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Beszámoló a 2022. március 20-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

258/2021. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. március 30. – a 

kivitelezésre vonatkozó javaslattételre a Pannónia út 7. szám alatti épület felújítása 

kapcsán 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat:  

A Pannónia út 7. szám alatti lakóépület felújítása kapcsán a tervezői költségbecslés 

alapján a kivitelezésre vonatkozó javaslattétel. 

Végrehajtás: 

A tervezőnek 60 napja van a kiviteli terv elkészítésére, melynek határideje április 

vége, ezért kérem a határidő meghosszabbítását 2022. május 15-ig. 

 

280/2021. (X. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. november 15. – a 

szerződéskötésre 

Hosszabbítva: 2021. december 15., 2022. február 28. 

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 szerződés aláírása megtörtént. 

 

296/2021. (XI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. december 31. 

Hosszabbítva: 2022. február 28. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda; Jegyző 

Feladat:  

Vagyonkezelési szerződések aláírása az önkormányzati vagyont használó 

önkormányzati költségvetési szervekkel. 

Végrehajtás: 

A szerződések aláírása megtörtént. 

 

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

Hosszabbítva: 2021. december 31., 2022. február 28. 

Végrehajtásért felelős: Dombóvári Vízmű Kft.; Jegyző 

Feladat:  

A Dombóvári Vízmű Kft. végelszámolásának megindításához szükséges intézkedések 

megtétele, a végelszámoló megbízása.  

Végrehajtás: 

A végrehajtás előtt szükséges volt egy korábbi, téves cégbírósági bejegyzés kijavítása, 

amely iránt a kérelem benyújtásra került. Kérem a határidő meghosszabbítását 2022. 

június 30. napjáig. 

 

9/2022. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. február 28. - a 

szerződéskötésre 
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Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat: 

A térfigyelő kamerarendszer kapcsán az indokolt műszaki beavatkozások elvégzésére 

irányuló szerződés megkötése a rendszer jelenlegi üzemeltetőjével. 

Végrehajtás: 

A szerződéskötés megtörtént, a teljesítési határidő 2022. június 30. 

 

10/2022. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. február 28. – a vételi 

ajánlat megküldésére a tulajdonostársak részére 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat: 

A szennyvíztelep mellett található dombóvári 0329/23 hrsz.-ú ingatlan teljes 

tulajdonjogának megszerzése érdekében vételi ajánlatok megtétele a tulajdonostársak 

részére. 

Végrehajtás: 

A vételi ajánlatok megküldése megtörtént. 

 

12/2022. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. február 16. – az 

előzetes tájékoztatási szakasz megindítására 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat: 

A Dombóvár város településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, helyi 

építési szabályzat és szabályozási terv) módosítására irányuló 2021. évi 

kezdeményezések kiegészítésével összefüggésben az egyeztetési eljárás megindítása.  

Végrehajtás: 

Az eljárás megindításra került, jelenleg az előzetes tájékoztatási szakasz van 

folyamatban. 

 

15/2022. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. március 1. – a 

munkavállalók értesítésére és nyilatkoztatására 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat: 

A Dombóvár Város Önkormányzatánál közvetlenül foglalkoztatott munkavállalók 

számára a 2022. évi cafetéria-juttatás eljárási rendjének meghatározása, a 

munkavállalók tájékoztatása, illetve nyilatkoztatásuk a keretösszeg felhasználásáról. 

Végrehajtás: 

A feladat végrehajtása megtörtént. 

 

16/2022. (I. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. március 1. – a 

dolgozók értesítésére és nyilatkoztatására 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat: 

Dombóvár Város Polgármestere és a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 

dolgozóinak tájékoztatása a 2022. évi cafetéria keret összegéről, továbbá a dolgozók 

nyilatkoztatása a keretösszeg felhasználásáról. 

Végrehajtás: 
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A feladat végrehajtása megtörtént. 

19/2022. (II. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. február 15. – a 

Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatására 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat: 

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása a 2021. évi 

beszámolójának elfogadásáról, valamint a közfeladatai ellátásának 2022. évi 

ellentételezéséről. 

Végrehajtás: 

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása megtörtént. 

 

21/2022. (II. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. február 18. 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat: 

A város településrendezési eszközeinek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű beruházás megvalósításával összefüggő, tárgyalásos eljárásban egyeztetett 

módosításához kapcsolódóan az állami főépítészi záró szakmai vélemény kiadásához 

szükséges intézkedések megtétele. 

Végrehajtás: 

A szükséges intézkedések megtörténtek, az állami főépítész záró véleményének 

elfogadása jelen ülés napirendjén szerepel. 

 

22/2022. (II. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. február 18. 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

A PASZ Dombóvári Amatőr Sportegyesülettel megkötött, a Buzánszky Jenő 

Sportkomplexum területén található műfüves pálya és külső öltöző épület 

használatáról szóló szerződés módosítása ahhoz kapcsolódóan, hogy az Egyesület a 

létesítményeket 2029. január 1. napjáig használhatja térítésmentesen. 

Végrehajtás: 

A szerződés módosítása a felek részéről aláírásra került. 

 

23/2022. (II. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. február 18. 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

A Dombóvári Városi Horgász Egyesülettel megkötött, a Kis Konda-patak völgyében 

található, dombóvári 058 hrsz.-ú külterületi ingatlan használatáról szóló szerződés 

módosítása ahhoz kapcsolódóan, hogy az Egyesület a területet 2029. január 1. napjáig 

használhatja térítésmentesen.  

Végrehajtás: 

A szerződés módosítása a felek részéről aláírásra került. 
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38/2022. (III. 7.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. március 15. – a 

Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ tájékoztatására 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

A Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ tájékoztatása a szervezeti egységei – 

Tinódi Művelődési Ház, Földi István Könyvtár, Dombóvári Helytörténeti 

Gyűjtemény – 2022. évi munkatervének elfogadásáról. 

Végrehajtás: 

A tájékoztatás megtörtént. 

 

39/2022. (III. 7.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. március 16. – a 

sporttámogatási szerződések aláírására 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

Támogatási szerződések megkötése a 2022. évi sporttámogatási keretből 

támogatásban részesülő sportszervezetekkel.  

Végrehajtás: 

A szerződések elkészültek, aláíratásuk a sportszervezetekkel folyamatos. 

 

40/2022. (III. 7.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. március 16. – a 

támogatási szerződések aláírására 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

Támogatási szerződések megkötése a 2022. évi civil keretből támogatásban részesülő 

civil szervezetekkel. 

Végrehajtás: 

A szerződések elkészültek, aláíratásuk a civil szervezetekkel folyamatos. 

 

41/2022. (III. 7.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. március 16. – a 

támogatási szerződés módosításának aláírására 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

A 2021. évi támogatásban részesített Dombóvári Városszépítő és Városvédő 

Közhasznú Egyesülettel megkötött támogatási szerződés módosításának aláírása. 

Végrehajtás: 

A szerződés módosítása elkészült, aláírása folyamatban van. 

 

42/2022. (III. 7.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. március 16. – a 

támogatási szerződések aláírására 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesülettel, a „Kapos” 

Alapítvánnyal, a Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar Közhasznú Egyesülettel, valamint 

a Dombóvári Polgárőr Egyesülettel a 2022. évi támogatásukról szóló támogatási 

szerződés aláírása. 

Végrehajtás: 
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A szerződések elkészültek, aláírásuk folyamatban van. 

 

45/2022. (III. 7.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. március 16. – a 

támogatási szerződés aláírására 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

Támogatási szerződés megkötése a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzattal 

a Német Közösségi Házat érintő beruházás megvalósítása érdekében. 

Végrehajtás: 

A szerződés mindkét fél részéről aláírásra került. 

 

53/2022. (III. 7.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. március 11. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A Tamási Tankerületi Központ és a Szekszárdi Tankerületi Központ tájékoztatása a 

Dombóvári Belvárosi és Alapfokú Művészeti Iskola, illetve a Tolna Megyei Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra Ferenc Általános Iskolája tervezett 

átszervezésével kapcsolatos önkormányzati véleményről. 

Végrehajtás: 

A tájékoztatás megtörtént. 

 

55/2022. (III. 7.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. március 11. 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda; Pénzügyi Iroda 

Feladat: 

Támogatási szerződés aláírása a kárpátaljai magyarok, illetve az ukrajnai menekültek 

humanitárius segítségnyújtása céljából. 

Végrehajtás: 

A megállapodás tervezete még nem került aláírásra, viszont a határozat szerinti 

összeg átutalása megtörtént. 

 

58/2022. (III. 7.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. március 15. – az 

ajánlat megküldésére 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat: 

A Juhász Gyula utcából megközelíthető beépítetlen terület értékesítése érdekében 

ajánlattétel a Pécsi Egyházmegye részére, az ajánlat elfogadása esetén az adásvételi 

szerződés tartalmának jóváhagyása és aláírása. 

Végrehajtás: 

Az ajánlat megküldésre került. 

 

66/2022. (III. 7.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal – a terv 

közzétételére 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat: 

Az Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének közzététele. 

Végrehajtás: 
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A közbeszerzési tervet az EKR-ben és a városi honlapon közzétettük, folyamatosan 

elérhető. 

 

68/2022. (III. 7.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal – az eredményről 

való tájékoztatásra 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat: 

Az ajánlattevők tájékoztatása a Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert 

Bölcsődéje részére eszközök szállítására lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről. 

Végrehajtás: 

Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzést a döntést követő napon kiküldtük. 

 

69/2022. (III. 7.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal – az eredményről 

való tájékoztatásra 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat: 

Az ajánlattevők tájékoztatása a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 

helyiségeinek takarítására és higiéniai termékekkel történő ellátására lefolytatott 

beszerzési eljárás eredményéről. 

Végrehajtás: 

Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzést a döntést követő napon kiküldtük. 

 

70/2022. (III. 7.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal – az eredményről 

való tájékoztatásra 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat: 

Az ajánlattevők tájékoztatása a dombóvári bringapark (pumpapálya) kivitelezésére 

lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről. 

Végrehajtás: 

Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzést a döntést követő napon kiküldtük. 
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A POLGÁRMESTER ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT 

DÖNTÉSEI 

(2022. február) 

 

 

Szociális ügyekben 
 

Települési támogatás:          

                          

 

- Rendkívüli élethelyzetre/természetbeni megállapítás  - 

Elutasítás        - 

- Rendkívüli élethelyzetre/ pénzbeli megállapítás   39 

Elutasítás        1 

- Gyermek születésének támogatása    2  

- Temetési segély       6 

- Lakásfenntartás támogatás      17 

- Eü. prevenciót és rehabilitációt szolgáló gyógyúszás  - 

- Eü. prevenciót szolgáló védőoltások költs. megtérítése  - 

Költségeinek támogatása 

- Iskolakezdési támogatás      - 

- Utazási támogatás       1 

- Krízishelyzeti támogatás      1 

- Adósságkezelési szolgáltatás     - 

- Utazási támogatás (bérlet)      1 

 

Lakásügyekben: 

 

- Bérlőkijelölés - 

- Lakásszerződés hosszabbítás - 

- Szociális bérlakás igény nyilvántartásba vétel - 

- Eljárás megszüntetése - 

- Elutasítás - 
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Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

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

 

- Nagy Sándor tervező kérésére a Gyöngyvirág krt. 35. ivóvíz bekötésének, a Gyár 

u. 16. szám alatti ingatlan szennyvízbekötésének tervezési és engedélyezései 

munkálataihoz kért és kapott hozzájárulást a 2531 hrsz.-on kivett közterületként és 

a 2933 hrsz.-on kivett helyi közútként ingatlanok kapcsán. 

 

- Ragó Roland ev., mint tervező kért és kapott hozzájárulást a Dombóvár, Pannónia 

út 34-40. számú ingatlanok előtt elhelyezkedő, meglévő vízvezeték 

áthelyezésének tervezési munkálataihoz a létesítendő új parkolók kialakításának 

érdekében. 

 

- Wiezner Péter tervező kérésére a Dombóvár, Szőlőhegyi 6854/1 hrsz. alatti 

ingatlan ivóvíz bekötésének tervezési munkálataihoz kért és kapott hozzájárulást a 

6943 hrsz.-on kivett közútként. 

 

- Kapos-Projekt-Vill Kft. a Dombóvár, Kórház u. 3. szám alatti ingatlan villamos 

energiával való ellátásának munkálataihoz, kapott hozzájárulást az 1976 hrsz.-on 

kivett közterületként nyilvántartott ingatlanok kapcsán. 

 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

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

- 

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 

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

 

Jogok törléséhez tulajdonosi hozzájárulás megadása: - 

 

Ingatlan-felajánlások: - 
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A JEGYZŐ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEI 

(2022. február) 

 

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 

(2022. február) 

 

 

Humán Bizottság 

 

 

A bizottság nem hozott átruházott hatáskörben döntést. 

 

 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 

A 20/2022. (II. 11.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozatával a Dombóvári 

Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje részére játszótéri eszközök szállítására 

lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről döntött. 

 

A 21/2022. (II. 11.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozatával a „Dombóvár 

Szabadság utcai orvosi rendelő tárgyában” 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 elfogadja a polgármester 

beszámolóját a lejárt végrehajtási határidejű 280/2021. (X. 29.), 296/2021. (XI. 

30.), 9/2022. (I. 31.), 10/2022. (I. 31.), 12/2022. (I. 31.), 15/2022. (I. 31.), 16/2022. 

(I. 31.), 19/2022. (II. 14.), 21/2022. (II. 14.), 22/2022. (II. 14.), 23/2022. (II. 14.), 

38/2022. (III. 7.), 39/2022. (III. 7.), 40/2022. (III. 7.), 41/2022. (III. 7.), 42/2022. 

(III. 7.), 45/2022. (III. 7.), 53/2022. (III. 7.), 55/2022. (III. 7.), 58/2022. (III. 

7.),66/2022. (III. 7.), 68/2022. (III. 7.), 69/2022. (III. 7.), 70/2022. (III. 7.) Kt. 

határozatok, illetve 

 

2. az alábbi lejárt végrehajtási határidejű határozatok végrehajtási határidejét a 

következők szerint meghosszabbítja: 

 

2022. május 15-ig: 258/2021. (IX. 30.) Kt. határozat, 

 

2022. június 30-ig: 303/2021. (XI. 30.) Kt. 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. március 1-

jén 1 nap, március 11-én 1 nap, és március 26-án 1 nap szabadságot vettem igénybe. 

 

A 2022. évben a rendelkezésemre álló 50 nap (11 nap előző évi, 39 nap idei) 

szabadságból 2022. március 26. napjáig összesen 14 nap szabadságot vettem igénybe. 
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Döntést igénylő, kisebb jelentőségű ügyek 
 

Hozzájárulás a Dombóvári Szivárvány Óvoda vezetője közalkalmazotti 

jogviszonyának megszüntetéséhez 

 

2019 júniusában Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Dombóvári Szivárvány Óvoda vezetésével és az óvodavezetői (magasabb vezetői) 

beosztás ellátásával 2019. augusztus 1. napjától 2024. július 31. napjáig terjedő 

időszakra Földesi Nikolettát bízta meg, ezzel egyidejűleg határozatlan időre és teljes 

munkaidőre óvodapedagógus munkakörbe is kinevezte. 

 

Óvodavezető asszony márciusban kérte a közalkalmazotti jogviszonyának 

megszüntetését július végével, mivel családjával elköltözik a szomszédos alföldi 

megyébe, ahonnan bejárva nem tudná megfelelően ellátni az intézményvezetést. 

 

Földesi Nikoletta munkáját megköszönve javaslom az óvodával fennálló jogviszonya 

megszüntetéséhez történő hozzájárulást, amelyre közös megegyezéssel vagy 

áthelyezéssel fog sor kerülni. 

 

II. Határozati javaslat 

a Dombóvári Szivárvány Óvoda óvodavezetője közalkalmazotti jogviszonyának 

megszüntetéséhez történő hozzájárulásról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Dombóvári Szivárvány Óvoda óvodavezetőjének, Földesi Nikolettának az 

intézménnyel fennálló közalkalmazotti jogviszonya és magasabb vezetői megbízása 

2022. július 31. napjával megszüntetésre kerüljön közös megegyezés vagy áthelyezés 

formájában. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges munkajogi 

dokumentumok aláírására és intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2022. július 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
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Tagi kölcsön biztosítása a Dombó-Land Kft. részére pályázati kötelezettségek 

előfinanszírozáshoz  

 

A  

• TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023 számú Dombóvár, Ady E. utca csapadékvíz 

elvezető rendszer rekonstrukciója megnevezésű,  

• a TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz elvezető 

rendszer rekonstrukciója I. ütem nyugati utcarész megnevezésű, valamint  

• a TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 számú Dombóvár, Fő utca csapadékvíz 

elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem keleti utcarész megnevezésű  

pályázat esetében a Dombó-Land Kft. Dombóvár Város Önkormányzata mellett 

konzorciumi partnerként vesz részt a pályázatban. Dombóvár Város Önkormányzata 

esetében a pályázat 100%-ban előfinanszírozott, míg a Dombó-Land Kft. a rá eső 

összegből 25%-os előleg igénylésére volt jogosult. Kifizetési kérelem beadására még 

nincs lehetőség, mert a kiadások még nem érték el a projektek összes költségének 

2%-át, viszont a kiadások egyelőre nagyrészben a Dombó-Land Kft.-nél merültek fel, 

ezért szükséges a Kft. részére a pályázatok további finanszírozása érdekében tagi 

kölcsönt biztosítani.  

 

III. Határozati javaslat 

tagi kölcsön biztosításáról a Dombó-Land Kft. részére pályázati kötelezettségek 

előfinanszírozásához  

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombó-Land Kft. részére  

 

a) a TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023 számú Dombóvár, Ady E. utca csapadékvíz 

elvezető rendszer rekonstrukciója,  

b) a TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz elvezető 

rendszer rekonstrukciója I. ütem nyugati utcarész, valamint a  

c) TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 számú Dombóvár, Fő utca csapadékvíz 

elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem keleti utcarész megnevezésű  

 

pályázat megvalósításával összefüggő, és a Kft.-nél konzorciumi partnerként 

jelentkező kötelezettségek előfinanszírozáshoz tagi kölcsön formájában 9.000.000,- Ft 

összegű fedezetet biztosít. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés tartalmának 

jóváhagyására és megkötésére. 

 

Határidő: 2022. április 11.  

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda; Pénzügyi Iroda 
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A Dombóvárt érintő szennyvízelvezetési víziközmű-szolgáltatás módosított gördülő 

fejlesztési tervének kiegészítése 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. december 17-én a 

311/2021. (XII. 17.) Kt. határozatával elfogadta a közműves szennyvízelvezetést és -

tisztítást biztosító rendszer víziközmű-rendszerre vonatkozó, a Dunántúli Regionális 

Vízmű Zrt. által a 2021-2035. időszakra elkészített módosított gördülő fejlesztési terv 

felújítási, - pótlási és beruházási tervrészét. 

 

Az önkormányzat és a DRV között az előkészítés során többszöri egyeztetés történt. 

A képviselő-testület által elfogadott – a DRV által megküldött – terv adminisztrációs 

hiba miatt nem tartalmazta az alábbi három tételt: 

- Kapospula, Ady u. tartalék szennyvízátemelő szivattyú(k) beszerzése FLYGT 

CP 3127 SH 253 (vagy ezzel egyenértékű), 

- Kapospula, Kossuth u. tartalék szennyvízátemelő szivattyú(k) beszerzése 

FLYGT CP 3085 HT (vagy ezzel egyenértékű); a megvalósulás a 2016-2019 

év használati díjakból történik, valamint 

- tartalékszivattyú beszerzése (városi) – Dombóvár. 

 

A fenti tételek a 2021. évben elkészültek, az önkormányzat(ok) által 

teljesítésigazoltak és a kiszámlázásuk is megtörtént. A hiba a Magyar Kereskedelmi 

Engedély Hivatalnál folyamatban lévő engedélyezési eljárás során derült ki, így a 

korábban elfogadott határozat módosítása szükséges. 

 

IV. Határozati javaslat 

a Dombóvárt érintő közműves szennyvízelvezetés víziközmű szolgáltatás 2021-

2035. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervének kiegészítéséről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a 

311/2021. (XII. 17.) Kt. határozatának 2. pontjával elfogadott, a közműves 

szennyvízelvezetést és -tisztítást biztosító, „DRV_S_603 Dombóvár 

szennyvízelvezető és -tisztító rendszer” víziközmű rendszerre vonatkozóan a 

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2021-2035. időszakra elkészített módosított 

gördülő fejlesztési terv magában foglalja Kapospula, illetve Dombóvár esetében a 

tartalékszivattyúk beszerzését. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
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A Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra Ferenc 

Általános Iskolája tervezett átszervezését érintő változás 

 

A testület az elmúlt ülésen véleményezte az állami fenntartású köznevelési 

intézményeket érintő átszervezési kezdeményezéseket, és támogatta a Tolna Megyei 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra Ferenc Általános 

Iskolájának tervezett átszervezését is, 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. 

 

Az 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 

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 irányítása alatt. 

 

A Tamási Tankerületi Központ azóta újabb megkereséssel élt, miszerint mégis 

maradna telephely a Kinizsi utca 37. alatt, ahogyan jelenleg is, és változatlanul 40 fős 

maximális létszámmal. Ezzel így egyelőre nem tud megvalósulni az az elképzelés, 

miszerint a PRESIDIUM Közhasznú Egyesület fenntartásában álló Reménység 

Napközi Otthon területe kibővüljön. 
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V. Határozati javaslat 

véleményezési jogkör gyakorlásáról állami fenntartású köznevelési intézményt 

érintő átszervezési kezdeményezéshez kapcsolódóan  

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt véleményezési 

jogkörében eljárva – a Tamási Tankerületi Központ megkeresése alapján – az 

alábbiakról nyilatkozik: 

 

1. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Tolna Megyei Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra Ferenc Általános Iskolájának 

tervezett átszervezése során a Dombóvár, Kinizsi utca 37. alatt az újonnan 

létrejövő köznevelési intézmény telephelyeként továbbra is fejlesztő nevelés-

oktatás feladatellátásra fog sor kerülni 40 fő maximális tanulói létszámmal. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Tamási Tankerületi Központ 

tájékoztatására. 

 

Határidő: 2022. április 12. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 

 


