5. számú előterjesztés
Minősített többség – IV., V., X. és XII. határozati javaslat
Egyszerű többség – többi határozati javaslat

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. március 7-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. február 15-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi
hatáskört gyakorolva hozott 35/2021. (II. 18.) határozata:
Végrehajtási határidő: 2021. december 31. – a pótbefizetés teljesítésére
Hosszabbítva: 2022. január 31.
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 megtörtént.
Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi
hatáskört gyakorolva hozott 139/2021. (IV. 30.) határozata:
Végrehajtási határidő: 2022. január 30. – a végleges adásvételi szerződés
megkötésére
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Feladat:
Végleges adásvételi szerződés megkötése a bölcsőde épületének megközelítését
szolgáló, bevezető útként funkcionáló terület megvásárlására vonatkozóan.
Végrehajtás:
Amíg a telekalakítási eljárás folyamatban van, nem lehet a végleges szerződést
megkötni. Kérem a határidő meghosszabbítását 2022. június 30-ig.
281/2021. (X. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. január 31. – a
szerződéskötésre
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Feladat:
Telekalakítási eljárás megindítása, illetve adásvételi szerződés megkötése az Arany
János tér 36. szám előtti, 52/4 hrsz.-ú kivett közterületre vonatkozóan az ingatlan egy
részének a dombóvári 54 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa részére történő értékesítése
érdekében.
Végrehajtás:
A szerződéskötés megtörtént, a szerződés a földhivatalba benyújtásra került.
300/2021. (XI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. január 31. - a
felmérés elvégzésére
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Feladat:
Az önkormányzati kezelésű közutakon található megsüllyedt közműaknafedlapok
szintre emelésének elvégzéséhez szükséges felmérés elkészíttetése és a kivitelezés
ütemezése.
Végrehajtás:
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A felmérés elkészült, a kivitelezés első ütemének forrását az önkormányzat 2022. évi
költségvetése tartalmazza.
315/2021. (XII. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. január 31. – a
jognyilatkozatok megtételére
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda
Feladat:
A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. által nyilvántartott, lejárt lakástakarék-pénztári
szerződések alapján az önkormányzatot megillető pénzösszegek kifizetéséhez
szükséges jognyilatkozatok megtétele.
Végrehajtás:
A jognyilatkozatok megtétele megtörtént, a kifizetések folyamatban vannak.
316/2021. (XII. 17.) Kt. határozat:
Végrehajtási határidő: 2022. január 31. - a szükséges nyilatkozatok megtételére
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda
Feladat:
Kiskonda puszta Dombóvár város közterületei közé történő felvételéhez szükséges
nyilatkozatok és intézkedések megtétele.
Végrehajtás:
Kiskonda puszta közterületek közé történő felvétele megtörtént.
317/2021. (XII. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. január 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 szerződések megkötésre kerültek.
320/2021. (XII. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. február 15. – a
hozzájárulás összegének elkülönítésére az önkormányzat 2022. évi költségvetésében
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda; Polgármesteri Iroda
Feladat:
Keserü Ilona Színforgó című alkotásának restaurálásához szükséges hozzájárulás
elkülönítése az önkormányzat 2022. évi költségvetésében.
Végrehajtás:
A mű értékének visszaállításához szükséges önkormányzati hozzájárulás összege a
2022. évi költségvetésben elkülönítésre került.
323/2021. (XII. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. január 31. – a
szerződés aláírására
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda
Feladat:
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A Dombóvári Sportiskola Egyesület számára a Farkas Attila Uszoda kedvezményes
igénybevételét biztosító szerződés aláírása.
Végrehajtás:
A 2021. évben megkötött szerződés határozatlan időre szól, ezért nem volt szükség
módosításra (az igénybevétel díja nem változott). Az Egyesület elnökét levélben
tájékoztattuk az igénybevétel feltételeinek változatlanságáról.
329/2021. (XII. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. december 31. – a
Dombó-Land Kft. tájékoztatására és a pótbefizetés teljesítésére
Hosszabbítva: 2022. január 31.
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
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 megtörtént.
335/2021. (XII. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. január 31.
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda
Feladat:
A Kapos-hegyháti Natúrparkot bemutató turisztikai térkép önkormányzati
példányainak a határozat szerinti szervezetek részére térítés nélküli átadásával
összefüggő intézkedések és jognyilatkozatok megtétele.
Végrehajtás:
A térképeket a települések – Dúzs község kivételével – és az intézmények is átvették.
Kérem a határidő meghosszabbítását 2022. március 31-ig.
1/2022. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. február 1. – a pályázati
felhívás közzétételére
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda
Feladat:
A 2022. évi sporttámogatási keret felosztására irányuló pályázati felhívás, valamint a
támogatás igényléséhez szükséges pályázati adatlap közzététele.
Végrehajtás:
A pályázati felhívás és az adatlap a Dombóvári Sportszövetség tagjainak kiküldésre
került.
2/2022. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. február 4. – a pályázati
felhívás közzétételére
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Feladat:
A 2022. évi civil keret felosztására irányuló pályázati felhívás, valamint a támogatás
igénylésére szolgáló pályázati adatlap közzététele.
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Végrehajtás:
A közzététel megtörtént, a február 18-i határidőig 23 civil szervezet adott be
támogatási igényt.
4/2022. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. február 4. – az új
szabályzat közzétételére
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Feladat:
A Dombóvári Értéktár Bizottság új működési szabályzatának közzététele a város
honlapján.
Végrehajtás:
A feladat végrehajtása megtörtént.
6/2022. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. február 15. - a
támogatási szerződés módosítására
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Feladat:
A 2021. évi civil keretből támogatásban részesített „Jalingva” József Attila Általános
Iskola Idegen nyelv Tanításáért Alapítvánnyal megkötött támogatási szerződés
módosításának aláírása.
Végrehajtás:
A szerződésmódosítás aláírásra került.
7/2022. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. február 15. – a
módosított
munkaterv honlapon történő közzétételére
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Feladat:
A képviselő-testület módosított, 2022. évi munkatervének közzététele a
www.dombovar.hu honlapon.
Végrehajtás:
A módosított munkaterv elérhető a honlapon.
11/2022. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. február 4. – a pályázat
benyújtására
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Feladat:
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2022. évi támogatására
irányuló pályázat benyújtása a határozat szerinti útfelújítások megvalósítása
érdekében.
Végrehajtás:
A pályázat benyújtásra került.
12/2022. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. február 9. – a
szerződésmódosítás aláírására
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
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Feladat:
A Dombóvár város településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, helyi
építési szabályzat és szabályozási terv) módosítására irányuló 2021. évi
kezdeményezések kiegészítésével összefüggésben a jóváhagyott módosítási
kérelmekhez kapcsolódó tervezési munkák elvégzésére szerződéskötés az 5T
Építészeti és Városfejlesztési Kft.-vel.
Végrehajtás:
A szerződés megkötésre került.
14/2022. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal – a városi
rendezvénynaptár közzétételére
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda
Feladat:
A 2022. évi városi rendezvénynaptár közzététele az önkormányzat honlapján.
Végrehajtás:
A rendezvénynaptár honlapon való közzététele megtörtént.
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A POLGÁRMESTER ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT
DÖNTÉSEI
(2022. január)
Szociális ügyekben
Települési támogatás:
-

Rendkívüli élethelyzetre/természetbeni megállapítás
Elutasítás

-

-

Rendkívüli élethelyzetre/ pénzbeli megállapítás
Elutasítás

59
-

-

Gyermek születésének támogatása

1

-

Temetési segély

7

-

Lakásfenntartás támogatás

17

-

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)

1

Lakásügyekben:
-

Bérlőkijelölés

3

-

Lakásszerződés hosszabbítás

3

-

Szociális bérlakás igény nyilvántartásba vétel

1

-

Eljárás megszüntetése

-

-

Elutasítás

3
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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 az Erkel u. 34. szám alatti ingatlan szennyvíz, - és a
szőlőhegyi 6859/2 hrsz.-ú ingatlan ivóvíz bekötésének tervezési és engedélyezései
munkálataihoz kért és kapott hozzájárulást a 4131 hrsz.-ú kivett közterületként és a
6845 hrsz.-ú kivett közútként 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: Ingatlan-felajánlások:
Az Arany J. tér 8. alatti ingatlan (197/A/3 hrsz.) tulajdonosai jelezték, hogy
felajánlanák a lakásokat az önkormányzatnak megvételre. A társasházi, közös
udvarral rendelkező ingatlan megvételével az önkormányzat nem kívánt élni.
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A JEGYZŐ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEI
(2022. január)
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
(2022. január)
Humán Bizottság
Az 1/2022. (I. 27.) humán bizottsági határozatával a Dombóvári Szivárvány Óvoda
2022. évi heti és éves nyitvatartási rendjéről döntött.
A 2/2022. (I. 27.) humán bizottsági határozatával a Dombóvári Százszorszép Óvoda
és Bölcsőde 2022. évi heti és éves nyitvatartási rendjéről döntött.
A 3/2022. (I. 27.) humán bizottsági határozatával a Dombóvári Százszorszép Óvoda
és Bölcsőde módosított szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról
döntött.
A 4/2022. (I. 27.) humán bizottsági határozatával a Dombóvári Művelődési Ház,
Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény működését meghatározó dokumentumok
jóváhagyásáról döntött.
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Az 1/2022. (I. 10.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozatával a „Szigetsor-Vasút
szegregátumok rehabilitációja_III.” tárgyban 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
281/2021. (X. 29.), 300/2021. (XI. 30.), 315/2021. (XII. 17.), 316/2021. (XII.
17.), 317/2021. (XII. 17.), 320/2021. (XII. 17.), 323/2021. (XII. 17.),
329/2021. (XII. 17.), 1/2022. (I. 31.), 2/2022. (I. 31.), 4/2022. (I. 31.), 6/2022.
(I. 31.), 7/2022. (I. 31.), 11/2022. (I. 31.), 12/2022. (I. 31.), 14/2022. (I. 31.)
Kt. határozatok, illetve
b) a veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva 35/2021. (II. 18.),
polgármesteri határozat végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben
2022 januárjában hozott döntésekről.
2. az alábbi lejárt végrehajtási határidejű határozatok végrehajtási határidejét a
következők szerint meghosszabbítja:
2022. március 31-ig: 335/2021. (XII. 17.),
2022. június 30-ig: 139/2021. (IV. 30.) polgármesteri határozat.
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Tájékoztatás a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Tájékoztatás a polgármester szabadságának igénybevételéről
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2)
bekezdése alapján tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2022. január 6-7
között 2 nap, január 14-én 1 nap, január 20-21 között 2 nap, január 27-28 között 2
nap, február 7-9 között 3 nap, február 18-án 1 nap szabadságot vettem igénybe.
A 2022. évben a rendelkezésemre álló 50 nap (11 nap előző évi, 39 nap idei)
szabadságból 2022. február 18. napjáig összesen 11 nap szabadságot vettem igénybe.
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Tájékoztató a folyamatban lévő peres ügyekről (2022. március 1.)
1. Eljáró bíróság: Dombóvári Járásbíróság
Ügyszám: 6.G.20.178/2020
Jogi képviselő: dr. Glósz Gábor ügyvéd
Felperes: Kapos-hegyháti Natúrpark Egyesület
Alperes: Dombóvár Város Önkormányzata
Az ügy tárgya: szerződés felmondásának érvénytelensége.
Pertárgy értéke: 600.000,- Ft (a kereset pénzbeli követelést nem tartalmaz)
Az önkormányzat a Kapos-hegyháti Natúrpark Egyesülettel az előző
önkormányzati ciklusban megkötött használati szerződést azonnali hatállyal
felmondta, tekintettel arra, hogy a használó az önkormányzat álláspontja szerint a
szükséges hatósági engedélyek hiányában kezdett a területen beruházásba. A
2022. január 13. napján tartott tárgyaláson a járásbíróság ítéletet hozott, és helyt
adott a felperes keresetének, mely szerint az egyesülettel kötött használati
szerződés felmondása érvénytelen. Az írásba foglalt ítélet még nem került
kézbesítésére, így az ítélet indokolása még nem ismert.
2. Eljáró bíróság: Pécsi Törvényszék
Ügyszám: 9.K.700.383/2020/2.
Jogi képviselő: dr. Glósz Gábor ügyvéd
Felperes: Dombóvár Város korábbi polgármestere
Alperes: Dombóvár Város Önkormányzata
Az ügy tárgya: szabadság-megváltás megfizetése.
Dombóvár Város előző polgármestere az elmaradt szabadság-megváltása miatt
perelte az önkormányzatot. Az ügyben a Kúria hozott végleges döntést, amelyben
megállapította, hogy a felperes a ki nem vett szabadsága pénzbeli megváltására
jogosult. A Kúria határozata elvi jelentőségű, hiszen a vonatkozó jogszabályok
változása miatt most került előszőr meghatározásra, hogy a polgármesternek ki a
munkáltatója, és ki gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A döntés a
felperesnek kedvezett, így az önkormányzat pervesztes lett.
A követelés összege: 2.218.972,- Ft plusz ezen összeg után 2019. november 23.
napjától a kifizetés napjáig terjedő időszakra számított évi 0,9% kamat +
perköltség. Az önkormányzat - a szabadság kiadásának elmaradása miatt keletkezett kárát jogi úton kívánja megtéríttetni a korábbi képviselő-testület
mulasztással érintett tagjain.
3. Eljáró bíróság: Pécsi Törvényszék
Ügyszám: 10.K.700.074/2021/15.
Jogi képviselő: dr. Glósz Gábor ügyvéd
Felperes: Dombóvár Város Önkormányzata
Alperes: Dombóvár Város korábbi polgármestere
Az ügy tárgya: kártérítés, vagylagosan jogalap nélküli gazdagodás megállapítása.
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A követelés összege: 1.120.000,- Ft és ennek a kifizetés napjáig számított Ptk.
6:48. §-a szerinti késedelmi kamata, valamint az eljárással felmerülő perköltség.
A követelés alapja a képviselő-testület 48/2017. (I.26.) Kt. határozata, amelynek
értelmében a Képviselő-testület „Szabó Loránd polgármester részére a
polgármesteri tisztségével összefüggő, az önkormányzat működésével kapcsolatos
jogi eljárások esetén az ügyvédi költségek megtérítését rendeli el.”A Kt. határozat
értelmében „A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy perveszteség esetén a jogi
eljárásokkal kapcsolatos költségeket a polgármester viseli, illetve a költségeket
köteles megtéríteni Dombóvár Város Önkormányzata részére.” Az önkormányzat
az ügyben azon ügyekkel kapcsolatos ügyvédi díjak megtérítését követeli,
amelyek álláspontja szerint a volt polgármester perveszteségével értek véget.
Az ügy állása: a kereset benyújtásra került, az első tárgyalási nap: 2021.
szeptember 16. napja volt. A 2021. november 16. napján tartott tárgyaláson tanúk
meghallgatására került sor, majd a felek szünetelésben állapodtak meg. A per
folytatását alperes kérte. A bíróság a legutolsó tárgyalást 2022. február 16. napján
tartotta meg, a következő tárgyalási nap: 2022. március 29.
4. Eljáró bíróság: Szekszárdi Törvényszék
Ügyszám: 17.G.40.003/2021
Jogi képviselő: dr. Glósz Gábor ügyvéd
Felperes: Dombóvár Város Önkormányzata
Alperes: Topa és Társa Építő Kft.
Az ügy tárgya: a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium felújításával kapcsolatban
előállt jótállási igényként vállalkozói díj leszállítása, késedelmi kötbér. A
perfelvételi tárgyalás folyamatban van, a kijavításhoz szükséges műszaki tartalom
és annak költsége részletezésre került.
A követelés összege: hibás teljesítés egyenértékeként 26.569.681,- Ft,
jogosulatlanul elszámolt pótmunka ellenértékeként 6.290.137,- Ft és késedelmi
kötbér címén 2.207.256,- Ft.
Összesen: 35.067.074,- forint és ennek 2018. november 9. napjától a kifizetés
napjáig járó késedelmi kamata + perköltség.
A bíróság a legutolsó tárgyalást 2022. február 24. napján tartotta meg, amelyen a
perfelvételi szakasz lezárásra került. A következő tárgyalási nap: 2022. április 28.
napja.
5. Eljáró bíróság: Pécsi Járásbíróság
Ügyszám: 4.P.21.537/2020
Jogi képviselő: dr. Glósz Gábor ügyvéd
Felperes: RP-SC Holding Szolgáltató Kft.
Alperes: Dombóvár Város Önkormányzata
Az ügy tárgya: vállalkozói díj (pótmunka) megfizetése
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A felperes volt a kivitelezője a Bezerédj utcai ivóvízvezeték rekonstrukció I.
ütemének. A megvalósítás során pótmunka-igénnyel állt elő, amelyet a műszaki
ellenőr alátámasztott és az előző képviselő-testület jóváhagyott. Az önkormányzat
jelenleg vitatja a pótmunka indokoltságát, ennek érdekében szakvéleményt is
beszerzett. A peres eljárást megelőzően a Felperes adósságrendezési eljárást
kezdeményezett az önkormányzat ellen (nemperes eljárás). A kérelemmel
szemben előterjesztett védekezésünk alapján a Szekszárdi Törvényszék a kérelmet
elutasította és a kérelmezőt az önkormányzat részéről felmerült perköltség
megfizetésére kötelezte. A kérelmező fellebbezése alapján eljáró Pécsi Ítélőtábla
az elsőfokú ítélet perköltséggel kapcsolatos részét módosította, egyébként a
fellebbezést elutasította. Az ügy ezen részében az önkormányzatot dr. Szabó Péter
jegyző, kamarai jogtanácsos képviselte.
A nemperes eljárás sikertelenségét követően a felperes peres eljárást
kezdeményezett. Az ügyben érdemi ellenkérelmet terjesztettünk elő.
A követelés összege: 13.555.340,- forint és ennek járuléka plusz perköltség.
Az ügyben több perfelvételi tárgyalás is tartott a bíróság. A perfelvétel lezárását
követően bizonyítás felvételére került sor 2021. november 10. napján tartott
tárgyaláson az építésvezető tanúkénti meghallgatásával, a 2022. január 19. napján
tartott tárgyaláson a műszaki vezető meghallgatásával. A következő, 2022.
március 09. napjára tűzött tárgyaláson a műszaki ellenőr meghallgatására kerül
sor. Mindezeket követően a bíróság szakértőt fog kirendelni az ügyben. Elsőfokú
ítélet talán őszre várható.
6. Eljáró bíróság: Dombóvári Járásbíróság
Ügyszám: 6.G.20.111/2021
Jogi képviselő: dr. Glósz Gábor ügyvéd
Felperes: Márkus Mérnöki Iroda Kft.
Alperes: Dombóvár Város Önkormányzata
Az ügy tárgya: Megbízási díj megfizetése
Az eljárás tárgya a Felperes álláspontja szerint részére járó, de meg nem fizetett
megbízási díj (műszaki ellenőrzéssel kapcsolatosan). A követelés összege:
523.875,- Ft és ennek járuléka plusz perköltség.
A 2022. január 11. napján tartott tárgyaláson a járásbíróság a perfelvételi szakaszt
lezárta. Alperes indítványozta a per felfüggesztését figyelemmel arra, hogy a Pécsi
Törvényszék előtt a perrel összefüggésben az INVESTMENT Kft. és az
Önkormányzat között per van folyamatban, mely előkérdése lehet ennek a pernek.
A járásbíróság sem a felfüggesztésről sem a bizonyítási indítványokról ezen a
tárgyaláson nem döntött. A legutóbbi tárgyalást 2022. február 08. napján tartotta a
bíróság.
7. Eljáró bíróság: Dombóvári Járásbíróság
Ügyszám: 4.G.20.101/2021

15

Jogi képviselő: dr. Szabó Péter jegyző, kamarai jogtanácsos
Felperes: Márkus Tamás e.v.
Alperes: Dombóvár Város Önkormányzata
Az ügy tárgya: Számlatartozás megfizetése
Kezdeményezésükre a tárgyalás az RP-SC Holding Szolgáltató Kft. ellen folyó
perünk jogerős befejezéséig felfüggesztésre került.
A követelés összege: 1.687.500,- forint plusz járuléka és perköltség.
8. Eljáró bíróság: Pécsi Törvényszék
Ügyszám: G.20347/2021
Jogi képviselő: dr. Glósz Gábor ügyvéd
Felperes: Dombóvár Város Önkormányzata
Alperes: Investment Mérnöki és Fővállalkozó Kft.
Az ügy tárgya: A Dombóvár Kéknefelejcs és Ibolya utcai ivóvízhálózat
rekonstrukciójának hibás teljesítésével kapcsolatosan kijavítási egyenértékeként
34.901.246,- forint, késedelmi kötbér címén 2.755.900,- forint.
Összesen: 37.657.146,- forint és ezen összeg után 2019. november 15. napjától a
kifizetés napjáig járó késedelmi kamata + perköltség.
Pécsi Törvényszék előtt 18.G.20.347/2021 szám alatt indult az eljárás. A követelés
jogcíme kijavítási egyenérték és késedelmi kötbér.
Keresetünkre az alperes ellenkérelmet és viszontkeresetet (késedelemi kamatra
irányul, összege: 353.990,-Ft) terjesztett elő. Az ellenkérelemre válasziratot, míg a
viszontkeresetre ellenkérelmet nyújtottunk be. Az ügyben még nem tartott
tárgylást a bíróság.
9. Eljáró bíróság: Pécsi Járásbíróság
Ügyszám: Jogi képviselő: dr. Glósz Gábor ügyvéd
Felperes: Dombóvár Város Önkormányzata
Alperes: dr. Turi Ákos
Az ügy tárgya: kártérítés közbeszerzési eljárás során elkövetett szabálytalanság
miatt.
A követelés összege: 23.216.707,- forint támogatási korrekció és 800.000,- forint
bírság (összesen 24.016.707,-) forint plusz ennek járulékai és perköltség.
Keresetlevelünk a Pécsi Járásbíróságra benyújtásra került. Az ellenkérelmet a
bíróság még nem kézbesítette részünkre.
10. Eljáró bíróság: Dombóvári Járásbíróság
Ügyszám: egyelőre nem áll rendelkezésre
Jogi képviselő: dr. Szabó Péter jegyző, kamarai jogtanácsos
Felperes: Dombóvár Város Önkormányzata
Alperes: Somogy Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
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Az ügy tárgya: pénztartozás megfizetése
A követelés összege: 114.554,- forint és járulékai valamint perköltség. Az eljárás
célja a Dombóvár, Szabadság utca 4. szám alatt található ingatlan (amely a peres
felek közös tulajdonában áll) fenntartásával kapcsolatos költségekhez való
hozzájárulás alperes általi megfizetése (ellentmondás folytán perré alakult fizetési
meghagyásos eljárás). A keresetlevél benyújtásra került, ellenkérelem egyelőre
nem érkezett.
A közelmúltban lezárult perek:
11. Eljáró bíróság: Szekszárdi Törvényszék
Ügyszám: 31.M.70.015/2021
Jogi képviselő: dr. Szabó Péter jegyző, kamarai jogtanácsos
Felperes: a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény volt
közalkalmazottja
Alperes: Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény és a Dombóvári
Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
Az ügy tárgya: jogviszony megszüntetése, kártérítés megfizetése
A követelés összege: 685.446,- forint (3 havi távolléti díj). A Szekszárdi
Törvényszék a 2022. január 15-én jogerőre emelkedett ítéletével a felperes
keresetét elutasította és kötelezte a felmerült perköltség megfizetésére.
12. Eljáró bíróság: Dombóvári Járásbíróság
Ügyszám: 4.P.20.245/2020
Jogi képviselő: dr. Szabó Péter jegyző, kamarai jogtanácsos
Felperes: magánszemély
Alperes: Dombóvár Város Önkormányzata
Az ügy tárgya: elbirtoklás megállapítása. Az önkormányzat írásbeli ellenkérelme
alapján a felperes a keresettől elállt és a felmerült perköltség megfizetését vállalta.
13. Eljáró bíróság: Fővárosi Törvényszék
Ügyszám: 106.K.701.626/2021/6.
Jogi képviselő: dr. Szabó Péter jegyző, kamarai jogtanácsos
Felperes: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
Alperes: Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH, törvényi jogutódlást követően az
Alapvető Jogok Biztosa - AJB).
Az ügy tárgya: az EBH köztisztviselő jogviszonyának próbaidő alatti
megszüntetésével kapcsolatban megállapította, hogy a Dombóvári Közös
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Önkormányzati Hivatal jogsértést követett el. A Hivatal a döntést a Fővárosi
Törvényszék előtt megtámadta, amely azt elfogadva, a döntést megsemmisítette,
az EBH-t új eljárás lefolytatására utasította és a Hivatal részéről felmerült
perköltség megtérítésére kötelezte. A megismételt eljárásban – törvényi
jogutódlást követően – az AJB megállapította, hogy a Hivatal az ügyben
jogszabályszerűen járt el.
14. Eljáró bíróság: Pécsi Törvényszék
Ügyszám: 8.K.701.530/2020
Jogi képviselő: dr. Szabó Péter jegyző, kamarai jogtanácsos
Felperes: Dombóvár Város Önkormányzata
Alperes: Tolna Megyei Kormányhivatal
Az ügy tárgya: közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata
A Tolna Megyei Kormányhivatal végleges engedélyt adott a Kapos-hegyháti
Natúrpark Egyesület részére az önkormányzat tulajdonában álló természetvédelmi
területen (Szállásréti tó környezete) beruházás végrehajtására. Az önkormányzat
az engedélyben foglaltakkal nem értett egyet, ezért azt bíróságon támadta meg. A
bíróság azonnali jogvédelem keretében a döntés végrehajtását felfüggesztette,
majd – ennek ellenére - a keresetet elutasította.
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Döntést igénylő, kisebb jelentőségű ügyek
Tájékoztató a 2022. január 31-ig esedékes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek
megtételéről
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 39. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzati
képviselő megválasztásától, majd azt követően minden év január 1-jétől számított 30
napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A vagyonnyilatkozatot a kitöltés
időpontjában fennálló vagyoni, jövedelmi és gazdasági érdekeltségi viszonyokról
teljes körűen kell megtenni. A képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles
a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének
vagyonnyilatkozatát. A képviselő az Mötv. 39. § (2) bekezdése alapján a
vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – e tisztségéből
fakadó jogait nem gyakorolhatja és képviselői tisztségéből eredő juttatásokban nem
részesülhet.
Ez a kötelezettség vonatkozik a polgármesterre, valamint a bizottságok nem képviselő
tagjára is, illetve az Mötv. 75. § (2) bekezdése szerint a nem a képviselő-testület tagjai
közül választott alpolgármester jogállására egyebekben a képviselő-testület tagjai
közül választott alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ezért a
Kerényi Zsolt alpolgármesterre is kiterjed.
A képviselő-testület a vagyonnyilatkozat tételére kötelesek vagyonnyilatkozatának
nyilvántartására és ellenőrzésére a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot jelölte ki a
szervezeti és működési szabályzatról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet
74. §-ban. A Bizottságnak a vagyonnyilatkozat tétel határidejének lejártát követően
tizenöt napon belül ellenőriznie kell, hogy a kitöltött vagyonnyilatkozat alkalmas-e a
személyazonosításra, illetve megfelel-e a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásának és
ellenőrzésének szabályairól szóló szabályzatnak.
Ugyanakkor sajátos helyzet áll fenn, miután a veszélyhelyzet ideje alatt a
polgármesteri feladatok ellátásának egyes kérdéseiről szóló 15/2021. (I. 22.) Korm.
rendelet úgy rendelkezik (3. § (4) bekezdés), hogy a vagyonnyilatkozat-vizsgáló
bizottság feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, amíg veszélyhelyzet áll
fenn. Ez a jogszabály még tavaly januárban született, a testületi ülésezést lehetővé
tévő rendelet pedig június elején.
A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Irodájának munkatársai
valamennyi képviselő-testületi és bizottsági tag, illetve Kerényi Zsolt alpolgármester
úr részére rendelkezésre bocsátotta a vagyonnyilatkozat megtételére szolgáló
nyomtatványokat a szükséges számban (mellékelve egy kitöltési útmutatót is). Az
előírt határidőre valamennyi képviselő, külsős bizottsági tag, továbbá személyem és
alpolgármester úr is eleget tett a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, és a
testületi ügyekkel foglalkozó ügyintéző számára lezárt borítékban átadta a kitöltött
nyilatkozatokat. A lezárt borítékok felnyitása a 2022. február 14-i képviselő-testületi
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ülést követően megtörtént. A felnyitáskor jelen volt a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság három képviselő tagja, valamint jómagam is, és ellenőrzésre került, hogy a
kitöltés megfelelő-e (egyértelmű-e, hogy a nyilatkozatot a képviselő vagy
hozzátartozója tette-e meg), ezután pedig valamennyi nyilatkozat sorszámmal ellátott,
nevet nem tartalmazó borítékba került a nyilvántartás szerint.
A 2021. január 31-ig leadott vagyonnyilatkozatok visszaadása a 2022. évi
vagyonnyilatkozatok átadásakor megtörtént.
II. Határozati javaslat
a 2022. január 31-ig esedékes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek
megtételének teljesítéséről szóló tájékoztatásról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a
polgármester tájékoztatását arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének valamennyi tagja, valamint
a 2019. október 31-én a nem a képviselő-testület tagjai közül választott
alpolgármester és az önkormányzati bizottságok nem képviselő tagjai is eleget tettek a
2022. évi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek.
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A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása önkormányzati
közterületet érintő beruházás megvalósítása érdekében
A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat ismét sikeresen nyújtott be
támogatási igényt beruházás megvalósítására, amely a Német Közösségi Háznak a
Franjo Vlasic udvar felé néző déli oldalán, a dombóvári 1301/4. hrsz. alatt felvett,
közpark megnevezésű, önkormányzati tulajdonú ingatlanon – a tetővel ellátott,
oldalain nyitott árkád alatti térkövezett burkolat folytatásaként és ahhoz kapcsolódva
a jelenlegi füves ingatlanrészen – egy szabadtéri multifunkcionális közösségi tér
kialakítása térköves burkolattal és térvilágítással. Az előtetős nyitott árkádot a
Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat építtette meg 2021-ben saját forrásból,
illetve állami és önkormányzati támogatás révén.
A kivitelezés várható költsége 2,5 millió Ft, melyre a Miniszterelnökség Egyházi és
Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
közreműködésével a Nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási
tevékenységek 2022. évi költségvetési támogatási felhívására (NBER-KP-1-2022)
benyújtott egyedi igény alapján 1,5 millió Ft-ot biztosít. Glaub Róbert elnök azzal a
kéréssel fordult a dombóvári önkormányzathoz, hogy a megvalósítást az előtetőhöz
hasonlóan 500.000,- Ft-tal támogassa, a fennmaradó részt pedig a Dombóvári Német
Nemzetiségi Önkormányzat fogja fedezni a bevételei terhére.
Javaslom nemzetiségi önkormányzat támogatását, a szükséges összeg a 2022. évi
költségvetésben elkülönítésre került.
III. Határozati javaslat
a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáról önkormányzati
közterületet érintő beruházás megvalósítása érdekében
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a
Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat a Dombóvár, Bezerédj utca 14. alatti
Német Közösségi Háznak a Franjo Vlasic udvar felé néző déli oldalán, a dombóvári
1301/4. hrsz. alatt felvett, közpark megnevezésű, önkormányzati tulajdonú ingatlanon
– a tetővel ellátott, oldalain nyitott árkád alatti térkövezett burkolat folytatásaként és
ahhoz kapcsolódva a jelenlegi füves ingatlanrészen –
egy szabadtéri
multifunkcionális közösségi teret alakítson ki, melynek megvalósítását 500.000,-Ft-tal
támogatja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
megkötésére.
Határidő: 2022. március 16. – a támogatási szerződés aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
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A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása
A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás jelezte, hogy a Társuláshoz több település
is csatlakozni szeretne, illetve más települések szeretnék tagságukat megszüntetni.
Ezért időszerűvé vált a Társulás társulási megállapodását módosítani a tagság,
valamint a csatlakozásról és a kiválásról szóló rendelkezések vonatkozásában. A
Társulási Tanács a 2021. december 8-i ülésén megtárgyalta a társulási
alapdokumentum ezirányú módosítását, és kérte, hogy azt fogadják el a
tagönkormányzatok.
IV. Határozati javaslat
a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás társulási megállapodása
módosításának elfogadásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mecsek-Dráva
Önkormányzati Társulás tagjaként a társulási megállapodásnak a Társulási Tanács
29/2021. (XII. 8.) számú határozatával elfogadásra javasolt módosítását jóváhagyólag
elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a módosítás, illetve a módosított társulási
megállapodás aláírására.
Határidő: 2022. március 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
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A Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás társulási megállapodásának
módosítása
A társulási megállapodás értelmében a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési
Társulás működési költségeihez a tagok az általuk képviselt települések
lakosságszámának arányában tagdíjat fizetnek, a tagi hozzájárulás mértékét a
település lakosságszáma határozza meg. Ez utóbbi tekintetében a költségvetési
törvényben meghatározott támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám az irányadó.
Ezt a Társulási megállapodás 1. melléklete tartalmazza, melyet évente – a tárgyévet
megelőző év január 1. napja szerinti állapotnak megfelelően – aktualizálni szükséges.
A Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulásban részvétellel összefüggő tagdíj
összege nem változott, az idén is 480.000,- Ft-ot tesz ki.
V. Határozati javaslat
a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás társulási
megállapodásának módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kapos-menti
Terület- és Vidékfejlesztési Társulás társulási megállapodásának a tagdíjfizetés
alapjául szolgáló lakosságszámok aktualizálására irányuló módosítását és az egységes
szerkezetű társulási megállapodást.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a Képviselő-testület, mint a Társulás tagja
nevében aláírja.
Határidő: 2022. március 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
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A Dombóvári
munkaszervezeti
módosítása

Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
feladatainak ellátásáért fizetendő hozzájárulás összegének

Az intézményfenntartó társulás munkaszervezeti feladatait a Dombóvári Közös
Önkormányzati Hivatal látja el. A munkaszervezeti feladatok ellátásáért a Társulás a
Hivatal részére a mindenkori központi költségvetési törvényben az önkormányzati
hivatal működésének támogatására megállapított fajlagos összeggel azonos díjat fizet,
aminek összege a 2022. évben 5.495.500,- Ft, 20.500,-Ft-tal magasabb a tavalyinál.
Ezt a változást át kell vezetni a munkaszervezeti feladatok ellátásának részleteiről és a
hozzájárulás biztosításáról szóló megállapodáson.
VI. Határozati javaslat
a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
munkaszervezeti feladatainak ellátásáért fizetendő hozzájárulás 2022. összegéről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szociális és
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás tekintetében a Dombóvári Közös
Önkormányzati Hivatal által végzett munkaszervezeti feladatok ellátása éves
hozzájárulásának összegét a 2022. évben a központi költségvetési törvényben az
önkormányzati hivatal működésének támogatására megállapított fajlagos összeggel
azonos mértékben, azaz 5.495.500,- Ft/év összegben állapítja meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munkaszervezeti feladatok
ellátásának részleteiről és a hozzájárulás biztosításáról szóló megállapodás
módosításának aláírására.
Határidő: 2022. március 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
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Együttműködés a Margaréta Református Óvoda fenntartójával a nyári óvodai
zárvatartás idején óvodai ellátást igénylő gyermekek felügyeletének biztosításáról
2018-ban sor került egy olyan együttműködési megállapodás megkötésére a Pécsi
Egyházmegyével, miszerint a fenntartásában álló Dombóvári Árpád-házi Szent
Erzsébet Katolikus Óvoda nyári zárvatartása idején az esetlegesen ellátást igénylő
gyermekeket átmenetileg az aktuálisan nyitva tartó önkormányzati óvoda fogadja.
Amennyiben az ellátást igénylő gyermekek száma az öt főt meghaladja, az Óvoda az
ellátásukhoz az érintett nevelési napokon folyamatosan segítséget nyújt egy fő
óvodapedagógus vagy nevelő munkát segítő dolgozó révén, aki az önkormányzati
óvodában közreműködik az ellátást igénylők kísérésében, felügyeletében és a velük
való foglalkozásban. A kölcsönösség jegyében szükség esetén a Katolikus Óvoda is
ugyanezen feltételek mentén fogad gyermekeket az aktuálisan zárvatartó
önkormányzati óvodából. A tavalyi évben az újdombóvári óvodába járók tekintetében
került sor felügyelet ideiglenes biztosítására, illetve a zárvatartás idején a Katolikus
Óvoda néhány óvodását „fogadta be” pár hétre az újdombóvári intézmény. Nem
okozott problémát az sem, hogy a két óvodában eltérő szervezet végzi az étkeztetést.
Ezév februárjában a Margaréta Református Óvoda is jelezte együttműködési
szándékát, és elfogadta azokat a feltételeket, amelyek a Dombóvári Árpád-házi Szent
Erzsébet Katolikus Óvoda esetében fennállnak. A Református Óvoda ebben az évben
3 hétre tervezi a nyári zárvatartást augusztus folyamán.
VII. Határozati javaslat
a Margaréta Református Óvoda fenntartójával való együttműködésről a nyári
óvodai zárvatartás időtartama alatt óvodai ellátást igénylő gyermekek
felügyeletének biztosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a
Margaréta Református Óvodába járó és az intézmény nyári zárvatartása idején ellátást
igénylő gyermekek felügyeletét a zárvatartás idején önkormányzati fenntartású óvoda
biztosítsa.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert együttműködési megállapodás
aláírására a Tolnai Református Egyházmegyével.
Határidő: 2022. március 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felel: Önkormányzati Iroda
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A Dombóvári Városi Horgász Egyesület által megvalósítani tervezett beruházások
A 65/2019. (II. 28.) Kt. határozatban született döntés a Tüskei horgásztavak
halgazdálkodási jogának és a tavak körüli külterületi önkormányzati ingatlanok
hasznosításáról.
Az 54/2020. (II. 28.) Kt. határozat a Dombóvári Városi Horgász Egyesület által
megvalósítandó beruházás bérleti díjba történő beszámításáról rendelkezett, melyben
a Képviselő-testület támogatta az önkormányzati tulajdonú dombóvári 046 hrsz.-ú
kivett horgásztó, rét, kivett töltés és a 047 hrsz.-ú kivett horgásztó és kivett töltés
megnevezésű ingatlanon az alsó gát ár-apasztó rendszerének megújítását és a
partvédelmi beruházást az alábbiak szerint:
• az önkormányzat vállalta, hogy 2020-2024. évben elengedi az Egyesület által
fizetendő 900.000,- Ft/év bérleti díjat;
• az Egyesület 2021. június 30. napjáig benyújtja a beruházások kivitelezésének
végső költségét, mely alapján pontosításra kerülhet az önkormányzati vállalás
összege;
• az Egyesület vállalja, hogy amennyiben a beruházások nem valósulnak meg, úgy
utólag egyösszegben visszafizeti a meg nem fizetett bérleti díjak összegét.
Az Egyesület általi elszámolás a felmerülő költségekről megtörtént, a szerződés
módosításra került.
Az Egyesület újabb szerződésmódosítást kezdeményezett az alábbiak szerint:
• az Egyesület által megvalósítandó alsó gát ár-apasztó rendszerének megújításához
és a partvédelmi beruházáshoz kérik a dombóvári 046 c) hrsz.-on lévő
gyalogoshíd megújítási munkálatait is belevenni;
• a beruházások végleges határidejét kérik meghosszabbítani.
A kérelmet támogatva javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.
VIII. Határozati javaslat
a Dombóvári Városi Horgász Egyesület által megvalósítani tervezett
beruházások költségeinek bérleti díjba történő beszámításáról szóló 54/2020.
(II. 28.) Kt. határozat módosításáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a
Dombóvári Városi Horgász Egyesület, mint bérlő által a Tüskei horgásztavakat
érintően megvalósítani kívánt és az 54/2020. (II. 28.) Kt. határozattal jóváhagyott
beruházások (alsó gát ár-apasztó rendszerének megújítása, partvédelmi beruházás)
köre kibővüljön a gyalogos híd megújításával, illetve a beruházások
megvalósításának végleges határideje 2024. december 31. napja legyen; a
Képviselő-testület a Dombóvári Városi Horgász Egyesület által megvalósítani
tervezett beruházások költségeinek bérleti díjba történő beszámításáról szóló
54/2020. (II. 28.) Kt. határozatát ennek megfelelően módosítja.
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás
tartalmának jóváhagyására és aláírására.
Határidő: 2022. március 30. – a szerződés módosítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
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Tájékoztató a dombóvári védőnői szolgálatot érintő változásokról
A dombóvári védőnői szolgálatot illetően több változás is történt a közelmúltban.
A védőnői ellátás az egészségügyi alapellátás része, mindenki számára ingyenes
szolgáltatás. A védőnő személyes és közösségi ellátást nyújt az egészségi állapot
megőrzése, a betegségek megelőzése, korai felismerése, valamint az
egészségfejlesztés céljából a várandós anyák, a 19. életévet be nem töltött személyek,
valamint a családtervezés időszakában lévő személyek számára. Dombóváron 1
iskolavédőnői és 8 területi védőnői körzet tartozik a védőnői szolgálathoz, de az
iskolavédőnői feladatok ellátásában a területi védőnők is jelentősen közreműködnek.
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény, valamint az
egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes
kérdésekről szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés értelmében a
dombóvári védőnői szolgálatnál tevékenykedő védőnők eddigi közalkalmazotti
jogviszonya 2021. év március hónap 1. napján a velük megkötésre kerülő egészségügyi
szolgálati munkaszerződésében foglaltaknak megfelelően egészségügyi szolgálati
jogviszonnyá alakult át.
2019. július 1-jétől az önkormányzati védőnők is bekerültek az egyes egészségügyi
dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az
ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013.
(VII. 5.) Korm. rendelet, vagyis az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok
hatálya alá. A bértáblát (a fizetési osztályokhoz tartozó illetmények összegét) a
jogszabály 7. melléklete tartalmazza, és az 2020. január 1-jén, 2020. november 1-jén
és 2022. január 1-jén is változott, fokozatosan növelve a védőnői garantált alapbért
(pl.: egy kezdő főiskolai végzettségű védőnő alapbére 2022. január 1-jétől 408.322,Ft). 2019-ben a korábbi béremelésekre vonatkozó rendelkezések egy kivétellel
hatályban maradtak, vagyis a már meglévő kötelező bérelemek nagy részét továbbra
is megkapták az érintettek a bértábla szerinti összegen felül. Ez 2022. január 1-jétől,
az esedékes béremeléssel együtt jelentősen megváltozott. 2019 júliusáig az elmúlt
évtizedben eszközölt egyes bérfejlesztések alapjául szolgáló – az egészségügyi
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletbe beiktatott – rendelkezések
hatályban maradtak, azonban a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2/C. § (5)
bekezdése úgy módosult a 2022. év első napjától, hogy a védőnő havi alapbére
(garantált illetménye) immár magában foglalja az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 76/A. § (4) bekezdése, 76/D. § (4) bekezdése és
76/L. § (1) bekezdése szerinti – vagyis a 2013. évi, a 2014. évi és a 2016. évi –
bérfejlesztések összegét is. Erre tekintettel a dombóvári védőnők munkáltatói
döntésen alapuló illetménykiegészítését 2021. december 31-vel visszavontam. A
területi pótlék jogszabályban rögzített összege nem módosult, míg a szakdolgozói
kiegészítő díjazás 2022. január 1-jétől a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 21. § (4)
bekezdésében foglaltak végrehajtásához kapcsolódik, amely szerint a védőnői
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szolgáltató a havi díjazása legalább 12%-át köteles közvetlenül a védőnő díjazására
fordítani. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő tájékoztatása szerint Dombóvár
Város Önkormányzata a 2022. évben 5.882 pont után kap finanszírozást, január hóban
pedig a havi pontérték 433,176 Ft volt. A január havi finanszírozás (2.547.900,-Ft)
12%-a 305.748,-Ft, amely alapján a 13%-os munkáltatói járulék levonásával a kilenc
dombóvári védőnő tekintetében egyenlő arányban – 100 Ft-ra kerekítve – egyenként
30.100,-Ft összegű kiegészítő díjazás megállapítására került sor a 2022. évre. Ez a
2022. évtől kezdődően a finanszírozás alapjául szolgáló tárgyévi pontszám és az egy
pontra eső érték alapján évente felülvizsgálatra kerül a tárgyév tekintetében, vagyis a
következő alkalommal 2022. decemberében a 2023. évre nézve.
Nemrégiben a védőnői egészségügyi ellátás kibővült a kollegiális védőnői
mentorrendszerrel. A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM
rendelet 6/A. §-a alapján a védőnői tevékenység szakmai irányításának támogatását a
területileg illetékes kórházakban foglalkoztatott kollegiális védőnői mentorok végzik.
A rendszerről bővebben ugyanezen jogszabály 9. melléklete rendelkezik. Ennek
értelmében az Országos Kórházi Főigazgatóság a védőnői szolgálat értékeinek
megőrzése mellett annak fejlesztése, korszerűbb egységes szakmai irányítás
támogatásának, működésének elérése, a megelőző ellátásban és rendkívüli
helyzetekben való szerepvállalás növelése és szakmai irányítás támogatása érdekében
az állami fenntartású egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató városi
és megyei fekvőbeteg intézményekben kollegiális védőnői mentorrendszert működtet.
A Dombóvári Járás kollegiális védőnői mentora a közelmúltban került kiválasztásra a
pécsi illetőségű Soósné Ludvig Ágnes személyében, a munkahelye a Pécsi
Tudományegyetem Klinikai Központja. Megtörtént a személyes kapcsolatfelvétel, és
hamarosan valamennyi járási védőnőt egyenként is fel fog keresni.
A dombóvári védőnői szolgálat VII. számú körzetében új munkatárs fog munkába
állni 2022. március 1-jétől, mivel Kaszásné Király Erika egészségi állapotára
tekintettel kérte a Dombóvár Város Önkormányzatával fennálló egészségügyi
szolgálati jogviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetését 2022. február 28.
napjával, amelyhez hozzájárultam. A 2022. március 1-jétől megüresedő területi
védőnői munkakör betöltése kapcsán arról döntöttem, hogy Hidegné Kovács
Katalinnal létesít egészségügyi szolgálati jogviszonyt az önkormányzat, aki
rendelkezik védőnői és járási vezető védőnői, valamint közigazgatási
tapasztalatokkal.
IX. Határozati javaslat
a dombóvári védőnői szolgálatot érintő változásokról szóló tájékoztatóról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a
polgármester tájékoztatóját a Dombóvár Város Önkormányzata védőnői szolgálatát
érintő közelmúltbeli változásokról.
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Vagyonkezelési szerződés megkötése a Tolna Megyei Szakképzési Centrummal
Városunkban a Tolna Megyei Szakképzési Centrum részeként két szakképző
intézmény működött a jelenlegi tanév kezdetéig, azonban az Esterházy Miklós
Szakképző Iskola és Kollégium fenntartását átvette a Máltai Szeretetszolgálat Iskola
Alapítvány, így a Centrumnak egy intézménye maradt, mégpedig Tolna Megyei SZC
Apáczai Csere János Technikum és Kollégium az Arany János téren. A szakképzésről
szóló 2019. évi LXXX. 21/B. § (2) bekezdése értelmében az állami szakképző
intézmény szakképzési alapfeladatának ellátását szolgáló, a helyi önkormányzat
tulajdonában álló ingatlanra és ingóra vonatkozóan az állami szakképző intézményt, a
szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény esetén a szakképzési
centrumot ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg mindaddig, amíg a szakképzési
alapfeladat ellátása az érintett ingatlanban meg nem szűnik. A helyi önkormányzat a
vagyonkezelői jog fennállása alatt a szakképzési alapfeladat-ellátást szolgáló ingatlant
és ingót nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, biztosítékul nem adhatja, azon
osztott tulajdont nem létesíthet és bérbe nem adhatja, és a felek megállapodásának
eltérő rendelkezése hiányában nem keletkezik állami tulajdon a vagyonkezeléssel
érintett ingatlanon vagy ingón végzett értéknövelő beruházással.
A Centrummal a megalakulása óta nem került sor a vonatkozó törvény végrehajtására
vagyonkezelési szerződés megkötésére, a köznevelési feladatok átvétele után a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal történt szerződéskötés, amely szervezet
már évekkel ezelőtt megszűnt, illetve a vele még 2013 nyarán kötött szerződés is. Az
Esterházy Technikum kiválása után az Apáczai Technikum tekintetében indokolt
mielőbb rendezni a helyzetet, megkötni a szerződést, amely alapján bejegyezhető a
Centrum vagyonkezelői joga. A Centrum küldött szerződéstervezetet, így gyorsan
megköthető a hiánypótló kontraktus.
X. Határozati javaslat
vagyonkezelési szerződés megkötéséről a Tolna Megyei Szakképzési
Centrummal a szakképzési alapfeladatának ellátását szolgáló önkormányzati
tulajdonú vagyon tekintetében
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Tolna Megyei
SZC Apáczai Csere János Technikum és Kollégium feladatellátását szolgáló, Arany
János tér 20-22. szám alatti, 229 helyrajzi számú ingatlan és az intézmény
szakképzési alapfeladatának ellátását szolgáló önkormányzati tulajdonú ingó vagyon
tekintetében a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 21/B. § (2) bekezdése
alapján fennálló vagyonkezelői joghoz kapcsolódó vagyonkezelési szerződés
megkötéséhez a Tolna Megyei Szakképzési Centrummal, és annak aláírására
felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: 2022. március 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
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A tankerületi központok által fenntartott dombóvári intézményekkel összefüggő
döntések
Dombóváron mind a Tamási Tankerületi Központnak, mind a Szekszárdi Tankerületi
Központnak vannak köznevelési intézményei. A tamási székhelyű központhoz
tartozik a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium, a Dombóvári József Attila Általános
Iskola, valamint a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. A
Szekszárdi Tankerületi Központ fenntartásában áll a Tolna Megyei Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra Ferenc Általános Iskolája, továbbá a
Kinizsi utca 37. alatti JAM Központban működik még két szervezeti egysége:
egyrészt a Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény Móra
Ferenc Általános Iskola Telephelye, másrészt a Tolna Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Dombóvári Tagintézménye.
Mindkét Központ átszervezési kezdeményezés véleményezése kapcsán élt
megkereséssel, amely alapvetően a Belvárosi Iskolát, illetve a Móra Ferenc Általános
Iskolát érinti, kis részben pedig a Gimnáziumot is. A tervezett intézkedések a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak szerint
intézményátszervezésnek minősülnek. A köznevelésről szóló törvény értelmében a
fenntartó köteles a köznevelési intézmény átszervezésével összefüggő döntése előtt
beszerezni a vagyonkezelésében lévő ingatlan tulajdonos önkormányzatának
véleményét.
A Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola esetében az
átszervezés apropója a fenntartóváltás, miután a fenntartói jogokat és
kötelezettségeket át kívánja venni a Magyarországi Evangélikus Egyház, az Országos
Presbitériuma kinyilvánította az átvételi szándékot. A testület ezzel a kérdéssel már
foglalkozott, és 2021. december 17-én úgy foglalt állást, hogy a Magyarországi
Evangélikus Egyház részére biztosítani fogja a Dombóvári Belvárosi Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola feladatellátásához kapcsolódó, Dombóvár Város
Önkormányzatának tulajdonát képező vagyonelemek használatát a feladatellátáshoz
szükséges feltételek rendelkezésre állása érdekében, amennyiben az Egyház átveszi az
intézmény fenntartását.
A Tamási Tankerületi Központ tájékoztatása szerint az egyházi átvétel nem terjed ki a
Dombóvár, Szabadság utca 27. alatt található Karászi Imre Sportcsarnokra, amely
szervezetileg a Belvárosi Iskolához tartozik, a Központ ezt az Illyés Gyula
Gimnázium telephelyévé kívánja tenni. Ezen kívül a Belvárosi Iskola székhelye és
valamennyi telephelye átkerülne az új fenntartóhoz, beleértve a zeneiskolát és annak
az újdombóvári, illetve a kaposszekcsői feladatellátási helyét is.
A másik átszervezés mögött a dombóvári általános iskolai nevelés-oktatás fenntartói
rendszerének egyszerűsítése áll, miután a Móra Ferenc Általános Iskola átkerülne a
szekszárditól a Tamási Tankerületi Központhoz, amely egy új gyógypedagógiai
feladatokat ellátó köznevelési intézményt hoz létre Tamási Egységes
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Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,
Készségfejlesztő Iskola és Kollégium elnevezéssel, iregszemcsei székhellyel,
amelynek a tagintézménye lenne a Tamási Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény Móra Ferenc Általános Iskolája. Lényegében a dombóvári és az
iregszemcsei intézményegység (Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény Göllesz Viktor Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája,
Készségfejlesztő Iskolája és Kollégiuma) képezne egy szervezetet a jövőben a Tamási
Tankerületi Központ „égisze” alatt. A fenntartóváltásnak még annyi hozadéka lenne a
Móra Iskola esetében, hogy a fejlesztő nevelés-oktatás vonatkozásában felvehető
maximális létszám a jelenlegi 20-ról 30 főre nőne (összefüggésben a Kinizsi utcai
telephely negligálásával), az általános iskolai nevelés-oktatás, illetőleg a sajátos
nevelési igényű gyermekek, tanulók gyógypedagógiai nevelése-oktatása létszáma
pedig maradna 100 fő.
A Szekszárdi Tankerületi Központ emellett még arról is tájékoztatott, hogy a Móra
Ferenc Általános Iskola Kinizsi utcai telephelye megszüntetésre kerülne, az itt végzett
fejlesztő nevelés-oktatást a Szabadság utcai székhelyen látná el az intézmény. A JAM
Központban ezzel elvileg felszabadul 266 négyzetméter terület, amit majd indokolt a
PRESIDIUM Közhasznú Egyesület fenntartásában álló Reménység Napközi Otthon
részére használatba adni. Erről már történt egyeztetés az Egyesület elnökével, és
mindenképpen támogatandó a részükről, mivel így az integráltan nem nevelhető, és
ezért napközben a fogyatékosok nappali ellátására szoruló kisgyermekek gondozása
elhelyezés szempontjából kedvezőbbé válik.
A javaslatom mindegyik esetben az átszervezés támogatása.
A köznevelési törvény értelmében a tankerületi központ által fenntartott köznevelési
intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlan
és ingó vagyonra vonatkozóan a tankerületi központot ingyenes vagyonkezelői jog
illeti meg mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat a tankerületi központ részéről
történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik. A tankerületi központ ingyenes
vagyonkezelői jogának fennállása alatt a köznevelési intézmény feladatainak ellátását
szolgáló ingatlan és ingó vagyont a települési önkormányzat nem idegenítheti el, nem
terhelheti meg, bérbe nem adhatja. A köznevelési feladatok állami átvétele után 2013ban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal történt meg az egyes
vagyonkezelési szerződések aláírása, a belőle jogutódként évekkel ezelőtt létrejött
tankerületi központokkal nem. A Szekszárdi Tankerületi Központ tekintetében
rendelkezésre áll megfelelő tervezet, így azt indokolt megkötni, és az átszervezések
bekövetkezése esetén a szükséges változtatásokat eszközölni.
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XI. Határozati javaslat
véleményezési jogkör gyakorlásáról állami fenntartású köznevelési intézményeket
érintő átszervezési kezdeményezésekhez kapcsolódóan
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt véleményezési
jogkörében eljárva – a Szekszárdi Tankerületi Központ, illetve a Tamási Tankerületi
Központ megkeresése alapján – az alábbiakról nyilatkozik:
1. A Képviselő-testület támogatja a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola átszervezését a dombóvári feladatellátási helyek tekintetében,
miszerint azok fenntartását átveszi a Magyarországi Evangélikus Egyház a Karászi
Imre Sportcsarnok kivételével.
2. A Képviselő-testület támogatja a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola, illetve a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium tervezett
átszervezését, miszerint a Dombóvár, Szabadság utca 27. alatt található Karászi
Imre Sportcsarnok a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium telephelyévé válik,
amennyiben a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola többi
feladatellátási helyének fenntartását átveszi a Magyarországi Evangélikus Egyház.
3. A Képviselő-testület támogatja a Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény Móra Ferenc Általános Iskolájának tervezett
átszervezését, amely szerint
a) az intézmény átkerül a Tamási Tankerületi Központ fenntartásába, és az
iregszemcsei székhellyel létrehozni kívánt, gyógypedagógiai feladatokat
ellátó köznevelési intézmény, a Tamási Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,
Készségfejlesztő Iskola és Kollégium tagintézménye lesz, a felvehető
maximális tanulói létszám a fejlesztő nevelés-oktatás vonatkozásában 30
fő, az általános iskolai nevelés-oktatás, illetőleg a sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók gyógypedagógiai nevelése-oktatása tekintetében 100 fő
lesz,
b) a Dombóvár, Kinizsi utca 37. alatti telephelye megszüntetésre kerül, és az
ott végzett fejlesztő nevelés-oktatás ellátása a Dombóvár, Szabadság utca
27. alatti feladatellátási helyen folytatódik.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Tamási Tankerületi Központ,
illetve a Szekszárdi Tankerületi Központ tájékoztatására.
Határidő: 2022. március 11.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
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XII. Határozati javaslat
vagyonkezelési szerződés megkötéséről a Szekszárdi Tankerületi Központtal a
köznevelési közfeladatainak ellátását szolgáló önkormányzati tulajdonú vagyon
tekintetében
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Tolna Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári Tagintézménye, valamint a Tolna Megyei
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra Ferenc Általános Iskolája
köznevelési feladatellátását szolgáló, a Dombóvár, Szabadság utca 27. és a
Dombóvár, Kinizsi utca 37. alatti ingatlanok, illetve ingatlanrészek, valamint az
intézmények köznevelési közfeladatainak ellátását szolgáló önkormányzati tulajdonú
ingó vagyon tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. §
(4) bekezdése alapján fennálló vagyonkezelői joghoz kapcsolódó vagyonkezelési
szerződés megkötéséhez a Szekszárdi Tankerületi Központtal, és annak aláírására
felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: 2022. március 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
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Humanitárius segítségnyújtás a kárpátaljai magyarok, illetve az ukrajnai menekültek
megsegítésére
A szomszédos Ukrajnában kialakult háborús helyzet arra készteti a józan
gondolkodású, szociálisan érzékeny embereket, hogy segítsenek az Ukrajnában élő
magyar honfitársainkon, a menekülteken. Akik a határ közelében élnek, akár
közvetlen módon is kivehetik a részüket a humanitárius segítségnyújtásból, azonban
nekünk az ország dél-nyugati részén élőknek is van lehetőségünk az elesettek
támogatására.
A Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás kezdeményezésére a Dombóvári
járás 16 önkormányzatának összefogása révén, 5.000.000 forint támogatást juthatna
egy ökumenikus segélyszervezet révén a kárpátaljai magyarok, ill. a menekültek
megsegítésére. Az 5 millió forint támogatási összeghez a települések lakosságszám
arányosan járulnának hozzá, mely alapján Dombóvár a 2021. évi lakosságszámot
figyelembe véve, mely 18.275 fő, 2.942.000 forint összeg támogatás megfizetését
vállalná.
XIII. Határozati Javaslat
humanitárius segítségnyújtásról a kárpátaljai magyarok, illetve az ukrajnai
menekültek megsegítésére
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ukrajnában kialakult
háborús helyzetre tekintettel a kárpátaljai magyarok, illetve az ukrajnai menekültek
megsegítésének támogatására a Kapos-menti Területi- és Vidékfejlesztési Társulás
koordinálásával a Dombóvári járás 16 településének együttes összefogásának
eredményeként 2.942.000 forint humanitárius segélyt nyújt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
tartalmának jóváhagyására és megkötésére.
Határidő: 2022. március 11. – szerződéskötésre
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
• szerződéskötésért: Polgármesteri Iroda
• pénzügyi teljesítésért: Pénzügyi Iroda
Pintér Szilárd
polgármester
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