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Beszámoló a 2021. október 15-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

152/2020. (X. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. november 30. - a 

telekalakítási eljárás kezdeményezésére 

Hosszabbítva: 2021. január 31., 2021. szeptember 30. 

Végrehajtásért felelős:  

1.: Pénzügyi Iroda; 

2.: Hatósági Iroda 

Feladat:  

1.: A 1414/14-1414/30 hrsz-ú, valamint az 1414/32 hrsz-ú ingatlanokat érintő 

telekalakítási eljárás kezdeményezése, és az 1414/14-1414/20 hrsz-ú ingatlanok 

tulajdonosaival a csereszerződés megkötése a Pataki Ferenc utcai beépítetlen 

területekből létrejövő parkolóterület kialakítása érdekében. 

2.: A 1414/32 hrsz-ú közút vonatkozásában a Pataki Ferenc utca közterület-elnevezés 

megszüntetése, és az újonnan létrejövő 1414/35 hrsz-ú ingatlan Pataki Ferenc térként 

történő átvezetése a címjegyzéken az ingatlan-nyilvántartási változások véglegessé 

válásának napjával. 

Végrehajtás: 

1-2.: A telekalakítás lezárult. A 1414/32 hrsz-ú Pataki Ferenc közterület átnevezése 

utcáról térre a címjegyzékben megtörtént. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 143/2021. (IV. 30.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. szeptember 30. – a határozatban foglaltak 

végrehajtására 

Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda, Városüzemeltetési Iroda 

Feladat: 

A szociális alapon igényelhető kaszálásra igényt benyújtó, és a pályázati feltételeknek 

megfelelő kérelmezők esetében a kaszálások elvégeztetése. 

Végrehajtás: 

A feltételeknek megfelelő kérelmezők (3 fő) esetében a kaszálások elvégzése 

megtörtént. 

 

235/2021. (VIII. 5.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. szeptember 30. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat:  

A gyermekétkeztetés ellátásáról szóló megállapodás megkötése a Máltai 

Szeretetszolgálat Iskola Alapítvánnyal az Esterházy Miklós Szakképző Iskola tanulói 

tekintetében. 

Végrehajtás: 

A megállapodás az önkormányzat részéről aláírásra került. 
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236/2021. (VIII. 5.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. szeptember 30. – a 

támogatási kérelem benyújtására 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat:  

Rendkívüli támogatási igény benyújtásához szükséges jognyilatkozatok megtétele, a 

támogatási kérelem benyújtása. 

Végrehajtás: 

A támogatási kérelem benyújtásra került. 

 

238/2021. (IX. 14.) 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 2021. évi, harmadszor módosított közbeszerzési terv a honlapon közzétételre került, 

folyamatosan elérhető. 

 

239/2021. (IX. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. szeptember 30. – az 

eljárás megindítására 

Végrehajtásért felelős: Jegyző  

Feladat:  

A Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéjének felújítására irányuló 

közbeszerzési eljárás megindításával összefüggő intézkedések megtétele. 

Végrehajtás: 

A Kbt. 115. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás az ajánlattételi felhívás öt 

gazdasági szereplőnek történő megküldésével megindult, az ajánlattételi határidő 

2021. október 22-én 12:00-kor jár(t) le. 

 

240/2021. (IX. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. szeptember 20. – a 

bérlei szerződés megkötésére  

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat:  

Ingatlanbérleti szerződés megkötése az MRD-Invest Group Kft.-vel a dombóvári 

4583 hrsz.-ú ingatlan telekalakításából létrejövő 9.947 m2 nagyságú területre 

vonatkozóan. 

Végrehajtás: 

A szerződés megkötése megtörtént. 

 

 

 

 

 

 

http://www.dombovar.hu/
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241/2021. (IX. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: a döntést követő három 

munkanapon belül - az eredményről való tájékoztatás tekintetében 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat:  

Az ajánlattevők tájékoztatása a Térségi Sport- és Szabadidőcentrum tervezési 

munkáinak elvégzésére lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről. 

Végrehajtás: 

Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzést a bonyolító 2021. szeptember 15-én 

kiküldte az EKR-ben. 

 

242/2021. (IX. 21.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:  

1.: 2021. szeptember 21. – az eredményről való tájékoztatásra 

2.: 2021. szeptember 30. – a közszolgáltatási szerződés megkötésére 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat:  

1. Az ajánlattevők tájékoztatása az „Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi 

személyszállításra vonatkozó pályázat” tárgyában lefolytatott pályázati eljárás 

eredményéről. 

2. Közszolgáltatási szerződés megkötése az autóbusszal végzett menetrend szerinti 

helyi tömegközlekedési szolgáltatás 2021. október 1-jétől való ellátására a Tárnok-

Trans Kft.-vel. 

Végrehajtás: 

Az ajánlattevők tájékoztatása, továbbá a közszolgáltatási szerződés aláírása mindkét 

fél részéről megtörtént. 

 

244/2021. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal – a szükséges 

nyilatkozatok megtételére a gördülő fejlesztési tervek jóváhagyása érdekében 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat:  

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

szolgáltatások 2022-2036. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terveit az 

önkormányzat nevében nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatal részére jóváhagyás céljából. Az önkormányzat részéről az ehhez szükséges 

meghatalmazások aláírása, illetve a végrehajtáshoz szükséges további nyilatkozatok, 

intézkedések megtétele. 

Végrehajtás: 

A gördülő fejlesztési terv benyújtásához szükséges intézkedések megtörténtek. 

 

250/2021. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. október 15. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat:  

A Tamási Tankerületi Központ tájékoztatása a dombóvári általános iskolák tervezett 

felvételi körzetével kapcsolatban kifejtett véleményről. 

Végrehajtás: 

A tájékoztatás megtörtént. 
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252/2021. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. október 6. – a 

tájékoztatásra 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat:  

A Kapos-hegyháti Natúrpark Egyesület tájékoztatása a Kapos-hegyháti Natúrparki 

Tájegységi Értéktár Bizottságban az önkormányzat képviseletének mellőzéséről. 

Végrehajtás: 

A tájékoztatás megtörtént. 

 

253/2021. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. október 10. – a 

szerződéskötésre 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda  

Feladat:  

Bérleti szerződés megkötése a Tárnok-Trans Kft.-vel a dombóvári vasútállomáshoz 

tartozó állami tulajdonú területen elhelyezkedő, önkormányzati hasznosítású nem 

lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozóan. 

Végrehajtás: 

A bérleti szerződés megkötése megtörtént. 

 

254/2021. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. október 6. – a 

támogatási szerződés megkötésére 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat:  

Támogatási szerződés megkötése a Hamulyák Közalapítvánnyal 2.260.000,- Ft 

összegű visszatérítendő támogatás biztosítására a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00296 

azonosító számú projektet érintő és esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek 

teljesítése érdekében. 

Végrehajtás: 

A szerződés mindkét fél részéről aláírásra került. 

 

255/2021. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. október 1. – a 

módosított szabályzat közzétételére és a hatálya alá tartozó szervezetek 

tájékoztatására 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat:  

Az önkormányzat 2021. október 1-jétől hatályos módosított Beszerzési 

Szabályzatának közzététele a www.dombovar.hu honlapon, az érintettek tájékoztatása 

az alkalmazási kötelezettségről. 

Végrehajtás: 

A módosításokkal egybeszerkesztett Beszerzési Szabályzat a honlapon közzétételre 

került, folyamatosan elérhető. Az érintetteknek összefoglaló tájékoztatót küldtünk az 

alkalmazás szempontjából fontos tudnivalókról. 

 

 

 

http://www.dombovar.hu/
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256/2021. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. október 1. – a 

módosított szabályzat közzétételére és a hatálya alá tartozó szervezetek 

tájékoztatására 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat:  

Az önkormányzat 2021. október 1-jétől hatályos módosított Közbeszerzési 

Szabályzatának közzététele a www.dombovar.hu honlapon, az érintettek tájékoztatása 

az alkalmazási kötelezettségről. 

Végrehajtás: 

A módosításokkal egybeszerkesztett Közbeszerzési Szabályzat a honlapon 

közzétételre került, folyamatosan elérhető. A külső bonyolítóknak tájékoztatásul 

megküldtük. 

 

257/2021. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. október 15. 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat:  

Dombóvár város településrendezési eszközeinek a 2021. évben kezdeményezett, az 

állami főépítészi és tárgyalásos eljárásokban egyeztetett módosításai kapcsán az 

állami főépítész záró szakmai véleményének kiadásához szükséges intézkedések 

megtétele. 

Végrehajtás: 

Az állami főépítész záró szakmai véleményének kiadásához szükséges kérelem 

elküldésre került. 

 

263/2021. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. október 15. – a 

közúti funkció megszüntetésére irányuló eljárás megindítására 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat:  

A szőlőhegyi 7733 hrsz.-ú, kivett közút megnevezésű ingatlanra vonatkozóan a közúti 

funkció megszüntetésére irányuló eljárás megindítása az ingatlan értékesíthetősége 

érdekében. 

Végrehajtás: 

Az átminősítési eljárás elindult, folyamatban van. 

 

266/2021. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:  

2021. október 1. – a csatlakozási nyilatkozatok beküldésére 

2021. október 5. – a pályázati felhívások közzétételére 

Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 

Feladat:  

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi 

fordulójához való csatlakozáshoz szükséges dokumentumok aláírása és beküldése, 

továbbá a pályázati felhívások közzététele. 

Végrehajtás: 

A csatlakozási nyilatkozat beküldése megtörtént, az irányító szerv elfogadta a 

csatlakozási szándékunkat. A pályázati felhívás közzétételre került. 

 

http://www.dombovar.hu/
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A POLGÁRMESTER ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT 

DÖNTÉSEI 

(2021. szeptember) 

 

 

Szociális ügyekben 
 

Települési támogatás:          

                          

 

- Rendkívüli élethelyzetre/természetbeni megállapítás  - 

Elutasítás        - 

- Rendkívüli élethelyzetre/ pénzbeli megállapítás   26 

Elutasítás        - 

- Gyermek születésének támogatása    4  

- Temetési segély       6 

- Lakásfenntartás támogatás      3 

- Eü. prevenciót és rehabilitációt szolgáló gyógyúszás  - 

- Eü. prevenciót szolgáló védőoltások költs. megtérítése  - 

Költségeinek támogatása 

- Iskolakezdési támogatás      48 

- Utazási támogatás       - 

- Krízishelyzeti támogatás      1 

- Adósságkezelési szolgáltatás     - 

- Utazási támogatás (bérlet)      40 

 

Lakásügyekben: 

 

- Bérlőkijelölés 2 

- Lakásszerződés hosszabbítás 4 

- Szociális bérlakás igény nyilvántartásba vétel - 

- Eljárás megszüntetése - 

- Elutasítás 2 
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Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

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

 

- A Hendra Kft. a Magyar Telekom Nyrt. megbízásából a Dombóvár FTTH 

hálózat II. és V_03 ütem engedélyezési tervének kiegészítéséhez az 52/1 hrsz.-

ú kivett közpark és a 947/7 hrsz.-ú kivett fűtőmű, valamint a 101/13 hrsz.-ú 

kivett közterület kapcsán kapott hozzájárulást.  

 

- Nagy Sándor tervező kérésére a Köztársaság u. 10. szám alatti ingatlan ivóvíz 

bekötésének tervezési és engedélyezései munkálataihoz kért és kapott 

hozzájárulást a 2160/1 hrsz.-ú kivett közterületként nyilvántartott ingatlan 

kapcsán. 

 

- Az SMHV Energetika Kft. a Dombóvár, Zöldfa utcai 592/4 hrsz. alatti ingatlan 

villamos energiával való ellátásának munkálataihoz kapott hozzájárulást a 471 

hrsz.-ú kivett közterület megnevezésű ingatlan kapcsán. 

 

- Az EVITEK Kft. a Telenor bázisállomás energiaellátását biztosító földkábel 

fektetés és mérőszekrény elhelyezés tervezési munkálataihoz kért és kapott 

hozzájárulást a 291/18 hrsz.-ú kivett út kapcsán. 

 

 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

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

 

- 

 

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 

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

 

- 

 

Jogok törléséhez tulajdonosi hozzájárulás megadása:   

- 
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A JEGYZŐ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEI 

(2021. szeptember) 

 

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

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

 

Állandó nyitvatartási engedély kiadása: - 

 

Alkalmi nyitvatartási engedély: - 
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A BIZOTTSÁGOK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEI 

(2021. szeptember) 

 

 

Humán Bizottság 

 

A bizottság szeptemberben nem hozott átruházott hatáskörben döntést. 

 

 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 

A 27/2021. (IX. 14.) számú határozatával a mobil jégpálya bérbeadását és telepítését 

végző gazdasági szereplő kiválasztására irányuló beszerzési eljárás eredményéről 

döntött. 

 

A 28/2021. (IX. 14.) számú határozatával az egyes dombóvári utcaszakaszokat 

érintően a csapadékvíz-elvezető rendszer uniós támogatással – TOP-2.1.3-16-TL1 – 

megvalósuló rekonstrukciójára irányuló közbeszerzési eljárások közbeszerzési 

szakértőjének kiválasztására lefolytatott beszerzési 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 elfogadja a polgármester 

beszámolóját a lejárt végrehajtási határidejű 152/2020. (X. 30.), 235/2021. (VIII. 5.), 

238/2021. (IX. 14.), 239/2021. (IX. 14.), 240/2021. (IX. 14.), 241/2021. (IX. 14.), 

242/2021. (IX. 21.), 244/2021. (IX. 30.), 250/2021. (IX. 30.), 252/2021. (IX. 30.), 

253/2021. (IX. 30.), 254/2021. (IX. 30.), 255/2021. (IX. 30.), 256/2021. (IX. 30.), 

257/2021. (IX. 30.) 236/2021. (VIII. 5.), 263/2021. (IX. 30.), 266/2021. (IX. 30.), Kt. 

határozat, illetve a veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 

143/2021. (IV. 30.) polgármesteri határozat végrehajtásáról, valamint az átruházott 

hatáskörben 2021 szeptemberben hozott döntésekről szóló beszámolót. 
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Döntést igénylő, kisebb jelentőségű ügyek 
 

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

elnevezésű közbeszerzési eljárásban közreműködő bírálóbizottság módosításáról 

 

A koronavírus-járvány kitörése miatt kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt idén 

májusban a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. parkgondozási feladatának 

kiszervezése érdekében közbeszerzési eljárás megindításáról döntöttem. 

Bár korábban úgy tűnt, az elvégzendő munka összköltsége meghaladja az uniós 

közbeszerzési értékhatárt, az eljárás során kiderült, hogy nemzeti eljárásrendben is ki 

lehet írni a közbeszerzési eljárást, ezért szükségessé vált az eljárásban közreműködő 

bírálóbizottság személyi összetételének módosítása. 

 

A közbeszerzési törvény az eljárásban közreműködőkre a közbeszerzés tárgya szerinti 

szakmai, közbeszerzési, pénzügyi és jogi szakértelem meglétét írja elő. A 165/2021. 

(V. 28.) polgármesteri határozat módosítása során Dr. Bakó Zoltán közbeszerzési 

szakértelemmel rendelkező bírálóbizottsági tag személyében történik változás, mivel 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján a nemzeti eljárásrendben 

lefolytatott nyílt eljárás során nem szükséges felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó bevonása, így dr. Szabó Péter lesz a jogi, valamint a közbeszerzési 

szakértő is. A bírálóbizottság személyi összetételében további változás nem 

szükséges.  

II. Határozati javaslat 

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

tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló, a veszélyhelyzetben képviselő-

testületi hatáskört gyakorolva hozott 165/2021. (V. 28.) határozat módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a veszélyhelyzetben 

képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 165/2021. (V. 28.) határozat 3. pontját 

a következőképpen módosítja: 

 

„ 

3. Dombóvár Város Polgármestere jóváhagyja az alábbi személyi összetételű 

bírálóbizottságot az eljárásban való közreműködésre: 

 

Bírálóbizottsági tag neve A Kbt. 27. § (3) bekezdés szerinti 

szakértelem 

Dr. Szabó Péter jogi és közbeszerzési 

Szabotin Gábor közbeszerzés tárgya szerinti szakmai 

Tóth Zsuzsanna pénzügyi 

 „ 
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A Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és 

Általános Iskola 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 tankerületi központ december 1-

jéig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő 

általános iskolákat, valamint érintettség esetén a nemzetiségi önkormányzatot a 

kijelölt körzetek tervezetéről, melyről ismételten véleményt lehet formálni, illetve 

körzethatár-módosítást kezdeményezni február közepéig. 

A Szekszárdi Tankerületi Központ kérte a dombóvári önkormányzat véleményét, 

mivel a fenntartásában álló Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény, Óvoda és Általános Iskola tagintézményeinek – beleértve a Móra Ferenc 

Általános Iskolát és annak a JAM Központban lévő telephelyét – felvételi körzete a 

megye teljes területére kiterjed, vagyis Dombóvárra is. 

 

III. Határozati javaslat 

a Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és 

Általános Iskola tervezett felvételi körzetének véleményezéséről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 

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

jogkörében eljárva a Szekszárdi Tankerületi Központ által fenntartott Tolna Megyei 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános Iskola 

felvételi körzetének tervezett meghatározását tudomásul veszi, és nem tesz javaslatot 

a körzethatárok módosítására. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Szekszárdi Tankerületi Központ 

tájékoztatására. 

 

Határidő: 2021. november 5. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 


