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Beszámoló a 2021. június 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., 2021. 

április 30., 2021. május 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 magasépítési és mélyépítési jellegű munkákra a közbeszerzési eljárások 

megindultak. 

 

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., 2021. május 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 pótbefizetéssel kapcsolatosan még folynak a tagokkal az egyeztetések, kérem a 

határidő meghosszabbítását 2021. augusztus 31. napjáig. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

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

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

Hosszabbítva: 2021. január 31., 2021. április 30., 2021. május 31. 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

A „dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” elnevezésű projekt 

magasépítési munkáinak elvégzésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításával 

összefüggő intézkedések megtétele. 

Végrehajtás: 

Az eljárás a Közbeszerzési Értesítő 2021/06/04-i 106. számának 10235/2021 számú 

hirdetményeként megjelent ajánlati felhívással megindult.  
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Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

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

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

Hosszabbítva: 2021. május 31. 

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: 

A pályázat 2021. május 20. napján benyújtásra került, azóta a hiánypótlást is 

teljesítette az önkormányzat. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

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

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

Hosszabbítva: 2021. május 31. 

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: 

A megállapodás aláírása megtörtént. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

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

Végrehajtási határidő: 2021. március 31. 

Hosszabbítva: 2021. május 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: 

1. A megállapodás aláírása megtörtént. 

2. A megállapodás módosítása megtörtént. 
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3. Elnök asszony a Társulás részéről meghozta a szükséges döntéseket. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

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

Végrehajtási határidő: 2021. március 31. 

Hosszabbítva: 2021. május 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 módosított társulási megállapodást valamennyi tagönkormányzat polgármestere 

aláírásával látta el. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 59/2021. (II. 26.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. május 31. – a beszerzési eljárás lefolytatására, illetve a 

tervek elkészíttetésére és a kivitelezésre vonatkozó javaslattételre;  

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat: 

1.: A Dombóvár, Teleki u. 14. szám alatti lakások nyílászáróinak két ütemben 

megvalósítandó cseréjére vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatása. 

2.: A Dombóvár, Pannónia út 7. szám alatti épület esetében a függőfolyosó 

megerősítéséhez és a 4. emeleti folyosó felett az elbontott üvegtető helyett új tető 

kialakításához szükséges tervek elkészíttetése, illetve a tervezői költségbecslés 

alapján a kivitelezésre vonatkozó javaslattétel. 

Végrehajtás: 

1.A Teleki u. 14. szám alatti lakások esetében a beszerzési eljárás lefolytatása 

megtörtént. A jelen ülésen születik döntés a szükséges többletfedezet biztosításáról. 

2. A Pannónia u. 7. szám alatti épület esetében a tervezésre vonatkozó szerződés 

megkötésre került, a tervek elkészítésének határideje 2021. július 26-a, a kiviteli terv 

elkészítési határideje további 60 nap. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

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

Végrehajtási határidő: 2021. március 31. 

Hosszabbítva: 2021. május 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: 
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A gazdálkodó szervezetekkel a szerződések megszüntetésre kerültek. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

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

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

Hosszabbítva: 2021. május 31. 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda, Dombóvári Szivárvány Óvoda 

Feladat: 

A Dombóvári Szivárvány Óvoda tanuszodájába új vízforgató beépítésére irányuló 

beszerzési eljárás megindítása. 

Végrehajtás: 

A beszerzési eljárás lezajlott, a szerződéskötés megtörtént, a munkakezdés hamarosan 

várható, az új vízforgató a nyár folyamán beépítésre kerül. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 97/2021. (III. 31.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. május 31. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A Pécsi Egyházmegyével újabb öt évre szóló köznevelési szerződés megkötése az 

önkormányzat kötelező közfeladatát képező óvodai ellátás biztosítására a Dombóvári 

Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda révén, valamint ehhez kapcsolódóan a 

haszonélvezeti jogot biztosító szerződés, illetve a nyári óvodai zárva tartás idején 

ellátást igénylő gyermekek fogadása tekintetében 2018-ban létrejött együttműködési 

megállapodás meghosszabbítása. 

Végrehajtás: 

A szerződéseket az önkormányzat nevében aláírtam. 

 

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 

Hosszabbítva: 2021. május 31. 

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: 

A tájékoztatás az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés kiküldésével megtörtént, a 

többletfedezet-igény benyújtásra került. 
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Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 126/2021. (IV. 15.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. május 31. – az egyeztetési eljárások megindítására 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat: 

Dombóvár város településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, helyi 

építési szabályzat és szabályozási terv) módosítására irányuló 2021. évi 

kezdeményezések kiegészítésével összefüggésben az egyeztetési eljárások 

megindítása. Településrendezési szerződések megkötése a határozat szerinti 

indítványok esetében. 

Végrehajtás: 

Az egyeztetési eljárások megindításra kerültek, a településrendezési szerződések 

elkészültek, az önkormányzat részéről aláírásra kerültek. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 129/2021. (IV. 30.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. május 31. – a használati szerződés módosítására 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

A Dombóvári Tenisz Egyesülettel fennálló, a Szigeterdő melletti teniszpálya 

használatára szóló szerződés meghosszabbításának aláírása. 

Végrehajtás: 

A szerződés aláírása a felek által megtörtént. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 132/2021. (IV. 30.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. június 15. – az új elnevezéssel összefüggő 

intézkedésekre 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

A Dombóvár, Kinizsi utca 37. szám alatt található Lampert Gábor Ökölvívó Terem 

Lampert Gábor Edzőteremmé történő átnevezésével összefüggő intézkedések 

megtétele. 

Végrehajtás: 

Az intézkedések megtétele folyamatban van, kérem a határidő meghosszabbítását 

2021. július 15-ig. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 136/2021. (IV. 30.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. május 30. – a végső szakmai véleményezéshez szükséges 

intézkedések megételére 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat: 

Dombóvár város településrendezési eszközeinek a 2019. és a 2020. évben 

kezdeményezett, teljes eljárásban egyeztetett módosításaihoz kapcsolódóan a 

véleményezési szakasz lezárásáról a Tolna Megyei Kormányhivatal értesítése, és a 
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végső véleményezési szakaszban az állami főépítészi záró szakmai vélemény 

kiadásához szükséges intézkedések megtétele. 

Végrehajtás: 

A Tolna Megyei Kormányhivatal értesítése, továbbá az állami főépítész megkeresése 

a záró szakmai vélemény kiadása céljából megtörtént. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 139/2021. (IV. 30.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. május 30. – az előszerződés megkötésére 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat: 

Előszerződés megkötése a bölcsőde épületének megközelítését szolgáló, bevezető 

útként funkcionáló terület megvásárlására vonatkozóan. 

Végrehajtás: 

A döntés és a határidő módosításra került, a végrehajtás a módosításnak megfelelően 

történik. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 142/2021. (IV. 30.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. május 30. – az üzemeltetető kiválasztására irányuló 

eljárás megindítására 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda  

Feladat: 

A Hunyadi téren a 782/6 hrsz. alatti ingatlanon elhelyezett elektromos töltőállomás 

üzemeltetőjének kiválasztására irányuló eljárás megindítása. 

Végrehajtás: 

Az ajánlattételi felhívás kiküldésre került, az ajánlattételi határidő 2021. június 30-án 

jár le. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 146/2021. (IV. 30.) határozata:  

Végrehajtási határidő:2021. május 30. – a haszonbérleti szerződés megkötésére  

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat: 

Haszonbérleti szerződés megkötése a korábbi haszonbérlővel az önkormányzati 

tulajdonú dombóvári 0302/41 hrsz.-ú termőföldre vonatkozóan. 

Végrehajtás: 

A szerződés megkötésre került. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 148/2021. (V. 14.) határozata:  

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

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

A Bölcsődei fejlesztési program című felhívásra a pályázat benyújtásával összefüggő 

intézkedések és jognyilatkozatok megtétele.  
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Végrehajtás: 

A pályázat 2021. május 20-án benyújtásra került, melyhez 2021. június 4-én 

hiánypótlási felhívás érkezett, ezért a határozat módosítása és kiegészítése vált 

szükségessé, mely június 11-én megtörtént. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 154/2021. (V. 18.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. május 20. – az önerő összegéről a projektben érintettek 

tájékoztatására 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

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

összegének módosítása miatt az érintett szervezetek tájékoztatása. 

Végrehajtás: 

Az érintett szervezetek tájékoztatása megtörtént. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 156/2021. (V. 28.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. május 31. – a civil szervezet tájékoztatására 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete tájékoztatása a 2020. évi civil 

keretből nyújtott önkormányzati támogatás visszafizetésének feltételeiről. 

Végrehajtás: 

A civil szervezetet tájékoztattam a döntésről. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 157/2021. (V. 28.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. május 31. – az önerő összegéről a projektben érintettek 

tájékoztatására 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

A „DARK – Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca 

szegregációval veszélyeztetett területeken” című projekthez szükséges önerő 

összegének módosítása miatt az érintett szervezetek tájékoztatása. 

Végrehajtás: 

Az érintett szervezetek tájékoztatása megtörtént. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 158/2021. (V. 28.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. június 4. – a felmondás közlésére 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat: 

A Gyár utca 16. szám alatti ingatlan egy részének használatát biztosító szerződés 

felmondásának közlése a Kapos-hegyháti Natúrpark Egyesülettel.  

Végrehajtás: 
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A felmondás közlése megtörtént. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 160/2021. (V. 28.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. június 15. – a pályázat kiírására 

Végrehajtásért felelős: Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ; Pénzügyi Iroda 

Feladat: 

Pályázat kiírása a Tinódi Házban kialakított kávézóhelyiség bérbeadására 

vonatkozóan. 

Végrehajtás: 

A pályázat kiírása megtörtént, ajánlat azonban nem érkezett. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 162/2021. (V. 28.) határozata:  

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

A PASZ Dombóvári Amatőr Sportegyesülettel megkötött, a Buzánszky Jenő 

Sportkomplexum területén található műfüves pálya és külső öltöző épület 

használatáról szóló szerződés módosítása ahhoz kapcsolódóan, hogy az Egyesület a 

létesítményt 2028. január 1. napjáig használhatja térítésmentesen. 

Végrehajtás: 

A szerződés módosítása a felek által aláírásra került. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 163/2021. (V. 28.) határozata:  

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

A Dombóvár 2004. Egyesülettel megkötött, a Dombóvár, Kinizsi utca 37. szám alatt 

található Lampert Gábor Edzőterem használatáról szóló szerződés módosítása ahhoz 

kapcsolódóan, hogy az Egyesület a létesítményt 2028. január 1. napjáig használhatja 

térítésmentesen.  

Végrehajtás: 

A szerződés módosítása a felek által aláírásra került. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 164/2021. (V. 28.) határozata:  

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

A Dombóvári Városi Horgász Egyesülettel megkötött, a Kis Konda-patak völgyében 

található, dombóvári 058 hrsz.-ú külterületi ingatlan használatáról szóló szerződés 

módosítása ahhoz kapcsolódóan, hogy az Egyesület a létesítményt 2028. január 1. 

napjáig használhatja térítésmentesen.  

Végrehajtás: 
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A szerződés módosítása a felek által aláírásra került. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 165/2021. (V. 28.) határozata:  

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

Végrehajtásért felelős: Jegyző; Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 

ügyvezetője 

Feladat: 

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által lefolytatásra kerülő, 

„Dombóvár Város zöldterület gondozási és kaszálási munkálatai 2021-2024” tárgyú 

közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatos intézkedések megtétele. 

Végrehajtás: 

A szükséges dokumentumok készülnek, tekintettel arra, hogy az Dombóvári 

Városgazdálkodási Nonprofit Kft. az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) 

elindulása óta közbeszerzési eljárást nem indított, szükséges volt a társaság 

regisztrációja, valamint új Közbeszerzési Szabályzat és közbeszerzési terv készítése. 

Ezeket az ügyvezető jóváhagyta, jelenleg a dokumentáció összeállítása zajlik, emiatt 

kérem a határidő meghosszabbítását 2021. július 15. napjáig. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 166/2021. (V. 28.) határozata:  

Végrehajtási határidő: azonnal – az intézmény tájékoztatására 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ tájékoztatása az általánostól eltérő 

nyitvatartásához való hozzájárulásról. 

Végrehajtás: 

A Központ vezetőjét tájékoztattam a döntésről. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 167/2021. (V. 28.) határozata:  

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

„A Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt 

megvalósításához szükséges önerő módosításával összefüggő intézkedések, illetve a 

projekt szempontjából szükséges további kötelezettségvállalások és nyilatkozatok 

megtétele. 

Végrehajtás: 

A többletfedezet-igény benyújtásra került. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 168/2021. (V. 28.) határozata:  

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat: 
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A 2020. év végén Horvátországot sújtó sorozatos földrengések okozta károk 

enyhítésére indított adománygyűjtéshez való hozzájárulás Dombóvári Horvát 

Nemzetiségi Önkormányzat részére történő biztosításával összefüggő intézkedések 

megtétele. 

Végrehajtás: 

A hozzájárulás átutalása megtörtént. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 169/2021. (V. 28.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. május 31. – az ellátási szerződések megkötésére 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

Ellátási szerződések megkötése a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval a 

pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására 

vonatkozóan. 

Végrehajtás: 

A szerződések a felek által aláírásra kerültek. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 173/2021. (V. 28.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. június 5. - a beszámoló továbbítására a Tolna Megyei 

Kormányhivatal részére  

Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 

Feladat: 

Az önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatellátásának 2020. évi 

átfogó értékeléséről szóló beszámoló továbbítása a Tolna Megyei Kormányhivatal 

részére. 

Végrehajtás: 

A beszámoló továbbítása a Tolna Megyei Kormányhivatal felé megtörtént. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 175/2021. (V. 28.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. június 4. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A civil szervezetek nyilvántartásából törölt Dombóvári „Kisgimnazistákért” 

Alapítvány megmaradt - a Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumért Alapítvány 

számára átadni kívánt - vagyonának átruházásával kapcsolatos jognyilatkozatok 

megtétele. 

Végrehajtás: 

A szükséges jognyilatkozatokat megtettem, az Alapítvány a pénzösszeget a diákok év 

végi könyvjutalmára fordította. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 181/2021. (V. 28.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. május 31.  
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Végrehajtásért felelős: Jegyző; Dombóvári Vízmű Kft. ügyvezetője 

Feladat: 

A Dombóvári Vízmű Kft. székhelyének a Dombóvár, Szabadság utca 18. szám alatti 

címre történő módosításával kapcsolatos intézkedések megtétele, a döntés képviselete 

a Kft. soron következő taggyűlésén. 

Végrehajtás: 

A döntés képviselete megtörtént, a változás bejegyzése iránti kérelem benyújtásra 

került. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 182/2021. (V. 28.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. május 31. 

Végrehajtásért felelős: Jegyző; Dombóvári Vízmű Kft. ügyvezetője 

Feladat: 

A Dombóvári Vízmű Kft. 2020. évi beszámolója jóváhagyásának képviselete a Kft. 

soron következő taggyűlésén. 

Végrehajtás: 

Végrehajtva. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 185/2021. (V. 28.) határozata:  

Végrehajtási határidő: azonnal - a városi rendezvénynaptár közzétételére 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

A 2021. évi városi rendezvénynaptár közzététele az önkormányzat honlapján. 

Végrehajtás: 

A 2021. évi városi rendezvénynaptár a honlapon közzétételre került. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 189/2021. (V. 28.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. június 15. – a szerződéskötésre 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat: 

Szerződéskötés a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel új térkőburkolatú 

járda építésére vonatkozóan az Erzsébet utcában. 

Végrehajtás: 

A szerződés elkészült, az ülés időpontjáig aláírásra kerül. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 191/2021. (V. 28.) határozata:  

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

Kovács Zitának az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet vezetésével – 

igazgató beosztás betöltésével – való megbízásával összefüggő munkajogi 

dokumentumok aláírása, a változás bejelentése a Magyar Államkincstár felé. 
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Végrehajtás: 

Az új vezetői megbízás aláírásra került, a változást a Magyar Államkincstár 

bejegyezte a törzskönyvi nyilvántartásba.  

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 193/2021. (V. 28.) határozata:  

Végrehajtási határidő: azonnal – az eredményről való tájékoztatás tekintetében 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat: 

Az ajánlattevők tájékoztatása a 2021. évi kátyúzási munkák elvégzésére lefolytatott 

beszerzési eljárás eredményéről. 

Végrehajtás: 

A tájékoztatás az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés 2021. május 31-i 

megküldésével megtörtént. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 194/2021. (VI. 1.) határozata:  

Végrehajtási határidő: azonnal – az eredményről való tájékoztatás tekintetében 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat: 

Az ajánlattevők tájékoztatása a Dombóvári Százszorszép Óvoda felújítási munkáinak 

kivitelezésére lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről. 

Végrehajtás: 

A tájékoztatás az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés 2021. június 2-i 

megküldésével megtörtént. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 195/2021. (VI. 1.) határozata:  

Végrehajtási határidő: azonnal – az eredményről való tájékoztatás tekintetében 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat: 

Az ajánlattevők tájékoztatása az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi 

személyszállítás szolgáltatási tartalmának felülvizsgálatát megalapozó tanulmány 

elkészítésére lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről. 

Végrehajtás: 

A tájékoztatás az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés 2021. június 2-i 

megküldésével megtörtént. 
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A POLGÁRMESTER ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT 

DÖNTÉSEI 

(2021. május) 

 

 

Szociális ügyekben 
 

Települési támogatás:          

                          

 

- Rendkívüli élethelyzetre/természetbeni megállapítás  - 

Elutasítás        - 

- Rendkívüli élethelyzetre/ pénzbeli megállapítás   30 

Elutasítás        - 

- Gyermek születésének támogatása    -  

- Temetési segély       5 

- Lakásfenntartás támogatás      1 

- Eü. prevenciót és rehabilitációt szolgáló gyógyúszás  - 

- Eü. prevenciót szolgáló védőoltások költs. megtérítése  - 

Költségeinek támogatása 

- Iskolakezdési támogatás      - 

- Szennyvízcsatorna rákötés támogatása (elutasítás)  1 

- Utazási támogatás       1 

- Krízishelyzeti támogatás      - 

 

 

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 

 

- A Geoglo Hungary Kft. a Tarr Kft. megbízásából azzal a kéréssel fordult az 

önkormányzathoz, hogy tulajdonosként járuljon hozzá a Dombóvár FTTH 

optikai hálózatépítés kiviteli tervéhez. Az új fényvezető kábeles hálózat 

kiépítésének engedélyezési tervéhez a hozzájárulás kiadásra került. 

 

- A Kapos-Projekt-Vill Kft. a Dombóvár, Kodály Zoltán u. 26., a Tó u. 3., a 

Liszt Ferenc u. 18. és a Csokonai u. 41. szám alatti ingatlan villamos 

energiával való ellátásának munkálataihoz kapott hozzájárulást a 3497/3 hrsz.-

ú kivett magánútként, és az 5277, a 4072 és a 6410/43 hrsz.-ú közterületként 

nyilvántartott ingatlan kapcsán. 

 

- A Master Engineer Hungary Kft. - az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózat 

megbízásából – kérésére az önkormányzat tulajdonosként és közútkezelőként 

járult hozzá Dombóvár város területén GPON optikai hálózat létesítés meglévő 

0,4 kV-os hálózaton alkalmassá tétel elnevezésű, MEH-016/2021 tervszámú 

engedélyezési tervéhez.  

 

- A Hendra Kft. (Telki, Nefelejcs u. 28.) a Magyar Telekom Nyrt. megbízásából 

azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy tulajdonosként és 

közútkezelőként járuljon hozzá a Dombóvár FTTH hálózat II. ütem 

engedélyezési tervéhez. A hozzájárulás 111 db önkormányzati tulajdonú 

ingatlant érint a város területén.  

 

- Nagy Sándor tervező kérésére a Radnóti utcai 4592/4 hrsz.-ú és az 

önkormányzati tulajdonú 4591 hrsz.-ú ingatlan ivóvíz bekötésének tervezési és 

engedélyezései munkálataihoz kért és kapott hozzájárulást a 4395, a 4396/3 

hrsz.-ú kivett közterületként nyilvántartott ingatlanok kapcsán. 

 

- Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. tervezője a Munkácsy u. 47., a 

Katona J. u. 2. és a Bajcsy-Zsilinszky u. 2. szám alatti ingatlanokkal 

kapcsolatban kért és kapott tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást a 

földgázbekötés tervezési munkálataihoz a 4469, az 1815 és az 1291 hrsz.-ú 

kivett közterületként nyilvántartott ingatlanok kapcsán. 

 

- Az SMHV Energetika Kft. a Krúdy Gyula u. 42. szám alatti ingatlan villamos 

energiával való ellátásának munkálataihoz kapott hozzájárulást a 3214/3 hrsz.-

ú kivett helyi közút megnevezésű ingatlan kapcsán. 

 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

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

- 
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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 226/A/5 hrsz.-ú (természetben Dombóvár, Arany J. tér 16. fsz. 5.) ingatlanra 

Dombóvár Város Önkormányzata javára bejegyzett jelzálogjog és ennek biztosítására 

bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásból való törléséhez 

lett hozzájárulás kiadva, mivel a kölcsön visszafizetésre került.   
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A JEGYZŐ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEI 

(2021. május) 

 

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. május) 

 

A Bizottságok a veszélyhelyzetre tekintettel május 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. elfogadja a polgármester beszámolóját a lejárt végrehajtási határidejű 

a) 1/2019. (I. 14.) Kt. határozat, illetve 

b) a veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 100/2020. 

(XII. 4.), 32/2021. (II. 15.), 47/2021. (II. 26.), 49/2021. (II. 26.), 50/2021. (II. 

26.), 59/2021. (II. 26.), 68/2021. (II. 26.), 91/2021. (III. 31.), 97/2021. (III. 

31.), 110/2021. (III. 31.), 126/2021. (IV. 15.), 129/2021. (IV. 30.), 136/2021. 

(IV. 30.), 139/2021. (IV. 30.),  142/2021. (IV. 30.), 146/2021. (IV. 30.), 

148/2021. (V. 14.), 154/2021. (V. 18.), 156/2021. (V. 28.), 157/2021. (V. 28.), 

158/2021. (V. 28.), 160/2021. (V. 28.), 162/2021. (V. 28.), 163/2021. (V. 28.), 

164/2021. (V. 28.), 166/2021. (V. 28.), 167/2021. (V. 28.), 168/2021. (V. 28.), 

169/2021. (V. 28.) 173/2021. (V. 28.), 175/2021. (V. 28.), 181/2021. (V. 28.), 

182/2021. (V. 28.), 185/2021. (V. 28.), 189/2021. (V. 28.), 191/2021. (V. 28.), 

193/2021. (V. 28.), 194/2021. (VI. 1.), 195/2021. (VI. 1.) polgármesteri 

határozat végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben 2021 májusában 

hozott döntésekről. 

 

2. az alábbi lejárt végrehajtási határidejű polgármesteri határozatok végrehajtási 

határidejét a következők szerint meghosszabbítja: 

 

2021. július 15-ig: 132/2021. (IV. 30.) és 165/2021. (V. 28.) polgármesteri 

határozat 

2021. augusztus 31-ig: 2/2020. (III. 27.) polgármesteri határozat 
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Tájékoztatás a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 

Tájékoztatás a polgármester szabadságának igénybevételéről 

 

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

bekezdése alapján tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2021.  

április 16. napján 1 nap, május 25-26. napján 2 nap szabadságot vettem igénybe.  

A 2021. évben a rendelkezésemre álló 45 nap (6 nap előző évi, 39 idei) szabadságból 

összesen 7 nap szabadságot vettem igénybe. 
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Döntést igénylő, kisebb jelentőségű ügyek 
 

Támogatás biztosítása a nyári diákmunkások alkalmazásához 

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 

2021. július-augusztus hónapokra, legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatás keretében 

támogatást nyújt a nyári diákmunkások alkalmazásához.  

A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik 16-25 év közötti nappali 

tagozaton tanuló diákok, foglalkoztatásra irányuló vagy vállalkozási jogviszonnyal 

nem rendelkeznek és a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán nyilvántartásba 

vételüket kérték.  

A támogatás megállapítása során havi munkabérként (szakképzettséget nem igénylő 

munkakör esetében) a minimálbér (167.400,-Ft/hó) 6 órára járó, a ledolgozott 

munkanapokkal arányos összege vehető figyelembe.  

Az eddig beérkezett jelentkezések alapján javaslom, hogy 2021. július 5. napjától 

2021. július 31. napjáig, illetőleg 2021. augusztus 1. napjától augusztus 27. napjáig 

tartó időszakban 20-20 fő diák foglalkoztatására nyújtson be pályázatot az 

Önkormányzat.  

A diákok szakképzettséget nem igénylő, kisegítő feladatok elvégzésében tudnának 

segíteni Dombóvár közigazgatási területén, pl.: pakolás, kertészeti feladatok, locsolás, 

festés, mázolás, stb. 

 

A tájékoztatóban foglaltak szerint a Foglalkoztatási Osztály – a korábbi évekkel 

ellentétben – kizárólag bértámogatást nyújt (a munkabér összegének 100%-át téríti 

meg), azonban a támogatás nem terjed ki a szociális hozzájárulási adóra (szocho).  

Az említett időszakokra a bruttó bér 114.136,-Ft/fő/hó (nem teljes hónap), mely után 

17.691,08-Ft/fő/hó szocho fizetési kötelezettség keletkezik. A szocho összege, a fent 

leírt időszakokra, 20-20 fős létszámmal számolva 707.643,-Ft.   

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a nyári diákmunka megvalósításához a szociális 

hozzájárulási adó mértékéig pénzügyi fedezetet biztosítson.  

 

II. Határozati javaslat 

a 2021. évi nyári diákmunka támogatásáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2021. február 8-án 

kihirdetett veszélyhelyzetben a feladat- és hatáskörét a 307/2021. (VI. 5.) Korm. 

rendelet alapján gyakorolva – támogatja Dombóvár Város Önkormányzata részvételét 

a „Nyári diákmunka elősegítése – 2021.” elnevezésű programban, melynek 

lebonyolításához – a szociális hozzájárulási adó megfizetésére – 708.000,-Ft-ot 

biztosít a 2021. évi költségvetése terhére.  

 

Határidő: 2021. szeptember 15.  – a program lebonyolítására és elszámolására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda, Jegyző   
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A Farkas Attila Uszodát magába foglaló dombóvári 1358 hrsz.-ú ingatlan 

térítésmentes használata 

 

A Dombóvári Lövész Egyesület képviseletében Tapaszti Gyula elnök, valamint a 

Dombóvári Sportiskola Egyesület képviseletében Zemán Zoltán elnök azzal a kéréssel 

kereste meg Dombóvár Város Önkormányzatát, hogy a Farkas Attila Uszodát magába 

foglaló dombóvári 1358 hrsz.-ú ingatlanon található „lőtér, egyéb” megnevezésű 

épületben lévő edzőtermet és lőteret szeretnék térítésmentesen használatba venni. 

 

A Dombóvári Lövész Egyesület a lőtér funkciójú terem használatával lehetőséget 

kapna arra, hogy az igazolt és a hobbiszintű sportolói fedett helyen gyakoroljanak, a 

Dombóvári Sportiskola Egyesület tagjai pedig az edzőterem funkciójú teremben 

tarthatnák az erőnléti felkészítéseiket. 

 

III. Határozati javaslat 

a Farkas Attila Uszodát magába foglaló dombóvári 1358 hrsz.-ú ingatlanon 

található „lőtér, egyéb” megnevezésű épület térítésmentes használatának 

biztosítása a Dombóvári Lövész Egyesület részére 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2021. február 8-án 

kihirdetett veszélyhelyzetben a feladat- és hatáskörét a 307/2021. (VI. 5.) Korm. 

rendelet alapján gyakorolva – a Farkas Attila Uszodát magába foglaló 1358 hrsz.-ú 

ingatlanon található „lőtér, egyéb” megnevezésű épület lőtér funkciójú teremét 2021. 

július 1. napjától – 5 éves határozott időtartamra – a Dombóvári Lövész Egyesület 

térítésmentes használatába adja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használatba adási szerződés 

tartalmának jóváhagyására és aláírására.  

 

Határidő: 2021. július 30. – a használatra irányuló szerződés megkötésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

IV. Határozati javaslat 

a Farkas Attila Uszodát magába foglaló dombóvári 1358 hrsz.-ú ingatlanon 

található „lőtér, egyéb” megnevezésű épület térítésmentes használatának 

biztosításáról a Dombóvári Sportiskola Egyesület részére 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2021. február 8-án 

kihirdetett veszélyhelyzetben a feladat- és hatáskörét a 307/2021. (VI. 5.) Korm. 

rendelet alapján gyakorolva – a Farkas Attila Uszodát magába foglaló 1358 hrsz.-ú 

ingatlanon található „lőtér, egyéb” megnevezésű épület edzőterem funkciójú teremét 

2021. július 1. napjától – 5 éves határozott időtartamra – a Dombóvári Sportiskola 

Egyesület térítésmentes használatába adja. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használatba adási szerződések 

tartalmának jóváhagyására és aláírására.  

 

Határidő: 2021. július 30. – a használatra irányuló szerződés megkötésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 
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A Hunyadi téri víztornyon elhelyezett webkamerák elérhetőségének biztosítása 

érdekében a ZNET Telekom Zrt.-vel fennálló együttműködés meghosszabbítása 

 

A belváros közepén elhelyezkedő víztoronyra (a tetején lévő kis kupolára) a 2014. év 

végén webkamerák kerültek kihelyezésre a négy égtáj felé irányozva, a kamarák által 

közvetített városkép pedig az önkormányzat honlapján érhető el (Turizmus 

menüpont). A kameraképek eléréséhez folyamatosan internetes kapcsolatra és 

előfizetésre van szükség. Az internetet és a négy darab fix publikus internet (IP) címet 

kezdetben több évig az Aldocom Bt. biztosította az önkormányzat számára vezeték 

nélküli (rádiófrekvenciás) internet szolgáltatás útján, de 2016-ban az internetes 

üzletágát átadta a ZNET Telekom Zrt.-nek. A ZNET a szolgáltatást a korábbi mértékű 

havidíj (havi bruttó 20 ezer forint) ellenében úgy tudta biztosítani, hogy határozatlan 

idejű előfizetői szerződést kellett vele kötni öt év hűségidővel, valamint a víztornyon 

a már kihelyezett kamerák mellett kisméretű (egy métert el nem érő) 

átjátszóállomásokat helyezhetett el 5 évre. Ezek nemcsak a kamerák internetes 

elérését segítik, hanem a cégnek a városi vezeték nélküli szolgáltatását és a minőségi 

szélessávú internetes ellátottságot is javítják, vagyis a városlakók érdekét szolgálják. 

Listaáron a cég internetes szolgáltatásának havidíja akkor mintegy 75.000,-Ft lett 

volna. 

 

2016-ban a képviselő-testület elfogadta a cég feltételeit, és megkötésre kerültek a 

szükséges kontraktusok, az 5 év időtartam azonban június végével lejár. A céggel a 

webkamerák üzemeltetésére is van külön szerződés, amely a jövő év április 30-ig tart, 

erre tekintettel javaslom a meglévő együttműködést meghosszabbítani. Az idei évben 

a víztoronynál kiépül a WiFI4EU program keretében az ingyenes és nyilvános 

vezeték nélküli internet hozzáférési pont, amihez az internet elérhetőséget az 

önkormányzatnak kell biztosítani. A jövő tavasztól ezzel összefüggésben indokolt 

átgondolni a webkamerák működtetését. 

 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozom. 

 

V. Határozati javaslat 

a Hunyadi téri víztornyon elhelyezett webkamerák elérhetőségének biztosítása 

érdekében a ZNET Telekom Zrt.-vel fennálló együttműködés 

meghosszabbításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2021. február 8-án 

kihirdetett veszélyhelyzetben a feladat- és hatáskörét a 307/2021. (VI. 5.) Korm. 

rendelet alapján gyakorolva –  támogatja, hogy az önkormányzat honlapján a Hunyadi 

téri víztorony tetejéről a városra néző élőképek és azt közvetítő webkamerák 

elérhetősége 2022. április 30-ig biztosított legyen, és a 344/2016. (VII. 25.) Kt. 

határozat alapján a ZNET Telekom Zrt.-vel fennálló együttműködés – kisméretű 

átjátszóállomások elhelyezésének lehetősége mellett kedvezményes havidíj ellenében 

történő internetes elérhetőségének biztosítása – 2022. április 30-ig meghosszabbításra 

kerüljön.  
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződéses 

jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2021. július 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
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Építészeti-, tájépítészeti vázlatterv készítése az Ady Endre utca, a Fő utca - nyugati 

utcarész és a Fő utca - keleti utcarész csapadékvíz-elvezető rendszere 

rekonstrukciójához kapcsolódóan 

 

A 15/2021. (I. 29.) határozattal döntöttem arról, hogy Dombóvár Város 

Önkormányzata pályázatokat nyújt be a TOP-2.1.3-16 „Települési környezetvédelmi 

infrastruktúra-fejlesztések” című felhívásra az Ady Endre utca, a Fő utca - nyugati 

utcarész és a Fő utca - keleti utcarész csapadékvíz-elvezető rendszere 

rekonstrukciójának megvalósítására. 

 

A pályázatokat a Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács Szakmai 

Bizottsága támogatta, jelenleg elbírálás alatt vannak. 

 

A pályázatok pozitív elbírálása esetén a csapadékvíz-elvezető rendszer 

rekonstrukciójával egyidőben elengedhetetlen az érintett területek tájépítészeti 

szempontból történő rendezése is.  

 

Ennek megvalósításához szükséges legalább egy építészeti-, tájépítészeti vázlatterv 

elkészíttetése, amely a beruházás társadalmi egyeztetésére is alkalmas lesz (a műszaki 

munkarészeken túl közérthető, a projekt társadalmasítására szánt kiadványt, továbbá 

vizualiációs elemeket, látványterveket és animációt is tartalmaz). 

 

A rendelkezésre álló indikatív árajánlat alapján az építészeti-, tájépítészeti vázlatterv 

bruttó 10 millió Ft-ból készíttethető el. 

 

VI. Határozati javaslat 

az Ady Endre utca, a Fő utca - nyugati utcarész és a Fő utca - keleti utcarész 

csapadékvíz-elvezető rendszere rekonstrukciójához kapcsolódó építészeti-, 

tájépítészeti vázlatterv elkészíttetéséről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2021. február 8-án 

kihirdetett veszélyhelyzetben a feladat- és hatáskörét a 307/2021. (VI. 5.) Korm. 

rendelet alapján gyakorolva – felkéri a polgármestert az Ady Endre utca, a Fő utca - 

nyugati utcarész és a Fő utca - keleti utcarész csapadékvíz-elvezető rendszere 

rekonstrukciójához kapcsolódó építészeti-, tájépítészeti vázlatterv elkészíttetésére 

vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatására, melyre bruttó 10 millió forintot biztosít 

az önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére.  

 

Határidő: 2021. július 31. – a beszerzési eljárás megindítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
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Saját erő biztosítása a TOP-5.2.1 pályázatok megvalósításához 

 

Dombóvár Város Önkormányzatánál jelenleg három TOP-5.2.1 kódszámú pályázat 

lebonyolítása van folyamatban. Ezek szorosan kapcsolódnak a leromlott városi 

területek rehabilitációját célzó infrastrukturális (TOP-4.3.1-es) programokhoz, 

melynek keretében a városi szegregátumok, illetve a szegregációval veszélyeztetett 

területek részbeni felszámolása, infrastrukturális fejlesztése történik meg. 

 

A „soft” projektek közösségi, szociális, oktatási, mentálhigiénés, 

kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségügyi, antidiszkriminációs és 

közbiztonsági programokat tartalmaznak (melyek már lezajlottak), amelyek lehetővé 

tették a rehabilitációval érintett területen élő lakosság bevonását a tervezésbe és a 

megvalósításba, továbbá erősítették a helyi közösség települési szintű kohézióját. 

 

A pályázatoknak a pályázati felhívás értelmében igazodni szükséges a TOP-4.3.1 

pályázatok fizikai befejezéséhez (a TOP-5.2.1 projekteket további 6 hónapig 

szükséges fenntartani). Mivel a TOP-4.3.1 projektek fizikai befejezési határideje 

módosult, ezért a TOP-5.2.1-es projektek befejezési határidejének módosítása is 

szükséges. Ez két projekt esetében fedezet nélküli költségnövekményt jelent. A saját 

erőként biztosítandó költségnövekmények projektenként: 

• TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 (Mászlony): 2.106.332 Ft 

• TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 (Szigetsor): 3.755.284 Ft 

 

A támogatási szerződés módosításához szükséges a saját erő rendelkezésre állásának 

alátámasztása képviselő-testületi határozattal. Mindkét pályázat esetében a projekt 

végéig kötelezően fenntartandó tevékenység a szociális munkások foglalkoztatása a 

Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézménynél. A határidő módosításából 

eredő személyi jellegű költségek a következőképpen alakulnak: 

 

• TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 (Mászlony) – A Dombóvári Egyesített Humán 

Szolgáltató Intézménynél 4 fő szociális munkás foglalkoztatása 2022. 

november 30-ig: 182.635 Ft/hó 

 

• TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 (Szigetsor) – A Dombóvári Egyesített Humán 

Szolgáltató Intézménynél 4 fő szociális munkás foglalkoztatása 2023. április 

30-ig: 246.160 Ft/hó. 
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VII. Határozati javaslat: 

saját erő biztosításáról a TOP-5.2.1-15 kódszámú felhívásra benyújtott, a 

társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 

megvalósítására irányuló projektek lebonyolításához 

 

Dombóvár Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete - a 2021. február 8-án 

kihirdetett veszélyhelyzetben a feladat- és hatáskörét a 307/2021. (VI. 5.) Korm. 

rendelet alapján gyakorolva - a TOP-5.2.1-15 kódszámú felhívásra benyújtott, a 

társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 

megvalósítására irányuló projektek lebonyolítása érdekében a következőkről 

rendelkezik: 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete 2.106.332,- Ft összegű 

saját erőt biztosít a TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 azonosító számú, A 

dombóvári Mászlony szegregátum társadalmi integrációjának helyi szintű 

komplex programja elnevezésű projekt lebonyolításához az önkormányzat 2022. 

évi költségvetése terhére. 

 

2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete összesen 3.755.284,- Ft 

összegű saját erőt biztosít a TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 azonosító számú, A 

dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi 

szintű komplex programja elnevezésű projekt lebonyolításához az alábbiak 

szerint: 2.770.644,- Ft-ot az önkormányzat 2022. évi, 984.640,- Ft-ot az 

önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére. 

 

Határidő: 2021. július 2. - a projektben érintettek tájékoztatására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Pintér Szilárd 

polgármester 


