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Beszámoló a 2022. október 28-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., 2022. szeptember 30. 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat:  

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

alapján a kivitelezésre vonatkozó javaslattétel. 

Végrehajtás: 

Az önkormányzat pénzügyi lehetőségeinek változása miatt kérem a végrehajtási 

határidő meghosszabbítását 2022. december 31-ig. 

 

98/2022. (IV. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. szeptember 30. – a 

határozatban foglaltak végrehajtására 

Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda, Városüzemeltetési Iroda 

Feladat: 

A pályázati feltételeknek megfelelő jogosultak esetében az érintett ingatlan előtti 

közterületen 2022. szeptember 30-ig legfeljebb 3 alkalommal a szociális kaszálás 

elvégzése. 

Végrehajtás: 

A 2022. évben a jogosultsági feltételeknek megfelelő két kérelmező ingatlana előtti 

közterületen történt kaszálás, egyikük esetében két alkalommal, a másik esetben pedig 

– mivel a pályázatát szeptember végén nyújtotta be – egy alkalommal. 

 

155/2022. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. szeptember 30. 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat:  

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. 

melléklet 2.1.5. pontja alapján rendkívüli támogatási igény benyújtása. 

Végrehajtás: 

A támogatási igényt benyújtottam. 

 

172/2022. (IX. 21.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal – az érintett 

szervezetek tájékoztatására 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat:  

Az érintett szervezetek tájékoztatása a TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002 azonosító 

számú, „Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok 

környezetében” című projekthez kapcsolódó – 1.054.968,- Ft összegű – saját erő 

biztosításáról. 

Végrehajtás: 

A tájékoztatás megtörtént. 
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173/2022. (IX. 21.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal – az érintett 

szervezetek tájékoztatására 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat:  

Az érintett szervezetek tájékoztatása a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 azonosító 

számú, „Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása” elnevezésű projekt kapcsán a 

Szigeterdőben 2019-ben megvalósult szabadtéri fejlesztési elemek pályázati forrásból 

történő elszámolásáról. 

Végrehajtás: 

A tájékoztatás megtörtént. 

 

176/2022. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. október 7. 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat:  

Támogatási kérelem benyújtása a TOP_Plusz-1.3.1-21 kódszámú pályázati felhívásra. 

Végrehajtás: 

A támogatási kérelem benyújtása 2022. október 5. napján – határidőben – megtörtént. 

 

182/2022. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat:  

A Dombóvárt érintő víziközmű-szolgáltatások 2023-2037. évekre vonatkozó gördülő 

fejlesztési terveinek jóváhagyása érdekében szükséges jognyilatkozatok megtétele. 

Végrehajtás: 

A jognyilatkozatok megtétele a DRV Zrt. felé megtörtént, az elfogadott gördülő 

fejlesztési terveket az üzemeltető benyújtotta a hatósági jóváhagyás érdekében. 

 

184/2022. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. október 15. 

Végrehajtásért felelős: Polgármester Iroda 

Feladat:  

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

nyújtott támogatás felhasználási céljának módosítása érdekében a támogatási 

szerződés módosításának aláírása. 

Végrehajtás: 

A szerződésmódosítás aláírása megtörtént. 

 

185/2022. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. október 15. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat:  

A dombóvári általános iskolák felvételi körzeteinek megállapításához kapcsolódó 

önkormányzati véleményről a Tamási Tankerületi Központ tájékoztatása. 

Végrehajtás: 

A tájékoztatás megtörtént. 

 

187/2022. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 1. 2022. szeptember 30., 2. 

2022. október 3. 
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Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 

Feladat:  

1. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához való 

csatlakozáshoz a csatlakozási nyilatkozat beküldése. 

2. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójára a 

pályázati felhívások közzététele. 

Végrehajtás: 

A csatlakozási nyilatkozat beküldése, valamint az „A” és „B” típusú pályázati 

felhívások közzététele megtörtént. 

 

188/2022. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 1. 2022. október 15., 2. 

2022. októberi képviselő-testületi ülés 

Végrehajtásért felelős: Jegyző, Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft., 

Dombóvári Kulturális Központ, Dombóvári Szivárvány Óvoda, Dombóvári Egyesített 

Humán Szolgáltató Intézmény 

Feladat:  

1. Az energia- és költségmegtakarítást célzó intézkedési tervben foglaltak 

végrehajtásához szükséges intézkedések megtétele. 

2. A szociális ellátásokról szóló 8/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására 

irányuló javaslat képviselő-testület elé terjesztése a szociálisan rászorultak 

rezsikiadásainak nagyobb támogatása érdekében. 

Végrehajtás: 

Az intézkedésekről a 2022. október 14-i rendkívüli ülésen adtam tájékoztatást, a 

testület biztosította a kiadással járó feladatokra a szükséges fedezetet, illetőleg 

megtörtént a szociális ellátásokról szóló önkormányzat rendelet módosítása is. 

 

191/2022. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. október 15. 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat:  

Az érintett ingatlantulajdonosok tájékoztatása a befejezetlen újdombóvári 

utcanyitásokról hozott döntésről. 

Végrehajtás: 

Az érintett ingatlantulajdonosok részére a tájékoztatók kiküldése megkezdődött, 

kérem a végrehajtási határidő hosszabbítását 2022. október 31-ig. 

 

192/2022. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: döntést követő 3 

munkanapon belül 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat:  

„A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére 2022-2023. évi földgáz 

ellátás beszerzése versenyújranyitással” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről az 

ajánlatkérő és az ajánlattevők értesítése. 

Végrehajtás: 

Az írásbeli összegezés kiküldésével az ajánlattevők tájékoztatása megtörtént, a 

szerződés megkötésre, az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény feladásra 

került. 
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A POLGÁRMESTER ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT 

DÖNTÉSEI 

(2022. szeptember) 

 

 

Szociális ügyekben 
 

Települési támogatás:          

                          

 

- Rendkívüli élethelyzetre/természetbeni megállapítás  - 

Elutasítás        - 

- Rendkívüli élethelyzetre/ pénzbeli megállapítás   22 

Elutasítás        - 

- Gyermek születésének támogatása    1 

- Temetési segély       5 

- Lakásfenntartás támogatás      - 

- Eü. prevenciót és rehabilitációt szolgáló gyógyúszás  - 

- Eü. prevenciót szolgáló védőoltások költs. megtérítése  - 

költségeinek támogatása 

- Iskolakezdési támogatás      41 

- Utazási támogatás       - 

- Krízishelyzeti támogatás      1 

- Adósságkezelési szolgáltatás     - 

- Utazási támogatás (bérlet)      27 

- Szennyvízcsatorna rákötés költségeinek támogatása  - 

 

Lakásügyekben: 

 

- Bérlőkijelölés 7 

- Lakásszerződés hosszabbítás 5 

- 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 

 

- Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. tervezője a Hajnal u. 7. és 23., a 

Köztársaság u. 10., a Tulipán u. 43. szám alatti ingatlanokkal kapcsolatban kért 

és kapott tulajdonosi hozzájárulást a földgázbekötés tervezési munkálataihoz. 

 

- SMHV Energetika Kft. a Gábor B. u. 32. 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. 

 

- SG Villamos Tervező Kft. Móricz Zs. u. 49. szám alatti ingatlan villamos 

energiával való ellátásának munkálataihoz, kért és kapott hozzájárulást. 

 

- Nagy Sándor tervező kérésére a Báthori u. 18/G. szám alatti ingatlan 

szennyvízbekötésének és az Ivanich u. 66. szám előtti közterületi ingatlanon 

tűzcsap beépítésének 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: - 

 

Ingatlan-felajánlások: - 
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A JEGYZŐ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEI 

(2022. szeptember) 

 

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

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

 

Állandó jellegű éjszakai nyitvatartási engedély kiadása: - 
 

 

Állandó nyitvatartási engedély kiadása: - 

 

Alkalmi nyitvatartási engedély: 2 (éjszakai) 
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A BIZOTTSÁGOK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEI 

(2022. szeptember) 

 

 

Humán Bizottság 

 

A 70/2022. (IX. 29.) humán bizottsági határozatával a Dombóvári Szivárvány Óvoda 

Százszorszép Tagóvodájába a kötelező felvétel után fennmaradó üres óvodai férőhely 

betöltésének engedélyezéséről döntött. 

 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 

A 109/2022. (IX. 29.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozatával az 

önkormányzati tulajdonú dombóvári 4571/3 hrsz. alatt felvett ingatlan szántó 

művelésű alrészletének hasznosításáról döntött. 

 

A 110/2022. (IX. 29.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozatával a Dombóvár, 

Kakasdombi köz 7. szám alatti ingatlan értékesítéséről döntött. 

 

A 111/2022. (IX. 29.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozatával a Dombóvár, 

Erzsébet utca 64/B. szám alatti beépítetlen terület értékesítéséről döntött. 

 

A 112/2022. (IX. 29.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozatával a Dombóvár, 

Kossuth Lajos utca 8. szám alatti ingatlanban lévő önkormányzati tulajdonrész 

értékesítéséről 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 98/2022. 

(IV. 29.), 155/2022. (VI. 30.), 172/2022. (IX. 21.), 173/2022. (IX. 21.), 

176/2022. (IX. 30.), 182/2022. (IX. 30.), 184/2022. (IX. 30.), 185/2022. (IX. 

30.), 187/2022. (IX. 30.), 188/2022. (IX. 30.), 192/2022. (IX. 30.) Kt. 

határozatok, valamint az átruházott hatáskörben 2022 szeptemberében hozott 

döntésekről, illetve 

 

2. az alábbi lejárt végrehajtási határidejű határozatok végrehajtási határidejét a 

következők szerint meghosszabbítja: 

 

2022. október 31-ig: 191/2022. (IX. 30.) Kt. határozat, 

2022. december 31-ig: 258/2021. (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. október 13. napjáig összesen 41 nap szabadságot vettem igénybe. 
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Döntést igénylő, kisebb jelentőségű ügyek 
 

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása 

 

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás jelezte, hogy a Társuláshoz több település 

is csatlakozni szeretne a Bonyhádi, a Komlói, a Mohácsi és Pécsváradi Járásból, 

illetve mások pedig szeretnék megszüntetni a tagságukat (Somogy megyei 

önkormányzatok). Ehhez a Társulás Társulási Tanácsa a 2022. szeptember 14-i ülésén 

hozzájárult, illetve a Tanács arról is döntött, hogy 2023. január 1-jétől csökkenjen a 

tagok által a lakosságszámnak megfelelően fizetendő tagdíj összege, mégpedig 174 

Ft/fő összegről 100 Ft/fő összegre. 

 

A változások miatt szükséges a társulási megállapodás módosítása, amelyet 

valamennyi tagönkormányzat testületének el kell fogadnia.  

 

II. Határozati javaslat 

a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 

módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mecsek-Dráva 

Önkormányzati Társulás tagjaként a társulási megállapodásnak a Társulási Tanács 

27/2022. (IX. 14.) számú határozatával elfogadásra javasolt módosítását jóváhagyólag 

elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a módosítás aláírására. 

 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
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A Dombóvári Illyés Gyula Tehetséggondozó Programról szóló együttműködési 

megállapodás módosítása 

 

Dombóvár Város Önkormányzata 2015. decemberében kötött megállapodást a 

Gimnáziummal, valamint a Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumért Alapítvánnyal a 

Dombóvári Illyés Gyula Tehetséggondozó Program megvalósításában való 

együttműködésről a tehetséges és rászoruló diákok gimnáziumi tanulmányainak 

támogatása érdekében. Az együttműködés keretében az Önkormányzat vállalta, hogy 

a 2016/2017. tanévtől kezdődően felmenő rendszerben évfolyamonként legfeljebb 

három városi gimnazista 10 havi 10.000 forint összegű ösztöndíjára biztosít fedezetet 

az Alapítvány részére. A Programba az Alapítvány által kiírt pályázatra való 

jelentkezés alapján kerülhetnek be a 9. évfolyamot megkezdő tanulók, és a feltételek 

teljesítése esetén akár a gimnáziumi tanulmányaik befejezéséig jogosultak lehetnek az 

ösztöndíjra. A szeptemberben indult tanévben immár a hetedik alkalommal kerül sor 

új fiatalok bevonására.  

 

Az érvényben lévő együttműködési megállapodásban rögzített feltételek szerint a 

pályázó családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg a 

100.000 forintot. A Gimnázium igazgatója és az Alapítvány kuratóriuma azt a kérést 

fogalmazta meg, hogy ettől a tanévtől a jövedelmi viszonyok változása miatt ez a 

határ 150.000 Ft-ra emelkedjen. 

 

Javaslom, hogy ezt a kezdeményezést akceptálja a képviselő-testület, és a 

háromoldalú együttműködési megállapodás ennek megfelelően legyen módosítva. 

 

III. Határozati javaslat 

a Dombóvári Illyés Gyula Tehetséggondozó Program támogatásáról szóló 

együttműködési megállapodás módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Dombóvári Illyés 

Gyula Gimnáziumért Alapítvánnyal, valamint a Dombóvári Illyés Gyula 

Gimnáziummal kötött, a Dombóvári Illyés Gyula Tehetséggondozó Program 

megvalósításáról és támogatás nyújtásáról szóló együttműködési megállapodás arra 

irányuló módosításával, miszerint a 2022/2023. tanévtől kezdve a Programban az a 

gimnazista vehet részt, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem 

nem haladja meg a 150.000 forintot. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 

módosításának aláírására. 

 

Határidő: 2022. november 30. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
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A települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások 

felülvizsgálata 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) a 

helyi önkormányzat kötelezettségévé teszi a településen lévő nemzetiségi 

önkormányzat működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását, 

melyeket a nemzetiségi törvény részletez. Dombóvár Város Önkormányzata e 

kötelezettségeit a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal útján teljesíti a települési 

nemzetiségi önkormányzatokkal az Njtv. végrehajtására kötött együttműködési 

megállapodásokban foglaltak szerint. 

 

A dombóvári települési nemzetiségi önkormányzatoknál a közelmúltban végzett belső 

ellenőrzés arra a megállapításra jutott, hogy az utoljára 2020-ban felülvizsgált 

megállapodások nem teljes körűen tartalmazzák a nemzetiségi törvényben foglaltakat. 

A nemzetiségi önkormányzati működés feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási 

feladatok közé tartozik a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer 

használatának biztosítása is. Ezirányú igény eddig nem merült fel, de a 

megállapodásnak ki kell térni erre is, valamint azt a – egyébként magától értetődő – 

kitételt is tartalmaznia kell 2020. július 1-jétől, hogy a jegyző vagy annak – a 

jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő – megbízottja a nemzetiségi 

önkormányzat kérésére szakmai segítséget nyújt annak ülésén kívül is a nemzetiségi 

önkormányzat működését érintően. 

 

IV. Határozati javaslat 

a dombóvári települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 

megállapodások felülvizsgálatáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól 

szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a végrehajtására a Dombóvári Horvát 

Nemzetiségi Önkormányzattal, a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzattal és 

a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodásokat 

felülvizsgálta, és elfogadja azoknak a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvényben előírt valamennyi követelménynek történő megfelelésére 

irányuló módosítását, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

megállapodásokat, melyek aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
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Az önkormányzati feladatkörbe tartozó iskolaegészségügyi ellátást érintő változás 

 

A dombóvári körzeti házi gyermekorvosok különböző mértékben vesznek részt az 

iskolaegészségügyi feladatok ellátásban, amelyre külön szerződésük van a dombóvári 

önkormányzattal, mivel ez nem tartozik a területi (körzeti) ellátási kötelezettség 

körébe, de kötelező önkormányzati feladat fenntartótól függetlenül. Dr. Bátori Beáta 

2017. október 1. napjától lát el gyermekorvosi, valamint iskola- és 

ifjúságegészségügyi feladatokat városunkban. Ez utóbbi kapcsán nem igazán volt 

mozgástér 5 évvel ezelőtt, lényegében a néhai dr. Sárdi Margit által vitt intézmények 

maradtak rá, vagyis a Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda, a 

Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola valamennyi 

évfolyamának C és D jelű osztálya, illetve a Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld 

Liget Tagóvodája. A belvárosi iskolában tanulók létszáma azóta számottevően 

mérséklődött, ami a doktornőhöz tartozó osztályokat érintette, ezért a feladatellátás 

kiüresedése, illetve a finanszírozás csökkenése miatt kezdeményezte az iskolaorvosi 

feladatok ellátásra szolgáló szerződésének megszüntetését az év végével. Az A és B 

osztályokat Dr. Keller Tamás viszi, célszerű, hogy az egész intézményt ő lássa el, ami 

az iskola számára is könnyebbséget jelent, illetőleg doktor úr a két óvodát is vállalta.  

 

V. Határozati javaslat 

a „Dr. BÁTORI” Bt. által végzett iskolaegészségügyi tevékenység 

megszüntetéséről, a feladatok ellátásáról az érintett intézményekben 2023. 

január 1-jétől 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a „Dr. 

BÁTORI” Bt. által végzett iskolaegészségügyi tevékenységet 2023. január 1-jétől a 

Dr. Keller Tamás Gyermekgyógyászati Bt. lássa el a Dombóvári Árpád-házi Szent 

Erzsébet Katolikus Óvoda, a Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája, 

valamint teljes egészében a Dombóvári Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola tekintetében.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződéses 

jognyilatkozatok megtételére és aláírására. 

 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 


