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Beszámoló a 2022. szeptember 30-ig lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról 

 

133/2017. (III. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2017. június 30. 

Hosszabbítva: 2017. december 31., 2018. február 28., 2018. június 30., 2019. 

március 31., 2019. augusztus 31., 2019. december 31., 2020. június 30., 2021. június 

30., 2021. december 31., 2022. június 30. 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda, Pénzügyi Iroda 

Feladat: 

A Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás által megvalósított 

beruházásban létrejött víziközmű vagyonelemek átvételéhez kapcsolódó szerződések, 

okiratok aláírása, a szennyvíztisztító telepet érintően a tulajdonváltozások átvezetése 

az ingatlan-nyilvántartásban. 

Végrehajtás: 

A szükséges szerződéskötések megtörténtek, a szennyvíztelep tekintetében – a 

szándékolt víziközmű-vagyonátadásra tekintettel – a végrehajtási határidőt kérem 

2022. december 31. napjában meghatározni és az átadástól függően a határozat 

szennyvízteleppel kapcsolatos rendelkezését a későbbeikben visszavonni. 

 

492/2017. (XI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2018. március 31. – a 

megállapodások aláírására 

Hosszabbítva: 2018. május 31., 2018. augusztus 31., 2018. december 31., 2019. 

december 31., 2020. december 31., 2021. június 30., 2021. december 31., 2022. június 

30. 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat: 

Csikóstőttős, Dalmand, Döbrököz, Kapospula és Kaposszekcső települések 

önkormányzataival a közös tulajdonú víziközmű működtetésével összefüggő 

együttműködési megállapodások megkötése az egyeztetések lefolytatása után. 

Végrehajtás: 

Az egyeztetések lefolytatásra kerültek, a szerződés tervezete elkészült (további 

egyeztetésekre szükség lesz), azonban a szándékolt víziközmű-vagyonátadásra 

tekintettel a végrehajtási határidőt kérem 2022. december 31. napjában meghatározni 

és az átadástól függően a határozatot visszavonni. 

 

270/2019. (IX. 26.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. december 31. - a 

szerződésmódosítás aláírására 

Hosszabbítva: 2021. április 30., 2021. december 31., 2022. június 30. 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat:  

A DRV Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosításának aláírása a 2975 

hrsz.-ú, kivett vízmű megnevezésű ingatlannak az üzemeltetésbe adott 

víziközművagyonból való kikerülése miatt, miután a rajta lévő, használaton kívüli kút 

eltömedékelésre került. 

Végrehajtás: 

A megállapodás az önkormányzat részéről aláírásra került. 
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48/2020. (II. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. március 15. 

Hosszabbítva: 2020. június 30., 2020. október 31., 2020. december 31., 2021. 

március 31., 2021. december 31., 2022. március 31., 2022. június 30. 

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 Társulás és az Önkormányzat között létrejött a megállapodás a sátorponyvával 

kapcsolatosan. 

 

145/2020. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. október 30. – az 

együttműködési megállapodás megkötésére 

Hosszabbítva: 2020. december 31., 2021. június 30., 2021. december 31., 2022. 

augusztus 31. 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat:  

A Tinódi Ház előtti tér Makovecz Imre tervei szerinti kialakításáról szóló 

együttműködési megállapodás megkötése a Makovecz Imre Alapítvánnyal. 

Végrehajtás: 

Kormányzati támogató döntés hiányában a megvalósítás csúszik, ezért a 

megállapodás megkötésére még nem került sor. Kérem a határidő meghosszabbítását 

2023. június 30-ig. 
 

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 

Hosszabbítva: 2022. június 30. 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat: 

Végleges adásvételi szerződés megkötése a bölcsőde épületének megközelítését 

szolgáló, bevezető útként funkcionáló terület megvásárlására vonatkozóan. 

Végrehajtás: 

Az adásvételi szerződés megkötése és az ügylet pénzügyi rendezése is megtörtént. 

 

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

Hosszabbítva: 2021. december 31., 2022. február 28., 2022. június 30. 

Végrehajtásért felelős: Dombóvári Vízmű Kft.; Jegyző 

Feladat:  

A Dombóvári Vízmű Kft. végelszámolásának megindításához szükséges intézkedések 

megtétele, a végelszámoló megbízása.  

Végrehajtás: 
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A tagjegyzékkel összefüggő nyilvántartási pontatlanság miatt az eljárás megindítására 

nem volt lehetőség, ezért módosítani kell a végelszámolás kezdő időpontját. Ezzel a 

jelen előterjesztés foglalkozik a kisebb jelentőségű ügyek körében, a végrehajtási 

határidőt javaslom módosítani 2022. október 31-ig. 

 

320/2021. (XII. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. június 30.  – a 

támogatás biztosítására a restaurálási munkálatokhoz 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda; Polgármesteri Iroda 

Feladat:  

Keserü Ilona Színforgó című alkotásának restaurálási munkálataihoz biztosított 

önkormányzati forrás felhasználása. 

Végrehajtás: 

Az alkotás restaurálása elkészült, az önkormányzatra eső rész átutalása megtörtént, a 

felújított műalkotás hivatalos átadásra 2022. augusztus 31. napján került sor. 

 

327/2021. (XII. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:  

2022. június 30.  – a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elfogadása, valamint 

TOP Plusz forrás rendelkezésre állása esetén szerződéskötésre a szakmai 

szervezettel/szervezetekkel  

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda; Városüzemeltetési Iroda 

Feladat:  

A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elfogadása, valamint TOP Plusz forrás 

rendelkezésre állása esetén szerződéskötés szakmai szervezettel/szervezetekkel 

Dombóvár hatályos Településfejlesztési Koncepciója, valamint Integrált 

Településfejlesztési Stratégiája felülvizsgálata érdekében. 

Végrehajtás: 

Az FVS végleges elfogadására a jelen ülésen kerül sor, a TOP Plusz források kapcsán 

október elején kerül benyújtásra a támogatási kérelem a TOP_Plusz-1.3.1-21 

kódszámú felhívásra. Kérem a határidő meghosszabbítását 2022. december 31-ig. 

 

73/2022. (IV. 8.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. július 31. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A szükséges munkajogi dokumentumok aláírása és intézkedések megtétele a 

Dombóvári Szivárvány Óvoda óvodavezetője közalkalmazotti jogviszonyának 

megszüntetéséhez kapcsolódóan. 

Végrehajtás: 

Az áthelyezési megállapodás és a többi szükséges dokumentum aláírásra került. 

 

89/2022. (IV. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. június 30. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda, Integrált Önkormányzati Szolgáltató 

Szervezet 

Feladat:  

1. Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet megszüntető okiratának aláírása, 

beküldése a Magyar Államkincstárhoz, a törzskönyvi nyilvántartásból való törlés 
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kezdeményezése, a megszüntetéshez kapcsolódó további intézkedések és 

jognyilatkozatok megtétele. 

2. Egyeztetés lefolytatása az érintett dolgozókkal a 2022. július 1-jétől a Dombóvári 

Közös Önkormányzati Hivatal, a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde, 

valamint a Dombóvári Szivárvány Óvoda által az Integrált Önkormányzati 

Szolgáltató Szervezettől átveendő közfeladat ellátásával összefüggő 

továbbfoglalkoztatásukról. 

3. Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet vezetőjével a Dombóvári Közös 

Önkormányzati Hivatalba történő áthelyezése iránti kezdeményezés közlése, a 

kezdeményezés elfogadása esetén a közalkalmazotti jogviszonya megszüntetéséhez 

szükséges munkajogi dokumentumok aláírása és intézkedések megtétele. 

4. A határozat szerinti közfeladatok átvételével összefüggő további döntési javaslatok 

Képviselő-testület elé terjesztése. 

Végrehajtás: 

A döntés végrehajtása megtörtént: a szervezetet a Magyar Államkincstár törölte a 

törzskönyvi nyilvántartásból, a konyhai dolgozókat és a konyhák üzemeltetését 

átvették az óvodák, az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet vezetője pedig 

a Hivatal Pénzügyi Irodáját erősíti júliustól. 

 

103/2022. (V. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. július 30. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat:  

Használati szerződés megkötése a PRESIDIUM Közhasznú Egyesülettel a JAM 

Központban a feladatellátásához használt ingatlanrész tekintetében. 

Végrehajtás: 

A szerződés egyeztetése és aláírása megtörtént. 

 

105/2022. (V. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 

1. 2022. szeptember 15. – a közétkeztetés igénybevételére ösztönző program 

tervezetének elkészítésére 

2. 2022. szeptember 30. – a program képviselő-testület elé terjesztésére 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda, Eatrend Kft. 

Feladat:  

1. A dombóvári középiskolák – a középiskolai intézményvezetők és a 

középiskolákban működő diákönkormányzatok – bevonásával felmérés készítése az 

étkezési szokásokról, és javaslattétel a középiskolai közétkeztetés igénybevételére 

ösztönző program tartalmára. 

2. A dombóvári középiskolákban a közétkeztetés igénybevételére ösztönző program 

képviselő-testület elé terjesztése. 

Végrehajtás: 

A közétkeztetést népszerűsítő programot az Eatrend Kft. elkészítette, az előterjesztés 

a képviselő-testület jelen ülésének napirendjén szerepel. 

 



 

 

 6  

106/2022. (V. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. július 31. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat:  

1. A Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde megszüntető okiratának aláírása és 

a Magyar Államkincstárhoz történő beküldése, illetve a törzskönyvi nyilvántartásból 

való törlés kezdeményezése, a megszüntetéshez kapcsolódó további intézkedések és 

jognyilatkozatok megtétele. 

2. Teufelné Glaub Ágnes óvodavezető vezetői megbízásának megszűnésével 

összefüggő munkáltatói intézkedések megtétele. 

Végrehajtás: 

Az intézményt a Magyar Államkincstár törölte a törzskönyvi nyilvántartásból, 

Teufelné Glaub Ágnes vezetői megbízása megszűnt. 

 

107/2022. (V. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. július 30. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat:  

1. A Dombóvári Szivárvány Óvoda alapító okirata módosításának aláírása, intézkedés 

a törzskönyvi nyilvántartásba való változás-bejelentés iránt. 

2. Csikóstőttős Község Önkormányzatával a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése alapján határozatlan idejű 

feladatellátási szerződés megkötése a községben életvitelszerűen élő óvodaköteles 

gyermekek 2022. szeptember 1-jétől történő óvodai nevelésben való részesítésére. 

Végrehajtás: 

Az intézményátszervezés a törzskönyvi nyilvántartáson átvezetésre került, a 

feladatellátási szerződés is létrejött. 

 

109/2022. (V. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. július 31. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat:  

A Dombóvári Szivárvány Óvoda vezetésével és az óvodavezetői (magasabb vezető) 

beosztás ellátásával 2022. augusztus 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig terjedő 

időszakra Berklné Farkas Edit megbízásával összefüggő munkaügyi dokumentumok 

aláírása, a Magyar Államkincstár felé a változásbejegyzés kezdeményezése. 

Végrehajtás: 

Berklné Farkas Edit kinevezésének módosítását aláírtam, az augusztus hónapra 

vonatkozó ideiglenes megbízása a törzskönyvi nyilvántartásba is bejegyzésre került. 

 

111/2022. (V. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. június 30. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat:  

A Tündérkert Bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak módosítására 

irányuló eljárás kezdeményezése a bölcsődei ellátás 12 férőhellyel, egy bölcsődei 

csoporttal való bővítése miatt. 

Végrehajtás: 

A Tolna Megyei Kormányhivatal engedélyezte a csoportbővítést. 
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117/2022. (V. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. június 30. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat:  

Dombóvár Város Önkormányzata adóalanyisággal összefüggő adatai körében a 

TEÁOR’08 szerinti 8891 Gyermekek napközbeni ellátása kódú és megnevezésű 

tevékenység törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzéséhez szükséges intézkedések 

megtétele. 

Végrehajtás: 

A tevékenység a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzésre került az önkormányzat 

tekintetében. 

 

121/2022. (V. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. június 30. – a 

szolgáltató értesítésére 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat: 

A víziközmű-szolgáltató értesítése arról, hogy Dombóvár Város Önkormányzata az 

önkormányzatot terhelő víziközmű-szolgáltatási kötelezettségének és a tulajdonában 

álló víziközmű-vagyonnak a Magyar Államra 2023. január 1-jével történő 

átruházására irányuló Integrációs Programban kíván részt venni. 

Végrehajtás: 

A víziközmű-szolgáltató értesítése megtörtént. 

 

125/2022. (V. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. június 30. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat:  

A HAMULYÁK Közalapítvány jogutód nélkül történő megszűnésére tekintettel a 

Közalapítvány által megvalósított „100 éves Újdombóvár – ünnepeljünk együtt” 

című, TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00296 számú projekttel összefüggő 

kötelezettségek átvállalásához szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtétele. 

Végrehajtás: 

A Közalapítvány átadta, az önkormányzat átvette a projekttel összefüggő jogokat és 

kötelezettségeket, az erről szóló megállapodás aláírásra került. 

 

130/2022. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. július 31. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat:  

A Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartásával 

kapcsolatos jogok és kötelezettségek átvételére tekintettel a Tamási Tankerületi 

Központot megillető vagyonkezelői jog megszűnésével összefüggő intézkedések, 

illetve jognyilatkozatok megtétele, valamint az érintett ingatlanok tekintetében az 

ingatlanhasználatról, illetve a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti 

Iskola feladatellátásához kapcsolódó, önkormányzati tulajdonú ingóságok kapcsán a 

vagyonátruházásról szóló szerződés aláírása a Magyarországi Evangélikus Egyházzal. 

Végrehajtás: 
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A vagyonkezeléssel, illetve a használattal összefüggő kontraktusok megkötésre 

kerültek, az érintett vagyonelemek birtokát az önkormányzat közreműködésével a 

Tankerületi Központ átadta az Evangélikus Egyház részére. 

 

131/2022. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. augusztus 31. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat:  

A Dombóvári Evangélikus Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tekintetében az 

intézményi gyermekétkeztetés ellátásáról szóló megállapodás megkötése a 

Magyarországi Evangélikus Egyházzal. 

Végrehajtás: 

A megállapodás megkötésre került. 

 

132/2022. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. augusztus 31. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat:  

A Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium, a Dombóvári József Attila Általános Iskola, 

valamint a Tamási Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra Ferenc 

Általános Iskolája köznevelési feladatellátását szolgáló ingatlanok, illetve 

ingatlanrészek, valamint az intézmények köznevelési közfeladatainak ellátását 

szolgáló önkormányzati tulajdonú ingó vagyon tekintetében vagyonkezelési szerződés 

megkötése a Tamási Tankerületi Központtal. 

Végrehajtás: 

A szerződést mindkét fél aláírta. 

 

133/2022. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. július 31. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat:  

A Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulással a 

munkaszervezeti feladatok ellátásának részleteiről és a hozzájárulás biztosításáról 

szóló módosított együttműködési megállapodás aláírása arra tekintettel, hogy a 

Társulás által fenntartott Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézménynél a 

gazdasági szervezeti feladatokat 2022. július 1-jétől a Dombóvári Közös 

Önkormányzati Hivatal látja el. 

Végrehajtás: 

A megállapodás megkötésre került. 

 

134/2022. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. július 31. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat:  

A Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási 

megállapodásának – a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény által 

biztosított helyettes szülői szolgáltatás törlésére, valamint az idősek nappali ellátása 

szolgáltatás ellátási területének kiterjesztésére irányuló – módosításának, és az 

egységes szerkezetű társulási megállapodás aláírása. 

Végrehajtás: 
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A megállapodás minden tagönkormányzat részéről aláírásra került. 

 

135/2022. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. szeptember 30. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat:  

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának felülvizsgálatára 

irányuló javaslat képviselő-testület elé terjesztése. 

Végrehajtás: 

A jelen ülés napirendjén szerepel az ezzel összefüggő javaslat. 

 

138/2022. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat:  

A közszolgáltató tájékoztatása arról, miszerint az önkormányzat biztosítja az 

egészségügyben szolgálatot teljesítő dolgozóknak az autóbusszal végzett menetrend 

szerinti helyi tömegközlekedési szolgáltatás ingyenes, menetjegy megvásárlása 

nélküli utazás lehetőségét 2022. június 30-ig. 

Végrehajtás: 

A közszolgáltató tájékoztatása megtörtént. 

 

139/2022. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. július 15. 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat:  

A kérelmezők értesítése a dombóvári 081, 082 és 083 hrsz-ú külterületi ingatlanok 

belterületbe vonásáról. 

Végrehajtás: 

A kérelmezők értesítése megtörtént. 

 

141/2022. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. július 31. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat:  

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal és a gazdálkodási szempontból 2022. 

július 1-jétől hozzá tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező Dombóvári 

Szivárvány Óvoda, Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde, Dombóvári 

Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény, valamint a Dombóvári 

Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény között a gazdasági feladatok ellátásáról 

szóló, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó megállapodások 

aláírása. 

Végrehajtás: 

A megállapodások aláírása megtörtént. 
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146/2022. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. július 31. 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat:  

A Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás tájékoztatása a Társulás 2021. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról. 

Végrehajtás: 

A Társulás tájékoztatása megtörtént. 

 

148/2022. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 1. 2022. július 5., 2. 2022. 

július 8. 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat:  

1. Az 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft.-vel a településrendezési eszközök 

módosítása tervezési munkáinak elvégzésére létrejött tervezési szerződés 

módosításának aláírása. 

2. A véleményezési szakasz megindítása Dombóvár város teleülésrendezési eszközei 

(településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) teljes 

eljárásban egyeztetésre kerülő módosításához kapcsolódóan valamennyi jóváhagyott 

indítvány tekintetében. 

Végrehajtás: 

A módosított tervezési szerződés aláírásra megtörtént, a véleményezési szakasz 

elindításra került. 

 

150/2022. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. július 20. 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat:  

Pályázati felhívás kiírása a Dombóvár, Szabadság u. 15. fsz. 3. szám (dombóvári 

79/A/3 hrsz) alatti bérlakás értékesítésére. 

Végrehajtás: 

A felhívás közzététele megtörtént, érvényes pályázat nem érkezett. 

 

151/2022. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. július 20. 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat:  

Pályázati felhívás kiírása a Dombóvár, Arany János tér 10. fsz. 4-5. szám (dombóvári 

221/A/4-5 hrsz) alatti bérlakás értékesítésére. 

Végrehajtás: 

A felhívás közzététele megtörtént, érvényes pályázat nem érkezett. 

 

152/2022. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. július 20. 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat:  

Pályázati felhívás kiírása a Dombóvár, Kakasdombi köz 6. szám (dombóvári 190/1 

hrsz) alatti ingatlan értékesítésére. 

Végrehajtás: 
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A felhívás közzététele megtörtént, érvényes pályázat is érkezett, a szerződéskötés 

előkészítés alatt. 

 

153/2022. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. augusztus 31. 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat:  

Megbízási szerződés aláírása a Golden Talk Kft.-vel a „Rádió PLUSZ Dombóvár” 

elnevezésű rádiószolgáltatás nyújtására. 

Végrehajtás: 

A szerződés aláírása megtörtént, a szolgáltatás nyújtása folyamatos 2022. szeptember 

1-jétől. 

 

154/2022. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. július 15. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat:  

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásából törölt „HOSPITAL” Alapítványtól 

származó vagyon adományozásával összefüggő megállapodás megkötése a Szent 

Lukács Kórházért Alapítvánnyal. 

Végrehajtás: 

A megállapodás aláírásra került, az önkormányzat részére átutalt pénzösszeget 

megkapta a kórházi alapítvány. 

 

156/2022. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat:  

Vis maior támogatási igény benyújtása a 2022. júniusában viharos időjárás miatt 

károsodott önkormányzati út (Dombóvár, Garay utca, dombóvári 6387 hrsz) 

helyreállításához. 

Végrehajtás: 

A vis maior támogatási igényt határidőben benyújtottam. 

 

157/2022. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat:  

Vis maior támogatási igény benyújtása a 2022. júniusában viharos időjárás miatt 

károsodott Nyergesvölgyi I. és Nyergesvölgyi II. völgyzárógátas tó (dombóvári 

0399/7 hrsz) árapasztójának és a völgyzárógát rézsűjének helyreállításához. 

Végrehajtás: 

A vis maior támogatási igényt határidőben benyújtottam. 

 

158/2022. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat:  

A Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde térkövezési munkáira lefolytatott 

beszerzési eljárás eredményéről az ajánlattevők tájékoztatása. 

Végrehajtás: 
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Az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezés 2022. július 1-jén az ajánlattevők 

részére kiküldésre került. 

 

159/2022. (VII. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. augusztus 31. 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat:  

A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia benyújtása véleményezésre a Tolna Megyei 

Önkormányzathoz. 

Végrehajtás: 

A társadalmasítás után az FVS-t 2022. szeptember 2. napján a Tolna Megyei 

Önkormányzatnak véleményezésre megküldtem. 

 

160/2022. (VII. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. augusztus 31. 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri iroda 

Feladat:  

A TOP Plusz Városfejlesztési Programterv benyújtása véleményezésre a Tolna 

Megyei Önkormányzathoz. 

Végrehajtás: 

A TVP-t 2022. szeptember 2. napján a Tolna Megyei Önkormányzatnak 

véleményezésre megküldtem. 

 

162/2022. (VII. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. augusztus 2. 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat:  

A TOP-5.2.1-15 kódszámú felhívásra benyújtott, a társadalmi együttműködés 

erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítására irányuló 

projektek lebonyolításához a saját forrás összegének módosításáról a szükséges 

jognyilatkozatok megtétele és a projektben érintettek tájékoztatása. 

Végrehajtás: 

A projektben érintettek tájékoztatása megtörtént. 

 

163/2022. (VII. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. augusztus 15. 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat:  

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi tömegközlekedés ellátására irányuló 

közszolgáltatási szerződés módosításának aláírása a szolgáltatás díjának 671,- Ft/km 

összegre történő módosításáról. 

Végrehajtás: 

A módosított közszolgáltatási szerződés aláírása megtörtént. 

 

164/2022. (VII. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. augusztus 31. 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat:  

A MaMMa Egészségügyi Zrt. által üzemeltetett mobil emlőszűrő állomás 

Dombóvárra történő kitelepülésével és a költségek finanszírozásával összefüggő 

megállapodások aláírása. 
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Végrehajtás: 

A szolgáltatóval a szerződés aláírása megtörtént. 

 

165/2022. (VII. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat:  

A Dombó-Land Térségfejlesztő Kft. ügyvezetője megbízási szerződése 

módosításának aláírása az ügyvezető javadalmazását érintően. 

Végrehajtás: 

A megbízási szerződés aláírása 2022. július 29-én megtörtént. 

 

166/2022. (VII. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. augusztus 31. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat:  

Müller Ágnes Zsuzsannának a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde vezetésével 

való megbízásával összefüggő munkaügyi dokumentumok aláírása, valamint a 

Magyar Államkincstár felé a változásbejegyzés kezdeményezése. 

Végrehajtás: 

Az óvodavezető kinevezését aláírtam, az Államkincstár bejegyezte a törzskönyvi 

nyilvántartásba. 

 

167/2022. (VII. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat:  

A Dombóvári Járási Hivatal mögött ivóvíz-vezeték kiváltási munkákra és kapcsolódó 

közlekedési építmények kialakítására lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről való 

tájékoztatás. 

Végrehajtás: 

Az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezés az ajánlattevőknek 2022. július 29-

én kiküldésre került. 

 

168/2022. (VIII. 10.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. augusztus 19. 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat:  

A közreműködő szervezet tájékoztatása a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 azonosító 

számú, „DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca 

szegregációval veszélyeztetett területeken” elnevezésű projekthez kapcsolódó önerő 

és a projekt megvalósítási helyszíneinek módosításáról. 

Végrehajtás: 

A közreműködő szervezet tájékoztatása megtörtént. 

 

169/2022. (VIII. 10.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. augusztus 19. 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat:  

A közreműködő szervezet tájékoztatása a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 azonosító 

számú, „DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca 
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szegregációval veszélyeztetett területeken” elnevezésű projekthez kapcsolódó - 

feltételes - önerő módosításáról. 

Végrehajtás: 

A közreműködő szervezet tájékoztatása megtörtént. 

 

170/2022. (VIII. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. augusztus 26. 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat:  

A közreműködő szervezet tájékoztatása a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 azonosító 

számú, „A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” című 

projekthez kapcsolódó önerő módosításáról. 

Végrehajtás: 

A közreműködő szervezet tájékoztatása megtörtént. 

 

171/2022. (VIII. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. augusztus 19. 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat:  

A közreműködő szervezet tájékoztatása a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 

azonosító számú, „Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása” elnevezésű projekthez 

kapcsolódó önerő módosításáról. 

Végrehajtás: 

A közreműködő szervezet tájékoztatása megtörtént. 
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A POLGÁRMESTER ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT 

DÖNTÉSEI 

(2022. június-augusztus) 

 

 

Szociális ügyekben 
 

Települési támogatás:          

                          

 

- Rendkívüli élethelyzetre/természetbeni megállapítás  - 

Elutasítás        - 

- Rendkívüli élethelyzetre/ pénzbeli megállapítás   79 

Elutasítás         

- Gyermek születésének támogatása    9 

- Temetési segély       13 

- Lakásfenntartás támogatás      7 

- Eü. prevenciót és rehabilitációt szolgáló gyógyúszás  - 

- Eü. prevenciót szolgáló védőoltások költs. megtérítése  - 

költségeinek támogatása 

- Iskolakezdési támogatás      46 

- Utazási támogatás       1 

- Krízishelyzeti támogatás      2 

- Adósságkezelési szolgáltatás     - 

- Utazási támogatás (bérlet)      30 (4+26) 

- Szennyvízcsatorna rákötés költségeinek támogatása  2 

 

Lakásügyekben: 

 

- Bérlőkijelölés 7 

- Lakásszerződés hosszabbítás 13 

- Szociális bérlakás igény nyilvántartásba vétel 2 

- Eljárás megszüntetése 2 

- Elutasítás 32 

 
 

 



 

 

 16  

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 Fasor u. 3. és 19., a Delta 

u. 15., a Szegfű u. 1., a Madách u. 1/a., a Babits M. u. 33., a Zrínyi u. 77., a 

Béke u. 27., a Kölcsey u. 34., az Erzsébet u. 75., a Szigetsor u. 9/b., a Mikes K. 

u. 15., a Fehérvári J. u. 13., és a Holdfény u. 11., a Munkácsy M. u. 45., a 

Gyöngyvirág krt. 22., a Hableány u. 17., a Rét u. 23., a IV. u. 17., a Kórház u. 

100., az Alkonyat u. 43. szám alatti ingatlanokkal kapcsolatban kért és kapott 

tulajdonosi hozzájárulást a földgázbekötés tervezési munkálataihoz számos 

ingatlan kapcsán. 

 

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

hálózat V_02, a V_5. és a VI. ütem engedélyezési tervéhez kapott több 

ingatlan kapcsán hozzájárulást.  

 

- SMHV Energetika Kft. a Dombóvár, Radnóti utcában található 4591 hrsz., a 

Gyöngyvirág krt. 27., az I. u. 51., a Csokonai V. M. u. 43. szám alatti 

ingatlanok villamos energiával való ellátásának munkálataihoz, kapott 

hozzájárulást a 4395, a 2531, a 3412, a  6410/43 hrsz.-on kivett közterület 

megnevezésű ingatlanok kapcsán. 

 

- Wiezner Péter az önkormányzati tulajdonú, Erkel F. 56. szám alatti ingatlan 

szennyvíz bekötés tervezéséhez kapott hozzájárulást a 4131 hrsz.-on kivett út 

megnevezésű ingatlan kapcsán. 

 

- Nagy Sándor tervező kérésére a Kórház u. 38. szám alatti ingatlan 

szennyvízbekötésének tervezési és engedélyezései munkálataihoz kért és 

kapott hozzájárulást. 

 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

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

 

- 

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 

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

 

Jogok törléséhez tulajdonosi hozzájárulás megadása:  

A Dombóvár Pannónia út 38. IV/1. szám alatti ingatlant terhelő Dombóvár Város 

Önkormányzata javára vételárhátralék biztosítására bejegyzett elidegenítési és 

terhelési tilalom töréséhez lett hozzájárulás kiadva. 

 

 



 

 

 17  

Ingatlan-felajánlások:  

Az Erzsébet u. 14. 24/48 tulajdonrészét, és az Ady u. 59. szám alatti tulajdonrészét 

ajánlották fel az ingatlantulajdonosok. Az önkormányzat egyik esetben sem kívánt 

élni a felajánlással.  
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A JEGYZŐ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEI 

(2022. június-augusztus) 

 

A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 2/2015. (I. 30.) 

önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján:  

 

Állandó jellegű éjszakai nyitvatartási engedély kiadása: 
 

Ssz. Üzemeltető neve Üzlet neve,  

címe 

Éjszakai nyitva tartás Határozat 

1. Harnalné Tóth Andrea 

7361 Kaposszekcső 

Kossuth Lajos u. 24. 

„CAMEL PUB” 

7200 Dombóvár 

Köztársaság utca 

31/C. 

 

szombat: 22,00 – 02,00 

(vasárnap) között 

 

 

V./339-3/2022. 

 

 

Állandó nyitvatartási engedély kiadása: - 

 

Alkalmi nyitvatartási engedély: 6 db 
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A BIZOTTSÁGOK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEI 

(2022. június-augusztus) 

 

 

Humán Bizottság 

 

Az 51/2022. (VI. 28.) humán bizottsági határozatával a Dombóvári Szivárvány Óvoda 

Tündérkert Bölcsődéje szakmai programjának jóváhagyásáról döntött. 

 

Az 52/2022. (VI. 28.) humán bizottsági határozatával a Dombóvári Százszorszép 

Óvoda továbbképzési programjáról döntött. 

 

A bizottság júliusban és augusztusban nem hozott átruházott hatáskörben döntést. 

 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 

A 89/2022. (VI. 29.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozatával a Dőry Hugó 

utcai építési telkek értékesítési árának meghatározásáról döntött. 

 

A 90/2022. (VI. 29.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozatával a Dombóvár, 

Petőfi utca 13. szám alatti helyi védelem alatt álló épület felújítását szolgáló, vissza 

nem térítendő önkormányzati támogatás jogosultjának módosításáról döntött. 

 

A 91/2022. (VI. 29.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozatával a Dombóvár, 

Kölcsey utca 15. szám alatti helyi védelem alatt álló épület felújítását szolgáló, vissza 

nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználási feltételeinek módosításáról 

döntött. 

 

A 98/2022. (VII. 27.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozatával a TOP-1.1.1-16-

TL1-2017-00002 azonosító számú, „Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterületek 

kialakítása” című projekthez kapcsolódó tervezési szerződés módosításáról döntött. 

 

A 99/2022. (VII. 27.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozatával a volt 

Zeneiskola épületének felújítására lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről 

döntött. 

 

A bizottság augusztusban nem hozott átruházott hatáskörben döntést. 

 

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 

270/2019. (IX. 26.), 320/2021. (XII. 17.), 73/2022. (IV. 8.), 89/2022. (IV. 29.), 

103/2022. (V. 31.), 105/2022. (V. 31.), 106/2022. (V. 31.), 107/2022. (V. 31.), 

109/2022. (V. 31.), 111/2022. (V. 31.), 117/2022. (V. 31.), 121/2022. (V. 31.), 

125/2022. (V. 31.), 130/2022. (VI. 30.), 131/2022. (VI. 30.), 132/2022. (VI. 

30.), 133/2022. (VI. 30.), 134/2022. (VI. 30.), 135/2022. (VI. 30.), 138/2022. 

(VI. 30.), 139/2022. (VI. 30.), 141/2022. (VI. 30.), 146/2022. (VI. 30.), 

148/2022. (VI. 30.), 153/2022. (VI. 30.), 154/2022. (VI. 30.), 156/2022. (VI. 

30.), 157/2022. (VI. 30.), 158/2022. (VI. 30.), 159/2022. (VII. 29.), 160/2022. 

(VII. 29.), 162/2022. (VII. 29.), 163/2022. (VII. 29.), 164/2022. (VII. 29.), 

165/2022. (VII. 29.), 166/2022. (VII. 29.), 167/2022. (VII. 29.), 168/2022. 

(VIII. 10.), 169/2022. (VIII. 10.), 170/2022. (VIII. 17.), 171/2022. (VIII. 17.) 

Kt. határozatok, illetve a veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört 

gyakorolva hozott 139/2021. (IV. 30.) határozata végrehajtásáról, valamint az 

átruházott hatáskörben 2022 júniusában, júliusában és augusztusában hozott 

döntésekről, illetve 

 

2. az alábbi lejárt végrehajtási határidejű határozatok végrehajtási határidejét a 

következők szerint meghosszabbítja: 

 

a) 2022. október 31-ig: 303/2021. (XI. 30.) Kt. határozat, 

b) 2022. december 31-ig: 133/2017. (III. 30.), 492/2017. (XI. 30.), 

327/2021. (XII. 17.) Kt. határozatok, 

c) 2023. június 30-ig: 145/2020. (IX. 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. június 24-

én 1 nap, július 1-15. között 11 nap, augusztus 1-5. között 5 nap, valamint augusztus 

12-én és 26-án 1-1 nap szabadságot vettem igénybe. 

 

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

szabadságból 2022. szeptember 16. napjáig összesen 39 nap szabadságot vettem 

igénybe. 
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Döntést igénylő, kisebb jelentőségű ügyek 
 

A 2022. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználási céljának módosítása 

az Életfa Nagycsaládos Egyesület Dombóvár tekintetében 

 

A Képviselő-testület a 40/2022. (III. 7.) Kt. határozatában döntött a 2022. évi civil 

keret felosztásáról, és a támogatott civil szervezetek között az Életfa Nagycsaládos 

Egyesület Dombóvár támogatásáról is. 

 

Az egyesület elnöke kérelmet nyújtott be, hogy a szerződésében szereplő 

Nagycsaládos Napközis Tábor megszervezése helyett a támogatást az őszi „Termény 

Derbi” elnevezésű rendezvényük finanszírozására szeretnék felhasználni. 

 

II. Határozati javaslat 

az Életfa Nagycsaládos Egyesület Dombóvár részére a 2022. évi civil keretből 

nyújtott önkormányzati támogatás felhasználási céljának módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Életfa 

Nagycsaládos Egyesület Dombóvár a 2022. évi civil keretből nyújtott támogatást a 

„Nagycsaládos Napközis Tábor” helyett a „Termény Derbi” elnevezésű rendezvény 

céljára használja fel. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 

módosításának aláírására. 

 

Határidő: 2022. október 15. – a szerződésmódosítás aláírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 
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A kötelező felvételt biztosító dombóvári általános iskolák felvételi körzeteinek 

véleményezése 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése szerint az 

iskolák felvételi körzetét a területileg illetékes tankerületi központ határozza, a 

felvételi körzetek megállapításához pedig be kell szereznie az érdekelt települési 

önkormányzatok véleményét. 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése 

alapján a felvételi körzetek megállapításához az illetékes tankerületi központ minden 

év október 15. napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési 

önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének 

nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 

hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát 

intézményi és tagintézményi bontásban. Az illetékes tankerületi központ december 1-

jéig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő 

általános iskolákat, valamint érintettség esetén a nemzetiségi önkormányzatot a 

kijelölt körzetek tervezetéről. 

 

Az EMMI rendelet szerint ha a településen több általános iskola vagy tagintézmény, 

feladatellátási hely működik, a hátrányos helyzetű tanulóknak az egyes felvételi 

körzetekben kiszámított aránya legfeljebb tizenöt százalékponttal lehet magasabb, 

mint az általános iskolába járó hátrányos helyzetű gyermekeknek a település, kerület 

egészére kiszámított aránya. A hátrányos helyzetű gyermekeknek a településen belüli 

arányát oly módon kell meghatározni, hogy az adott településen lakóhellyel, ennek 

hiányában tartózkodási hellyel rendelkező összes általános iskolába járó hátrányos 

helyzetű gyermekek létszámát el kell osztani a településen lakóhellyel, ennek 

hiányában tartózkodási hellyel rendelkező összes általános iskolába járó gyermek 

létszámával. A hátrányos helyzetű tanulók felvételi körzeten belüli arányának 

meghatározásához az egyes felvételi körzetekben lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező összes hátrányos helyzetű tanulónak a létszámát el 

kell osztani a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkező összes tanuló létszámával (hátrányos helyzetű tanulók körzeti aránya). Ha 

a településen több általános iskola vagy tagintézmény, feladatellátási hely működik, 

nem lehet a település egészét egyetlen körzetként kijelölni. 

 

A Tamási Tankerületi Központ nem kíván változásokat eszközölni a dombóvári 

általános iskolák felvételi körzetét illetően az idei tanévre megállapított határokhoz 

képest. Annyi a nóvum, hogy a 2022. szeptember 1-jétől Dombóvári Evangélikus 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevet viselő intézmény már nem 

tankerületi fenntartású, de változatlanul részt vesz a kötelező felvételi feladatok 

ellátásában a korábbival megegyező körzettel, így a Dombóvári József Attila 

Általános Iskola körzete sem fog módosulni. A Szent Orsolya Bencés Iskolaközpont 

pedig továbbra is az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám 25%-nak erejéig 

biztosít kötelező felvételt Dombóvár közigazgatási területéről. 
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III. Határozati javaslat 

a dombóvári általános iskolák felvételi körzeteinek megállapításához kapcsolódó 

önkormányzati véleményről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében foglalt véleményezési 

jogkörében eljárva a dombóvári általános iskolák 2023/2024. tanévre vonatkozó 

felvételi körzeteinek tervezett meghatározását tudomásul veszi, és nem tesz javaslatot 

a körzethatárok módosítására. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Tamási Tankerületi Központ 

tájékoztatására. 

 

Határidő: 2022. október 15. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

A Dombóvári Vízmű Kft. végelszámolásának elrendeléséről szóló döntés módosítása 

 

A testület tavaly novemberben döntött a Dombóvári Vízmű Kft. végelszámolásának 

elrendeléséről, amely azonban jogi akadályok miatt nem tudott megindulni. Erre 

tekintettel módosítani kell a végelszámolás kezdő időpontját, valamint a döntést 

kiegészíteni a szükséges felhatalmazó rendelkezéssel. 

 

 

IV. Határozati javaslat 

a Dombóvári Vízmű Kft. végelszámolása kezdő időpontjának módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Vízmű Kft. 

végelszámolásának elrendeléséről szóló 303/2021. (XI. 30.) Kt. határozat 2. pontját 

módosítja, miszerint a végelszámolás kezdő időpontja 2022. október 1., valamint a 

rendelkezés az alábbi szöveggel egészül ki: 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére, dokumentumok – beleértve az alapító okirat – aláírására. 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 


