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Beszámoló a 2022. április 15-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

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., 2022. március 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 Dombóvár, 1954 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlanra érvényes építési 

engedéllyel rendelkezik az Önkormányzat 29 férőhelyes parkoló építésére. A 

beruházás későbbi megvalósításához nem szükséges a 1956/1 hrsz. alatti ingatlan 

igénybevétele, ezért a határozat visszavonását javaslom. 

 

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., 2022. március 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 Dalmandi Közös Önkormányzati Hivataltól még nem érkezett meg a szükséges 

információ, ezért a feladat végrehajtásához határidő hosszabbítás szükséges. Kérem a 

határidő meghosszabbítását 2022. június 30-ig.  

 

245/2021. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. október 31. – a 

pályázat benyújtására 

Hosszabbítva: 2022. március 31. 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda  

Feladat:  

Pályázat benyújtása a „Víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő 

fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák 

feltárására” című KEHOP-2.1.11. felhívásra a határozatban megjelölt célok 

megvalósítása érdekében. 

Végrehajtás: 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 

2021. június 13-án hatályba lépett módosítása lehetővé teszi az önkormányzatok 

számára, hogy a víziközmű ellátási felelősségük és az ehhez kapcsolódó vagyonnak 

az állam részére történő átadásával, – önkéntes módon – egy állami integrációs 
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folyamatban vegyenek részt. A fenti vagyonátadással kapcsolatos előkészítő munka 

zajlik, ezért a pályázat nem került beadásra, így a határozat visszavonását javaslom. 

 

265/2021. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2021. december 30. – a 

szerződéskötésre 

Hosszabbítva: 2022. március 31. 

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 szerződés megkötésre került. 

 

335/2021. (XII. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. január 31. 

Hosszabbítva: 2022. március 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 térképek a határozatban megjelölt szervezeteknek kiosztásra kerültek. 

 

8/2022. (II. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. március 31. 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat: 

Építési engedélyezési eljárás megindítása a Dombóvári Szabadidő- és Sportcentrum 

megvalósítása érdekében. 

Végrehajtás: 

A BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. 

jóváhagyó tervellenőri véleménye 2022. április 12-én érkezett meg. Az abban foglalt 

észrevételek tervező általi átvezetése után indítható meg az építési engedélyezési 

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

 

26/2022. (II. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. évi városi ünnepség 

gálaműsora – a kitüntetés átadására 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Fazekas Gáspár részére a Pro Oppido Dombóvár díszpolgári cím 2022. évi 

adományozásával kapcsolatos intézkedések és kötelezettségvállalások megtétele. 

Végrehajtás: 

A díjazott részére a kitüntetés átadásra került a 2022. április 1-jei Városi Gálán. 
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27/2022. (II. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. évi városi ünnepség 

gálaműsora – a kitüntetés átadására 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

Tarr Imre részére a Pro Oppido Dombóvár díszpolgári cím 2022. évi 

adományozásával kapcsolatos intézkedések és kötelezettségvállalások megtétele. 

Végrehajtás: 

A díjazott részére a kitüntetés átadásra került a 2022. április 1-jei Városi Gálán. 

 

28/2022. (II. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. évi városi ünnepség 

gálaműsora – a kitüntetés átadására 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye kitüntetés 2022. évi adományozásával 

kapcsolatos intézkedések és kötelezettségvállalások megtétele. 

Végrehajtás: 

A díjazottak részére a kitüntetés átadásra került a 2022. április 1-jei Városi Gálán. 

 

29/2022. (II. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. évi városi ünnepség 

gálaműsora – a kitüntetés átadására 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A Kövécs 2002 Kft. részére az Ivanich Antal-díj 2022. évi adományozásával 

kapcsolatos intézkedések és kötelezettségvállalások megtétele. 

Végrehajtás: 

A díjazott részére a kitüntetés átadásra került a 2022. április 1-jei Városi Gálán. 

 

31/2022. (II. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. évi városi ünnepség 

gálaműsora – a kitüntetés átadására 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A Buzánszky Jenő-díj 2022. évi adományozásával kapcsolatos intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtétele. 

Végrehajtás: 

A díjazottak részére a kitüntetés átadásra került a 2022. április 1-jei Városi Gálán. 

 

32/2022. (II. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. évi városi ünnepség 

gálaműsora – a kitüntetés átadására 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

Rákosfalvi Milán István részére az Ambrus Sándor-díj 2022. évi adományozásával 

kapcsolatos intézkedések és kötelezettségvállalások megtétele. 

Végrehajtás: 

A díjazott részére a kitüntetés átadásra került a 2022. április 1-jei Városi Gálán. 
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33/2022. (II. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. évi városi ünnepség 

gálaműsora – a kitüntetés átadására 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

Lakatos Lukács részére a dr. Péter Gyula-díj 2022. évi adományozásával kapcsolatos 

intézkedések és kötelezettségvállalások megtétele. 

Végrehajtás: 

A díjazott részére a kitüntetés átadásra került a 2022. április 1-jei Városi Gálán. 

 

35/2022. (II. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. évi városi ünnepség 

gálaműsora – a kitüntetés átadására 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A Dombóvári „Kertbarát” Egyesület és a Kapos Kórus részére a Dombóvár Elismert 

Közössége díj 2022. évi adományozásával kapcsolatos intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtétele. 

Végrehajtás: 

A díjazottak részére a kitüntetés átadásra került a 2022. április 1-jei Városi Gálán. 

 

46/2022. (III. 7.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. március 31. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának 

elfogadásáról szóló határozat megküldése a Társulás részére. 

Végrehajtás: 

A döntés továbbítása megtörtént. 

 

47/2022. (III. 7.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. március 31. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A tagdíjak és a tagdíjfizetés alapjául szolgáló lakosságszámok aktualizálása miatt a 

Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt társulási megállapodásának aláírása. 

Végrehajtás: 

A módosított megállapodást kézjegyemmel láttam el. 

 

48/2022. (III. 7.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. március 31. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásban résztvevő 

társult önkormányzatok által fizetett pénzügyi hozzájárulással és a munkaszervezeti 

feladatok ellátásának részleteivel összefüggő rendelkezéseket tartalmazó 

megállapodás módosításának aláírása. 

Végrehajtás: 

A megállapodás-módosítás aláírása megtörtént. 
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49/2022. (III. 7.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. március 31. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A Margaréta Református Óvoda fenntartójával a nyári óvodai zárva tartás idején 

ellátást igénylő gyermekek ideiglenes fogadása tekintetében együttműködési 

megállapodás aláírása. 

Végrehajtás: 

Az együttműködési megállapodás megkötésre került. 

 

50/2022. (III. 7.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. március 30. – a 

szerződésmódosítás aláírására 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat: 

A Dombóvári Városi Horgász Egyesülettel az általa a Tüskei horgásztavaknál 

megvalósítani kívánt beruházások támogatására kötött szerződés módosításának 

aláírása. 

Végrehajtás: 

A módosított szerződés aláírásra került. 

 

52/2022. (III. 7.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. március 30. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A Tolna Megyei Szakképzési Centrummal a szakképzési alapfeladatának ellátását 

szolgáló önkormányzati tulajdonú vagyonra vonatkozó vagyonkezelési szerződés 

aláírása. 

Végrehajtás: 

A szerződés aláírása az önkormányzat részéről megtörtént. 

 

54/2022. (III. 7.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. március 30. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A Szekszárdi Tankerületi Központtal a köznevelési feladatainak ellátását szolgáló 

önkormányzati tulajdonú vagyonra vonatkozó vagyonkezelési szerződés aláírása. 

Végrehajtás: 

A szerződés aláírása az önkormányzat részéről megtörtént. 

 

60/2022. (III. 7.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. április 15. - a bérleti 

szerződés megkötésére 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

A Balatonfenyvesi Ifjúsági Táborhoz tartozó ingatlanok és ingóságok, valamint a 

vízfelület megközelítését biztosító víziállás működtetési célú bérbeadásáról szóló 

bérleti szerződés megkötése a BURGENDOMB Kft.-vel. 

Végrehajtás: 

A szerződés a felek által aláírásra került. 
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74/2022. (IV. 8.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. április 11. 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda; Pénzügyi Iroda 

Feladat: 

Tagi kölcsön biztosítása a Dombó-Land Kft. részére a határozatban szereplő pályázati 

kötelezettségek előfinanszírozásához. 

Végrehajtás: 

Az átutalás megtörtént. 

 

75/2022. (IV. 8.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat: 

A Dombóvárt érintő közműves szennyvízelvezetés víziközmű szolgáltatás 2021-2035. 

évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervének kiegészítésével összefüggő 

jognyilatkozatok megtétele. 

Végrehajtás: 

A szükséges jognyilatkozatok a DRV Zrt. részére megküldésre kerültek. 

 

76/2022. (IV. 8.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. április 12. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A Tamási Tankerületi Központ tájékoztatása a Tolna Megyei Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra Ferenc Általános Iskolájának 

tervezett átszervezéséről alkotott véleményről. 

Végrehajtás: 

A tájékoztatás megtörtént. 
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A POLGÁRMESTER ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT 

DÖNTÉSEI 

(2022. március) 

 

 

Szociális ügyekben 
 

Települési támogatás:          

                          

 

- Rendkívüli élethelyzetre/természetbeni megállapítás  - 

Elutasítás        - 

- Rendkívüli élethelyzetre/ pénzbeli megállapítás   32 

Elutasítás        1 

- Gyermek születésének támogatása    3 

- Temetési segély       6 

- Lakásfenntartás támogatás      6 

- Eü. prevenciót és rehabilitációt szolgáló gyógyúszás  - 

- Eü. prevenciót szolgáló védőoltások költs. megtérítése  - 

Költségeinek támogatása 

- Iskolakezdési támogatás      - 

- Utazási támogatás       - 

- Krízishelyzeti támogatás      1 

- Adósságkezelési szolgáltatás     - 

- Utazási támogatás (bérlet)      1 

 

Lakásügyekben: 

 

- Bérlőkijelölés 1 

- Lakásszerződés hosszabbítás 8 

- Szociális bérlakás igény nyilvántartásba vétel 2 

- Eljárás megszüntetése 6 

- 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 szölőhegyi 7211 és 7511 hrsz.-ú ingatlan 

ivóvízbekötésének, valamint a III. u. 29. szám alatti ingatlan 

szennyvízbekötésének tervezési és engedélyezései munkálataihoz kért és kapott 

hozzájárulást.   

 

- Kapos-Projekt-Vill Kft. a Dombóvár, Babits u. 46. szám alatti ingatlan villamos 

energiával való ellátásának munkálataihoz kapott hozzájárulást a 4300 hrsz.-ú 

kivett közterületként nyilvántartott ingatlanok kapcsán. 

 

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

V_04 ütem engedélyezési tervének kiegészítéséhez kapott több közterület, illetve 

közpark kapcsán hozzájárulást.  

 

- Az SMHV Energetika Kft. a Dombóvár, Jókai u. 9. szám alatti ingatlan villamos 

energiával való ellátásának munkálataihoz kapott hozzájárulást az 1355 hrsz.-ú 

kivett közterület megnevezésű ingatlan 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. március) 

 

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. március) 

 

 

Humán Bizottság 

 

A bizottság nem hozott átruházott hatáskörben döntést. 

 

 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 

A 33/2022. (III. 3.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozatával a helyi védelem 

alatt álló épületek felújítását szolgáló vissza nem térítendő önkormányzati támogatás 

elnyerésére vonatkozó 2022. évi pályázat meghirdetéséről döntött. 

 

A 34/2022. (III. 3.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozatával a Pannónia út 27. 

fszt. 21. szám alatti helyiség bérleti díjának megállapításáról döntött. 

 

A 35/2022. (III. 3.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozatával a Dombóvár város 

helyi közútjainak 2022. évi kátyúzási munkáira lefolytatott beszerzési eljárás 

eredményéről döntött. 

 

A 36/2022. (III. 3.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozatával a padkaépítési 

munkák elvégzésére lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről döntött. 

 

 

A bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvek megtekinthetőek az Önkormányzati 

Irodán. 
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I. Határozati javaslat 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről szóló beszámolóról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. elfogadja a polgármester beszámolóját a lejárt végrehajtási határidejű 265/2021. 

(IX. 30.), 335/2021. (XII. 17.), 26/2022. (II. 14.), 27/2022. (II. 14.), 28/2022. (II. 

14.), 29/2022. (II. 14.), 31/2022. (II. 14.), 32/2022. (II. 14.), 33/2022. (II. 14.), 

35/2022. (II. 14.), 46/2022. (III. 7.), 47/2022. (III. 7.), 48/2022. (III. 7.), 49/2022. 

(III. 7.), 50/2022. (III. 7.), 52/2022. (III. 7.), 54/2022. (III. 7.), 60/2022. (III. 

7.),74/2022. (IV. 8.), 75/2022. (IV. 8.)76/2022. (IV. 8.) Kt. határozatok 

végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben 2022 márciusában hozott 

döntésekről, illetve 

 

2. a 8/2022. (II. 14.) Kt. határozat végrehajtási határidejét 2022. május 15-ig, a 

48/2020. (II. 28.) Kt. határozat végrehajtási határidejét 2022. június 30-ig 

meghosszabbítja, 

 

3. a 230/2019. (VI. 27.) és a 245/2021. (IX. 30.) Kt. határozatokat 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 2022. április 14-

én 1 nap szabadságot vettem igénybe. 

 

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

szabadságból 2022. április 14. napjáig összesen 15 nap szabadságot vettem igénybe. 
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Döntést igénylő, kisebb jelentőségű ügyek 
 

A Dombóvár, Erzsébet u. 2./A 7. lakás térítésmentes önkormányzati tulajdonba 

adásának kezdeményezése 

 

Dombóvár Város Önkormányzata tulajdonát képezi a Dombóvár, Erzsébet u. 2. 8. 

szám alatti bérlakás (232/A/8 hrsz.), melyet az önkormányzat a DARK - Dombóvári 

Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett 

területeken” című projekt (Támogatási Szerződés száma: TOP-4.3.1-15-TL1-2016-

00004) keretében kíván felújítani.  

 

Az önkormányzati ingatlan közvetlen szomszédságában áll a Magyar Állam 

tulajdonában lévő dombóvári 232/A/7 hrsz.-ú 40,71 m2-es lakás. Az ingatlant terheli a 

Dombóvár Város Önkormányzatát illető (0039.ÖV.582/2002/8 számú) végrehajtási 

jog 168.660,- Ft és járulékai erejéig, valamint számos más jogosultat illető 

végrehajtási jog (az önkormányzaton kívül összesen 486.415 Ft tőke + járulékai 

erejéig). 

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi 

Osztálya a TOD/ETDR/345-6/2022. iktatószámú határozattal a dombóvári 232/A/7 és 

A/8 hrsz. alatt felvett lakások feletti tetőszerkezet és a tűzfalak jókarbantartására 

vonatkozó kötelezettséget írt elő a két tulajdonos, vagyis a Magyar Állam és az 

önkormányzat részére.  

 

Mivel az önkormányzatnak a TOP-os pályázathoz kapcsolódóan időbeli korlátozással 

kötelezettsége a bérlakás felújítása, ezért javaslom, hogy Dombóvár Város 

Önkormányzata a Magyar Állam tulajdonában álló dombóvári 232/A/7 hrsz.-ú 

lakóingatlan tulajdonjogának térítésmentes átadását kezdeményezze a Magyar 

Államtól. 

 

A fentiek szerint javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.  

 

II. Határozati javaslat 

a Dombóvár, Erzsébet u. 2/A. 7. szám alatti állami tulajdonú lakóingatlan 

térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása iránti kezdeményezéséről 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami 

vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 42/O. § (1) bekezdésének a) pontja 

alapján a Maradvány-hasznosító Zrt.-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar 

Állam tulajdonában és a Maradvány-hasznosító Zrt. kezelésében lévő alábbi 

ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását: 

- hrsz.: dombóvári 232/A/7, természetben: Dombóvár, Erzsébet u. 2/A 7.,  

- megnevezés: lakás, 

- ingatlan területe: 40,71 m2, 
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- felhasználási cél: önkormányzati bérlakásként történő hasznosítás, 

- segítendő feladat: lakás- és helységgazdálkodási feladatok ellátása, 

- jogszabályi rendelkezés: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontja. 

 

A Képviselő-testület az ingatlant az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 

36. § (2) bekezdés c) pontja alapján a fenti jogszabályi rendelkezésekben foglalt 

közfeladatok ellátásának érdekében kívánja tulajdonba venni. 

 

2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a kérelemnek helyt adó döntés esetén az 

önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében a Maradvány-hasznosító Zrt. 

előtt folyó eljárásban felmerülő költségek megtérítését.  

Az önkormányzat vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett 

ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át. 

 

3. A Képviselő-testület tudomással bír arról, hogy az ingatlant építésügyi hatósági 

kötelezés terheli, illetve az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi/ 

természetvédelmi / helyi / Natura 2000) védettség alatt. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Dombóvár, Erzsébet 

u. 2/A. 7. szám alatti ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülése iránti 

igénybejelentést és a költségek viseléséről szóló nyilatkozatot aláírja, a tulajdonba 

adáshoz szükséges jognyilatkozatokat, kötelezettségvállalásokat megtegye, a 

szerződést megkösse. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges 

intézkedéseket az ingatlanok tulajdonjogának az önkormányzat részére történő 

megszerzése érdekében a Magyar Állam irányába. 

 

Határidő: 2022. május 5. – az igény bejelentésére az Maradvány-hasznosító Zrt. felé 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
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Térítésmentes helyi tömegközlekedés biztosítása az Ukrajnából menekült 18 év alatti 

gyermekek részére 

 

A február 24-én kitört orosz-ukrán háború az utóbbi évtizedek legsúlyosabb 

humanitárius válságát hozta magával Európában. A kialakult helyzetben Dombóváron 

is jelentősen megnövekedett a menekültek száma, közülük számos 18 év alatti 

gyermek létesített jogviszonyt nevelési-oktatási intézményben. 

 

A fentiek miatt javaslom, hogy 2022. május 1-től a dombóvári nevelési-oktatási 

intézménybe járó, 18 év alatti, humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel, 

vagy a magyarországi tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkező menekült és 

menedékes gyermekek számára az Önkormányzat ingyenesen biztosítson bérletet a 

helyi tömegközlekedés igénybevételére. 

 

III. Határozati javaslat 

dombóvári nevelési-oktatási intézménybe járó 18 év alatti ukrajnai menekült 

gyermekek részére a helyi tömegközlekedés igénybevételének térítésmentes 

biztosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 

önkormányzat a 18 év alatti, a dombóvári nevelési-oktatási intézménybe járó, 18 év 

alatti, humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel, vagy a magyarországi 

tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkező menekült és menedékes gyermekek 

részére 2022. május 1-től a helyi tömegközlekedés igénybevételére jogosító bérletet 

biztosítson ingyenesen. Az önkormányzat a bérletet az oktatási és nevelési 

intézményen keresztül juttatja el a jogosultak részére. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtételére. 

 

Határidő: azonnal – a nevelési-oktatási intézmények értesítésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
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A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője munkabérének 

módosítása 

 

A Képviselő-testület a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetői 

feladatainak ellátásával – munkaviszony keretei között, ügyvezető igazgatói 

munkakörben – 2020. március 1-től 2024. december 31. napjáig Vida Tamást bízta 

meg, egyúttal az ügyvezető munkabérét 500.000,- Ft összegben állapította meg. Az 

ügyvezető munkabére azóta nem változott. Az ügyvezető megbízása óta a minimálbér 

és a garantált bérminimum összege jelentős mértékben emelkedett, ezért indokoltnak 

tartom az ügyvezető munkabérének felülvizsgálatát és 2022. január 1-jétől 610.000,- 

Ft összegre emelni. Javaslom továbbá, hogy az ügyvezető munkabére évente a 

mindenkori minimálbér és garantált bérminimum-emelés mértékével emelkedjen. 

 

IV. Határozati javaslat 

a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője munkabérének 

módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyedüli tulajdonos 

nevében a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (7200 Dombóvár, Kinizsi u. 

37., cg.: 17-09-007169) tekintetében az alábbi alapítói döntéseket hozza: 

 

1. A Képviselő-testület az ügyvezető igazgató munkabérét 2022. január 1-jétől havi 

bruttó 610.000,- Ft-ban, azaz hatszáztízezer forintban állapítja meg, ami évente a 

mindenkori minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével azonos mértékben 

emelkedik. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a felügyelő-bizottság elnökét az ügyvezető igazgató 

munkaszerződésének aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős:  Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 

    Jegyző 
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A saját erő összegének módosítása a „Mászlony – oázis az agrársivatagban” című 

projekthez kapcsolódóan 

 

A Képviselő-testület – módosítva a 239/2019. (VII.18.) Kt. határozatát – utoljára a 

333/2021. (XII.17.) Kt. határozatával döntött a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 

kódszámú, „Mászlony – oázis az agrársivatagban” című pályázata kapcsán arról, hogy 

a Dombóvár Város Önkormányzatánál jelentkező többletkiadás összegét, bruttó 

15 354 275 Ft-ot a 2022. évi költségvetése terhére önerő vállalásként átmenetileg 

biztosítja a projekt megvalósítása céljából.  

 

Dombóvár Város Önkormányzata többlettámogatási igény nyújtott be 12 186 535 Ft 

értékben, melyet az Irányító Hatóság jóváhagyott, a megítélt támogatással 

kapcsolatban a hivatalos értesítés megérkezett. A többlettámogatás összegével 

csökkent az önkormányzat által biztosítandó önerő mértéke, így az bruttó 3 167 740 

Ft-ra módosul. 

 

V. Határozati javaslat 

a „Mászlony – oázis az agrársivatagban” elnevezésű, TOP-4.3.1-15-TL1-2016-

00002 kódszámú projekthez biztosított saját erő összegének módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 333/2021. (XII. 17.) Kt. 

határozattal módosított 239/2019. (VII. 18.) Kt. határozatában a „Mászlony – oázis az 

agrársivatagban” elnevezésű, TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 kódszámú projekthez 

vállalt saját forrás mértékét a jóváhagyott 12 186 535 Ft összegű többlettámogatással 

csökkenti.  

 

A Képviselő-testület a „Mászlony – oázis az agrársivatagban” elnevezésű, TOP-4.3.1-

15-TL1-2016-00002 kódszámú projekt megvalósításához bruttó 3 167 740 Ft összegű 

saját forrást biztosít az önkormányzat 2022. évi költségvetésében. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az érintettek tájékoztatására az 

önerő összegének módosításával összefüggésben. 

 

Határidő: 2022. április 29. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 

 


