte 

az EKR-ben. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 82/2021. (III. 5.) határozata:  

Végrehajtási határidő: azonnal – a szükséges értesítésekre és jelentésekre 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje ideiglenes zárva tartásának 

ismételt meghosszabbításához kapcsolódó értesítések és jelentések megtétele. 

Végrehajtás: 

A szülőket a bölcsőde tájékoztatta, a jelentési rendszerben is rögzítésre került az 

időszakos leállás. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 83/2021. (III. 8.) határozata:  

Végrehajtási határidő: azonnal – a felmondás közlésére;  

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatása a Dombóvár, 

Szabadság u. 4. szám alatti ingatlan (Roma Ház) önkormányzati tulajdonban álló 

részére vonatkozó használati szerződés rendkívüli felmondásáról. 

Végrehajtás: 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke részére 2021. március 10. 

napján megküldésre került a Szabadság utca 4. szám alatti ingatlan önkormányzati 

tulajdonú részére vonatkozó használati szerződés felmondásáról szóló tájékoztató 

levél. 
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A POLGÁRMESTER ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT 

DÖNTÉSEI 

(2021. február) 

 

 

Szociális ügyekben 
 

 

Települési támogatás: 

 

- Rendkívüli élethelyzetre/természetbeni megállapítás  - 

Elutasítás        - 

- Rendkívüli élethelyzetre/ pénzbeli megállapítás   66 

Elutasítás        - 

- Gyermek születésének támogatása    5  

- Temetési segély       10 

- Lakásfenntartás támogatás      13 

- Eü. prevenciót és rehabilitációt szolgáló gyógyúszás  - 

- Eü. prevenciót szolgáló védőoltások költs. megtérítése  - 

- Költségeinek támogatása 

- Iskolakezdési támogatás      - 

- Közjegyzői okiratba foglalásának támogatása   - 

- Utazási támogatás       1 

- Krízishelyzeti támogatás      - 

 

 

Lakásügyekben: 

 

- Bérlőkijelölés       3 

- Lakásszerződés hosszabbítás     5 

- Szociális bérlakás igény nyilvántartásba vétel   4 

- Eljárás megszüntetése      3 

- Elutasítás        11 

 



 

 

 10  

  Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

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

 

- Nagy Sándor tervező kérésére a Garay u. 11. szám alatti ingatlan ivóvíz 

bekötésének tervezési és engedélyezései munkálataihoz kért és kapott 

hozzájárulást a 6387 hrsz.-ú, közterületként nyilvántartott ingatlanra vonatkozóan.  

 

- Az SMHV Energetika Kft. a Dombóvár, Bartók Béla u. 41. szám alatti ingatlan 

villamos energiával való ellátásának munkálataihoz kapott hozzájárulást a 2045 

és a 2046 hrsz.-ú, kivett közterület megnevezésű ingatlanok kapcsán. 

 

- A Kapos-Projekt-Vill Kft. a Dombóvár, Kodály Zoltán utca 22. és az V. u. 45. 

szám alatti ingatlan villamos energiával való ellátásának munkálataihoz kapott 

hozzájárulást a 3495/3 és a 3496/3 hrsz.-on kivett magánútként, valamint a 3594 

hrsz.-on kivett közterületként nyilvántartott ingatlanok kapcsán. 

 

- Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. tervezője az Ady Endre u. 36., a Rákóczi 

u. 26., a Teleki u. 43. és 49. szám alatti ingatlanokkal kapcsolatban kért és kapott 

tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást a földgázbekötés tervezési 

munkálataihoz a 605 és a 2228/3 hrsz.-ú kivett közterületként, valamint a 2229 

hrsz.-on kivett járdaként nyilvántartott ingatlanok kapcsán. 

 

 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

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

 

A dombóvári 6410/2 hrsz.-ú ingatlant terhelő beépítési kötelezettség biztosítására, az 

önkormányzat javára szóló elidegenítési és terhelési tilalom, valamint a 2508/1 hrsz. 

került törlésre. 

 

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 2508/1 hrsz.-ú (természetben Dombóvár, Gyöngyvirág krt. 29. számú) ingatlanra 

Dombóvár Város Önkormányzata javára 400.000,- Ft és járulékai erejéig bejegyzett 

jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásból való törléséhez lett hozzájárulás kiadva, mivel a 

kölcsön visszafizetésre került.   

 

 

Jogok törléséhez tulajdonosi hozzájárulás megadása: 

- 
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A JEGYZŐ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEI 

(2021. február) 

 

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 

(2021. február) 

 

A Bizottságok a veszélyhelyzetre tekintettel február hónapban nem tartottak ülést. 
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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) 49/2020. (II. 28.), 86/2020. (VI. 30.) Kt. határozat, illetve 

b) a veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 99/2020. 

(XII. 4.), 14/2021. (I. 29.), 18/2021. (I. 29.), 19/2021. (I. 29.), 20/2021. (I. 29.), 

28/2021. (II. 9.), 31/2021. (II. 15.), 33/2021. (II. 15.), 34/2021. (II. 18.), 

35/2021. (II. 18.), 36/2021. (II. 21.), 39/2021. (II. 26.), 41/2021. (II. 26.), 

43/2021. (II. 26.), 57/2021. (II. 26.), 67/2021. (II. 26.), 71/2021. (II. 26.), 

72/2021. (II. 26.), 81/2021. (II. 26.), 82/2021. (III. 5.), 83/2021. (III. 8.) 

polgármesteri határozat végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben 

2021. februárjában hozott döntésekről. 

 

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

végrehajtási határidejét a következők szerint meghosszabbítja: 

 

a) 2021. március 31-ig: 127/2020. (XII. 18.) polgármesteri határozat, 

 

3. a 375/2016. (IX. 29.) Kt. határozatot visszavonja. 
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Döntést igénylő, kisebb jelentőségű ügyek 

 

A Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, illetve a Dombóvári 

József Attila Általános Iskola átszervezésének véleményezése 

 

A Tamási Tankerületi Központ kéri az önkormányzat véleményét és támogatását a 

Dombóvári József Attila Általános Iskola, illetve a Dombóvári Belvárosi Általános és 

Alapfokú Művészeti Iskola Alapfokú Művészeti Iskolájának kisebb átszervezése 

kapcsán. A tervezett intézkedések a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvényben foglaltak szerint intézményátszervezésnek minősülnek. A köznevelésről 

szóló törvény értelmében a fenntartó köteles a köznevelési intézmény átszervezésével 

összefüggő döntése előtt beszerezni a vagyonkezelésében lévő ingatlan tulajdonos 

önkormányzatának véleményét. 

 

A Tamási Tankerületi Központ a Dombóvári József Attila Általános Iskola alapító 

okiratát kívánja módosítani, ami az iskola székhelyén (Dombóvár, Fő u. 42-44.) az 

egész napos iskola felvételét jelenti az 1-4. évfolyamon. Az intézmény szakmai 

alapdokumentumában az egész napos iskolai képzés nem szerepel, de az intézmény 

2021. szeptember 1-jétől ellátná a feladatot, melyhez a személyi és tárgyi feltétel 

rendelkezésre áll.  

 

A Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Alapfokú Művészeti 

Iskolája átszervezési koncepciója abban áll, hogy egy új telephely létesülne a 

Kaposszekcsői Általános Iskolában (Kaposszekcső, Táncsics u. 22.) az alapfokú 

művészeti oktatás ellátására. Az új telephelyen fafúvós, rézfúvós, vonós, billentyűs, 

akkordikus, kamarazene, zeneismeret tanszak indulna 12 évfolyamon. A felvehető 

maximális létszám 40 fő lenne. 

 

II. Határozati javaslat 

a Dombóvári József Attila Általános Iskola átszervezésének véleményezéséről 

 

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 nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

83. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt véleményezési jogkörében eljárva a 

Dombóvári József Attila Általános Iskola tervezett átszervezését – miszerint a 

köznevelési intézmény szakmai alapdokumentumában feltüntetésre kerül az egész 

napos iskola felvétele az 1-4. évfolyamon – támogatja. 

 

Dombóvár Város Polgármestere intézkedik a Tamási Tankerületi Központ 

tájékoztatása érdekében. 

 

Határidő: 2021. április 1. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
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III. Határozati javaslat 

a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Alapfokú 

Művészeti Iskolája átszervezésének véleményezéséről 

 

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 nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

83. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt véleményezési jogkörében eljárva a 

Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Alapfokú Művészeti 

Iskolája tervezett átszervezését – miszerint új telephelyet létesít a Kaposszekcsői 

Általános Iskolában (Kaposszekcső, Táncsics utca 22.) az alapfokú művészeti oktatás 

ellátására – támogatja. 

 

Dombóvár Város Polgármestere intézkedik a Tamási Tankerületi Központ 

tájékoztatása érdekében. 

 

Határidő: 2021. április 1. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
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Az önkormányzati fenntartású óvodák beiskolázási tervének jóváhagyása 

 

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 

22.) Korm. rendelet szerint a nevelési-oktatási intézmény vezetője a pedagógiai 

program figyelembevételével középtávú, öt évre szóló továbbképzési programot 

készít. A továbbképzési programot a nevelőtestület véleményének kikérését követően 

a fenntartó fogadja el. A továbbképzési időszak a program elfogadását követő év 

szeptember hónap első napján kezdődik, és az ötödik év augusztus hónap utolsó 

munkanapján fejeződik be. A továbbképzési program felülvizsgálatára a fenntartóval 

egyeztetve évente egy alkalommal kerülhet sor. A továbbképzési program 

végrehajtására nevelési évenként beiskolázási terv készül. 

 

A nevelési-oktatási intézmény vezetője a továbbképzési program végrehajtására egy 

nevelési, tanítási évre szóló beiskolázási tervet készít. A beiskolázási tervet a 

köznevelési intézmény vezetője - a szakmai munkaközösség, szakmai munkaközösség 

hiányában az azonos munkakörben foglalkoztatottak és a távollévők helyettesítésénél 

figyelembe vehetők közreműködésével - dolgozza ki. A beiskolázási tervet - a 

továbbképzési időszakban - minden év március 15-éig kell elkészíteni egy nevelési, 

tanítási évre. 

 

A beiskolázási terv tartalmazza azoknak a nevét, munkakörét, akiknek a részvételét 

betervezték, a továbbképzés megjelölését, a várható kezdő és befejező időpontját, a 

várható távollét idejét, a helyettesítés rendjét. A beiskolázási tervbe az vehető fel, aki 

továbbképzésre kötelezett, vagy írásban kérte felvételét, és megfelel a továbbképzés 

felvételi (részvételi) követelményének. 

 

Mindkét önkormányzati óvoda tekintetében a továbbképzési program 2023. augusztus 

31-ig érvényes, a következő nevelési évre szóló beiskolázási tervet erre figyelemmel 

készítették el az óvodavezetők. 

 

IV. Határozati javaslat 

 az önkormányzati fenntartású óvodák 2021/2022. nevelési évre vonatkozó 

beiskolázási tervének jóváhagyásáról 

 

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 Humán Bizottság átruházott hatáskörét magához 

vonva – a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde, illetve a Dombóvári 

Szivárvány Óvoda tekintetében a 2023. augusztus 31-ig szóló továbbképzési program 

végrehajtására a 2021/2022. nevelési évre vonatkozó beiskolázási tervet megismerte 

és az abban foglaltakkal egyetért. 
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A Dombóvári Szivárvány Óvoda tanuszodájában működő vízforgató berendezés 

cseréje 

 

A Dombóvári Szivárvány Óvoda székhelyén is működik a tanuszoda, mely jelentős 

pluszszolgáltatással járul hozzá a nevelési feladatok ellátásához. Február közepén a 

szokásos karbantartás során kiderült, hogy az egyik vízforgató szivattyú nem 

működik, és a másik is rossz állapotú, a javítás sajnos már nem megoldható. A 

medencéből a vizet leeresztették, a rendkívüli szünetben nincs igénybevétel. 

 

A csere kapcsán az intézményvezető kért árajánlatot, a szivattyúkon kívül indokolt a 

csatlakozó csőrendszer megújítása is, valamint fordulatszabályozó beépítése. Az 

előzetes árajánlat szerint a beruházás bruttó értéke eléri 2,4 millió Ft-ot, amelyre az 

intézmény költségvetésében jelenleg nincs forrás, ezért szükséges rendelkezni a 

fedezetről. A kivitelező kiválasztására beszerzési eljárást kell lefolytatni. 

 

V. Határozati javaslat 

 a Dombóvári Szivárvány Óvoda tanuszodájába új vízforgató berendezés 

beépítéséről 

 

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 jóváhagyja, hogy a Dombóvári Szivárvány Óvoda 

tanuszodájában a vízforgatást biztosító új eszközök kerüljenek beépítésre, melyre az 

önkormányzat a szükséges fedezetet az intézmény részére biztosítja 2,4 millió Ft 

keretösszeggel. 

 

Határidő: 2021. április 15. – a beszerzési eljárás megindítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

                                        Dombóvári Szivárvány Óvoda 
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A térségi szabadidő- és sportcentrum létrehozásáról szóló, a veszélyhelyzetben 

képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 131/2020. (XII. 18.) határozat 

módosítása 

 

2020. decemberében döntöttem arról, hogy induljanak meg az állami támogatásból 

megvalósuló többfunkciós térségi szabadidő -és sportcentrum, valamint a centrumhoz 

tartozó parkoló előkészületi munkái. Ahhoz azonban, hogy a beruházás minél 

gyorsabban és gördülékenyebben elindulhasson, szükséges az akkor megszületett 

döntés módosítása. 

 

VI. Határozati javaslat 

a térségi szabadidő- és sportcentrum létrehozásáról szóló, a veszélyhelyzetben 

képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 131/2020. (XII. 18.) határozat 

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 a veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört 

gyakorolva hozott 131/2020. (XII. 18.) határozatát 3. pontját módosítja, miszerint a 

„Térségi Sport- és Szabadidőcentrum engedélyezési tervének elkészítése” szövegrész 

helyébe a „Térségi Sport- és Szabadidőcentrum engedélyezési- és kiviteli tervének 

elkészítése” szövegrész lép. 
 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 


