4. számú előterjesztés
Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. január 31-i ülésére
Tárgy:

Beszámoló a lejárt határidejű testületi és polgármesteri határozatok
végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati
ügyekben

Előterjesztő: Pintér Szilárd polgármester

Készítette:

Valamennyi iroda

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Humán Bizottság
Tanácskozási joggal meghívott: -

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: -

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Szabó Péter jegyző

Beszámoló a 2022. január 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., 2021. december 31.
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 megállapodás tervezete elkészült, de további egyeztetése szükséges, ezért kérem a
határidő 2022. június 30-ig történő meghosszabbítását.
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., 2021. december 31.
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:
A megállapodás tervezete elkészült, de az önkormányzat érdekeit szolgáló további
egyeztetések szükségesek, ezért kérem a határidő 2022. június 30-ig történő
meghosszabbítását.
349/2018. (X. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. március 31.
Hosszabbítva: 2019. szeptember 30., 2019. december 31., 2020. december 31., 2021.
december 31.
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Feladat:
A szennyvíztelep mellett található osztatlan közös tulajdonú, dombóvári 0329/23
hrsz.-ú ingatlan tulajdoni helyzetének ingyenes vagyonátadásokkal történő rendezése
érdekében az ingatlanban lévő tulajdonrészek ellenérték nélkül történő önkormányzati
átvétele iránti igénybejelentés és a költségek viseléséről szóló nyilatkozat aláírása, a
tulajdoni hányadok megszerzéséhez szükséges intézkedések, jognyilatkozatok és
kötelezettségvállalások megtétele.
Végrehajtás:
A Képviselő-testület jelen ülésének napirendjén szerepel a 0329/23 hrsz.-ú ingatlan
egyes tulajdoni hányadainak megvételére irányuló javaslat. Az előterjesztésben
foglaltaknak megfelelően kérem a határozat visszavonását.
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217/2019. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. augusztus 31. – a
beszerzési eljárás lefolytatására
Hosszabbítva: 2019. október 15., 2020. május 31., 2020. december 31., 2021.
december 31.
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Feladat:
A Gesztenyefa utca csapadékvíz-elvezetésének helyreállításához és a Buzánszky Jenő
utca csapadékvíz-elvezetésének helyes kialakításához szükséges, a kivitelező
kiválasztására irányuló beszerzési eljárás lefolytatása.
Végrehajtás:
A Fő utcát érintő csapadékvíz-rekonstrukció tervezése miatt javaslom a határidő
2022. december 31-ig történő meghosszabbítását.
230/2019. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. augusztus 31. – a
beszerzési eljárás lefolytatására
Hosszabbítva: 2019. november 15., 2020. április 30., 2020. szeptember 30., 2021.
április 30., 2021. december 31.
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Feladat:
Az újdombóvári vasútállomás környékén felmerült parkolási problémák megoldása
érdekében a Bajcsy-Zsilinszky utca végén található (1954 és 1956/1. hrsz.-ú)
beépítetlen ingatlanokon gépjárművek átmeneti tárolására szolgáló terület
kialakítására a szükséges beszerzési eljárás lefolytatása. Az 1956/1. hrsz.-ú ingatlan
tulajdonosával a használatra vonatkozó megállapodás megkötése.
Végrehajtás:
A 1954 hrsz. alatti önkormányzati ingatlanra a parkoló építési engedélye kiadásra
került. A parkoló kialakításához nem szükséges igénybe venni a 1956/1 hrsz-ú
ingatlant. A kialakítás költségvetési vonzataira tekintettel indokolt megvárni a 2022.
évi költségvetés elfogadását, ezért javaslom a határidő meghosszabbítását 2022.
március 31-ig.
270/2019. (IX. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. december 31. - a
szerződésmódosítás aláírására
Hosszabbítva: 2021. április 30., 2021. december 31.
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Feladat:
A DRV Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosításának aláírása a 2975
hrsz.-ú, kivett vízmű megnevezésű ingatlannak az üzemeltetésbe adott
víziközművagyonból való kikerülése miatt, miután a rajta lévő, használaton kívüli kút
eltömedékelésre került.
Végrehajtás:
A kutak tömedékelése 2021 novemberében befejeződött. Az érintett ingatlan
víziközművagyonból való kikerülésére vonatkozó megállapodás előkészítése a DRV
Zrt. által folyamatban van, kérem a határidő 2022. június 30-ig történő
meghosszabbítását.
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303/2019. (X. 10.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal – a vállalkozási
szerződés módosítására, illetve a módosított gördülő fejlesztési terv jóváhagyásával
összefüggő jognyilatkozatok megtételére
Hosszabbítva: 2020. március 31., 2020. június 30., 2020. december 31., 2021.
december 31.
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda
Feladat:
A Bezerédj utcai ivóvízvezeték rekonstrukciójára irányuló beruházásra kötött
vállalkozási szerződés módosítása a felmerülő pótmunka miatt, illetve a 2019-2033.
időszakra vonatkozó módosított gördülő fejlesztési terv jóváhagyásával összefüggő
jognyilatkozatok megtétele.
Végrehajtás:
A pótmunka miatti szerződésmódosítás 2019. október 11-én aláírásra került, a
gördülő fejlesztési terven a 2019. év tekintetében nem kellett változtatást eszközölni a
beruházás kapcsán.
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., 2021. december 31.
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 város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 2/2006. (II. 20.)
önkormányzati rendelet átfogó felülvizsgálatának előkészítése a jogszabályi környezet
jelentős módosítása miatt 2021-ben felfüggesztésre került, azonban a munka
folytatása megkezdődhet, 2022 végén kerülhet elfogadásra, majd léphet hatályba.
A településkép védelméről szóló 37/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendeletet
módosítása a 33/2021. (X. 29.) rendelettel megtörtént.
Az új településtervezési kódex a partnerségi egyeztetést 2022 júliusától már egységes,
ügyfélkapuval használható online felületen teszi kötelezővé, ezért a
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 44/2017. (VIII. 2.) önkormányzati
rendeletet 2022-ben az új online egyeztetési felület tapasztalatai alapján célszerű
módosítani.
A fentiek miatt javaslom a határidő 2022. december 31-ig történő meghosszabbítását.
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48/2020. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. március 15.
Hosszabbítva: 2020. június 30., 2020. október 31., 2020. december 31., 2021.
március 31., 2021. december 31.
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Feladat:
Szerződéskötés a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulással a Dombóvár
Város Önkormányzata résztulajdonában álló rendezvénysátor, illetve a kizárólagos
tulajdonában álló sátorponyva üzemeltetésére.
Végrehajtás:
A szerződés előkészítése folyamatban van, javaslom a határidő meghosszabbítását
2022. március 31-ig.
Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi
hatáskört gyakorolva hozott 95/2020. (XI. 27.) határozata:
Végrehajtási határidő: 2020. december 3. – az eljárás megindítására
Hosszabbítva: 2020. december 31., 2021. január 31., 2021. március 31., 2021. július
31., 2021. október 31., 2021. december 31.
Végrehajtásért felelős: Jegyző
Feladat:
A Dombóvár, Szabadság utca 2. szám alatti rendelő felújítására vonatkozó
közbeszerzési eljárás megindításával összefüggő intézkedések megtétele.
Végrehajtás:
A nyílt közbeszerzési eljárás a Közbeszerzési Értesítőben 2021. december 23-án
megjelent 25899/2021 számú ajánlati felhívással megindult, az ajánlattételi határidő
2021. január 10-én járt le. Két gazdasági szereplő nyújtott be ajánlatot mindkét
ajánlati részre.
145/2020. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. október 30. – az
együttműködési megállapodás megkötésére
Hosszabbítva: 2020. december 31., 2021. június 30., 2021. december 31.
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda
Feladat:
A Tinódi Ház előtti tér Makovecz Imre tervei szerinti kialakításáról szóló
együttműködési megállapodás megkötése a Makovecz Imre Alapítvánnyal.
Végrehajtás:
A Makovecz Imre által készített terveket maketten jelenítették meg, melynek
társadalmasítása a Tinódi Művelődési Házban történő közszemlére tétellel
elkezdődött. A tér megvalósításáról 2022 júliusában várható kormányzati döntés,
addig nem kerül sor a megállapodás megkötésére. Kérem a határidő
meghosszabbítását 2022. augusztus 31-ig.
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Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi
hatáskört gyakorolva hozott 35/2021. (II. 18.) határozata:
Végrehajtási határidő: 2021. december 31. – a pótbefizetés teljesítésére
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda
Feladat:
A 6.063.000,- Ft összegű önrész és a korábban már teljesített pótbefizetés
különbözetének átutalása a Dombó-Land Kft. részére a TOP-4.3.1-15-TLI-201600004 azonosító számú, „DARK-Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció KakasdombErzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területeken” elnevezésű projekt kapcsán.
Végrehajtás:
Az átutalás nem történt meg, kérem a határidő meghosszabbítását 2022. január 31-ig.
Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi
hatáskört gyakorolva hozott 52/2021. (II. 26.) határozata:
Végrehajtási határidő: 2021. december 31. – az adóellenőrzések lefolytatására
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda
Feladat:
Az idegenforgalmi adóra, a helyi iparűzési adóra, valamint a garázsokra és
gépjárműtárolókra vonatkozó 2021. évi adóellenőrzési program végrehajtása, az
ellenőrzés során feltárt mulasztásokkal kapcsolatos intézkedések megtétele.
Végrehajtás:
A helyi iparűzési adóra, valamint a garázsokra és gépjárműtárolókra vonatkozó
ellenőrzések lefolytatásra kerültek. Az ellenőrzés eredményének függvényében az
intézkedések megtételére fokozatosan kerül sor (az érintettek felszólítása a bevallások
megtételére, bírságolás, adók kiszabása). Az idegenforgalmi adóra vonatkozó
ellenőrzésre nem került sor, a veszélyhelyzetben meghozott intézkedések és az
adórendelet módosításának elmaradása okán nem volt relevanciája.
Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi
hatáskört gyakorolva hozott 59/2021. (II. 26.) határozata:
Végrehajtási határidő: 2021. december 31. – a melléképület bontására
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Feladat:
A Dombóvár, Kórház utca 2. szám alatti lakóépülethez tartozó melléképület
elbontása.
Végrehajtás:
Az elbontás jelentős kiadással járna, javaslom a bontásról szóló rendelkezés
visszavonását.
Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi
hatáskört gyakorolva hozott 103/2021. (III. 31.) határozata:
Végrehajtási határidő: 2021. május 15. – az ingatlan-nyilvántartási átvezetésre
vonatkozó kérelem benyújtására
Hosszabbítva: 2021. december 31.
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Feladat:
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A dombóvári 0365 hrsz.-ú kivett közterület - Tűzlepke sor - belterületbe vonásának
kezdeményezésével összefüggő jognyilatkozatok és kötelezettségvállalások
megtétele.
Végrehajtás:
A Tolna Megyei Kormányhivatal a Tűzlepke sort, azaz a dombóvári 6413 hrsz. alatt
felvett ingatlant 2021. októberében belterületbe vonta.
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., 2021. december 31.
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 pályázat nem került kiírásra, ezért az önkormányzat saját forrásból
fedezi először a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS), majd az Integrált
Településfejlesztési Stratégia (ITS) készítésének/felülvizsgálatának költségeit.
Mindkét dokumentum elkészítése az önkormányzat számára jogszabály által előírt
kötelezettség. A dokumentumokra fordított összegek – a későbbiekben – pályázati
forrásból visszaigényelhetőek lesznek.
223/2021. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. szeptember 30.
Hosszabbítva: 2021. december 31.
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Feladat:
A településkép védelméről szóló 37/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet
módosításának képviselő-testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
Az átfogó felülvizsgálat alapján a rendelet módosítása az októberi végi testületi ülésen
megtörtént.
260/2021. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. december 30. - a
szerződéskötésre
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Feladat:
A Városházának helyet adó, Szabadság u. 18. szám alatti - dombóvári 2 hrsz.-ú ingatlan telekalakítással érintett részének értékesítése érdekében adásvételi szerződés
megkötése a dombóvári 3 hrsz.-ú ingatlan (Petőfi utca 4.) tulajdonosával.
Végrehajtás:
A telekalakítás befejeződött, az adásvételi folyamat lezárult.
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261/2021. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. december 30. – az
adásvételi szerződés megkötésére
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Feladat:
A Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumnak helyet adó, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. szám
alatti ingatlan (1289/1 hrsz.-ú, kivett középiskola) telekalakítással érintett részének
értékesítése, illetve megvásárlása érdekében az értékkülönbözet megfizetésével
történő ingatlancserére irányuló szerződés megkötése a 1290 hrsz.-ú ingatlan (volt
kollégium) tulajdonosával.
Végrehajtás:
A telekalakítás befejeződött, az adásvételi folyamat lezárult.
265/2021. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. december 30. – a
szerződéskötésre
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Feladat:
A Hotel Dombóvárt magában foglaló ingatlanhoz kapcsolódó dombóvári 51/7 hrsz.-ú
közterület és az 1336/3 hrsz.-ú járda telekalakítással érintett részeinek értékesítése
érdekében adásvételi szerződés megkötése az 1335 hrsz.-ú ingatlan (Hotel Dombóvár)
tulajdonosával.
Végrehajtás:
A telekalakítás folyamatban van, a határozat azonban még nem jogerős, kérem a
határidő meghosszabbítását 2022. március 31-ig.
280/2021. (X. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. november 15. – a
szerződéskötésre
Hosszabbítva: 2021. december 15.
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Feladat:
A dombóvári 2162. hrsz. alatt található ingatlan (Szállásréti-tó) egy részének és tóhoz
tartozó halgazdálkodási jog hasznosítására irányuló bérleti szerződés megkötése a
BOGÁRDI-T Kft.-vel a szükséges egyeztetések lefolytatását követően.
Végrehajtás:
A tervezet egyeztetés alatt van, kérem a határidő meghosszabbítását 2022. február 28ig.
287/2021. (XI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. december 20. – a
szerződéskötésre
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Feladat:
A Szigeterdőben található lakótorony használatáról szóló szerződés megkötése Őri
Nándorral.
Végrehajtás:
A szerződés megkötésre került.
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290/2021. (XI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. december 31.
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Feladat:
A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött, a Német Ház
használatának és működtetésének részletes szabályairól szóló megállapodás
módosításának aláírása.
Végrehajtás:
A megállapodás módosításának aláírása mindkét fél részéről megtörtént.
292/2021. (XI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. december 31.
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Feladat:
Az önkormányzati vagyonba tartozó Renault Trafic gyártmányú-típusú gépjárműnek
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére történő értékesítéséhez szükséges
jognyilatkozatok megtétele.
Végrehajtás:
A Máltai Szeretetszolgálat belső átcsoportosítással meg tudta oldani a
járműhasználatot, és - megköszönve a lehetőséget - elállt a vásárlási szándékától. Erre
tekintettel javaslom a határozat visszavonását.
296/2021. (XI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. december 31.
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda; Jegyző
Feladat:
Vagyonkezelési szerződések aláírása az önkormányzati vagyont használó
önkormányzati költségvetési szervekkel.
Végrehajtás:
A szerződések tervezetei elkészültek, a véglegesítésük a vagyonrendelet módosítását
igénylik, ami a jelen ülés napirendjén szerepel, emiatt kérem a határidő
meghosszabbítását 2022. február 28-ig.
297/2021. (XI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. december 31. – az
üzemeltetési szerződés megkötésére
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda; Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
Feladat:
Üzemeltetési szerződés megkötése a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.vel a Kinizsi utca 37. szám alatti JAM Központra vonatkozóan.
Végrehajtás:
Az üzemeltetési szerződés megkötése megtörtént.
301/2021. (XI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. december 17. – az
ügyvezetői megbízás meghosszabbítására
Végrehajtásért felelős: Jegyző
Feladat:
A Dombó-Land Kft. ügyvezetője, Győrfiné Hahner Timea vezető tisztségviselői
megbízatásának 2022. december 31-ig történő meghosszabbítása érdekében az
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ügyvezetői megbízási szerződése módosításának, valamit a gazdasági társaság alapító
okirata módosításának aláírása.
Végrehajtás:
A dokumentumok aláírásra kerültek.
302/2021. (XI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. december 17. – az
ügyvezetői megbízás meghosszabbítására
Végrehajtásért felelős: Jegyző
Feladat:
A Tinódi Ház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Várai Adrienne vezető tisztségviselői
megbízatásának 2022. december 31-ig történő meghosszabbítása érdekében az
ügyvezetői megbízási szerződése módosításának, valamit a cég alapító okirata
módosításának aláírása.
Végrehajtás:
A dokumentumok aláírásra kerültek.
303/2021. (XI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Hosszabbítva: 2021. december 31.
Végrehajtásért felelős: Dombóvári Vízmű Kft.; Jegyző
Feladat:
A Dombóvári Vízmű Kft. végelszámolásának megindításához szükséges intézkedések
megtétele, a végelszámoló megbízása.
Végrehajtás:
A szükséges dokumentumok a cégbíróságnak történő benyújtás előtt állnak, kérem a
határidő meghosszabbítását 2021. február 28. napjáig.
305/2021. (XI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. december 31. – a
megszüntetés kezdeményezésére
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Feladat:
A HAMULYÁK Közalapítvány megszüntetésének kezdeményezésével kapcsolatos
intézkedések és jognyilatkozatok megtétele.
Végrehajtás:
A kérelem benyújtásra került a Szekszárdi Törvényszék felé.
306/2021. (XI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. december 17. – a
pályázat benyújtására
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda
Feladat:
Az „Országos Bringapark Program 2022” című felhívásra a pályázat benyújtásával
összefüggő intézkedések és jognyilatkozatok megtétele.
Végrehajtás:
A pályázat benyújtásra került, melyhez 2022. január 10. napján hiánypótlási felhívás
érkezett, a hiányosságokat pótolta az önkormányzat.
307/2021. (XI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. december 31.
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Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Feladat:
A határozatban szereplő belterületi közutak forgalmi rendjének módosításához
szükséges intézkedések megtétele.
Végrehajtás:
Az érintett belterületi utak megváltozott forgalmi rendje 2022. január 1-jétől él, a
lakossági tájékoztatás előzetesen megtörtént.
311/2021. (XII. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal – a szükséges
nyilatkozatok megtételére a módosított gördülő fejlesztési tervek jóváhagyása
érdekében
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Feladat:
A DRV Zrt. felkérése arra vonatkozóan, hogy a Dombóvárt érintő víziközműszolgáltatások 2021-2035. évekre vonatkozó, módosított 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 kapcsolódó további nyilatkozatok
és intézkedések megtétele.
Végrehajtás:
A határozat végrehajtása megtörtént.
312/2021. (XII. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. december 31. – a
Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatására
Végrehajtásért
felelős:
Dombóvári
Városgazdálkodási
Nonprofit
Kft.;
Városüzemeltetési Iroda
Feladat:
A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási programjai
folytatásának támogatásáról a cég tájékoztatása.
Végrehajtás:
A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása megtörtént.
314/2021. (XII. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. december 31.
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda; Integrált Önkormányzati Szolgáltató
Szervezet
Feladat:
A Dombóvári Szivárvány Óvoda és a Dombóvári Százszorszép Óvoda
óvodavezetőjének vezetői pótlékával összefüggő munkajogi dokumentumok aláírása.
Végrehajtás:
A dokumentumok aláírása megtörtént.
318/2021. (XII. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. december 31.
Végrehajtásért felelős: Jegyző
Feladat:
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A polgármestert 2022. január 1-jétől megillető illetmény és költségtérítés
kifizetésével összefüggő intézkedések megtétele az önkormányzati törvény ezzel
összefüggő változása esetén.
Végrehajtás:
Az intézkedések megtétele megtörtént.
319/2021. (XII. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. december 31.
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Feladat:
A Magyarországi Evangélikus Egyház tájékoztatása a Dombóvári Belvárosi Általános
és Alapfokú Művészeti Iskola feladatellátásához kapcsolódóan az Önkormányzat
tulajdonát képező vagyonelemek használati lehetőségének biztosításáról a
fenntartóváltás esetére.
Végrehajtás:
A tájékoztatás megtörtént.
321/2021. (XII. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. december 31.
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Feladat:
A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön
lejáratának meghosszabbításáról szóló szerződésmódosítás aláírása.
Végrehajtás:
A szerződésmódosítás aláírása megtörtént.
322/2021. (XII. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. december 31.
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Feladat:
A Dombó-Land Térségfejlesztő Kft. részére nyújtott tagi kölcsönök lejáratának
meghosszabbításáról szóló szerződésmódosítások aláírása.
Végrehajtás:
A szerződésmódosítás aláírása megtörtént.
324/2021. (XII. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. január 15. - a
szerződésmódosítás aláírására
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda
Feladat:
A Dombóvári Focisuli Egyesülettel megkötött, az Ujváry Kálmán Sporttelep
használatára és működtetésére vonatkozó szerződés módosításának aláírása.
Végrehajtás:
A szerződés a felek által aláírásra került.
325/2021. (XII. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. január 15. – a
támogatási szerződések megkötésére
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda
Feladat:
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A sporttámogatási előleg biztosítására irányuló támogatási szerződések megkötése az
érintett sportszervezetekkel.
Végrehajtás:
A szerződés a felek által aláírásra került.
326/2021. (XII. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. december 31.
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Feladat:
A településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban egyeztetett 2021. évi módosítási
kezdeményezéseivel összefüggésben az elfogadott tervmódosítás, illetve a módosított
településszerkezeti terv nyilvánosságának és közzétételének biztosítása, a jogszabályi
előírások szerint érintett szervezetek részére történő megküldése.
Végrehajtás:
Az elfogadott tervmódosítás, illetve a módosított településszerkezeti terv közzététele
megtörtént, illetve a jogszabályi előírások szerint érintett szervezetek részére
megküldésre került.
327/2021. (XII. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:
2021. december 30. – a tájékoztatási szakasz megindítására
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda; Városüzemeltetési Iroda
Feladat:
Dombóvár hatályos Településfejlesztési Koncepciója, valamint Integrált
Településfejlesztési Stratégiája felülvizsgálatára irányuló kezdeményezés kapcsán az
egyeztetési eljárás megindítása a tájékoztatási szakasszal.
Végrehajtás:
Az eljárás megindult, az államigazgatási szerveknek hivatali kapun került kiküldésre a
tájékoztatás, a lakossággal való partnerségi egyeztetés a város honlapján történik.
328/2021. (XII. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. december 20. – az
önerő összegéről a projektben érintettek tájékoztatására
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda
Feladat:
A Kakasdomb és az Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területeit érintő
projekt megvalósításához szükséges önerő összegének módosítása miatt az érintett
szervezetek tájékoztatása.
Végrehajtás:
A projektmenedzsmenti feladatokat ellátó szervezet az érintetteket tájékoztatta a
döntésről.
329/2021. (XII. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. december 31. – a
Dombó-Land Kft. tájékoztatására és a pótbefizetés teljesítésére
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda
Feladat:
A Dombó-Land Kft. tájékoztatása arról, hogy a TOP-4.3.1-15-TLI-2016-00004
azonosító számú, „DARK-Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció KakasdombErzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területeken” elnevezésű projekt kapcsán
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a Kft.-t terhelő és részére pótbefizetésként már biztosított önrész összege 7.047.428,Ft-ra módosult, a pótbefizetés különbözetének átutalása a Kft. részére.
Végrehajtás:
Az átutalás nem történt meg, kérem a határidő meghosszabbítását 2022. január 31-ig.
331/2021. (XII. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. december 31. – a
munkaterv honlapra történő közzétételére
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Feladat:
A képviselő-testület 2022. évi munkatervének közzététele az önkormányzat
honlapján.
Végrehajtás:
A munkaterv elérhető a honlapon, a közmeghallgatás tekintetében a jelen
előterjesztésben teszek javaslatot a módosítására.
333/2021. (XII. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. december 20. – az
önerő összegéről a projektben érintettek tájékoztatására
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda
Feladat:
A „Mászlony - oázis az agrársivatagban” című projekt megvalósításához szükséges
önerő összegének módosítása miatt az érintett szervezetek tájékoztatása.
Végrehajtás:
A projektmenedzsmenti feladatokat ellátó szervezet az érintetteket tájékoztatta a
döntésről.
334/2021. (XII. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. december 20. – az
önerő összegéről a projektben érintettek tájékoztatására
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda
Feladat:
A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” című projekt
megvalósításához szükséges önerő összegének módosítása miatt az érintett
szervezetek tájékoztatása.
Végrehajtás:
A projektmenedzsmenti feladatokat ellátó szervezet az érintetteket tájékoztatta a
döntésről.
336/2021. (XII. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:
1.: 2022. január 4. – a tervezési szerződés aláírására
2.: 2022. január 7. – az egyeztetési eljárások megindítására
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Feladat:
1.: A Dombóvár város településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, helyi
építési szabályzat és szabályozási terv) módosítására irányuló kezdeményezéssel
összefüggésben a jóváhagyott módosításhoz kapcsolódó tervezési munkák
elvégzésére szerződéskötés az 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft.-vel.

14

2.: A településrendezési eszközök módosításának kezdeményezése kapcsán az
egyeztetési eljárás megindítása.
Végrehajtás:
1-2.: A tervezési szerződés aláírása megtörtént, az egyeztetési eljárás megindításra
került.
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A POLGÁRMESTER ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT
DÖNTÉSEI
(2021. december)
Szociális ügyekben
Települési támogatás:
-

Rendkívüli élethelyzetre/természetbeni megállapítás
Elutasítás

-

-

Rendkívüli élethelyzetre/ pénzbeli megállapítás
Elutasítás

20
-

-

Gyermek születésének támogatása

2

-

Temetési segély

12

-

Lakásfenntartás támogatás

19

-

Eü. prevenciót és rehabilitációt szolgáló gyógyúszás

-

-

Eü. prevenciót szolgáló védőoltások költs. megtérítése

-

Költségeinek támogatása
-

Iskolakezdési támogatás

-

-

Utazási támogatás

-

-

Krízishelyzeti támogatás

-

-

Adósságkezelési szolgáltatás

-

-

Utazási támogatás (bérlet)

-

Lakásügyekben:
-

Bérlőkijelölés

-

Lakásszerződés hosszabbítás

-

Szociális bérlakás igény nyilvántartásba vétel

-

-

Eljárás megszüntetése

1

-

Elutasítás

5

3
40
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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 Bajcsy-Zs. u. 37. szám alatti ingatlan szennyvíz
bekötésének tervezési és engedélyezései munkálataihoz kért és kapott
hozzájárulást a 1336/8 hrsz.-on kivett járdaként nyilvántartott ingatlanok kapcsán.

-

SMHV Energetika Kft. a Dombóvár, Bezerédj u. 55., és a Csokonai u. 69. szám
alatti ingatlanok villamos energiával való ellátásának munkálataihoz, kapott
hozzájárulást a 956 és a 6410/43 hrsz.-on kivett közterület megnevezésű
ingatlanok kapcsán.

-

A Mecsek Energetika Kft. a Dombóvár, Bezerédj u. 55., és a Csokonai u. 69. szám
alatti ingatlanok villamos energiával való ellátásának munkálataihoz, kapott
hozzájárulást a 956 és a 6410/43 hrsz.-on kivett közterület megnevezésű
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 külföldiek mező és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő
ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X.2.) Kormányrendelet
4. §-a (3) bekezdése szerint: Ingatlan-felajánlások: -
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A JEGYZŐ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEI
(2021. december)
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: 3 db
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A BIZOTTSÁGOK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEI
(2021. december)
Humán Bizottság
A bizottság nem hozott átruházott hatáskörben döntést.
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
A 91/2021. (XII. 16.) számú határozatával a dombóvári 0302/6 hrsz.-ú, szántó
hasznosításáról döntött.
A 92/2021. (XII. 16.) számú határozatával a Dombóvár csapadékvíz elvezető rendszer
tervezésére 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
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) elfogadja a polgármester beszámolóját a lejárt végrehajtási határidejű
303/2019. (X. 10.), 223/2021. (VI. 30.), 260/2021. (IX. 30.), 261/2021. (IX.
30.), 287/2021. (XI. 30.), 290/2021. (XI. 30.), 297/2021. (XI. 30.), 301/2021.
(XI. 30.), 302/2021. (XI. 30.), 305/2021. (XI. 30.), 306/2021. (XI. 30.),
307/2021. (XI. 30.), 311/2021. (XII. 17.), 312/2021. (XII. 17.), 314/2021. (XII.
17.), 318/2021. (XII. 17.) , 319/2021. (XII. 17.), 321/2021. (XII. 17.),
322/2021. (XII. 17.), 324/2021. (XII. 17.), 325/2021. (XII. 17.), 326/2021.
(XII. 17.), 327/2021. (XII. 17.), 328/2021. (XII. 17.), 331/2021. (XII. 17.),
333/2021. (XII. 17.), 334/2021. (XII. 17.), 336/2021. (XII. 17.) Kt.
határozatok, illetve
b) a veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva 95/2020. (XI.
27.), 52/2021. (II. 26.), 103/2021. (III. 31.), 104/2021. (III. 31.), polgármesteri
határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben 2021
decemberében hozott döntésekről.
2. az alábbi lejárt végrehajtási határidejű határozatok végrehajtási határidejét a
következők szerint meghosszabbítja:
2022. január 31-ig: 35/2021. (II. 18.) polgármesteri határozat és 329/2021. (XII.
17.) Kt. határozat
2022. február 28-ig: 280/2021. (X. 29.) és 296/2021. (XI. 30.) és 303/2021. (XI.
30.) Kt. határozat,
2022. március 31-ig: 230/2019. (VI. 27.), 48/2020. (II. 28.) és 265/2021. (IX. 30.)
Kt. határozat,
2022. június 30-ig: 133/2017. (III. 30.), 492/2017. (XI. 30.) és 270/2019. (IX. 26.)
Kt. határozat
2022. augusztus 31-ig: 145/2020. (IX. 30.) Kt. határozat,
2022. december 31-ig: 217/2019. (VI. 27.) és 367/2019. (XI. 29.) Kt. határozat,
3. a 349/2018. (X. 26.) és a 292/2021. (XI. 30.) Kt. határozatot és a 59/2021. (II. 26.)
polgármesteri határozatának a Dombóvár, Kórház utca 2. szám alatti lakóépülethez
tartozó melléképület elbontására vonatkozó részét 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. december
9-11 között 3 nap, december 16-17 között 2 nap és december 22-31 között 7 nap
szabadságot vettem igénybe.
A 2021. évben a rendelkezésemre álló 45 nap (6 nap előző évi, 39 idei) szabadságból
2021. december 31. napjáig összesen 34 nap szabadságot vettem igénybe.
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Döntést igénylő, kisebb jelentőségű ügyek
A 2021. évi civil keretből nyújtott önkormányzati támogatás felhasználási
határidejének módosítása a „JALINGVA” József Attila Általános Iskola Idegen nyelv
Tanításáért Alapítvány tekintetében
A „JALINGVA” József Attila Általános Iskola Idegen nyelv Tanításáért Alapítvány a
2021. évi civil keretből összesen 380.000 forint támogatásban részesült öt program
megvalósítására. A támogatási szerződés szerint a felhasználási határidő 2021.
december 31-e volt. A szervezet kérelemmel élt, miszerint a tavalyi támogatás
felhasználásának határidejét egy hónappal szeretnék meghosszabbítani. Ennek oka,
hogy az utolsóként 2021 decemberére tervezett programjukat („Interaktív író-olvasó
találkozó a Dombóvári József Attila Általános Iskolában”) betegség miatt le kellett
mondani, és csak 2022 januárjában tudják pótolni.
Az önkormányzat által nyújtott támogatásokról és az államháztartáson kívüli források
átvételéről szóló 19/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet értelmében önkormányzati
támogatás felhasználására a támogatási szerződésben meghatározott határidő
módosításáról a képviselő-testület dönthet indokolt esetben.
II. Határozati javaslat
a 2021. évi civil keretből nyújtott önkormányzati támogatás felhasználási
határidejének módosításáról a „JALINGVA” József Attila Általános Iskola
Idegen nyelv Tanításáért Alapítvány tekintetében
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a JALINGVA” József Attila
Általános Iskola Idegen nyelv Tanításáért Alapítvány részére a 2021. évi civil
keretből nyújtott önkormányzati támogatással kapcsolatban hozzájárul, hogy az
Alapítvány 2021 decemberére tervezett programjának 2022 januárjában történő
megvalósítására tekintettel az önkormányzati támogatás felhasználásának határideje
2022. január 31-re módosuljon.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
módosításának aláírására.
Határidő: 2022. február 15. – a támogatási szerződés módosítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda

22

A képviselő-testület 2022. évi munkatervének módosítása
A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzat értelmében az éves
munkaterve szerinti ülésezik. Az szmsz rendelkezése szerint közmeghallgatást évente
legalább egyszer előre meghirdetett időpontban kell megtartani határozatképes
képviselő-testületi ülésként. A közmeghallgatás során a polgármesternek szóbeli
tájékoztatást kell adnia az önkormányzat költségvetési helyzetéről, a tervezett
beruházásokról és fejlesztésekről, ezt követően pedig a választópolgárok és a helyben
érdekelt szervezetek képviselői kérdéseket tehetnek fel, valamint javaslatokat
fogalmazhatnak meg.
A veszélyhelyzetre tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 2021. évi eltérő alkalmazásáról szóló 741/2021. (XII. 21.)
Korm. rendelet értelmében a 2021. évben nem kellett alkalmazni a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-át, amely az évi
legalább egy alkalommal történő közmeghallgatást írja elő.
Az idei évre vonatkozó munkaterv a 2021. december közepén tartott testületi ülésen
került elfogadásra, a hivatkozott jogszabály ezt követően jelent meg. A munkatervben
a közmeghallgatás január végére lett ütemezve, azonban ezt – a kormányrendeletre is
figyelemmel – indokoltnak tartom átgondolni, és akkor megtartani, amikor véget ér a
veszélyhelyzet és enyhül koronavírus terjedése.
Javaslom, hogy a 2022. évben a közmeghallgatásra a veszélyhelyzet megszűnését
követően - várhatóan 2022. június 1-je után - kerüljön sor oly módon, hogy az
időpontról a későbbiekben hozzon döntést a képviselő-testület.
III. Határozati javaslat
a képviselő-testület 2022. évi munkatervének módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 331/2021. (XII. 17.) Kt.
határozattal elfogadott 2022. évi munkatervét módosítja, miszerint a közmeghallgatás
megtartására a veszélyhelyzet megszűnését követően a képviselő-testület által
meghatározott időpontban kerül sor.
Határidő: 2022. február 15. - a módosított munkaterv honlapon történő közzétételére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
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Az önkormányzati fenntartású intézmények vezetőinek illetményét/munkabérét érintő
változások
2022. január 1-jétől több ágazatban is béremelésre került sor, ami az önkormányzati
költségvetési szervek vezetőit is érinti, valamint a garantált bérminimum ezévi
növekedése is hatással bír egynémelyikük tekintetében.
A pedagógus-előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó pedagógusok eddig az
alapbérük tíz százalékának megfelelő ágazati szakmai pótlékot kaptak, ez az év
elejétől húsz százalékra nőtt. A Dombóvári Szivárvány Óvoda vezetője, Földesi
Nikoletta esetében a pótlék 29.232,- Ft-ról 58.464,- Ft -ra nőtt, míg Teufelné Glaub
Ágnes esetében 42.934,- Ft-ról 85.869,- Ft-ra változott.
Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet vezetője, Kovács Zita esetében a
garantált havi alapilletményét kellett a garantált bérminimum összegére módosítani,
vagyis 219.000 Ft-ról 260.000 Ft-ra.
Müller Ádám, a Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény
igazgatója helyzete annyiban eltérő, hogy ő az intézmény többi dolgozójához
hasonlóan munkaviszonyban áll, rájuk bértábla nem vonatkozik, és nem illetményben,
hanem munkabérben részesülnek. A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló
682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet szerint a kulturális közfeladat ellátó
intézményekben foglalkoztatottak 2022. január 1-jétől beépülő jelleggel 20%-os
béremelésben részesülnek. A Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központnak 2021.
december 15-ig kellett bejelenteni az erre a célra rendszeresített nyomtatványon a
foglalkoztatottjai számát, munkaköreik felsorolását, valamint a részükre havonta
kifizetett bértömeg összegét. Müller Ádám az igazgatói munkakört 2021. május 1jétől 2026. április 30-ig tölti be, munkabére - az igazgatói munkakör betöltésének
időtartamára - havi bruttó 475.000,- Ft-ban lett meghatározva tavaly március végén.
Ezt az összeget kellett 20%-kal megnövelni január 1-jétől, ami nominálisan havi
570.000,- Ft-ot jelent.
IV. Határozati javaslat
az önkormányzati fenntartású intézmények vezetőinek illetményét, illetve
munkabérét érintő változásokról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Dombóvári
Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény igazgatója, Müller Ádám
havi bruttó munkabére 570.000,- Ft-ban történő megállapítását 2022. január 1jétől az igazgatói munkakör betöltésének időtartamára a kulturális ágazatot érintő
bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendeletre tekintettel.
2. A Képviselő-testület jóváhagyja a Dombóvári Szivárvány Óvoda, a Dombóvári
Százszorszép Óvoda és Bölcsőde, valamint az Integrált Önkormányzati
Szolgáltató Szervezet vezetője kinevezésének az ágazati szakmai pótlék, illetve a
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garantált bérminimum változására tekintettel történő, 2022. január 1-jei hatállyal
való módosítását.

Pintér Szilárd
polgármester
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