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Beszámoló a 2021. december 10-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

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., 2021. november 30. 

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: 

Az eljárás az ülés napjáig lezárul. 

 

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

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Hosszabbítva: 2021. november 30. 

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: 

Az állami főépítész záró szakmai véleménye megkérésre került. 

 

270/2021. (X. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. november 30. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat:  

A Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás – a Dombóvári 

Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény útján biztosított egyes személyes 

gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásoknak a Dombóvár Város Önkormányzata 

által kötött ellátási szerződésekre tekintettel történő megszüntetésére tekintettel – 

módosított társulási megállapodásának aláírása. 

Végrehajtás: 

A megállapodást aláírtam. 

 

278/2021. (X. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. november 30. – a 

közzétételre 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat:  

A Dombóvár város 2020. évi környezeti állapotáról szóló tájékoztató közzététele az 

önkormányzat honlapján és a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 

hirdetőtábláján. 

Végrehajtás: 
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A tájékoztató közzététele megtörtént. 

285/2021. (XI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat:  

A szükséges jogi lépések megtétele a közbeszerzési eljárás alapján kiválasztott 

villamosenergia-kereskedővel szemben annak szerződésszegése miatt. 

Végrehajtás: 

Valamennyi szervezet hivatalos levélben fejtette ki álláspontját, mely szerint a JAS 

Budapest Zrt. súlyos szerződésszegést követett el, emiatt a szerződés szerinti 

késedelmi és hibás teljesítési kötbért érvényesíteni fogjuk, továbbá a kötbér feletti 

kárigényünket is bejelentjük. Ebből fakadóan az utóbbi időben kibocsátott számlák 

tartalmát vitatjuk, jogosságát nem ismerjük el. A szerződésszegés okán pedig 

megtesszük a Közbeszerzési Hatóság felé a törvényben előírt bejelentéseket. 

 

294/2021. (XI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. december 3. – a 

hitelkérelem benyújtására 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat:  

Hitelkérelem benyújtása az önkormányzat számára 2022. december 23-ig 100 millió 

Ft összegű folyószámlahitel biztosítása érdekében. 

Végrehajtás: 

A hitelkérelem benyújtásra került. 

 

299/2021. (XI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal – a Kulturális 

Központ tájékoztatására 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat:  

A Kulturális Központ tájékoztatása a Tinódi Művelődési Ház igénybevételének 

kedvezményes biztosításáról a Dombóváron működő köznevelési intézmények 

rendezvényeihez. 

Végrehajtás: 

A tájékoztatás megtörtént. 

 

303/2021. (XI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Dombóvári Vízmű Kft.; Jegyző 

Feladat:  

A Dombóvári Vízmű Kft. végelszámolásának megindításához szükséges intézkedések 

megtétele, a végelszámoló megbízása.  

Végrehajtás: 

Az intézkedések megtétele folyamatban van, kérem a határidő meghosszabbítását 

2021. december 31-ig. 

 

 

304/2021. (XI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. december 6. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat:  
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Támogatási szerződés megkötése a HAMULYÁK Közalapítvánnyal 100.000,- Ft 

összegű támogatás biztosítására a működésével kapcsolatban felmerült költségek 

kifizetése érdekében. 

Végrehajtás: 

A szerződés megkötésre került. 
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A POLGÁRMESTER ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT 

DÖNTÉSEI 

(2021. november) 

 

 

Szociális ügyekben 
 

Települési támogatás:          

                          

 

- Rendkívüli élethelyzetre/természetbeni megállapítás  - 

Elutasítás        - 

- Rendkívüli élethelyzetre/ pénzbeli megállapítás   19 

Elutasítás        - 

- Gyermek születésének támogatása    4  

- Temetési segély       9 

- Lakásfenntartás támogatás      1 

- Eü. prevenciót és rehabilitációt szolgáló gyógyúszás  - 

- Eü. prevenciót szolgáló védőoltások költs. megtérítése  - 

Költségeinek támogatása 

- Iskolakezdési támogatás      - 

- Utazási támogatás       1 

- Krízishelyzeti támogatás      - 

- Adósságkezelési szolgáltatás     - 

- Utazási támogatás (bérlet)      1 

 

Lakásügyekben: 

 

- Bérlőkijelölés - 

- Lakásszerződés hosszabbítás - 

- Szociális bérlakás igény nyilvántartásba vétel - 

- Eljárás megszüntetése - 

- Elutasítás - 
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Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

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

 

- Nagy Sándor tervező kérésére a VII. u. 36. szám alatti ingatlan szennyvíz 

bekötésének és a szőlőhegyi 6983 hrsz.-ú, a Báthori utcában található 1414/36 

hrsz.-ú ingatlan ivóvíz bekötésének tervezési és engedélyezései munkálataihoz 

kért és kapott hozzájárulást a 3729, az 1437 hrsz.-ú kivett közterületként és a 6943 

hrsz.-ú kivett közútként nyilvántartott ingatlanok kapcsán. 

 

- Az SMHV Energetika Kft. a Dombóvár, Csokonai Vitéz u. 37. és 69., a Jókai u. 

24/a. szám alatti ingatlanok villamos energiával való ellátásának munkálataihoz 

kapott hozzájárulást a 6410/43 hrsz.-ú kivett közterület, a 6943 hrsz.-ú kivett 

közút és az 1336/3 hrsz.-ú kivett járda megnevezésű ingatlanok 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 V. ütem elnevezésű, MEH-086/2021 és IV. 

ütem elnevezésű, MEH-060/2021 tervszámú engedélyezési terveihez több 

ingatlan kapcsán. 

 

- A Szent Gellért u. 4. szám alatti ingatlan tulajdonosainak kérésére tulajdonosként 

és közútkezelőként az ingatlanjuk csapadékvíz elvezetéséhez, az árok lefedéséhez 

a közterületi részek rendezéséhez lett hozzájárulás kiadva a 731 hrsz.-ú kivett 

közterület kapcsán. 

 

- A Tinódi u. 10. szám alatti ingatlan tulajdonosainak kérésére az ingatlan 

telekhatárai mentén található közterületi részek rendezéséhez lett hozzájárulás 

kiadva a 417 hrsz.-ú kivett közterület kapcsán. 

 

- Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. megbízott tervezője a Parksor u. 10. és 

a Szent Vendel u. 81. szám alatti ingatlanok villamos-energia ellátásának tervezési 

munkálataihoz kért és kapott hozzájárulást a 4948/1 hrsz.-ú kivett beépítetlen 

területként és a 079/2 hrsz.-ú kivett útként nyilvántartott ingatlanok kapcsán. 

 

- A Kórház utcában a LIDL áruháznál kijelölt gyalogos átkelőhely miatti KZV 

bővítés tárgyú tervezési dokumentációhoz lett hozzájárulás kiadva a Mecsek 

Energetika Kft. tervező részére a 2888/1 hrsz.-ú kivett közterületként 

nyilvántartott 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 kaposszekcsői 341/16 hrsz.-ú (természetben Kaposszekcső, Napsugár u. 19.) 

ingatlanra Dombóvár Város Önkormányzata javára bejegyzett jelzálogjog ingatlan-

nyilvántartásból való törléséhez lett hozzájárulás kiadva.   

  

Ingatlan-felajánlások: - 
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A JEGYZŐ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEI 

(2021. november) 

 

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: 1 db 
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A BIZOTTSÁGOK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEI 

(2021. november) 

 

 

Humán Bizottság 

 

A 27/2021. (XI. 29.) számú határozatával a Dombóvári Szivárvány Óvoda 2020/2021. 

nevelési évre vonatkozó beszámolójáról döntött. 

 

A 28/2021. (XI. 29.) számú határozatával a Dombóvári Szivárvány Óvoda 2021/2022. 

nevelési évre vonatkozó munkatervéről döntött. 

 

A 29/2021. (XI. 29.) számú határozatával a Bursa Hungarica Önkormányzati 

Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójára beérkezett pályázatok 

elbírálásáról döntött. 

 

 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 

A 68/2021. (XI. 29.) számú határozatával a Dombóvári Termelői Piac módosított 

működési rendjéről 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) 230/2021. (VIII. 5.), 270/2021. (X. 29.), 278/2021. (X. 29.), 285/2021. (XI. 

30.), 294/2021. (XI. 30.), 299/2021. (XI. 30.), 304/2021. (XI. 30.) Kt. 

határozatok, illetve 

 

b) a veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 165/2021. 

(V. 28.) polgármesteri határozat végrehajtásáról, valamint az átruházott 

hatáskörben 2021 novemberében hozott döntésekről. 

 

2. A 303/2021. (XI. 30.) Kt. határozat végrehajtási határidejét 2021. december 31-ig 

meghosszabbítja 
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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. november 

24-26 között 3 nap szabadságot vettem igénybe. 

 

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

2021. november 30. napjáig összesen 22 nap szabadságot vettem igénybe. 
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Döntést igénylő, kisebb jelentőségű ügyek 
 

Az önkormányzati fenntartású óvodák vezetői tekintetében a vezetői pótlék összegének 

felülvizsgálata 

 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2020. július 1-jétől hatályos 16. § (5a) 

bekezdése a nevelési-oktatási, valamint a többcélú köznevelési intézmény 

intézményvezetőjét a gyermek- és tanulólétszámtól függő mértékű pótlék mértékéről 

rendelkezik. A szabály szerint a pótlékot egyfelől a köznevelési törvény (Nkt.) 8. 

mellékletében meghatározott pótlék mértékét figyelembe véve kell megállapítani, 

másfelől annak alapja a pótlékalap. A végrehajtási rendeletben szereplő azon 

rendelkezés, miszerint „az Nkt. 8. mellékletében meghatározott pótlék mértékét 

figyelembe véve” kell megállapítani a vezetők pótlékát, azt jelenti, hogy a vezetői 

pótlékot a két jogszabályhely – a köznevelési törvény, illetve a 326/2013. Korm. rend. 

16. § (5a) – együttes figyelembevételével kell meghatározni.  

 

A nevelési-oktatási, valamint a többcélú köznevelési intézmény intézményvezetőjét 

az Nkt. 8. mellékletében meghatározott pótlék mértékét figyelembe véve az 

intézmény - tárgyévet megelőző tanév, nevelési év - október 1-jei gyermek- és 

tanulólétszáma alapján 

a) legalább ezeregy fő esetén a pótlékalap százhetven százaléka, 

b) nyolcszázegy és ezer fő között a pótlékalap százhatvan százaléka, 

c) hatszázegy és nyolcszáz fő között a pótlékalap százötven százaléka, 

d) négyszázegy és hatszáz fő között a pótlékalap százharminc százaléka, 

e) kétszázötvenegy és négyszáz fő között a pótlékalap száztíz százaléka, 

f) százötvenegy és kétszázötven fő között a pótlékalap nyolcvan százaléka, 

g) legfeljebb százötven fő esetén a pótlékalap legalább hatvan százaléka 

mértékű pótlék illeti meg. 

  

A két szabályt egymásra tekintettel úgy kell alkalmazni, hogy az Nkt.-ban lévő %-os 

összeget kell kiegészíteni a Korm. rendeletben meghatározott %-os összegre. 

 

A vezetői pótlék összegét az október 1-jei gyermeklétszám függvényében tehát évente 

felül kell vizsgálni.  

 

A Dombóvári Szivárvány Óvoda esetében a 2021. október 1-jei összlétszám (a Zöld 

Liget tagóvodával együtt) 239, vagyis nem éri el a 250 főt, ezért a vezetői pótlék 

mértéke az óvodavezető esetében az ideivel megegyező, azaz 80%. A Dombóvári 

Százszorszép Óvoda vezetője esetében sincs változás, miután az óvodások létszáma 

(133) október első napján nem haladta meg a 150 főt, így nála továbbra is az 

illetményalap 60%-a a releváns. 
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II. Határozati javaslat 

az önkormányzati fenntartású óvodák vezetői tekintetében a vezetői pótlék 

összegének felülvizsgálatáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 8. melléklete, valamint a 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (5a) bekezdése alapján 

 

a) a Dombóvári Szivárvány Óvoda óvodavezetőjének, Földesi Nikolettának a 

vezetői pótléka 2022. január 1-jétől változatlanul az Nkt. szerinti illetményalap 

80%-a, 

 

b) a Dombóvári Százszorszép Óvoda óvodavezetőjének, Teufelné Glaub 

Ágnesnek a vezetői pótléka 2022. január 1-jétől változatlanul az Nkt. szerinti 

illetményalap 60%-a. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges munkajogi 

dokumentumok aláírására. 
 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős:  Önkormányzati Iroda 

    Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 
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A Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-vel kötött szerződések alapján az önkormányzatot 

megillető összegek kifizetése 

 

A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. megkereste Dombóvár Város Önkormányzatát, hogy 

közműberuházási céllal megkötött, engedményezett lakástakarék-pénztári 

szerződéseket tartanak nyilván rendszerükben. A szerződések engedményese 

Dombóvár Város Önkormányzata. Az adategyeztetések alatt kiderült, hogy kettő 

érintett személyről van szó. Mindketten a már megvalósult városi víziközmű 

beruházásokkal kapcsolatban kötöttek szerződést a beruházást végző érintett 

víziközmű társulatokkal. A társulatok már megszűntek, a jogutódjuk Dombóvár 

Város Önkormányzata. 

 

Az egyik érintett személy esetében 172.507,- Ft., a másik érintett személy esetében 

206.760,- Ft. lejárt tarozást tartunk nyilván, amelyek tartalmazzák a pótlékokat és 

egyéb kezelési költségeket  is.  

 

Kettejük kapcsán a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. 169.612,- Ft, illetve 45.996,- Ft 

összegű egyenleggel rendelkező lakás-előtakarékossági szerződést tart nyilván az 

önkormányzatra engedményezve. Amennyiben az Önkormányzatnak van még 

követelése a beruházások kapcsán, az összegek kifizetését testületi döntés alapján 

kezdeményezheti a lakástakarékpénztár felé. 

 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

III. Határozati javaslat 

a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. által nyilvántartott szerződések alapján az 

önkormányzatot megillető pénzösszegek kifizetéséről 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a 

Fundamenta-Lakáskassza Zrt. által nyilvántartott, lejárt lakástakarék-pénztári 

szerződések alapján járó pénzösszegek kifizetését a Dombóvár Város 

Önkormányzata által nyilvántartott, lejárt és más forrásból be nem hajtott 

követelések mértékéig a megvalósított víziközmű-beruházásokkal összefüggésben. 

 

2. A Képviselő-testület a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. által nyilvántartott, de nem 

beazonosított ügyfelek szerződései alapján Dombóvár Város Önkormányzatának 

járó pénzösszegek kifizetését is kéri teljesíteni az engedményezésre tekintettel. 

 

3. A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges 

jognyilatkozatokat tegye meg a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. felé a kifizetések 

érdekében. 

 

Határidő: 2022. január 31. – a jognyilatkozatok megtételére 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 
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Kiskonda puszta Dombóvár város közterületei közé történő felvétele 

 

Bár a Dombóvár város területéhez tartozó közterületek felülvizsgálata a 2014-2015. 

közötti időszakban megtörtént, a Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási 

Hivatalának Földhivatali Osztályával történt egyeztetés során kiderült, hogy Kiskonda 

pusztának – mint közterületnek (településrész) – a Földhivatalnál nem történt meg a 

felvétele. 

 

A Központi Címregiszterben szerepel a településrész, de a tulajdoni lapon nem jelenik 

meg, ezért a jegyzőnek kezdeményeznie kell Kiskonda puszta felvételét Dombóvár 

város közterületei közé. Ez egy technikai feladat, de a Tolna Megyei Kormányhivatal 

Dombóvári Járási Hivatalának Földhivatali Osztályához intézett kérésünkhöz 

szükséges a Képviselő-testület határozatát mellékelni. 

 

A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

IV. Határozati javaslat 

Kiskonda puszta Dombóvár város közterületei közé történő felvételéről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi Kiskonda 

puszta felvételét Dombóvár város közterületei közé. 

 

Határidő: 2022. január 31. – a szükséges nyilatkozatok megtétele 

Felelős: Jegyző 
Végrehajtásért felelős: Hatósági 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 lejárt. A céggel a 

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

erre tekintettel júniusban eddig az időpontig javasoltam a meglévő együttműködést 

meghosszabbítani, melyet a testület elfogadott. A cég december elején küldte meg 

ajánlatát, amely szerint 60 hónapig továbbra is kedvezményesen tudja biztosítani az 

internet szolgáltatást (havi nettó 15.990,-Ft), viszont a kamerák működtetése jóval 

kedvezőbb lenne (havi nettó 3.960,-Ft az eddigi nettó 14.856,-Ft/hó helyett), így 5 

évig éves szinten mintegy 260 ezer forintos kiadással lehetne számolni, míg eddig 

csak az üzemeltetés bruttó díja volt 226 ezer forint. 

 

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 5 évre történő 

meghosszabbításáról 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 213/2021. (VI. 30.) Kt. 

határozatát visszavonja. 

 

2. A Képviselő-testület támogatja, hogy az önkormányzat honlapján a Hunyadi téri 

víztorony tetejéről a városra néző élőképek és azt közvetítő webkamerák 

elérhetősége továbbra is biztosított legyen, és a 344/2016. (VII. 25.) Kt. határozat 

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

átjátszóállomások elhelyezésének lehetősége mellett a kamerák kedvezményes 
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havidíj ellenében történő internetes elérhetőségének és működtetésének biztosítása 

– 2022. május 1-jétől 5 évre meghosszabbításra kerüljön.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződéses 

jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2022. január 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

                                                                                           Pintér Szilárd 

                                                                                            polgármester 


