8. számú előterjesztés
Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. május 31-i ülésére
Tárgy:

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

Előterjesztő: Pintér Szilárd polgármester

Készítette:

Valamennyi iroda

Tárgyalta:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Humán Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: -

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Szabó Péter jegyző

Beszámoló a 2022. május 15-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
Hosszabbítva: 2022. május 15.
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Feladat:
A Pannónia út 7. szám alatti lakóépület felújítása kapcsán a tervezői költségbecslés
alapján a kivitelezésre vonatkozó javaslattétel.
Végrehajtás:
A teljesítési határidő módosítása folyamatban van, kérem a határidő
meghosszabbítását 2022. szeptember 30-ig.
18/2022. (II. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. március 31.
Hosszabbítva: 2022. május 15.
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Feladat:
Építési engedélyezési eljárás megindítása a Dombóvári Szabadidő- és Sportcentrum
megvalósítása érdekében.
Végrehajtás:
Az építési engedélyezési eljárás 2022. május 3-án megindításra került.
62/2022. (III. 7.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. április 30. – a
beszerzési eljárás megindítására a 2. pont esetében
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Feladat:
A Platán tér 1-3-5. szám alatti tetőtéri lakások nyílászáróinak cseréjére, illetve
javítására vonatkozó beszerzési eljárás megindítása.
Végrehajtás:
A beszerzési eljárás lefolytatva, a szerződéskötés megtörtént.
77/2022. (IV. 8.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. április 22.
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Feladat:
A tárgyalásos eljárásban egyeztetett 2022. évi módosítási kezdeményezésekkel
összefüggésben az elfogadott tervmódosítás, illetve a módosított településszerkezeti
terv nyilvánosságának és közzétételének biztosítása, a jogszabályi előírások szerint
érintett szervezetek részére történő megküldése.
Végrehajtás:
Az elfogadott tervmódosítás közzététele és az érintett szervezetek értesítése
megtörtént.
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79/2022. (IV. 8.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. április 30.
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Feladat:
A Dombóvár, Szabadság utca 4. szám alatti ingatlan önkormányzati tulajdonrészének
értékesítésével összefüggésben a hatályos vagyonhasználati megállapodások
megszüntetésére irányuló jognyilatkozatok megtétele, az adásvételi szerződés, illetve
az értékesítéshez kapcsolódó további szükséges megállapodások megkötése,
nyilatkozatok beszerzése.
Végrehajtás:
A vagyonhasználati megállapodások megszüntetésre kerültek, a Dombóvári Roma
Nemzetiségi Önkormányzat esetében felmondás útján. Az ingatlan önkormányzati
tulajdonrészének értékesítésére irányuló szerződés aláírásra került, a vételár
kiegyenlítése megtörtént.
80/2022. (IV. 8.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. április 30. – a
szerződésmódosítás aláírására
Végrehajtásért felelős: Jegyző
Feladat:
A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal helyiségeinek takarítására és higiéniai
termékekkel történő ellátására kötött vállalkozási szerződés módosításának aláírása.
Végrehajtás:
A szerződésmódosítás 2022. április 20-án aláírásra került.
81/2022. (IV. 8.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. április 30.
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Feladat:
Az EMERGENCY SERVICE Kft.-vel a központi háziorvosi ügyelet ellátására kötött
szerződés módosításának aláírása az önkormányzat által fizetendő kiegészítő díj
módosításával összefüggésben.
Végrehajtás:
A szerződésmódosítás aláírása az önkormányzat részéről megtörtént.
82/2022. (IV. 8.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. április 30.
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Feladat:
Az Eatrend Kft.-vel a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó ételkészítési, illetve
konyhaüzemeltetési szolgáltatások nyújtására kötött szerződés módosításának aláírása
a szerződésben foglalt díjak módosításával összefügésben.
Végrehajtás:
A szerződésmódosítás elkészült.
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83/2022. (IV. 8.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. április 30.
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Feladat:
A Tárnok-Trans Kft.-vel kötött, az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi
tömegközlekedés ellátására irányuló közszolgáltatási szerződés módosításának
aláírása a szerződésben foglalt díjtételek módosításával összefügésben.
Végrehajtás:
A szerződésmódosítás elkészült.
86/2022. (IV. 8.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. április 30. – a
támogatási szerződések aláírására
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda
Feladat:
Szerződések aláírása a 2022-ben Buzánszky Jenő sportösztöndíjban részesülő
sportolókkal.
Végrehajtás:
A szerződéseket a felek aláírták.
91/2022. (IV. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. május 5. – az igény
bejelentésére a Maradvány-hasznosító Zrt. felé
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Feladat:
A Dombóvár, Erzsébet u. 2/A. 7. szám alatti állami tulajdonú lakóingatlan
térítésmentes önkormányzati tulajdonba kerülése iránti igénybejelentés és a költségek
viseléséről szóló nyilatkozat aláírása.
Végrehajtás:
Az igénybejelentés megtörtént.
92/2022. (IV. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal – a nevelésioktatási intézmények értesítésére
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Feladat:
A szükséges intézkedések és kötelezettségvállalások megtétele a 18 év alatti,
dombóvári nevelési-oktatási intézménybe járó, humanitárius célból kiadott
tartózkodási engedéllyel rendelkező menekült, illetve menedékes gyermekek részére
2022. május 1-jétől a helyi tömegközlekedés igénybevételére jogosító bérlet ingyenes
biztosításához, az érintett nevelési-oktatási intézmények értesítése.
Végrehajtás:
Az érintett nevelési-oktatási intézmények értesítése megtörtént.
93/2022. (IV. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Jegyző, Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
Feladat:
Vida Tamás ügyvezető igazgató munkaszerződése módosításának aláírása a
munkabérének változásával összefüggésben.
Végrehajtás:
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A munkaszerződés módosításának aláírása megtörtént.
94/2022. (IV. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda
Feladat:
Az érintettek tájékoztatása a „Mászlony – oázis az agrársivatagban” elnevezésű TOP4.3.1-15-TL1-2016-00002 kódszámú projekt megvalósítása kapcsán az önerő
összegének módosításával összefüggésben.
Végrehajtás:
Az érintetteket a projektmenedzsment tájékoztatta.
97/2022. (IV. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. májusi rendes
képviselő-testületi ülés
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Feladat:
A Dombóvári Szivárvány Óvoda, valamint a Dombóvári Százszorszép Óvoda és
Bölcsőde 2022. szeptember 1-jével történő - a Kocsolai Gyermeklánc Óvodára is
kiterjedő - tervezett átszervezésével kapcsolatban az átszervezési kezdeményezéssel
összefüggő egyeztetések lefolytatása, a jogszabályban előírt véleményezési joggal
rendelkező szervezetek véleményének kikérése és azoknak a döntési javaslatokkal
együtt a Képviselő-testület elé terjesztése.
Végrehajtás:
Az intézmények átszervezésével foglalkozó előterjesztés a jelen ülés napirendjén
szerepel.
98/2022. (IV. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. május 15.- a
pályázati felhívás megjelentetésére,
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda
Feladat:
A 2022. évi szociális alapon igényelhető kaszálásra a pályázati felhívás közzététele.
Végrehajtás:
A pályázati felhívás közzétételre került. A pályázatokat 2022. május 15. napjától
fogadja a Hivatal.
99/2022. (IV. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. május 15.
Végrehajtásért felelős: Jegyző, Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
Feladat:
A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. könyvvizsgálója megbízásának
meghosszabbításával összefüggésben az alapító okirat módosításának aláírása és a
cégbíróság felé történő benyújtása az ügyvezető részéről, a megbízás időtartamának
meghosszabbítása érdekében a szerződésmódosítás megkötése.
Végrehajtás:
Az ülés napjáig megtörténik.
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A POLGÁRMESTER ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT
DÖNTÉSEI
(2022. április)
Szociális ügyekben
Települési támogatás:
-

Rendkívüli élethelyzetre/természetbeni megállapítás
Elutasítás

24
-

-

Rendkívüli élethelyzetre/ pénzbeli megállapítás
Elutasítás

-

-

Gyermek születésének támogatása

4

-

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

3

-

Adósságkezelési szolgáltatás

-

-

Utazási támogatás (bérlet)

1

Lakásügyekben:
-

Bérlőkijelölés

2

-

Lakásszerződés hosszabbítás

4

-

Szociális bérlakás igény nyilvántartásba vétel

1

-

Eljárás megszüntetése

0

-

Elutasítás

2
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Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
10/2011. (III.4.) rendelet 13. § (5) bekezdése alapján
-

Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. tervezője a Bethlen G. u. 14., a
Balassi u. 20., a Gyár u. 16., a Báthori u. 3., a III. u. 46. és 58., a Rét u. 40., az
V. u. 62., s Szent Vendel u. 53. és 67., a Gesztenye u. 21., az Erzsébet u. 74. és
a Dr. Riesz J. u. 5. szám alatti ingatlanokkal kapcsolatban kért és kapott
tulajdonosi hozzájárulást a földgázbekötés tervezési munkálataihoz.

-

Nagy Sándor tervező kérésére a Buzánszky J. u. 4. szám alatti ingatlan ivóvíz-,
és szennyvízbekötésének tervezési és engedélyezései munkálataihoz kért és
kapott hozzájárulást.

-

A Kapos-Projekt-Vill Kft. a Dombóvár, Csendes u. 41. és a Petőfi u. 29., az
Autóspihenő u. 30. szám alatti ingatlan villamos energiával való ellátásának
munkálataihoz, kapott hozzájárulást a 5337/11, 750, 5216/47 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
ingatlan kapcsán hozzájárulást.

-

A Tarr Kft. a dombóvár 1972 hrsz. alatti ingatlan KTV és internet ellátása
optikai földkábelen tárgyú tervezési munkálataihoz kapott hozzájárulást az
1976 hrsz.-ú kivett közterület megnevezésű ingatlan kapcsán.

-

Az SMHV Energetika Kft. a Dombóvár, Csendes u. 19. szám alatti ingatlanok
villamos energiával való ellátásának munkálataihoz kapott hozzájárulást a
5337/11 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. április)
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: 2 db
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A BIZOTTSÁGOK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEI
(2022. április)
Humán Bizottság
A 31/2022. (IV. 6.) humán bizottsági határozatával az önkormányzati fenntartású
óvodákba a 2022/2023. nevelési évre történő óvodai beiratkozás módjáról és
időpontjáról döntött.
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
A 45/2022. (IV. 7.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozatával a dombóvári
0300/10 hrsz.-ú, szántó megnevezésű ingatlanon fennálló elővásárlási jog
gyakorlásának mellőzéséről döntött.
A 46/2022. (IV. 7.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozatával a dombóvári
1294/19 hrsz.-ú, kivett közterület egy részének értékesítéséről döntött.
Az 56/2022. (IV. 28.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozatával a helyi védelem
alatt álló építészeti örökség felújítását szolgáló, vissza nem térítendő önkormányzati
támogatásra benyújtott 2022. évi igényekről döntött.
Az 57/2022. (IV. 28.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozatával a dombóvári
belterületi útburkolatok felújítására 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
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. elfogadja a polgármester beszámolóját a lejárt végrehajtási határidejű 18/2022. (II.
14.), 62/2022. (III. 7.), 77/2022. (IV. 8.), 79/2022. (IV. 8.), 80/2022. (IV. 8.),
81/2022. (IV. 8.), 82/2022. (IV. 8.) 83/2022. (IV. 8.), 86/2022. (IV. 8.), 91/2022.
(IV. 29.), 92/2022. (IV. 29.), 93/2022. (IV. 29.), 94/2022. (IV. 29.), 97/2022. (IV.
29.), 98/2022. (IV. 29.) és a 99/2022. (IV. 29.) Kt. határozatok végrehajtásáról,
valamint az átruházott hatáskörben 2022 áprilisában hozott döntésekről, illetve
2. a 258/2021. (IX. 30.) Kt. határozat végrehajtási határidejét 2022. szeptember 30-ig
meghosszabbítja.

10

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. május 20án és 27-én 1-1 nap szabadságot vettem igénybe.
A 2022. évben a rendelkezésemre álló 50 nap (11 nap előző évi, 39 nap idei)
szabadságból 2022. május 31. napjáig összesen 17 nap szabadságot vettem igénybe.
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Döntést igénylő, kisebb jelentőségű ügyek
Dombóvár Város Önkormányzata törzskönyvi nyilvántartásba
adóalanyisággal összefüggő adatai – módosításának kezdeményezése

bejegyzett

–

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány már több éve tesz közzé
felhívást az Erzsébet Táborok keretein belül Napközi Erzsébet-tábor megszervezésére
történő jelentkezésre. Ezzel a lehetőséggel a Dombóvári Egyesített Humán
Szolgáltató Intézmény Család- és Gyermekjóléti Központja idén már a harmadik
alkalommal élt, és ismételten két turnus lebonyolítására pályázott. A felhívás szerint
azonban kötelező közművelődési feladatot ellátó intézmények is jelentkezhetnek,
ezért ebben az esztendőben a Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ is
bekapcsolódik a programba, és 4 hét tekintetében biztosít napközbeni hasznos
időtöltést dombóvári gyermekek részére. A konstrukció sajátossága, hogy az
Alapítvány nem támogatást nyújt, hanem szolgáltatást vesz igénybe számla ellenében,
formálisan pedig a jelentkező intézményhez kapcsolódó kötelezettségvállaló
szervezettől, amely a DKSZK esetében a dombóvári önkormányzat lesz. Ehhez
viszont az önkormányzatnak igazoltan rendelkeznie kell a megfelelő tevékenységi
körrel, ami a TEÁOR’08 szerinti 8891 Gyermekek napközbeni ellátása. Ez jelenleg
nincs bejegyezve az önkormányzat vonatkozásában a törzskönyvi nyilvántartásba,
ezért pótolni szükséges.
II. Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzata törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett,
adóalanyisággal összefüggő adatai módosításának kezdeményezéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy
Dombóvár Város Önkormányzata - mint kötelezettségvállaló - táboroztatási
szolgáltatást nyújtson az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
részére a Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ közreműködésével, és a
TEÁOR’08 szerinti 8891 Gyermekek napközbeni ellátása kódú és megnevezésű
tevékenység – mint az alaptevékenység mellett ténylegesen végzett egyéb
tevékenység – Dombóvár Város Önkormányzata tevékenységi körébe tartozzon,
valamint az adóalanyisággal összefüggő adatok körében a törzskönyvi nyilvántartásba
bejegyzésre kerüljön.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok
megtételére.
Határidő: 2022. június 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
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Kölcsön biztosítása a Dombóvári HACS Egyesület részére
A Dombóvári HACS Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) képviseletében Naszvadi
Balázs elnök a Dombóvár Város Önkormányzatához intézett, mellékelt kérelmében
arról tájékoztat, hogy az Egyesületnek nagy összegű tartozása van, amit mielőbb ki
kell egyenlítenie, és ehhez kéri a dombóvári önkormányzat segítségét.
Az Egyesület működésének feltételeit a TOP-7.1.1-16-2016-00046 pályázat biztosítja,
amely utófinanszírozású, ezért a kiadások átmeneti fedezésére az Egyesületnek
2.500.000,- Ft kölcsönre van szüksége 2022. december 31. napjáig.
III. Határozati javaslat
a Dombóvári HACS Egyesület részére kölcsön biztosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári HACS
Egyesület részére 2.500.000,- Ft összegű kölcsönt nyújt 2022. december 31-ig.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés tartalmának
jóváhagyására és megkötésére.
Határidő: 2022. június 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda, Pénzügyi Iroda

Pintér Szilárd
polgármester
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