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Beszámoló a 2021. szeptember 15-ig lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról 

 

133/2017. (III. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2017. június 30. 

Hosszabbítva: 2017. december 31., 2018. február 28., 2018. június 30., 2019. 

március 31., 2019. augusztus 31., 2019. december 31., 2020. június 30., 2021. június 

30. 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda, Pénzügyi Iroda 

Feladat: 

A Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás által megvalósított 

beruházásban létrejött víziközmű vagyonelemek átvételéhez kapcsolódó szerződések, 

okiratok aláírása, a szennyvíztisztító telepet érintőn a tulajdonváltozások átvezetése az 

ingatlan-nyilvántartásban. 

Végrehajtás: 

A megállapodások aláírásra kerültek, a szennyvíztelepet érintő tulajdonváltozások 

előkészítés alatt állnak, kérem a határidő meghosszabbítását 2021. december 31. 

napjáig. 

 

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

megállapodások aláírására 

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

december 31., 2020. december 31., 2021. június 30. 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat: 

Csikóstőttős, Dalmand, Döbrököz, Kapospula és Kaposszekcső települések 

önkormányzataival a közös tulajdonú víziközmű működtetésével összefüggő 

együttműködési megállapodások megkötése az egyeztetések lefolytatása után. 

Végrehajtás: 

Előkészítés alatt, kérem a határidő meghosszabbítását 2021. december 31. napjáig. 

 

72/2018. (II. 22.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. április 15. – a 

beszerzési eljárás lebonyolítására 

Hosszabbítva: 2018. június 30., 2019. június 30., 2020. június 30., 2021. június 30. 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat: 

Az önkormányzat tulajdonában lévő Baross u. 10. szám alatti lakóház elbontásához 

szükséges beszerzési eljárás lefolytatása, a bontással összefüggő intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtétele. 

Végrehajtás: 

A veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 118/2020. (XII. 

18.) határozat alapján az ingatlan értékesítésre került, így a határozat visszavonása 

javasolt. 
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185/2019. (V. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. július 30. – az 

épületbontások befejezésére 

Hosszabbítva: 2020. március 30., 2020. augusztus 31., 2021. június 30. 

Végrehajtásért felelős: Városüzemetetési Iroda 

Feladat:  

A „DARK – Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca 

szegregációval veszélyeztetett területeken” projekt megvalósításához kapcsolódóan a 

kijelölt épületek elbontását végző vállalkozó kiválasztására irányuló eljárás 

lefolytatása, szerződéskötés a nyertes vállalkozóval, illetve a közreműködésével az 

épületek elbontása. 

Végrehajtás: 

Az épületek az Arany J. tér 4. szám alatti, 224/5/A/4 hrsz. alatti raktár megnevezésű 

épület kivételével lebontásra kerültek. Tekintettel arra, hogy az épület lebontása nem 

indokolt, a határozat ezen részének visszavonása javasolt. 

 

257/2019. (VIII. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. június 30. 

Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 

Feladat:  

Az építményadóról szóló 41/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 2019. szeptember 

1-jén hatályba lépő módosítása hatásainak bemutatása évente az önkormányzati 

költségvetés, illetve beszámoló elfogadására irányuló előterjesztésben. 

Végrehajtás: 

A módosítás hatásainak bemutatása megtörtént. 

 

367/2019. (XI. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. március 31. – a 

döntési javaslatok képviselő-testület elé terjesztésére 

Hosszabbítva: 2020. augusztus 31., 2021. június 30. 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat:  

A város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 2/2006. (II. 20.) 

önkormányzati rendelet, a településkép védelméről szóló 37/2018. (XII. 20.) 

önkormányzati rendelet, valamint a településfejlesztéssel, településrendezéssel és 

településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 

szóló 44/2017. (VIII. 2.) önkormányzati rendelet átfogó felülvizsgálata érdekében az 

ezzel összefüggő rendelettervezetek és egyéb döntési javaslatok képviselő-testület elé 

terjesztése. 

Végrehajtás: 

A 2021. július 1-én hatályba lépő, a településtervezéssel összefüggő egyes törvények 

módosításáról szóló 2021. évi XXXIX. törvény - mintegy 30 másik jogszabály mellett 

- a településképi törvényt is alapjaiban érintette. A fenti önkormányzati rendeleteknek 

az új törvény szerinti felülvizsgálata szükséges, ezért a határidő 2021. december 31-ig 

történő meghosszabbítását javaslom. 
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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., 2021. augusztus 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 szükséges döntés megszületett, a tagokkal egyeztetést kezdeményeztünk, ennek 

eredményeként a társaság a kisebbségi tulajdonosok üzletrészét megvásárolta. 

 

23/2020. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. szeptember 30. – a 

testvérvárosi szerződés aláírására 

Hosszabbítva: 2021. június 30. 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 

Feladat:  

A székelyföldi Gyergyószentmiklós településsel a testvérvárosi kapcsolat 

kialakításához szükséges egyeztetések lefolytatása, a testvérvárosi szerződés aláírása. 

Végrehajtás: 

A testvérvárosi megállapodás 2021. augusztus 19. napján – ünnepélyes keretek között 

– aláírásra került. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

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

Végrehajtási határidő: 2020. december 15. 

Hosszabbítva: 2021. március 31., 2021. június 30. 

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: 

Az ülés napjáig megtörténik. 

 

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

együttműködési megállapodás megkötésére 

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

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat:  

A Tinódi Ház előtti tér Makovecz Imre tervei szerinti kialakításáról szóló 

együttműködési megállapodás megkötése a Makovecz Imre Alapítvánnyal. 

Végrehajtás: 
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A tervek egyeztetés alatt vannak, kérem a határidő meghosszabbítását 2021. 

december 31-ig. 

 

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

szerződéskötésre 

Hosszabbítva: 2021. március 31., 2021. június 30.  

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 szerződés megkötése és a vételár kifizetése megtörtént. 

 

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., 2021. július 

31. 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat: 

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

közbeszerzési eljárás megindításával összefüggő intézkedések megtétele. 

Végrehajtás: 

A műszaki tartalom pontosítás alatt áll, kérem a határidő meghosszabbítását 2021. 

október 31. napjáig. 

 

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., 2021. június 30. 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda  

Feladat: 

A Dombóvári Zöldküllő Egyesülettel kötött támogatási szerződésektől való elállásról 

szóló jognyilatkozatok megtétele. 

Végrehajtás: 

Kérem a határidő meghosszabbítását 2021. október 31-ig. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 54/2021. (II. 26.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. május 15. – az új elnevezéssel összefüggő intézkedésekre 

Hosszabbítva: 2021. június 30. 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 
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A Dombóvár, Kinizsi utca 37. szám alatt található Mándi Imre Ökölvívó Terem 

Lampert Gábor Ökölvívó Teremmé történő átnevezésével összefüggő intézkedések 

megtétele. 

Végrehajtás: 

Az átnevezéssel összefüggő intézkedéseket megtettem, az utolsó mozzanat a 

sportrendelet ezirányú módosításával a jelen ülésen megtörténik. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 55/2021. (II. 26.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. május 15. – az új elnevezéssel összefüggő intézkedésekre 

Hosszabbítva: 2021. június 30. 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

A Dombóvár, Katona József utca 37. szám alatt található Dombóvári Ifjúsági 

Sporttelep Ujvári Kálmán Sportteleppé történő átnevezésével összefüggő 

intézkedések megtétele. 

Végrehajtás: 

Az átnevezéssel összefüggő intézkedéseket megtettem, az utolsó mozzanat a 

sportrendelet ezirányú módosításával a jelen ülésen megtörténik. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 56/2021. (II. 26.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. május 15. – az új elnevezéssel összefüggő intézkedésekre 

Hosszabbítva: 2021. június 30. 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

A Dombóvár, Pannónia út 21. szám alatt található, a Tolna Megyei SZC Esterházy 

Miklós Szakképző Iskola és Kollégiumhoz tartozó sportcsarnokból, a mellette 

létesülő műfüves sportpályából és konténeröltözőkből álló sportlétesítmény 

Buzánszky Jenő Sportkomplexummá történő elnevezésével összefüggő intézkedések 

megtétele. 

Végrehajtás: 

Az átnevezéssel összefüggő intézkedéseket megtettem, az utolsó mozzanat a 

sportrendelet ezirányú módosításával a jelen ülésen megtörténik. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

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

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

Hosszabbítva: 2021. június 30. 

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 szerződéskötés megtörtént.  
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Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 74/2021. (II. 26.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. évi városi ünnepség gálaműsora – a kitüntetés 

átadására 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

Dr. Köbli Norbert részére a Pro Oppido Dombóvár díszpolgári cím 2021. évi 

adományozásával kapcsolatos intézkedések és kötelezettségvállalások megtétele. 

Végrehajtás: 

A kitüntetett részére a díszpolgári gyűrű és a díszoklevél átadásra került a 2021. 

augusztus 19-i Városi Gálán. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 75/2021. (II. 26.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. évi városi ünnepség gálaműsora – a kitüntetések 

átadására 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye kitüntetés 2021. évi adományozásával 

kapcsolatos intézkedések és kötelezettségvállalások megtétele. 

Végrehajtás: 

A díjazottak részére a kitüntetések átadásra kerültek a 2021. augusztus 19-i Városi 

Gálán. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 76/2021. (II. 26.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. évi városi ünnepség gálaműsora – a kitüntetés 

átadására 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A Kóré & Társa Vas- és Fémipari Kft. részére az Ivanich Antal-díj 2021. évi 

adományozásával kapcsolatos intézkedések és kötelezettségvállalások megtétele. 

Végrehajtás: 

A díjazott részére a kitüntetés átadásra került a 2021. augusztus 19-i Városi Gálán. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 77/2021. (II. 26.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. évi városi ünnepség gálaműsora – a kitüntetések 

átadására 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A Buzánszky Jenő-díj 2021. évi adományozásával kapcsolatos intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtétele. 

Végrehajtás: 
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A díjazottak részére a kitüntetések átadásra kerültek a 2021. augusztus 19-i Városi 

Gálán. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 78/2021. (II. 26.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. évi városi ünnepség gálaműsora – a kitüntetés 

átadására Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

Horváth Borbála Ágnes részére az Ambrus Sándor-díj 2021. évi adományozásával 

kapcsolatos intézkedések és kötelezettségvállalások megtétele. 

Végrehajtás: 

A díjazott részére a kitüntetés átadásra került a 2021. augusztus 19-i Városi Gálán. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 79/2021. (II. 26.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. évi városi ünnepség gálaműsora – a kitüntetések 

átadására 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A Kőszegi testvérpár részére a dr. Péter Gyula-díj 2021. évi adományozásával 

kapcsolatos intézkedések és kötelezettségvállalások megtétele. 

Végrehajtás: 

A díjazottak részére a kitüntetések átadásra kerültek a 2021. augusztus 19-i Városi 

Gálán. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 80/2021. (II. 26.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. évi városi ünnepség gálaműsora – a kitüntetés 

átadására 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A Dombóvári Focisuli Egyesület részére a Dombóvár Elismert Közössége Díj 2021. 

évi adományozásával kapcsolatos intézkedések és kötelezettségvállalások megtétele. 

Végrehajtás: 

A díjazott részére a kitüntetés átadásra került a 2021. augusztus 19-i Városi Gálán. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 94/2021. (III. 31.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. április 30. – az ellátási szerződés aláírására 

Hosszabbítva: 2021. június 30. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

Ellátási szerződés megkötése a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel a 

szociális étkeztetés biztosításában történő közreműködésre. 

Végrehajtás: 
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Az emberi erőforrások minisztere júliusban jóváhagyta a finanszírozási rendszerbe 

való befogadási kérelmet az átvétellel érintett szolgáltatás (szociális konyha) 

tekintetében, az ellátási szerződés tervezete egyeztetés alatt áll, várhatóan októberben 

tudnak a testület elé kerülni az együttműködés részletes feltételei. Kérem a határidő 

meghosszabbítását 2021. október 31-ig. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 104/2021. (III. 31.) határozata:  

Végrehajtási határidő: a pályázati felhívás kiírását követően azonnal – a támogatási 

kérelem benyújtására, illetve a beszerzési eljárás megindítására 

Hosszabbítva: 2021. június 30. 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

Támogatási kérelem benyújtása a „Fenntartható városfejlesztési stratégiák 

támogatása” című pályázati felhívásra „Az Integrált Településfejlesztési Stratégia 

(ITS) elkészítése az Irányító Hatóság által megadott módszertan szerint” 

tevékenységre, illetve feltételes beszerzési eljárás megindítása az új ITS elkészítésére 

vonatkozóan. 

Végrehajtás: 

A pályázati felhívás még nem került kiírásra. Kérem a határidő meghosszabbítását 

2021. december 31-ig 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 128/2021. (IV. 30.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. június 30. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A Dombóvári ESZI támogató szolgáltatásának nyújtásához új gépjármű beszerzése 

érdekében a szükséges önkormányzati forrás biztosítása a Dombóvári Szociális és 

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás részére. 

Végrehajtás: 

A Társulás fizetési számláján rendelkezésre áll a beszerzés fedezete, a megrendelt 

jármű szállítására az ősz folyamán kerül sor. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 131/2021. (IV. 30.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. május 14. – a szerződések aláírására 

Hosszabbítva: 2021. június 30. 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

Szerződések aláírása a 2021-ben Buzánszky Jenő sportösztöndíjban részesülő 

sportolókkal. 

Végrehajtás: 

A szerződések a felek által aláírásra kerültek. 
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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 Hosszabbítva: 2021. július 15. 

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 átnevezéssel összefüggő intézkedéseket megtettem, az utolsó mozzanat a 

sportrendelet ezirányú módosításával a jelen ülésen megtörténik. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 141/2021. (IV. 30.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. június 30. – telekalakítási eljárás megindítására 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat: 

Telekalakítási eljárás megindítása az Arany János téri, 66 hrsz.-ú közterületi 

ingatlanra vonatkozóan a közhasználaton kívüli részének értékesítése érdekében. 

Végrehajtás: 

A telekalakítási kérelem benyújtásra került, a földhivatali eljárás befejezése után lehet 

szerződést kötni. Javaslom a határidő meghosszabbítását 2021. október 31-ig. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 161/2021. (V. 28.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. június 30. – az előszerződés aláírására 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat: 

Előszerződés megkötése a Kórház utcai teniszpálya sportcélú használaton kívüli 

részének cserével történő értékesítésére vonatkozóan. 

Végrehajtás: 

Az előszerződés megkötésre került, a végleges szerződés megkötése a helyi 

szabályozási terv módosítása után lehetséges. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

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

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

Hosszabbítva: 2021. július 15. 

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: 
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Az eljárás folyamatban van, kérem a határidő meghosszabbítását 2021. november 30. 

napjáig. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 183/2021. (V. 28.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. június 30. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A Dombóvári Szivárvány Óvoda alapító okirata módosításának aláírása, a 

változásbejegyzés kezdeményezése a Magyar Államkincstár felé. 

Végrehajtás: 

A módosító okirat aláírásra került, a Magyar Államkincstár átvezette a változást a 

törzskönyvi nyilvántartáson.  

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 184/2021. (V. 28.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. június 30. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A Dombóvári Százszorszép Óvoda alapító okirata módosításának aláírása, a 

változásbejegyzés kezdeményezése a Magyar Államkincstár felé. 

Végrehajtás: 

A módosító okirat aláírásra került, a Magyar Államkincstár átvezette a változást a 

törzskönyvi nyilvántartáson.  

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 186/2021. (V. 28.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. június 20. – a telekalakítási eljárás megindítására 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat: 

Telekalakítási eljárás megindítása a Szent István téri dombóvári 1061/3 hrsz.-ú 

ingatlanra vonatkozóan az ingatlan egy részének értékesítése érdekében. 

Végrehajtás: 

A telekalakítási kérelem benyújtásra került a földhivatalba, a véglegessé vált határozat 

birtokában történhet meg a szerződéskötés. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 187/2021. (V. 28.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. július 31. – a lakás kiürítésére és a pályázat kiírására 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda  

Feladat: 

A Lucza hegyi u. 2/B. szám alatti önkormányzati bérlakás kiürítése és az 

értékesítésére vonatkozó pályázati felhívás közzététele. 

Végrehajtás: 

A pályázat kiírása megtörtént, a beadási határidő 2021. szeptember 10-én járt le. 
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Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 188/2021. (V. 28.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. július 31. – a szerződéskötésre 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat: 

Adásvételi szerződés megkötése a Park u. 2 szám alatti lakás megvásárlására 

vonatkozóan. 

Végrehajtás: 

A szerződéskötés megtörtént. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 190/2021. (V. 28.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. június 30. – a beszerzési eljárások megindítására 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat: 

A befejezetlen újdombóvári utcanyitásokhoz kapcsolódóan a tervezésekre irányuló 

beszerzési eljárások megindításával összefüggő intézkedések és jognyilatkozatok 

megtétele. 

Végrehajtás: 

A beszerzési eljárások mindhárom tervezésre lezajlottak. A víziközműveket érintő, 

illetve a közlekedési tárgyú tervezések tekintetében eredményesen zárultak, a 

szerződések megkötésre kerültek a nyertes ajánlattevőkkel. A geodéziai munkákkal 

összefüggő eljárás kapcsán a beszerzés mellőzésére irányuló javaslat a jelen 

előterjesztésben szerepel a döntést igénylő ügyek körében. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 192/2021. (V. 28.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. június 30. 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat: 

A helyi védelem alatt álló építészeti örökség felújítását szolgáló vissza nem térítendő 

önkormányzati támogatásból a határozat szerint támogatásban részesítettekkel a 

támogatási szerződések megkötése. 

Végrehajtás: 

A támogatási szerződések megkötésre kerültek. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 196/2021. (VI. 11.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. június 15. – a módosított munkaterv honlapon történő 

közzétételére 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda  

Feladat: 

A képviselő-testület módosított, 2021. évi munkatervének közzététele a 

www.dombovar.hu honlapon. 

Végrehajtás: 

A módosított időpontokat tartalmazó munkaterv elérhető a honlapon. 
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Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 197/2021. (VI. 11.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. június 30.  

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda  

Feladat: 

A Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ alapító okirata módosításának aláírása, 

a változás bejelentése a Magyar Államkincstár felé. 

Végrehajtás: 

A módosító okirat aláírásra került, a Magyar Államkincstár átvezette a változást a 

törzskönyvi nyilvántartáson.  

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 198/2021. (VI. 11.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. június 30. – a beszerzési eljárás megindítására 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A Wifi4EU program keretében kialakítani kívánt ingyenes és nyilvános vezeték 

nélküli internet hozzáférési pontos kialakításával és üzemeltetésével összefüggő 

beszerzési eljárás megindítása. 

Végrehajtás: 

A beszerzési eljárás előkészítése még folyamatban van, ehhez a kialakításban már 

tapasztalattal rendelkező gazdasági szereplőktől igyekszünk tanácsot kérni. Kérem a 

határidő meghosszabbítását 2021. október 31-ig.  

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 199/2021. (VI. 11.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. július 1. 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

Együttműködési megállapodás megkötése az Országos Roma Rendezvényszervező 

Egyesülettel. 

Végrehajtás: 

Az együttműködési megállapodás a felek által aláírásra került. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 200/2021. (VI. 11.) határozata:  

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat: 

Többletfedezet biztosítása a Dombóvári Szivárvány Óvodát érintő munkálatokhoz. 

Végrehajtás: 

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításakor megtörtént. 
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Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 202/2021. (VI. 11.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. július 30. – az eljárás megindítására 

Végrehajtásért felelős: Jegyző  

Feladat: 

Az „Útburkolat felújítása a Horvay János utcának az Őrház utca és IX. utca közötti 

szakaszán, a Kórház utcának a Fő utcától az új kórházi parkolóig tartó szakaszán és a 

Széchenyi utca teljes hosszán” elnevezésű közbeszerzési eljárás megindítása. 

Végrehajtás: 

A közbeszerzési eljárás mindhárom ajánlati részre eredményesen zárult, a 

szerződések 2021. augusztus 16-án megkötésre kerültek, a munkák elkezdődtek. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 203/2021. (VI. 11.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. június 11. - a hiánypótlás benyújtására  

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda  

Feladat: 

Hiánypótlás benyújtása a Bölcsődei fejlesztési program című felhívásra benyújtott 

pályázat kapcsán. 

Végrehajtás: 

A hiánypótlás megtörtént, a pályázat pozitív elbírálásban részesült. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 204/2021. (VI. 11.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. június 30. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda  

Feladat: 

A Tolna Megyei Szakképzési Centrumot megillető vagyonkezelői jog megszűnése 

esetére az Esterházy Miklós Szakképző Iskola és Kollégium feladatellátását biztosító 

önkormányzati ingatlanok használatba, illetve az ingóságok tulajdonba adásával 

kapcsolatos egyeztetések lefolytatása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola 

Alapítvánnyal, szerződéskötés és a szükséges egyéb jognyilatkozatok megtétele annak 

érdekében, hogy 2021. szeptember 1-jétől határozatlan időre, de legalább 5 évre 

szakképzési és köznevelési alapfeladatok ellátása, szakképző intézmény fenntartása és 

működtetése érdekében az Alapítvány rendelkezzen a szükséges vagyoni 

feltételekkel. 

Végrehajtás: 

A használatot biztosító megállapodás aláírásra került. 

 

207/2021. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. július 15. 

Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 

Feladat:  

A Dombóvári Rendőrkapitányság tájékoztatása a 2021-2025. évekre szóló 

közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepció elfogadásáról, illetve a Dombóvári 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megalakításáról és az elnököknek delegált 

személyekről. 
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Végrehajtás: 

A tájékoztatás megtörtént, a Fórum megalakítása folyamatban van. 

 

210/2021. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. szeptember 15. – a 

program lebonyolítására és elszámolására 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda, Jegyző 

Feladat:  

A 2021. évi nyári diákmunka program lebonyolítása és elszámolása a Dombóvári 

Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya felé. 

Végrehajtás: 

A nyári diákmunka program megvalósult, az elszámolása határidőben megtörténik. 

 

211/2021. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. július 30. – a 

szerződés megkötésére 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat:  

Szerződéskötés a Dombóvári Lövész Egyesülettel a Farkas Attila Uszodát magába 

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

épület lőtér funkciójú terme térítésmentes használatának biztosítása érdekében. 

Végrehajtás: 

A szerződés a felek által aláírásra került. 

 

212/2021. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. július 30. – a 

szerződés megkötésére 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat:  

Szerződéskötés a Dombóvári Sportiskola Egyesülettel a Farkas Attila Uszodát 

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

megnevezésű épület edzőterem funkciójú terme térítésmentes használatának 

biztosítása érdekében. 

Végrehajtás: 

A szerződés a felek által aláírásra került. 

 

213/2021. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. július 31. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat:  

A Hunyadi téri víztornyon elhelyezett webkamerák elérhetőségének biztosítása 

érdekében a ZNET Telekom Zrt.-vel fennálló együttműködés meghosszabbításához 

szükséges szerződéses jognyilatkozatok megtétele. 

Végrehajtás: 

A céget tájékoztattuk a döntésről, augusztus végén volt a képviselőivel személyes 

egyeztetés, ajánlatot dolgoznak ki egy újabb hosszabb távú és az önkormányzat 

számára anyagilag kedvezőbb együttműködésre. Erre tekintettel kérem a határidő 

meghosszabbítását 2021. október 31-ig. 
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214/2021. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. július 31. – a 

beszerzési eljárás megindítására 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat:  

Beszerzési eljárás megindítása az Ady Endre utca, a Fő utca - nyugati utcarész és a Fő 

utca - keleti utcarész csapadékvíz-elvezető rendszere rekonstrukciójához kapcsolódó 

építészeti- és tájépítészeti vázlattervek elkészíttetésére vonatkozóan. 

Végrehajtás: 

A beszerzési eljárás eredményesen zárult, a szerződés megkötésre került. 

 

215/2021. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. július 2. – a 

projektben érintettek tájékoztatására 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat:  

A TOP-5.2.1-15 kódszámú felhívásra benyújtott, a társadalmi együttműködés 

erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megalósítására irányuló projektek 

lebonyolításához szükséges saját erő biztosításáról a projektben résztvevők és az 

egyéb érintett szervezetek tájékoztatása. 

Végrehajtás: 

A saját erő biztosításáról szóló határozat tartalmáról az érintetteket a 

projektmenedzser tájékoztatta. 

 

223/2021. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. szeptember 30. 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat:  

A településkép védelméről szóló 37/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 

módosításának képviselő-testület elé terjesztése. 

Végrehajtás: 

A 2021. július 1-én hatályba lépő, a településtervezéssel összefüggő egyes törvények 

módosításáról szóló 2021. évi XXXIX. törvény - mintegy 30 másik jogszabály mellett 

- a településképi törvényt is alapjaiban érintette. A fenti önkormányzati rendeletnek az 

új törvény szerinti felülvizsgálata szükséges, ezért a határidő 2021. december 31-ig 

történő meghosszabbítását javaslom. 

 

224/2021. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. július 30. – a 

szerződéskötésre 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat:  

Szerződéskötés Dombóvár környezetvédelmi programjának kidolgozására. 

Végrehajtás: 

A környezetvédelmi program elkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződés 

megkötésre került, a teljesítési határidő: 2022. január 31. 
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225/2021. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. július 10. – a 

telekalakítási eljárás megindítására 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat:  

Telekalakítási eljárás megindítása a Gagarin utca végén található, 4825 hrsz.-ú 

ingatlanra vonatkozóan az ingatlan egy részének értékesítése érdekében. 

Végrehajtás: 

A telekalakítási kérelem benyújtásra került. 

 

226/2021. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat:  

Többletfedezet biztosítása a Dombóvár, Teleki u. 14. alatti lakóépület 

nyílászárócseréjének kivitelezésére lefolytatott újabb beszerzési eljárás 

eredményességéhez. 

Végrehajtás: 

A Képviselő-testület által biztosított többletfedezettel a szerződés megkötésre került, 

a munkavégzés folyamatban van. 

 

227/2021. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. július 15. – a 

pályázati kiírás közzétételére 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat:  

Pályázati kiírás közzététele az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi 

személyszállítás ellátására vonatkozóan. 

Végrehajtás: 

A pályázat kiírásra került, a pályázat elbírálása a szeptember 21-i rendkívüli ülésen 

megtörtént. 

 

228/2021. (VIII. 5.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. augusztus 31. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat:  

A Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát módosító okirat 

aláírása - mely arra irányul, hogy a Bölcsőde ellátási területe szabad kapacitás esetén 

a Dombóvári Járás többi területére is kiterjed -, a változásbejegyzés kezdeményezése 

a Magyar Államkincstár felé. 

Végrehajtás: 

A módosító okirat aláírásra került, a Magyar Államkincstár átvezette a változást a 

törzskönyvi nyilvántartáson.  

 

229/2021. (VIII. 5.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. augusztus 19. 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat:  

Dombóvár város településrendezési eszközeit érintően a teljes eljárásban egyeztetett 

2020. évi módosítási kezdeményezésekkel összefüggésben az elfogadott 

tervmódosítás, illetve a módosított településszerkezeti terv nyilvánosságának és 



 

 

 18  

közzétételének biztosítása, a jogszabályi előírások szerint érintett szervezetek részére 

történő megküldése. 

Végrehajtás: 

A határozat végrehajtásra került. 

 

230/2021. (VIII. 5.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. augusztus 19. 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat:  

Dombóvár város településrendezési eszközeinek a 2021. évben kezdeményezett, 

állami főépítészi és tárgyalásos eljárásban egyeztetett módosításaihoz kapcsolódóan a 

végső véleményezési szakaszban az állami főépítészi záró szakmai vélemény 

kiadásához szükséges intézkedések megtétele. 

Végrehajtás: 

A záró szakmai vélemény kiadásához a kezdeményezések környezeti vizsgálatában 

való döntés szükséges, mely a jelen ülés napirendjén szerepel. Erre tekintettel a 

határidő 2021. november 30-ig történő meghosszabbítását javaslom. 

 

231/2021. (VIII. 5.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:2021. augusztus 15. – a 

módosított szerződés aláírására 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat:  

A DRV Zrt.-vel kötött, a közcélú szennyvízelvezető rendszer és szennyvíztisztító 

telep működtetésére vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés Döbrököz község 

csatlakozása miatti módosításának aláírása, a módosított szerződés illetékes 

szerveknek történő benyújtásával összefüggő intézkedések megtétele. 

Végrehajtás: 

A módosított bérleti-üzemeltetési szerződés aláírásra került. 

 

232/2021. (VIII. 5.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal – a módosított 

közbeszerzési terv közzétételére 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat:  

Az önkormányzat módosított 2021. évi közbeszerzési tervének közzététele a 

www.dombovar.hu honlapon. 

Végrehajtás: 

A módosított közbeszerzési terv közzétételre került és folyamatosan elérhető a 

honlapon. 

 

233/2021. (VIII. 5.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. augusztus 31. – az 

eljárás megindítására 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat:  

Egyes dombóvári utcaszakaszokat érintően a csapadékvíz-elvezetés 

rekonstrukciójának tervezésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításával 

összefüggő intézkedések megtétele. 

Végrehajtás: 
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A közreműködő közbeszerzési szakértő kiválasztására lefolytatott beszerzési eljárás 

eredményesen zárult, a nyertes ajánlattevővel a szerződéskötés folyamatban van. Az ő 

feladata lesz a konkrét eljárások előkészítése, lebonyolítása. Erre tekintettel kérem a 

határidő meghosszabbítását 2021. október 31-ig. 

 

234/2021. (VIII. 5.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. augusztus 9. – a 

pályázat benyújtására 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda  

Feladat:  

Támogatási kérelem benyújtása az Agrárminisztérium által a zártkerti besorolású 

földterületek infrastrukturális fejlesztésére kiírt pályázatra. 

Végrehajtás: 

A támogatási kérelem benyújtásra került. 

 

 



 

 

 20  

A POLGÁRMESTER ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT 

DÖNTÉSEI 

(2021. június-augusztus) 

 

 

Szociális ügyekben 
 

Települési támogatás:          

                          

 

- Rendkívüli élethelyzetre/természetbeni megállapítás  - 

Elutasítás        - 

- Rendkívüli élethelyzetre/ pénzbeli megállapítás   92 

Elutasítás        - 

- Gyermek születésének támogatása    18  

- Temetési segély       10 

- Lakásfenntartás támogatás      7 

- Eü. prevenciót és rehabilitációt szolgáló gyógyúszás  - 

- Eü. prevenciót szolgáló védőoltások költs. megtérítése  - 

Költségeinek támogatása 

- Iskolakezdési támogatás      56 

- Utazási támogatás       1 

- Krízishelyzeti támogatás      3 

- Adósságkezelési szolgáltatás     1 

- Utazási támogatás (bérlet)      22 

 

Lakásügyekben: 

 

- Bérlőkijelölés 6 

- Lakásszerződés hosszabbítás 10 

- Szociális bérlakás igény nyilvántartásba vétel 3 

- Eljárás megszüntetése - 

- Elutasítás 21 
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Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

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

 

- A Kapos-Projekt-Vill Kft. a Dombóvár, Autóspihenő u. 43. szám alatti ingatlan 

villamos energiával való ellátásának munkálataihoz kapott hozzájárulást a 

5216/47 hrsz.-ú kivett közterületként nyilvántartott ingatlan kapcsán. 

 

- A Geoglo Hungary Kft. – a Tarr Kft. megbízásából – kérésére az önkormányzat 

tulajdonosként járult hozzá a Dombóvár FTTH optikai hálózatépítés kiviteli 

tervéhez 7 db önkormányzati ingatlan kapcsán.  

 

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

azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy tulajdonosként járuljon hozzá 

a dombóvári FTTH hálózat V-01, V-02, V-03 és a V-04 ütem engedélyezési 

tervéhez. A hozzájárulás 5+8+13+123 db önkormányzati tulajdonú ingatlant érint 

a város területén.  

 

- Nagy Sándor tervező kérésére a szőlőhegyi 7259 hrsz.-ú ingatlan ivóvíz 

bekötésének, valamint a Kórház u. 23. szám alatti ingatlan szennyvíz bekötésének 

tervezési és engedélyezései munkálataihoz kért és kapott hozzájárulást a 7283 

hrsz.-ú kivett rét és útként, a 2933 hrsz.-ú kivett országos közútként és a 2905 

hrsz.-ú kivett közterületként nyilvántartott ingatlanok kapcsán. 

 

- Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. tervezője a dombóvári 4690/2 hrsz. 

szám alatti (Becsali csárda) ingatlannal kapcsolatban kért és kapott tulajdonosi 

hozzájárulást a villamos-energia igény tervezési munkálataihoz a 4701 hrsz.-ú 

kivett közterületként nyilvántartott ingatlanok kapcsán. 

 

- Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. tervezője a Napsugár u. 37., a Perczel u. 

6., a Mikes K. u. 2/c., az Erkel u. 48., a Dózsa u. 1. és a Csokonai u. 29. szám 

alatti ingatlanokkal kapcsolatban kért és kapott tulajdonosi hozzájárulást a 

földgázbekötés tervezési munkálataihoz a 4947, a 385, a 3857, a 4131, a 128 és a 

6410/43 hrsz.-ú kivett közterületként 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:   

- A 2400/A/3 hrsz.-ú (természetben Dombóvár, Szegfű u. 9. I/3.) ingatlanra a 

Városi Tanács VB Dombóvár javára bejegyzett jelzálogjog és ennek biztosítására 

bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásból való 
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törléséhez lett hozzájárulás kiadva, mivel az alapul szolgáló kölcsön már régen 

visszafizetésre került.   

 

- A 835 hrsz.-ú (természetben Dombóvár, Árpád u. 44.) ingatlanra Dombóvár Város 

Önkormányzata javára bejegyzett jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásból való 

törléséhez lett hozzájárulás kiadva, mivel a jelzálogjoggal biztosított kölcsön 

visszafizetésre került.   
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A JEGYZŐ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEI 

(2021. június - augusztus) 

 

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

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

 

Állandó nyitvatartási engedély kiadása:  

 

Ssz. Üzemeltető neve 
Üzlet neve,  

címe 
Éjszakai nyitva tartás Határozat 

1. 

ARTEPKO- 

NATUR Kft. 

7200 Dombóvár 

Madách u. 6. 

„BOHÉM CAFFE” 

7200 Dombóvár, 

Madách u. 6.  

  

hétfő-csütörtök: 22,00 – 04,00 

 péntek-szombat: 22,00 - 01,00  22,00 – 01,00 péntek-szombat:   22,00 – 01,00 

 vasárnap:   22,00 – 24,00 vasárnap:   22,00 – 24,00 

 

 

V./315-5 

/2021. 

2. 

EATREND Kft.  

2730 Albertirsa, 

Pesti út 65. 

 

„CITY CATERING 

DOMBÓVÁR” 

7200 Dombóvár 

Földvár u. 16/a. 

péntek:  22,00 – 04,00 

szombat:  22,00 – 04,00 

vasárnap:  22,00 – 04,00 

 

 

V./185-4 

/2021. 

 

3. 

LoKo Gasztro Kft. 

7200 Dombóvár, 

Dombó Pál u. 4. 

„LoKo Bár” 

7200 Dombóvár 

Dombó Pál u. 4. 

péntek 22,00 –  

szombat 02,00 között 

V./381-3 

/2021. 

 

Alkalmi nyitvatartási engedély: 6 db kérelemnek helyt adó 
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A BIZOTTSÁGOK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEI 

(2021. június - augusztus) 

 

Humán Bizottság 

 

A bizottság júniusban és júliusban nem hozott átruházott hatáskörben döntést. 

 

A 8/2021. (VIII. 31.) számú határozatával a Dombóvári Százszorszép Óvoda 

Tündérkert Bölcsődéje módosított szakmai programjának jóváhagyásáról döntött. 

 

A 9/2021. (VIII. 31.) számú határozatával a Dombóvári Százszorszép Óvoda 

pedagógiai programjának, házirendjének, illetve szervezeti és működési 

szabályzatának jóváhagyásáról döntött. 

 

 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 

A 13/2021. (VI. 28.) számú határozatával a Dombóvár, Teleki u. 14. alatti lakóépület 

nyílászárócseréjének kivitelezésére lefolytatott újabb beszerzési eljárás eredményéről 

döntött. 

 

A bizottság júliusban nem hozott átruházott hatáskörben döntést. 

 

A 18/2021. (VIII. 5.) számú határozatával a helyi védelem alatt álló építészeti örökség 

felújítását szolgáló, vissza nem térítendő önkormányzati támogatás összegének 

módosításáról döntött. 

 

A 19/2021. (VIII. 5.) számú határozatával a „Dombóvári belterületi útburkolatok 

felújítása” címmel lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről döntött. 

 

A 23/2021. (VIII. 31.) számú határozatával az Ady Endre utca, a Fő utca - nyugati 

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

rekonstrukciójához kapcsolódó építészeti- és tájépítészeti vázlattervek elkészítésére 

lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről döntött. 

 

A 24/2021. (VIII. 31.) számú határozatával a „Szigetsor-Vasút szegregátumok 

rehabilitációja_II.” elnevezéssel lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről 

döntött. 

 

 

A bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvek megtekinthetőek az Önkormányzati 

Irodán. 
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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) 257/2019. (VIII. 29.), 23/2020. (I. 31.), 151/2020. (X. 30.), 207/2021. (VI. 

30.), 210/2021. (VI. 30.), 211/2021. (VI. 30.), 212/2021. (VI. 30.), 214/2021. 

(VI. 30.), 215/2021. (VI. 30.), 224/2021. (VI. 30.), 225/2021. (VI. 30.), 

226/2021. (VI. 30.), 227/2021. (VI. 30.), 228/2021. (VIII. 5.), 229/2021. (VIII. 

5.), 231/2021. (VIII. 5.), 232/2021. (VIII. 5.), 234/2021. (VIII. 5.) Kt. 

határozatok, illetve 

b) a veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 2/2020. 

(III. 27.), 86/2020. (XI. 27.), 54/2021. (II. 26.), 55/2021. (II. 26.), 56/2021. (II. 

26.),61/2021. (II. 26.), 74/2021. (II. 26.), 75/2021. (II. 26.), 76/2021. (II. 26.), 

77/2021. (II. 26.), 78/2021. (II. 26.), 79/2021. (II. 26.), 80/2021. (II. 26.), 

128/2021. (IV. 30.), 131/2021. (IV. 30.), 132/2021. (IV. 30.), 161/2021. (V. 

28.), 183/2021. (V. 28.), 184/2021. (V. 28.), 186/2021. (V. 28.), 187/2021. (V. 

28.), 188/2021. (V. 28.), 190/2021. (V. 28.), 192/2021. (V. 28.),196/2021. (VI. 

11.), 197/2021. (VI. 11.), 199/2021. (VI. 11.), 200/2021. (VI. 11.), 202/2021. 

(VI. 11.),  203/2021. (VI. 11.), 204/2021. (VI. 11.) polgármesteri határozat 

végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben 2021 júniusban, júliusban 

és augusztusban hozott döntésekről. 

 

2. az alábbi lejárt végrehajtási határidejű polgármesteri határozatok végrehajtási 

határidejét a következők szerint meghosszabbítja: 

 

2021. október 31-ig: 95/2020. (XI. 27.), 113/2020. (XII. 18.), 94/2021. (III. 

31.), 141/2021. (IV. 30.), 198/2021. (VI. 11.) polgármesteri határozat, 

213/2021. (VI. 30.), 233/2021. (VIII. 5.) Kt. határozat, 

2021. november 30-ig: 230/2021. (VIII. 5.) Kt. határozat és 165/2021. (V. 

28.) polgármesteri határozat 

2021. december 31-ig: 133/2017. (III. 30.), 492/2017. (XI. 30.), 367/2019. 

(XI. 29.), 145/2020. (IX. 30.) 223/2021. (VI. 30.) Kt. határozat, 104/2021. 

(III. 31.) polgármesteri határozat 

 

3. a 72/2018. (II. 22.) Kt. határozatot és a 185/2019. (V. 30.) Kt. határozatnak az 

Arany J. tér 4. szám alatti, 224/5/A/4 hrsz. alatti raktár megnevezésű épületre 

vonatkozó rendelkezéseit visszavonja. 
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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. július 30-án 

1 nap; augusztus 6-ától 13-áig 6 nap; és augusztus 23-ától 24-éig 2 nap szabadságot 

vettem igénybe. 

 

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

2021. szeptember 10. napjáig összesen 16 nap szabadságot vettem igénybe. 

 

Tájékoztatás a polgármesternek az önkormányzat érdekének védelmében indított 

peres eljárás megindításáról 

 

A Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 67. § (1) szerint a 

polgármester az önkormányzat érdekének védelmében jogosult közigazgatási, peres 

és nemperes eljárás megindítására, melyről a következő képviselő-testületi ülésen 

beszámol. 

 

Dombóvár Város Önkormányzata peres eljárást indított az INVESTMENT Mérnöki 

és Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság ellen a Kéknefelejcs és az Ibolya utcai 

ivóvízhálózat-rekonstrukció beruházás kapcsán. 

Az Önkormányzat az alperest a hibás teljesítés kijavítási egyenértékeként 

34.901.246,- Ft, késedelmi kötbér jogcímén 2.755.900,- Ft (összesen 37.657.146,- Ft), 

ezen összegek után 2019. november 15. napjától a kifizetés napjáig számított, a  

Polgári Törvénykönyv 6:48. §-a szerinti késedelmi kamat, valamint az eljárással 

felmerülő perköltség megfizetésére kéri kötelezni. 

 



 

 

 27  

Döntést igénylő, kisebb jelentőségű ügyek 
 

A befejezetlen újdombóvári utcanyitásokhoz kapcsolódó geodéziai munkák 

A veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 190/2021. (V. 

28.) határozattal született döntés a befejezetlen újdombóvári utcanyitásokhoz 

kapcsolódó tervezési feladatokról. A döntés alapján eredményes beszerzési eljárást 

folytattunk le a közlekedési építmények és csapadékvíz elvezetés tervezésére, illetve a 

víziközművek elhelyezését érintő tervek elkészítésére. 

A geodéziai munkákra irányuló beszerzés eljárási értékelési szakaszban tart. Ennek 

során olyan problémákkal szembesültünk, hogy a geodéziai munkák zökkenőmentes 

elvégzése mind szakmai, mind jogi szempontból kétségesnek tűnik, tekintettel arra, 

hogy a telekalakítások végrehajtása a nem egységes tulajdonosi szándék miatt 

akadályozott. 

Fentiek alapján javasoljuk az erre vonatkozó döntés visszavonását, melyből 

következően a folyamatban lévő beszerzési eljárás ajánlatai bírálatra, értékelésre nem 

kerülnek. Az ajánlattevőket a Képviselő-testület döntéséről megfelelő módon 

tájékoztatjuk. 

II. Határozati javaslat 

a befejezetlen újdombóvári utcanyitásokhoz kapcsolódó geodéziai feladatokról 

szóló, a veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 

190/2021. (V. 28.) polgármesteri határozat geodéziai feladatokra vonatkozó 

részeinek visszavonásáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a befejezetlen újdombóvári 

utcanyitásokhoz kapcsolódó geodéziai feladatokkal kapcsolatos korábbi döntést 

felülvizsgálva úgy határoz, hogy annak végrehajtásától eltekint, a veszélyhelyzetben 

képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 190/2021. (V. 28.) határozatának a 

geodézia feladatokra vonatkozó részét visszavonja. 
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A kötelező felvételt biztosító dombóvári általános iskolák felvételi körzetének 

véleményezése 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése szerint az 

iskolák felvételi körzetét a területileg illetékes tankerületi központ határozza meg, a 

felvételi körzetek megállapításához pedig be kell szereznie az érdekelt települési 

önkormányzatok véleményét. 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

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

alapján a felvételi körzetek megállapításához az illetékes tankerületi központ minden 

év október 15. napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési 

önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének 

nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 

hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát 

intézményi és tagintézményi bontásban. Az illetékes tankerület,i központ december 1-

jéig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő 

általános iskolákat, valamint érintettség esetén a nemzetiségi önkormányzatot a 

kijelölt körzetek tervezetéről. 

 

Az EMMI rendelet szerint, ha a településen, kerületben több általános iskola vagy 

tagintézmény, feladatellátási hely működik, a hátrányos helyzetű tanulóknak az egyes 

felvételi körzetekben kiszámított aránya legfeljebb tizenöt százalékponttal lehet 

magasabb, mint az általános iskolába járó hátrányos helyzetű gyermekeknek a 

település, kerület egészére kiszámított aránya. A hátrányos helyzetű gyermekeknek a 

településen belüli arányát oly módon kell meghatározni, hogy az adott településen 

lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező összes általános 

iskolába járó hátrányos helyzetű gyermekek létszámát el kell osztani a településen 

lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező összes általános 

iskolába járó gyermek létszámával. A hátrányos helyzetű tanulók felvételi körzeten 

belüli arányának meghatározásához az egyes felvételi körzetekben lakóhellyel, ennek 

hiányában tartózkodási hellyel rendelkező összes hátrányos helyzetű tanulónak a 

létszámát el kell osztani a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező összes tanuló létszámával (a továbbiakban: hátrányos 

helyzetű tanulók körzeti aránya). Ha a településen több általános iskola vagy 

tagintézmény, feladatellátási hely működik, nem lehet a település egészét egyetlen 

körzetként kijelölni. 

 

A Tamási Tankerületi Központ nem eszközölt változásokat a dombóvári általános 

iskolák felvételi körzetét illetően az előző tanévekre megállapított határokhoz képest. 

A korábbi években a testület több alkalommal is hozott olyan döntést, miszerint a 

döntéshozó a dombóvári hátrányos helyzetű gyermekek egyenletes arányára jobban 

legyen figyelemmel a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, 

illetve a Dombóvári József Attila Általános Iskola Dombóvárra vonatkozó felvételi 

körzetének meghatározása során. Ezt a döntést mindig tudomásul is vették, de csak 

akkor változtattak volna a körzethatárokon, ha a képviselő-testület konkrét javaslatot 
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tesz, hogy melyik közterület, illetve utca a megítélése szerint hova tartozzon. Egy 

ilyen indítványnak nyilván kellően megalapozottnak kellene lennie, de objektív 

indokot nem igazán lehetne felhozni, már csak a város szerkezetéből adódóan sem. 

Ezért a javaslat az, hogy a testület vegye tudomásul a megállapítani tervezett 

körzethatárokat. 

 

III. Határozati javaslat 

a dombóvári általános iskolák tervezett felvételi körzeteinek véleményezéséről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 

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

jogkörében eljárva a dombóvári általános iskolák felvételi körzeteinek tervezett 

meghatározását tudomásul veszi, és nem tesz javaslatot a körzethatárok módosítására. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Tamási Tankerületi központ 

tájékoztatására. 

 

Határidő: 2021. október 15. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
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A Dombóvári HACS Egyesület tevékenységének támogatása 

 

A 2016-ban létrejött Dombóvári HACS Egyesület célja a dombóváriak közötti 

együttműködés elmélyítése, különös tekintettel a köz, a civil és az üzleti szférák 

közötti partnerségre, továbbá az önkormányzati feladatellátás segítése, főként a 

településfejlesztésé. A szervezetnek kulcsszerepe van a Helyi Közösségi Fejlesztési 

Stratégia megvalósításában, amelynek korábban a módosítását kezdeményezte a 

testület a Közösségi Tér elnevezésű kulcsprojekt tekintetében. 

 

A közelmúltban megtörtént az új elnökség megválasztása, az Egyesület elnöke Dr. 

Kollmann Gergely Ferenc lett. 

 

Az Egyesület ügyviteli, adminisztratív szervezeti egysége a munkaszervezet, mely az 

egyesületi projekt - TOP-7.1.1-16-2016-00046 azonosító számú „A Dombóvári 

HACS Egyesület Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájának, az INDA11 Innováció 

Alapú Dombóvári Akcióterv megvalósítása” - lebonyolításáért felelős.  A korábbi 

dolgozók jogviszonya megszűnt az Egyesülettel, vagyis a munkaszervezet jelenleg 

nem tud működni. Ezért fordult az új elnök az önkormányzathoz, hogy segítse a még 

le nem zárult HACS pályázatok megvalósítását a Dombóvári Közös Önkormányzati 

Hivatal Projekt Csoportja révén. Javaslom, hogy ezt a kérést támogassa a dombóvári 

képviselő-testület. 

 

IV. Határozati javaslat 

a Dombóvári HACS Egyesület támogatásáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári HACS 

Egyesület céljai és Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósításának 

támogatása érdekében egyetért azzal, hogy az Egyesület munkaszervezeti feladatainak 

ellátása a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével történjen, és 

felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
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A Kapos-hegyháti Natúrparki Tájegységi Értéktár Bizottságban az önkormányzat 

képviseletének mellőzése 

 

A dombóvári önkormányzat a települési értéktár mellett egy másik értéktár 

létrehozásában is részt vett az elmúlt önkormányzati ciklusban. 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 496/2017. (XI. 30.) Kt. 

határozatával döntött arról, hogy a natúrparki településekkel együttműködve 

létrehozza a Kapos-hegyháti Natúrparki Tájegységi Értéktár Bizottságot, továbbá a 

tevékenységének koordinálásával a Kapos-hegyháti Natúrpark Egyesületet bízza meg. 

A testület a Bizottság döntéshozó testületébe Szabó Loránd korábbi polgármestert, a 

Bizottság szakmai munkáját segítő munkaszervezetbe pedig Müller Ádámot delegálta, 

és azóta nem született újabb döntés a Tájegységi Értéktár Bizottság vonatkozásában. 

 

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 

értelmében a tájegységi értéktár a több földrajzi, történelmi vagy néprajzi szempontok 

alapján szomszédos település, illetve földrajzi, történelmi vagy néprajzi szempontok 

alapján egységet alkotó tájegység területén fellelhető nemzeti értékek közül az adott 

Tájegységi Értéktár Bizottság által tájegységi értékké nyilvánított értékek adatait 

tartalmazó gyűjtemény.  A törvény szerint több földrajzi, történelmi vagy néprajzi 

szempontok alapján szomszédos települési önkormányzat hozhat létre Tájegységi 

Értéktár Bizottságot, amely elkészíti a tájegységi értéktárat és annak adatait megküldi 

az érintett Megyei Értéktár Bizottságok részére. 

 

A magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár 

bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 

úgy rendelkezik, hogy a Tájegységi Értéktár Bizottságot az alapító települési 

önkormányzatok megállapodása hozza létre, amelyben az önkormányzatok 

meghatározzák a Tájegységi Értéktár Bizottság finanszírozását, működési feltételeit 

és a tagok megbízásának, felmentésének rendjét. A Tájegységi Értéktár Bizottság 

meghatározza és elfogadja működési szabályzatát. A Tájegységi Értéktár Bizottság 

a) legalább három tagból áll, 

b) munkájába bevonja az érintett településeken működő közművelődési 

feladatellátás országos módszertani intézményét, továbbá az értékek 

gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országos és területi 

illetékességű szakmai, egyházi vagy civil szervezeteket, valamint egyéb 

szakértőket, és 

c) évente beszámol a tevékenységéről az alapító települési 

önkormányzatoknak. 

 

A Kapos-hegyháti Natúrpark Tájegységi Értéktár létrehozásának célja a térség 

közösségei számára értéket képviselő természeti, valamint kulturális örökségi elemek 

számbavétele és dokumentálása, továbbá az összegyűjtött értéktári elemek közkinccsé 

tételéről és szélesebb körben való megismertetéséről való gondoskodás, elősegítve 

ezzel fennmaradásukat, megőrzésüket. A Bizottság működési területe a Kapos–

hegyháti Natúrpark területe. 
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Az Egyesület megkereste a Bizottságot létrehozó önkormányzatokat, hogy a 

kényszerű szünet után ismét megindulna a bizottsági munka, és ezzel kapcsolatban 

szükség esetén vizsgálják felül a korábbi delegálásokat annak érdekében, hogy 

megújult összetételben tudjon folytatódni az értéktár bizottsági tevékenység. A 

javaslatom az, hogy a dombóvári önkormányzat továbbra is támogassa a Tájegységi 

Értéktár létét és a Bizottság működését, de a jövőben tekintsünk el a személyi 

képviselettől. 

 

V. Határozati javaslat 

a Kapos-hegyháti Natúrparki Tájegységi Értéktár Bizottságban az 

önkormányzat képviseletének mellőzéséről 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 496/2017. (XI. 30.) Kt. 

határozatával összhangban támogatja, hogy a Kapos-hegyháti Natúrparki 

Tájegységi Értéktárban kerüljenek összegyűjtésre a Kapos-hegyháti Natúrparkhoz 

tartozó településeken tájegységi értékké nyilvánított értékek a Kapos-hegyháti 

Natúrparki Tájegységi Értéktár Bizottság működése révén.  

 

2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Kapos-hegyháti Natúrparki Tájegységi 

Értéktár Bizottság működési területe Dombóvárra is kiterjedjen és Dombóvár 

Város Önkormányzata is a Bizottság alapítói közé tartozzon, azzal, hogy sem a 

Bizottság döntéshozó testületébe, sem a munkaszervezetébe nem delegál az 

Önkormányzatot képviselő személyt, illetve a 496/2017. (XI. 30.) Kt. 

határozatával delegáltak megbízatását megszűntnek nyilvánítja.  

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Kapos-hegyháti Natúrpark 

Egyesület tájékoztatására, valamint a Kapos-hegyháti Natúrparki Tájegységi 

Értéktár Bizottság működésével összefüggő további jognyilatkozatok megtételére 

a fenti pontokban foglaltak szerint. 

 
Határidő: 2021. október 6. – a tájékoztatásra 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
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A dombóvári vasútállomáshoz tartozó állami tulajdonú területen elhelyezkedő nem lakás 

céljára szolgáló helyiség bérbeadása a Tárnok-Trans Kft. részére 

 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére 

vonatkozó szabályokat a 40/2020. (XII. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 

Rendelet) szabályozza. A Rendelet szerint a bérleti díj legalacsonyabb összegét a 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak helyiségtípusonként differenciált, négyzetméter 

egységárban kell meghatározni.  

A Rendelet 3. számú függeléke tartalmazza a bérbe adható helyiségek listáját. 

 

A Magyar Állam tulajdonában lévő dombóvári 1889/21 hrsz.-ú, vasútállomás 

megnevezésű (Baross téren található MÁV vasúti csomópont) ingatlanon található 

30,6 m2 alapterületű üzlethelyiségre (volt kisbolt) a Régió 2007 Kft-nek 2024. 

március 30. napjáig fennálló bérleti szerződése van az autóbusszal végzett menetrend 

szerinti helyi tömegközlekedési közszolgáltatás ellátásához kapcsolódóan. A 

bérbeadásra a 153/2020. (X. 30.) Kt. határozat alapján kedvezményes bérleti díjon 

(32.130,- Ft/hó) került sor.  

 

A Régió 2007 Kft.-vel a közszolgáltatási szerződés 2021. április 1-jével, hat hónapos 

felmondási határidővel felmondásra került. A szolgáltatás ellátására új pályázat került 

kiírásra. A pályázati eljárás nyertese az egyetlen érvényes ajánlatot benyújtó 

gazdasági szereplő, a Tárnok-Trans Kft., (továbbiakban: Kft), a szolgáltatást 2021. 

október 1-jétől ő látja el. A Régió 2007. Kft. bérleti szerződése 2021. szeptember 30. 

napjával közös megegyezéssel megszüntetésre került.  

 

A Tárnok-Trans Kft. kérvényezte a nem lakáscélú helyiségnek a Régió 2007 Kft.-vel 

azonos feltételekkel való bérlésének lehetőségét.   

 

A vagyonrendelet szerint az ingatlan vagy annak egy része használatba adása és 

hasznosítása – a meghatározott kivételekkel – versenyeztetéssel történik, az ellenérték 

megállapítása 6 hónapnál nem régebbi, független értékbecslő által készített forgalmi 

értékbecslés alapján történhet. Értékbecslés nélkül lehet az ellenértéket megállapítani, 

amennyiben a vagyon tulajdonjogának átruházása, a vagyon használatba adása vagy 

hasznosítása a (6) bekezdés szerint versenyeztetés nélkül vagy ingyenesen történik. 

Nincs szükség versenyeztetésre, ha az elidegenítés, használatba adás vagy hasznosítás 

az Önkormányzat kötelező vagy önként vállalt közfeladatainak megoldását szolgálja 

és a hatáskörrel rendelkező képviselő-testület, bizottság vagy polgármester 

önkormányzati érdekből, egyedi döntéssel rendelkezik az ellenérték megállapításának 

mellőzéséről. 

 

Kérem a Képviselő-testület hozzájárulását az érintett ingatlan versenyeztetés nélküli 

használatba adásához. 

 

 

 

 



 

 

 34  

VI. Határozati javaslat 

a dombóvári vasútállomáshoz tartozó állami tulajdonú területen elhelyezkedő nem 

lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról a Tárnok-Trans Kft. részére 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 

Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky utcai, ténylegesen a dombóvári 1889/21 hrsz.-ú, 

vasútállomáshoz tartozó, állami tulajdonú területen elhelyezkedő 30,6 m2 alapterületű 

ingatlant az Önkormányzat pályáztatás nélkül bérbe adja az autóbusszal végzett 

menetrend szerinti helyi tömegközlekedési közszolgáltatást végző Tárnok-Trans Kft-

nek a közfeladatának ellátásához az alábbi feltételekkel:  

 

- A bérleti díj a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által megállapított mindenkori 

üzlethelységekre vonatkozó bérleti díjnak 75%-a, azaz jelenleg 32.130,- Ft, melyet 

áfa nem terhel  

 

- A bérleti jogviszony időtartama: 2021. október 1 - 2026. szeptember 30., amely a 

közszolgáltatási szerződés hosszabbítása esetén annak lejártáig meghosszabbítható. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés tartalmának 

jóváhagyására és a szerződés megkötésére.  

 

Határidő: 2021. október 10. – a szerződéskötésre  

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
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Újabb visszatérítendő támogatás biztosítása a Hamulyák Közalapítvány részére 

 

A tavalyi évhez hasonlóan a Hamulyák Közalapítvány részére ismét átmeneti jellegű 

visszatérítendő támogatás biztosítása szükséges. Az október 2-i Újdombóvári Őszi 

Fesztivál a Közalapítvány „100 éves Újdombóvár – ünnepeljünk együtt!” című, TOP-

7.1.1-16-H-ESZA-2019-00296 azonosítószám projektje révén kerül megszervezésre, 

mivel a pályázat megvalósítási határideje meghosszabbításra kerül. A 

rendezvényszervezési költség (a 2019-ben kötött szerződés alapján a Tinódi Ház 

Nonprofit Kft. felé) ellentételezése október végéig lesz esedékes, azonban valamennyi 

kiadásra nem elegendő az eddig kiutalt támogatási előleg, a különbség mintegy 

2.260.000,-Ft, amelyet meg kellene előlegezni, és ha lezárul a pályázat, valamint a 

szervezet megkapja a még hiányzó támogatást, akkor eszközölhető a visszafizetés. 

 

Javaslom a visszatérítendő támogatás biztosítását a szervezet számára. 

 

VII. Határozati javaslat 

visszatérítendő támogatás biztosításáról a Hamulyák Közalapítvány részére 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hamulyák Közalapítvány 

részére 2.260.000,- Ft összegű visszatérítendő támogatást biztosít a 100 éves 

Újdombóvár – ünnepeljünk együtt!” című, TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00296 

azonosítószámú projektjét érintő és esedékessé váló fizetési kötelezettségek 

teljesítésére, azzal, hogy Hamulyák Közalapítvány legkésőbb 2021. december 31-ig 

köteles a támogatás összegét visszatéríteni az önkormányzat számára 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az támogatási szerződés 

megkötésére. 

 

Határidő: 2021. október 6. – a támogatási szerződés megkötésére 

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 


