
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. április 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. április 30. 

 

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. április 15-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

1/2019. (I. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. január 30. – a 

közbeszerzési eljárások megindítására 

Hosszabbítva: 2019. március 31., 2019. május 31., 2019. július 31., 2019. október 

31., 2020. január 31., 2020. április 30., 2020. június 30., 2021. március 31. 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda, Jegyző 

Feladat:  

„A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” elnevezésű projekthez 

kacsolódó közbeszerzési eljárások megindítása magasépítési és mélyépítési jellegű 

beruházások megvalósítására. 

Végrehajtás: 

A mélyépítésre lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, az ajánlatok 

elbírálásáról szóló összegzést a bonyolító kiküldte. A szerződéskötés folyamatban 

van. 

A magasépítés eljárása előkészítés alatt, a műszaki tartalom módosulása miatt a 

dokumentáció átdolgozandó. Erre tekintettel a határozat végrehajtásának határidejét 

javaslom 2021. április 30-ig meghosszabbítani. 

 

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

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

március 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 szerződés előkészítése folyamatban van, javaslom a határidő meghosszabbítását 

2021. december 31-ig. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 2/2020. (III. 27.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. április 15. – a végrehajtáshoz kapcsolódó 

jognyilatkozatok és intézkedések megtételére 

Hosszabbítva: 2020. május 15., 2020. június 30., 2020. október 31., 2021. január 31., 

2021. március 31. 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat: 

A Dombóvári Vízmű Kft. társasági szerződése – pótbefizetés lehetővé tételére 

irányuló – módosításának, elfogadása esetén pedig a pótbefizetés kezdeményezése a 

Vízmű Kft. taggyűlésén. 

Végrehajtás: 

A társaság többi tagjával történt egyeztetésre való tekintettel javaslom a határidő 

meghosszabbítást 2021. május 31-ig. 
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98/2020. (VII. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. augusztus 5. – a 

szükséges nyilatkozatok megtételére 

Hosszabbítva: 2020. november 30., 2021. március 31. 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat:  

A Szállásréti-tónál megvalósítani kívánt, a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark 

Program keretében létrejövő kültéri sportpark, illetve az önkormányzat 

kezdeményezésének jóváhagyása esetén futókör kialakításához szükséges 

intézkedések és jognyilatkozatok megtétele, a beruházáshoz kapcsolódó megállapodás 

megkötése.  

Végrehajtás: 

A beruházás kivitelezőjével, a BMSK Zrt.-vel a szerződés aláírásra került. A kültéri 

sportpark megvalósul, a futókör azonban egyelőre nem. 

 

106/2020. (VII. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal 

Hosszabbítva: 2020. november 30., 2021. január 30., 2021. március 31. 

Végrehajtásért felelős: Dombó-Média Kft. „v. a.”, Jegyző 

Feladat:  

A Dombó-Média Kft. „v. a.” végelszámolásának befejezése érdekében a 

végelszámoló által a cég törlésének kezdeményezése, azt követően a társaság 

iratainak átadása és vagyonának kiadása. 

Végrehajtás: 

A Kft. végelszámolása befejeződött, a cég törlése a cégnyilvántartásból megtörtént, 

iratanyagai átadásra kerültek az önkormányzat részére. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

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

Végrehajtási határidő: 2021. január 31. 

Hosszabbítva: 2021. február 28., 2021. március 31. 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

A Farkas Attila Uszoda igénybevételét biztosító szerződés aláírása a Dombóvári 

Sportiskola Egyesülettel. 

Végrehajtás: 

A szerződés aláírása a döntéshozatal időpontjáig megtörténik. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

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

Végrehajtási határidő: 2020. december 15. 

Hosszabbítva: 2021. március 31. 

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: 
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A jognyilatkozatok előkészítése folyamatban van, javaslom a határidő 

meghosszabbítását 2021. június 30-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., 2021. január 31., 2021. március 31. 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat: 

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

közbeszerzési eljárás megindításával összefüggő intézkedések megtétele. 

Végrehajtás: 

A versenyeztetést követően az engedélyezési és kiviteli tervek előkészítése 

folyamatban van, melynek teljesítési határideje július eleje. A közbeszerzési eljárás 

előkészítése és megindítása ezt követően válik lehetővé, ezért javaslom a határidő 

meghosszabbítását 2021. július 31-ig. 

 

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 

Hosszabbítva: 2021. március 31. 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda  

Feladat: 

A Dombóvári Zöldküllő Egyesülettel kötött támogatási szerződésektől való elállásról 

szóló jognyilatkozatok megtétele. 

Végrehajtás: 

A jognyilatkozatok előkészítése folyamatban van, javaslom a határidő 

meghosszabbítását 2021. június 30-ig. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

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

Végrehajtási határidő: 2021. január 15.  

Hosszabbítva: 2021. január 31., 2021. március 31. 

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

szerződéskötésre 

Hosszabbítva: 2021. március 31. 

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 szomszédos ingatlan tulajdonosának hozzájárulása még nem érkezett meg, ezért 

javaslom a határidő meghosszabbítását 2021. június 30-ig. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 1/2021. (I. 8.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. január 31. – a településrendezési eszközök 

módosításához kapcsolódó eljárás megindítására 

Hosszabbítva: 2021. március 31. 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat: 

A településrendezési eszközök módosításához kapcsolódó eljárás megindítása a 

Tüskei Ipari Parkhoz tartozó területek építési övezeteinek átsorolása érdekében. 

Végrehajtás: 

Az egyeztetési eljárás megindításra került. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 32/2021. (II. 15.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. március 31. – a pályázat benyújtására  

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

Pályázat benyújtása a Bölcsődei fejlesztési program című felhívásra, a pályázat 

előkészítése és megvalósítása érdekében együttműködési megállapodás aláírása a 

Magyar Bölcsődék Egyesületével. 

Végrehajtás: 

Az együttműködési megállapodás aláírásra, a szakértő kirendelésre került, aki április 

végén látogatást tesz a bölcsődében, és ezt követően írja le a fejlesztéssel kapcsolatos 

véleményét. A pályázat ezután – legkésőbb 2021. december 31. napjáig – lesz 

benyújtható. Javaslom a határidő meghosszabbítását 2021. május 31-ig. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 40/2021. (II. 26.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. március 16. – a szerződés aláírására 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

A Tinódi Ház Nonprofit Kft.-vel fennálló kölcsön rendezéséről és a Tinódi Házban 

kialakított kávézóhelyiségben található ingóságok (berendezés, eszközök) 

tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés aláírása. 
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Végrehajtás: 

A szerződés a felek által aláírásra került. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 42/2021. (II. 26.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. március 16. – a szükséges aláírások és intézkedések 

megtételére 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

1. A Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéjének – az új bölcsődei 

csoport indításával összefüggésben kezdeményezett – szolgáltatói nyilvántartásba 

bejegyzett adatai módosítására irányuló eljárás megszüntetésének 

kezdeményezése a további szükséges beruházásokra, valamint a Bölcsődei 

fejlesztési programra benyújtásra kerülő pályázatra tekintettel. 

2. A Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát módosító okirat 

aláírása. 

3. A Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje módosított szakmai 

programjának aláírása. 

Végrehajtás: 

A módosító okiratot és a módosított szakmai programot aláírtam, 

kezdeményezésemre a Tolna Megyei Kormányhivatal megszüntette a hatósági 

eljárást. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 45/2021. (II. 26.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. március 31. – a támogatási szerződések aláírására 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesülettel, a „Kapos” 

Alapítvánnyal, a Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar Közhasznú Egyesülettel, valamint 

a Dombóvári Polgárőr Egyesülettel a 2021. évi támogatásukról szóló támogatási 

szerződés aláírása. 

Végrehajtás: 

A szerződéskötések megtörténtek. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 47/2021. (II. 26.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. március 31. – a megállapodás aláírására 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal által a Kapos-menti Terület- és 

Vidékfejlesztési Társulás tekintetében végzett munkaszervezeti feladatok ellátásáról, 

valamint a Társulás által fizetett éves hozzájárulás összegéről szóló megállapodás 

aláírása. 

Végrehajtás: 
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A tervezet még egyeztetés alatt áll, javaslom a határidő meghosszabbítását 2021. 

május 31-ig. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 48/2021. (II. 26.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. március 31. – a megállapodás aláírására 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A tagdíjak és a tagdíjfizetés alapjául szolgáló lakosságszámok aktualizálása miatt a 

Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt társulási megállapodásának aláírása. 

Végrehajtás: 

A megállapodást aláírásommal láttam el. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 49/2021. (II. 26.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. március 31. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

1.: A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal által a Dombóvári Szociális és 

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás tekintetében végzett munkaszervezeti 

feladatok ellátásáról, valamint a Társulás által fizetett éves hozzájárulás összegéről 

szóló új megállapodás aláírása. 

2.: Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet és a Dombóvári Egyesített 

Humán Szolgáltató Intézmény között a gazdálkodási feladatok tekintetében a 

munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó, a díjazás kapcsán 

módosított megállapodás jóváhagyása. 

3.: Az 1. és a 2. pont szerinti megállapodással összefüggő, a Dombóvári Szociális és 

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás részéről szükséges döntések 

meghozatalára irányuló intézkedésék megtétele. 

Végrehajtás: 

A tervezetek még egyeztetés alatt állnak, javaslom a határidő meghosszabbítását 

2021. május 31-ig. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 50/2021. (II. 26.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. március 31. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásban résztvevő 

társult önkormányzatok által fizetett pénzügyi hozzájárulással összefüggő 

rendelkezések pontosítására irányuló módosítást tartalmazó, egységes szerkezetű 

társulási megállapodás aláírása. 

Végrehajtás: 

A tagönkormányzatok döntései még nem állnak teljesen rendelkezésre, ezért 

indítványozom a határidő meghosszabbítását 2021. május 31-ig. 
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Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 58/2021. (II. 26.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. március 31. – a támogatási szerződések aláírására 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

A Dombóvári Focisuli Egyesülettel, a PASZ Amatőr Sportegyesület Clubbal, 

valamint a Dombóvári Futball Clubbal a látvány-csapatsport támogatásból 

megvalósítani kívánt sportfejlesztési programjaik támogatására irányuló, a szükséges 

önrész biztosításáról szóló támogatási szerződések aláírása. 

Végrehajtás: 

A szerződések a felek által aláírásra kerültek. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 60/2021. (II. 26.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. március 20. – a pályázati felhívás közzétételére 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat: 

Az önkormányzat tulajdonában lévő, kaposszekcsői 552/17 hrsz.-ú, beépítetlen terület 

versenyeztetéssel történő értékesítésére vonatkozó pályázati felhívás közzététele. 

Végrehajtás: 

A pályázat közzététele megtörtént, azonban pályázat nem érkezett. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 61/2021. (II. 26.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. március 31. – az adásvételi szerződés megkötésére 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat: 

A Borsos Miklós utcában található, dombóvári 4598 hrsz.-ú, kivett közterület 

megnevezésű ingatlan közhasználaton kívüli területének telekegyesítéssel való 

értékesítésére irányuló adásvételi szerződés megkötése. 

Végrehajtás: 

A pályázat kiírása még nem történt meg, javaslom a határidő hosszabbítását 2021. 

június 30-ig. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 63/2021. (II. 26.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. április 15. – a bérleti szerződés megkötésére 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat: 

A Balatonfenyvesi Ifjúsági Táborhoz tartozó ingatlanok és ingóságok, valamint a 

vízfelület megközelítését biztosító víziállás bérbeadásáról szóló bérleti szerződés 

megkötése a BURGENDOMB Kft.-vel. 

Végrehajtás: 

A szerződés aláírása a döntéshozatal időpontjáig megtörténik. 
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Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 64/2021. (II. 26.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. március 31. – a tervezési szerződés aláírására;  

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat: 

Szerződéskötés a Dombóvár város településrendezési eszközeinek 

(településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) módosítására 

irányuló kezdeményezésekkel összefüggésben a jóváhagyott módosítási kérelmekhez 

kapcsolódó tervezési munkák elvégzésére az 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft.-

vel.  

Végrehajtás: 

A szerződés megkötésre került. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 66/2021. (II. 26.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. március 31. – a szerződéskötésre  

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat: 

A térfigyelő kamerarendszer 2021. évi bővítésének műszaki megvalósítására irányuló 

szerződés megkötése a rendszer jelenlegi üzemeltetőjével. 

Végrehajtás: 

A szerződés mindkét fél részéről aláírásra került, a teljesítés határideje 2021. június 

30-ában került meghatározásra. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 68/2021. (II. 26.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. március 31. 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

Az önkormányzat által működtetett városkártya-rendszerhez kapcsolódóan 

kedvezményt nyújtó gazdálkodó szervezetekkel kötött szerződések megszüntetése, 

valamint a kártyabirtokosok tájékoztatása a Dombóvár Kártya és vele járó 

jogosultságok megszüntetéséről. 

Végrehajtás: 

A kedvezményt nyújtó gazdálkodó szervezetekkel kötött szerződések megszüntetése 

és a kártyabirtokosok tájékoztatása folyamatban van, javaslom a határidő 

meghosszabbítását 2021. május 31-ig. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 69/2021. (II. 26.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. március 30. – a használati szerződések aláírására 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

Használati szerződés megkötése a Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvánnyal és az 

Országos Roma Felemelkedésért Misszióval a Dombóvár, Szabadság utca 4. szám 

alatti ingatlan egyes helyiségeinek térítésmentes használatára vonatkozóan, valamint a 
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Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal fennálló használati szerződés 

módosítása. 

Végrehajtás: 

A használati szerződés az Alapítvánnyal és a Misszióval aláírásra, a Roma 

Önkormányzattal a meglévő szerződés felmondásra került. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

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

Végrehajtási határidő: 2021. április 16. – az új használati szerződés megkötésére 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

A határozat szerinti feltételek, illetve erre irányuló igénye esetén a nemzetiségi 

feladatai ellátásához használati szerződés megkötése a Dombóvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal a Dombóvár, Szabadság u. 4. szám alatti ingatlan (Roma Ház) „B” 

épületrészében található helyiségekre vonatkozóan. 

Végrehajtás: 

A használati szerződés a felek által aláírásra került. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 84/2021. (III. 16.) határozata:  

Végrehajtási határidő: azonnal – az eredményről való tájékoztatás tekintetében 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat: 

Az ajánlattevők tájékoztatása a záporkárok helyreállítási munkáinak kivitelezésére 

lefolytatott beszerzés eredményéről. 

Végrehajtás: 

Az eredményhirdetés az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés kiküldésével 

megtörtént 2021. március 17-én. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 85/2021. (III. 16.) határozata:  

Végrehajtási határidő: azonnal – az eredményről való tájékoztatásra 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat: 

Az ajánlattevők tájékoztatása „A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok 

rehabilitációja” című projekt mélyépítési munkáinak elvégzésére irányuló 

közbeszerzési eljárás eredményéről. 

Végrehajtás: 

Az eredményhirdetés az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés EKR-ben való 

kiküldésével megtörtént 2021. március 17-én. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 86/2021. (III. 18.) határozata:  

Végrehajtási határidő: azonnal – az eredményről való tájékoztatás tekintetében 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat: 
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Az ajánlattevők tájékoztatása a villamosenergia beszerzésre lefolytatott közbeszerzési 

eljárás eredményéről. 

Végrehajtás: 

Az eredményhirdetés az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés EKR-ben való 

kiküldésével megtörtént a döntés napján. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 88/2021. (III. 31.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. április 1. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A Tamási Tankerületi Központ tájékoztatása a Dombóvári József Attila Általános 

Iskolát érintő átszervezéséről alkotott véleményről. 

Végrehajtás: 

A Tamási Tankerületi Központot tájékoztattam. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 89/2021. (III. 31.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. április 1. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A Tamási Tankerületi Központ tájékoztatása a Dombóvári Belvárosi Általános és 

Alapfokú Művészeti Iskola Alapfokú Művészeti Iskoláját érintő átszervezéséről 

alkotott véleményről. 

Végrehajtás: 

A Tamási Tankerületi Központot tájékoztattam. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 91/2021. (III. 31.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. április 15. – a beszerzési eljárás megindítására 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda, Dombóvári Szivárvány Óvoda 

Feladat: 

A Dombóvári Szivárvány Óvoda tanuszodájába új vízforgató beépítésére irányuló 

beszerzési eljárás megindítása. 

Végrehajtás: 

A meglévő vízforgató-szivattyú javíthatóságának vizsgálata miatt a határidő 

meghosszabbítása javasolt 2021. május 31-ig. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 95/2021. (III. 31.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. április 16. – a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Egyesület tájékoztatására 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület tájékoztatása a Gondviselés Háza Arany 

Sziget Idősek Otthona bővítésének támogatásáról. 
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Végrehajtás: 

A tájékoztatás megtörtént. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 96/2021. (III. 31.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. április 16. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

Az önkormányzati vagyonba tartozó VW Transporter típusú gépjármű értékesítése a 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére. 

Végrehajtás: 

Az adásvételi szerződést mindkét fél aláírta. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 98/2021. (III. 31.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. április 1. 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

Dombóvár Város Önkormányzata új arculati elemeinek bevezetése, az új elemek 

használatának megkezdése az önkormányzati kommunikáció során. 

Végrehajtás: 

Az új arculati elemek 2021. április elejétől használatban vannak. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 99/2021. (III. 31.) határozata:  

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

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

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

igénylésére szolgáló pályázati adatlap közzététele. 

Végrehajtás: 

A felhívás közzététele megtörtént, illetve elektronikus levélben kiküldésre került a 

Dombóvári Civil Szövetség tagjai részére. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 100/2021. (III. 31.) határozata:  

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

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

Támogatási szerződések megkötése a 2021. évi sporttámogatási keretből 

támogatásban részesülő dombóvári sportszervezetekkel.  

Végrehajtás: 

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

hatáskört gyakorolva hozott 101/2021. (III. 31.) határozata:  

Végrehajtási határidő: azonnal – a felmondás közlésére 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat: 

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra szóló 

közszolgáltatási szerződés felmondásának közlése a Régió 2007 Kft.-vel. 

Végrehajtás: 

A szerződés felmondása a szolgáltatóval közlésre került. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 102/2021. (III. 31.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. április 20. – a pályázati felhívás közzétételére 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat: 

A Köztársaság utcában található, 4637/2 hrsz. alatt felvett, önkormányzati tulajdonú 

ingatlan értékesítésére irányuló pályázati felhívás közzététele. 

Végrehajtás: 

A pályázati felhívás közzététele megtörtént. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 105/2021. (III. 31.) határozata:  

Végrehajtási határidő: azonnal – a terv közzétételére 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat: 

Az Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének közzététele. 

Végrehajtás: 

A 2021. évi közbeszerzési terv az EKR-ben és a www.dombovar.hu városi honlapon 

is közzétételre került, folyamatosan elérhető. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 107/2021. (III. 31.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. április 2. – a közlemény közzétételére 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

Az önkormányzat által fenntartott Dombóvári Százszorszép Óvodába és a Dombóvári 

Szivárvány Óvodába a 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozás módjáról 

és időpontjáról szóló közlemény megjelentetése. 

Végrehajtás: 

A közlemény közzétételre került. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 108/2021. (III. 31.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. április 5. – a pályázati felhívás közzétételére 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat: 

http://www.dombovar.hu/
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A helyi védelem alatt álló építészeti örökség felújítását szolgáló vissza nem térítendő 

önkormányzati támogatás igénylésére vonatkozó pályázati felhívás közzététele. 

Végrehajtás: 

A pályázati felhívás közzététele megtörtént. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 109/2021. (III. 31.) határozata:  

Végrehajtási határidő: azonnal – az eredményről való tájékoztatásra   

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” elnevezésű projekt magasépítési 

munkáinak elvégzésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről. 

Végrehajtás: 

Az eredményhirdetés az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés EKR-ben való 

kiküldésével megtörtént 2021. április 6-án. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 110/2021. (III. 31.) határozata:  

Végrehajtási határidő: azonnal – az eredményről való tájékoztatásra 

2021. április 12. – a költségnövekmény támogatása iránti kérelem benyújtására 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

Az ajánlattevők tájékoztatása a Dombóvári József Attila Általános Iskola épülete 

energetikai korszerűsítésének kivitelezésére lefolytatott közbeszerzési eljárás 

eredményéről, valamint a költségnövekmény támogatása iránti kérelem benyújtása az 

irányító hatóság felé. 

Végrehajtás: 

Az eredményhirdetés az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés EKR-ben való 

kiküldésével megtörtént 2021. április 1-jén, a kérelem benyújtására egyelőre nem 

került sor. Javaslom a határidő meghosszabbítását 2021. május 31-ig. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 111/2021. (III. 31.) határozata:  

Végrehajtási határidő: azonnal – a projektben érintettek tájékoztatására 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

A projektben érintettek tájékoztatása arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat a 

„Mászlony - oázis az agrársivatagban” című projekthez kapcsolódóan a közbeszerzési 

eljárások lefolytatását követően a hiányzó többletforrásra többlettámogatási kérelmet 

nyújt be az Irányító Hatóság felé. 

Végrehajtás: 

A projektkoordinátori feladatokat ellátó vállalkozás a feladatot elvégezte. 
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Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 112/2021. (III. 31.) határozata:  

Végrehajtási határidő: azonnal – a projektben érintettek tájékoztatására 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

A projektben érintettek tájékoztatása arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat „A 

dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátum rehabilitációja” című projekthez 

kapcsolódóan a hiányzó többletforrásra többlettámogatási kérelmet nyújt be az 

Irányító Hatóság felé. 

Végrehajtás: 

A projektkoordinátori feladatokat ellátó vállalkozás a feladatot elvégezte. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 113/2021. (III. 31.) határozata:  

Végrehajtási határidő: azonnal – a projektben érintettek tájékoztatására 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

A projektben érintettek tájékoztatása arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat a 

TOP-4.3.4-15 „Leromlott városi területek rehabilitációja” elnevezésű projektekhez 

kapcsolódóan a műszaki feladatok elvégzésével összefüggő, hiányzó többletforrásra 

többlettámogatási kérelmet nyújt be az Irányító Hatóság felé. 

Végrehajtás: 

A projektkoordinátori feladatokat ellátó vállalkozás a feladatot elvégezte. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 114/2021. (III. 31.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. április 1. – a saját erő biztosításáról szóló nyilatkozat 

benyújtására a közreműködő szervezethez 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

A további saját erő biztosításáról szóló nyilatkozat benyújtása a közreműködő 

szervezethez a „Városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron” című 

projekt kapcsán. 

Végrehajtás: 

A nyilatkozat benyújtásra került. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 115/2021. (III. 31.) határozata:  

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda, Integrált Önkormányzati Szolgáltató 

Szervezet 

Feladat: 

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet igazgatói beosztását betöltő 

Kovács Gyula magasabb vezetői megbízásának visszavonásával összefüggő 

munkajogi dokumentumok aláírása. 

Végrehajtás: 
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A dokumentumok aláírása megtörtént. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 116/2021. (III. 31.) határozata:  

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezetnél az igazgatói beosztás 

betöltésére irányuló pályázati felhívás közzététele. 

Végrehajtás: 

A felhívás közzétételre került. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 117/2021. (III. 31.) határozata:  

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

Kovács Zitának az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet vezetésével – az 

igazgatói beosztás betöltésével – való átmeneti megbízásával összefüggő munkajogi 

dokumentumok aláírása. 

Végrehajtás: 

Az aláírás megtörtént, a változás a törzskönyvi nyilvántartáson is átvezetésre került. 
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A POLGÁRMESTER ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT 

DÖNTÉSEI 

(2021. március) 

 

 

Szociális ügyekben 
 

 

Települési támogatás: 

 

- Rendkívüli élethelyzetre/természetbeni megállapítás  - 

Elutasítás        - 

- Rendkívüli élethelyzetre/ pénzbeli megállapítás   38 

Elutasítás        1 

- Gyermek születésének támogatása    4  

- Temetési segély       12 

- Lakásfenntartás támogatás      9 

- Eü. prevenciót és rehabilitációt szolgáló gyógyúszás  - 

- Eü. prevenciót szolgáló védőoltások költs. megtérítése  - 

- Költségeinek támogatása 

- Iskolakezdési támogatás      - 

- Közjegyzői okiratba foglalásának támogatása   - 

- Utazási támogatás       - 

- Krízishelyzeti támogatás      1 

 

 

Lakásügyekben: 

 

- Bérlőkijelölés       - 

- Lakásszerződés hosszabbítás     - 

- Szociális bérlakás igény nyilvántartásba vétel   - 

- Eljárás megszüntetése      - 

- Elutasítás        - 
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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 az önkormányzati tulajdonú Ujvári Kálmán 

Sporttelep (1414/31 hrsz.) öltözője szennyvízbekötésének tervezési és 

engedélyezései munkálataihoz kért és kapott hozzájárulást.   

 

- A Kapos-Projekt-Vill Kft. a Dombóvár, Delta utcai 4870/1 hrsz.-ú ingatlan 

villamos energiával való ellátásának munkálataihoz kapott hozzájárulást a 4869 

hrsz.-ú, kivett közterületként nyilvántartott ingatlanok kapcsán. 

 

- Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. tervezője a Vörösmarty u. 120., az 

Orgona u. 24., a Muskátli u. 7., az Erzsébet u. 103. és 130., a Dőry H. u. 12., a 

Búzavirág u. 2., a Vak Bottyán u. 9., a Szigligeti u. 6., a Móra F. u. 2., a Gagarin 

u. 73/b., a Csiky G. u. 22., a Gábor B. u. 62., a Fő u. 78., a Dózsa u. 25. és a 

Báthori u. 12. szám alatti ingatlanokkal kapcsolatban kért és kapott tulajdonosi és 

közútkezelői hozzájárulást a földgázbekötés tervezési munkálataihoz a 2167, a 

2441, a 2680, a 329/2, a 3817, a 2802, a 3886, a 3953, a 4018, a 4823, a 3980, a 

3270, a 3117, az 1676, az 1437 hrsz.-ú kivett közterületként, valamint a 329/1 és a 

329/3 hrsz.-ú, kivett járdaként nyilvántartott ingatlanok kapcsán. 

 

 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

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

 

- 

 

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 

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

 

- 

 

 

Jogok törléséhez tulajdonosi hozzájárulás megadása: 

- 
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A JEGYZŐ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEI 

(2021. március) 

 

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. március) 

 

A Bizottságok a veszélyhelyzetre tekintettel március hónapban nem tartottak ülést. 

 

 
TÁJÉKOZTATÁS  

 

Önerő biztosítása a május 1-jei programok lebonyolításához 

 

A 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet az 

Önkormányzat 2021. évi kiadásai között a 106. cím III. alcím (Dologi kiadások) 19. 

sorában tartalmazza a városi rendezvények lebonyolítására elkülönített összeget (15 

millió forint). 

 

A fennálló korlátozások miatt az önkormányzat az idei Munka ünnepe 

megünneplésére rendhagyó programokat tervez: 

- A délelőtt folyamán (9-12 óra között) Balaskó János vezetésével a Dombóvári 

Zenész Egyesület egy teherautón a várost körbejárva szórakoztatja az 

érdeklődőket. 

- Délután (17-21 óra között) RETRO KIVÁNSÁGMŰSOR-t vezet DJ 

SHABBA, szintén egy teherautón utazva, több helyszínen megállva. Az első 

50 telefonáló kívánságát teljesítik, valamint a szerencsés első 50 főnek az 

Önkormányzat ajándékkal kedveskedik. 

A programok lebonyolításához 500.000,- Ft biztosítása szükséges, mely a „Városi 

rendezvények” előirányzat terhére kerül kifizetésre.  
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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) 98/2020. (VII. 31.), 106/2020. (VII. 31.) Kt. határozat, illetve 

b) a veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 129/2020. 

(XII. 18.), 1/2021. (I. 8.), 40/2021. (II. 26.), 42/2021. (II. 26.), 45/2021. (II. 

26.), 48/2021. (II. 26.), 58/2021. (II. 26.), 60/2021. (II. 26.), 63/2021. (II. 26.), 

64/2021. (II. 26.), 66/2021. (II. 26.), 69/2021. (II. 26.), 83/2021. (III. 8.), 

84/2021. (III. 16.), 85/2021. (III. 16.), 86/2021. (III. 18.), 88/2021. (III. 31.), 

89/2021. (III. 31.), 95/2021. (III. 31.), 96/2021. (III. 31.), 98/2021. (III. 31.), 

99/2021. (III. 31.), 100/2021. (III. 31.), 101/2021. (III. 31.), P102/2021. (III. 

31.), 105/2021. (III. 31.), 107/2021. (III. 31.), 108/2021. (III. 31.), 109/2021. 

(III. 31.), 111/2021. (III. 31.), 112/2021. (III. 31.), 113/2021. (III. 31.), 

114/2021. (III. 31.), 115/2021. (III. 31.), 116/2021. (III. 31.), 117/2021. (III. 

31.),127/2020. (XII. 18.) polgármesteri határozat végrehajtásáról, valamint az 

átruházott hatáskörben 2021 márciusában hozott döntésekről. 

 

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

végrehajtási határidejét a következők szerint meghosszabbítja: 

 

a) 2021. április 30-ig: 1/2019. (I. 14.) Kt. határozat,  

b) 2021. május 31-ig: 2/2020. (III. 27.), 32/2021. (II. 15.), 47/2021. (II. 26.), 

49/2021. (II. 26.), 50/2021. (II. 26.), 68/2021. (II. 26.) polgármesteri határozat, 

110/2021. (III. 31.), 

c) 2021. június 30-ig: 151/2020. (X. 30.) Kt. határozat, 61/2021. (II. 26.), 

86/2020. (XI. 27.), 91/2021. (III. 31.), 113/2020. (XII. 18.) polgármesteri 

határozat, 

d) 2021. július 31-ig: 95/2020. (XI. 27.) polgármesteri határozat, 

e) 2021. december 31-ig: 48/2020. (II. 28.) Kt. határozat. 
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Döntést igénylő, kisebb jelentőségű ügyek 

 

A Dombóvári ESZI által nyújtott támogató szolgáltatás ellátásához új gépjármű 

beszerzésének támogatása 

 

A Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulást alkotó 

önkormányzatok egyik önként vállalt feladata a támogató szolgáltatás, melyet 

ténylegesen a Társulás költségvetési szerve, a Dombóvári Egyesített Humán 

Szolgáltató Intézmény biztosít. A szolgáltatás ellátási területe 2021. január 1-jétől a 

Dombóvári Járás valamennyi településére kiterjed, illetve 2018 óta Mágocsra is, 

vagyis túlnyúlik a megyehatáron. 

 

A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő 

ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint 

életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás 

biztosítása. A támogató szolgálat legalább egy gépjárművének alkalmasnak kell 

lennie kerekesszékes személy szállítására, rendelkeznie kell mobil rámpával vagy 

emelőszerkezettel, valamint 4+3 pontos biztonsági rögzítéssel. A Dombóvári 

Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény által a támogató szolgáltatás keretében 

használt Ford Transit típusú gépjármű gyártási éve 2005, a gépjármű üzembe 

helyezése óta több mint 360 ezer kilométert futott, elhasználódott és az elmúlt 

években többször javításra szorult. A dombóvári támogató szolgálat ezzel a járművel 

végzi a kezdetek (2005) óta a szállítást, vagyis immár 16 éve áll szolgálatban. A 

gépkocsi műszaki karbantartása évről-évre egyre több kiadással jár és a szolgáltatás 

nyújtásának folyamatosságát is bizonytalanná teszi. 

 

A fentiekre tekintettel a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás pályázatot nyújtott be „A támogató szolgáltatás keretében használandó új 

vagy használt gépjármű vásárlásának, a meglévő gépjárműpark bővítésének, 

cseréjének támogatása” (TAMAUTO2021) című pályázati felhívásra, melyet a 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet főigazgatója támogatásban részesített (a korábbi 

években is pályázott a Társulás, de nem járt sikerrel), így a Társulás 9 millió Ft állami 

támogatást fordíthat egy új kisbusz beszerzésére. A rendelkezésre álló árajánlat ezt 

meghaladja 1,7 millió Ft-tal, mivel a járművet fel kell szerelni rámpával és 

kerekesszékes rögzítéssel, napjainkban pedig az autógyártás nehézségekkel is 

küszködik (hiánycikké váltak elektronikai eszközök), ami miatt sajnos nincs lehetőség 

érdemi versenyeztetésre (a meglévő ajánlat szerint a becsült szállítási határidő kb. fél 

év).  

 

Javaslom, hogy a beszerzés fedezetét Dombóvár Város Önkormányzata biztosítsa a 

Társulás részére. 
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II. Határozati javaslat 

 a Dombóvári ESZI által biztosított támogató szolgáltatás nyújtásához új 

gépjármű beszerzésének támogatásáról 

 

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 támogatja, hogy a Dombóvári Egyesített Humán 

Szolgáltató Intézmény által biztosított támogató szolgáltatás ellátásához új gépjármű 

beszerzésére kerüljön sor, és ahhoz 1,7 millió Ft összegű forrást biztosít a Dombóvári 

Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás részére, ami a beszerzésre a 

TAMAUTO2021 című pályázati felhívásra benyújtott pályázat alapján elnyert állami 

támogatással együtt fedezetet biztosít. 

 

A forrás biztosításával összefüggő jognyilatkozat Dombóvár Város Polgármester teszi 

meg. 

 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
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A Szigeterdő melletti teniszpálya használati szerződésének meghosszabbítása 

 

A Képviselő-testület a 336/2014. (VIII. 28.) Kt. határozatban döntött arról, hogy a 

Dombóvár, Földvár utcában található, dombóvári 1882/2 helyrajzi számon felvett 

„egykori MÁV étkezde” ingatlan területén, a Szigeterdő mellett elhelyezkedő, 1.350 

m2 nagyságú teniszpályát a Dombóvári Tenisz Egyesület (továbbiakban: Egyesület) 

térítésmentes használatába adja – az érintett terület fenntartásával és karbantartásával 

kapcsolatos költségek Egyesület általi viselése mellett – 2014. szeptember 1. napjától 

2022. január 31. napjáig.  

 

Tekintettel arra, hogy a használatba adás időtartama hamarosan lejár és az Egyesület a 

meglévő feltételekkel továbbra is használni szeretné az ingatlant (illetve a kórház 

melletti teniszpályát visszaadja), valamint az ingatlan hasznosítását Dombóvár Város 

Önkormányzata más módon nem kívánja megvalósítani, ezért indokolt a használatra 

irányuló szerződés újabb 10 évre való meghosszabbítása 2031. április 30. napjáig.   

 

III. Határozati javaslat 

a Dombóvári Tenisz Egyesülettel a Szigeterdő melletti teniszpálya használatára 

fennálló szerződés meghosszabbításáról 

 

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 alábbiakról rendelkezik: 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzata a Dombóvár, Földvár utcában található, 

dombóvári 1882/2 hrsz. alatt felvett „volt MÁV étkezde” ingatlan területén, a 

Szigeterdő mellett elhelyezkedő, 1.350 m2 nagyságú teniszpálya térítésmentes 

használatát a Dombóvári Tenisz Egyesület számára – az érintett terület 

fenntartásával és karbantartásával kapcsolatos költségek Egyesület általi viselése 

mellett – 2031. április 30. napjáig biztosítja. 

 

2. Az Egyesülettel fennálló használati szerződés módosítását Dombóvár Város 

Polgármestere írja alá. 

 

Határidő: 2021. május 31. – a használati szerződés módosítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 
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A Buzánszky Jenő Sportkomplexum területén található öltöző használatba adásáról 

 

A PASZ Dombóvári Amatőr Sportegyesület (továbbiakban: Sportegyesület) a Tolna 

Megyei SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskola és Kollégiumhoz tartozó Buzánszky 

Jenő Sportkomplexum területén a műfüves pályához tartozó kültéri öltöző épületet 

felújítására támogatási kérelmet kíván benyújtani a Városi Civil Alapra. 

 

A pályázat benyújtásának egyik feltétele egy 5 évre szóló, térítésmentes használatot 

biztosító használati megállapodás megléte a Sportegyesület és Dombóvár Város 

Önkormányzata – mint az ingatlan tulajdonosa – között, ezért szükséges intézkedni 

ennek megkötése iránt. 

 

IV. Határozati javaslat 

a Buzánszky Jenő Sportkomplexum területén található műfüves pálya és külső 

öltöző épület térítésmentes használatának biztosításáról a PASZ Dombóvári 

Amatőr Sportegyesület részére 

 

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 alábbiakról rendelkezik: 

 

Dombóvár Város Önkormányzata a dombóvári 967/2 hrsz. alatt felvett, Dombóvár, 

Pannónia út 21. szám alatti ingatlanon található, a Tolna Megyei SZC Esterházy 

Miklós Szakképző Iskola és Kollégiumhoz tartozó Buzánszky Jenő Sportkomplexum 

műfüves pályája és kültéri öltöző épülete tekintetében 2021. május 1. napjától 2026. 

április 30. napjáig térítésmentes használatot biztosít a PASZ Dombóvári Amatőr 

Sportegyesület részére a sporttevékenysége végzésére azzal, hogy a közüzemi és 

működtetési költségeket az Egyesület köteles viselni. A Sportegyesülettel megkötésre 

kerülő, térítésmentes használatra irányuló szerződést Dombóvár Város Polgármestere 

írja alá. 

 

Határidő: 2021. május 14. – a használatra irányuló szerződés megkötésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 
 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 

 


