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Beszámoló a 2022. november 30-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

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

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

31. 

Végrehajtásért felelős: Dombóvári Vízmű Kft.; Jegyző 

Feladat:  

A Dombóvári Vízmű Kft. végelszámolásának megindításához szükséges intézkedések 

megtétele, a végelszámoló megbízása.  

Végrehajtás: 

A Dombóvári Vízmű Kft. végelszámolásának megindításához szükséges intézkedések 

megtétele és a végelszámoló megbízása megtörtént. 

 

121/2022. (V. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. november 30. – az 

önkormányzati víziközmű-vagyon államra történő önkéntes átruházásáról szóló 

megállapodás tervezet képviselő-testület elé terjesztésére 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat: 

Az önkormányzatot terhelő víziközmű-szolgáltatási kötelezettségnek és a Dombóvár 

Város Önkormányzata tulajdonában álló víziközmű-vagyonnak a Magyar Államra 

2023. január 1-jével történő átruházására irányuló szándékkal összefüggésben az 

integrációs javaslat kidolgozását célzó együttműködési megállapodás aláírása a 

Nemzeti Vízművek Zrt.-vel, illetve a vagyonátadásra vonatkozó megállapodás 

képviselő-testület elé terjesztése jóváhagyásra. 

Végrehajtás: 

Az állami integrációs folyamat még nem indult meg, tekintettel arra, hogy az 

kizárólag víziközmű-rendszerenként valósulhat meg, amihez a rendszeren ellátásért 

felelősséggel rendelkező valamennyi önkormányzat egyhangú, beleegyező 

szándéknyilatkozata szükséges. A határidő meghosszabbítását javaslom 2023. 

november 30-ig. 

 

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

Hosszabbítva: 2022. október 31. 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat:  

Az érintett ingatlantulajdonosok tájékoztatása a befejezetlen újdombóvári 

utcanyitásokról hozott döntésről. 

Végrehajtás: 

A tájékoztatás megtörtént. 

 

193/2022. (X. 14.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Jegyző, Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft., 

Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ, Dombóvári Szivárvány Óvoda és 

Bölcsőde, Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény 

Feladat:  
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Az önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok energiamegtakarítását célzó 

intézkedések bevezetése, a szükséges kötelezettségvállalások megtétele, tájékoztatás a 

bevezetett intézkedésekről. 

Végrehajtás: 

A tájékoztatás és az intézkedések megtétele megtörtént. A közvilágítást érintő 

teendők kapcsán még folynak egyeztetések az üzemeltetővel a november 11-én 

elfogadott rendelettel összhangban. 

 

200/2022. (X. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. november 10. 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat:  

Vételi ajánlat megküldése az elővásárlásra jogosult részére a Dombóvár, Pacsirta utca 

6. szám alatti bérlakás értékesítése érdekében. 

Végrehajtás: 

A vételi ajánlat kiküldése megtörtént. 

 

201/2022. (X. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. november 20. 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat:  

A Dombóvár, Arany János tér 10. fsz. 4-5. szám alatti ingatlanok értékesítésére az 

adásvételi szerződés aláírása. 

Végrehajtás: 

Az adásvételi szerződés aláírása megtörtént, a vételárat a vevő kifizette. 

 

202/2022. (X. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. november 15. 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat:  

Pályázati felhívás közzététele a kaposszekcsői 552/7 hrsz-ú ingatlan értékesítésére a 

módosított induló licitárral. 

Végrehajtás: 

A pályázati felhívás a www.dombovar.hu honlapon megjelent. 

http://www.dombovar.hu/
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A POLGÁRMESTER ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT 

DÖNTÉSEI 

(2022. október) 

 

 

Szociális ügyekben 
 

Települési támogatás:          

                          

 

- Rendkívüli élethelyzetre/természetbeni megállapítás  - 

Elutasítás        - 

- Rendkívüli élethelyzetre/ pénzbeli megállapítás   11 

Elutasítás        - 

- Gyermek születésének támogatása    1 

- Temetési segély       5 

- Lakásfenntartás támogatás      4 

- Eü. prevenciót és rehabilitációt szolgáló gyógyúszás  - 

- Eü. prevenciót szolgáló védőoltások költs. megtérítése  - 

költségeinek támogatása 

- Iskolakezdési támogatás      - 

- Utazási támogatás       - 

- Krízishelyzeti támogatás      - 

- Adósságkezelési szolgáltatás     - 

- Utazási támogatás (bérlet)      22 

- Szennyvízcsatorna rákötés költségeinek támogatása  - 

 

Lakásügyekben: 

 

- Bérlőkijelölés 2 

- Lakásszerződés hosszabbítás 2 

- Szociális bérlakás igény nyilvántartásba vétel 2 

- Eljárás megszüntetése - 

- Elutasítás 11 
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Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

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

 

- SMHV Energetika Kft. a szőlőhegyi 6971 és 7248/1 hrsz., a Damjanich u. 1. 

szám alatti ingatlanok villamos energiával való ellátásának munkálataihoz, 

kapott hozzájárulást a 6972 hrsz.-on kivett közút, az 1995 hrsz-on kivett 

közterület és a 7283 hrsz-on kivett út és rét megnevezésű ingatlanok kapcsán. 

 

- Wiezner Péter tervező a szőlőhegyi 6912 hrsz. alatti ingatlan villamos 

energiával való ellátásának munkálataihoz, kért és kapott hozzájárulást.   

 

- A TORO-PLAN Kft. kérésére a szőlőhegyi 6398/1 hrsz. alatti ingatlan 

ivóvízbekötésének tervezési és engedélyezései munkálataihoz kért és kapott 

hozzájárulást a 7354 hrsz-ú kivett közút 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. október) 

 

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 nyitvatartás Határozat 

1. Szép-Loboda Éva 

Bernadett e.v. 

7200 Dombóvár, 

Szigligeti Ede u. 27., 

DORIÁN 

KÁVÉZÓ 

Dombóvár, 

Hunyadi tér 25. 

péntek: 22,00-24,00 

szombat: 22,00- 24,00 

V./146-22/2022. 

 

Állandó nyitvatartási engedély kiadása: - 

 

Alkalmi nyitvatartási engedély: 4 db kérelemnek helyt adó döntés. 
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A BIZOTTSÁGOK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEI 

(2022. szeptember) 

 

 

Humán Bizottság 

 

A 75/2022. (X. 27.) humán bizottsági határozatával az önkormányzati fenntartású 

óvodák 2021/2022. nevelési évre vonatkozó beszámolójáról döntött. 

 

A 76/2022. (X. 27.) humán bizottsági határozatával a Dombóvári Szivárvány Óvoda 

felvételi körzetéről döntött. 

 

A 77/2022. (X. 27.) humán bizottsági határozatával a Dombóvári Szivárvány Óvoda 

és Bölcsőde heti nyitvatartási rendjének felülvizsgálatáról döntött. 

 

 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 

A bizottság 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 elfogadja a polgármester 

beszámolóját a lejárt végrehajtási határidejű 303/2021. (XI. 30.), 121/2022. (V. 31.), 

191/2022. (IX. 30.), 193/2022. (X. 14.), 200/2022. (X. 28.), 201/2022. (X. 28.), 

202/2022. (X. 28.) Kt. határozatok, valamint az átruházott hatáskörben 2022 

októberében hozott döntésekről. 
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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. november 21. napjáig összesen 44 nap szabadságot vettem 

igénybe. 

 

Tájékoztatás a mobil emlőszűrő állomás kitelepülési költségeinek finanszírozásáról 

 

A képviselő-testület a 164/2022. (VII. 29.) Kt. határozattal vállalta, hogy a 

térítésmentes szűrővizsgálat elérhetővé tétele érdekében finanszírozza a MaMMa 

Egészségügyi Zrt. által üzemeltetett mobil emlőszűrő állomás 15 munkanapra történő 

dombóvári kitelepülésének költségeit, melyre a 2022. évi költségvetésben 1.750.000 

Ft-os keretet különített el. A költségek finanszírozásához való hozzájárulás érdekében 

együttműködést kezdeményeztem a Dombóvári Járáshoz tartozó községi 

településekkel, az együttműködésre felkért települések közül az alábbi 9 

önkormányzat járult hozzá a szűrővizsgálat finanszírozásához a település 

lakosságszáma arányában: 

 

  Lakosságszám 

(2021.) 

Településre jutó 

összeg (Ft) 

Attala Község Önkormányzata 789 44.420 

Csikóstőttős Község Önkormányzata 833 46.900 

Döbrököz Község Önkormányzata 1.985 111.760 

Gyulaj Község Önkormányzata 938 52.800 

Jágónak Község Önkormányzata 224 12.610 

Kapospula Község Önkormányzata 865 48.700 

Kaposszekcső Község 

Önkormányzata 1.523 

85.740 

Kocsola Község Önkormányzata 1.248 70.260 

Várong Község Önkormányzata 139 7.830 
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Döntést igénylő, kisebb jelentőségű ügyek 
 

A 2022. évben a Viharmadár Önkéntes Mentő Egyesületnek nyújtott civil támogatás 

felhasználási céljának módosítása 

 

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

foglaltak szerint nyújtott vissza nem térítendő támogatást a helyi civil szervezeteknek. 

 

A Viharmadár Önkéntes Mentő Egyesület elnöke kérte a támogató hozzájárulását 

ahhoz, hogy a támogatást a támogatási szerződésben megjelölttől eltérő célra 

használhassa fel az Egyesület. A támogatást egy mobil, oldalfal nélküli sátor 

beszerzésére szeretnék fordítani az esetleges káresemények helyszínén az Egyesület 

eszközeinek védelmére. 

 

II. Határozati javaslat 

a Viharmadár Önkéntes Mentő Egyesület részére a 2022. évi civil keretből 

nyújtott önkormányzati támogatás felhasználási céljának módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 

Viharmadár Önkéntes Mentő Egyesület a 2022. évi civil keretből nyújtott támogatást 

a „Civil fesztiválon részvétel” helyett egy mobil, oldalfal nélküli sátor vásárlására 

használja fel. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 

módosításának aláírására. 

 

Határidő: 2022. december 15. – a támogatási szerződés módosítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 
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Saját erő biztosítása a TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 pályázat megvalósításához a 

162/2022. (VII. 29.) Kt. határozat módosításával 

Dombóvár Város Önkormányzata három TOP-5.2.1-15-TL1-2016 kódszámú 

pályázattal rendelkezik. A TOP-5.2.1. pályázatoknak a pályázati felhívások 

értelmében igazodnia szükséges a TOP-4.3.1-15-TL1-2016 pályázatok fizikai 

befejezéséhez (a TOP-5.2.1 projekteket további 6 hónapig szükséges fenntartani). 

Mivel a TOP-4.3.1 Szigetsor projekt fizikai befejezési határideje ismét módosult (az 

új időpont 2023. 03. 31.), ezért a TOP-5.2.1 Szigetsor projekt befejezési határidejének 

módosítása ismét szükségessé vált, mely további fedezet nélküli költségnövekményt 

eredményez. A költségkalkulációnál, átcsoportosításnál figyelembe vett befejezési 

határidő a következő:  

• TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 (Szigetsor): további 3 hónap hosszabbítással 

2023. 09. 30. 

 

A Képviselő-testület a TOP-5.2.1. projektek saját erő igényét a 162/2022. (VII.29.) 

Kt. határozattal módosította a legutóbb mindhárom projektnél. 

 

A határidő hosszabbításból adódó költségnövekmény költségvetésmódosítást is 

szükségessé tesz, mely a konzorciális partnereket is érinti: Dombóvár Város 

Önkormányzatát, a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézményt, valamint a 

Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságot és az Autonómia 

Alapítványt. 

 

A költségvetésmódosítás a megvalósult feladatok következtében keletkező 

maradványok felhasználására vonatkozóan készül a projekt befejezésének kitolódását 

figyelembe véve. A maradványok felhasználása a konzorciumi partnerek közötti 

átcsoportosítást is igényel, a határidő módosításból adódó forráshiány önkormányzati 

és intézményi saját erő bevonását is szükségessé teszi.  

 

A költségvetésmódosítás előkészítése során felmértük a már kifizetett, de még el nem 

számolt költségeket, ezzel korrigáltuk a maradvány összegét. A korrigált maradványt 

vettük figyelembe a folyamatban lévő és várható kötelezettségekre. Amely 

tevékenységek megvalósultak/lezárultak, azon költségsorok maradványát teljes 

egészében felhasználjuk, ezek összegét átcsoportosítjuk a még el nem számolt, illetve 

a folyamatban lévő tevékenységekre. A költségvetési tartalék összegét korábban 

felhasználtuk. A Dombó-Land Kft. által vállalt feladatok lezárultak, a teljes 

maradvány átvezetésre kerül az Önkormányzat forráshiányára. 

 

Az alábbi projekt-tevékenységeket a befejezési határidőig folytatni kell: 

 

a.) szociális szakemberek szakmai támogatása (Önkormányzat), 

b.) folyamatos szociális munka az akcióterületen élő családokkal közösségekkel 

(Dombóvári ESZI) 
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A forráshiány a jelzett tevékenységeket érinti. 

 

A projekt saját erő igényét, illetve a korábban jóváhagyott összeghez képest a 

változást az alábbi táblázat foglalja össze: 

 

2. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-

00002 Szigetsor 2022. 

november

Teljes költség

Támogatási 

összeg 

(Elszámolh

ató költség)

Sajáterő 

igény    
(Nem 

elszámolható 

költség) 

2022. 07.29-

én 

jóváhagyott 

sajáterő

Sajáterő 

változás    
(Nem 

elszámolható 

költség 

változás) 

Dombóvár Város  Önkormányzata11699515 11292328 407187 513687 -106500

Dombóvári  Egyes ített Humán Szolgáltató Intézmény29550211 25376859 4173352 3454376 718976

Dombó-Land Térségfejlesztő Kft3674533 3674533 0 0

Autonómia Alapítvány 18845470 18845470 0 0

összesen: 63769729 59189190 4580539 3968063 612476  
 

A fenti táblázat alapján az érintett projekt saját erő igényének változása a 2022. 07. 

29-én jóváhagyotthoz képest a következőképpen alakul: 

 

2022-ben Dombóvár Város Önkormányzata kapcsán 513.687 Ft került jóváhagyásra, 

a folyamatban lévő költségvetésmódosítás maradvány-átcsoportosítással 106.500 Ft 

csökkenéssel 407.187 Ft-ra mérsékelte az önerőt, míg a Dombóvári Egyesített Humán 

Szolgáltató Intézményben a 4 fő szociális munkás további foglalkoztatása 718.976 Ft 

nem elszámolható többletkiadási igénnyel lép fel, ezért a júliusban jóváhagyott 

3.454.376 Ft önerő 4.173.352 Ft-ra módosul. Így a Szigetsor „soft” projekt 612.476 Ft 

összegű többlet önerőt igényel, összesen 4.580.539 Ft-ot. 

 

Mindhárom projekt tekintetében a 2022-ben együttesen vállalt 10.797.285 Ft önerő 

612.476 Ft-tal történő növelése szükséges, ezzel együtt összesen 11.409.761 Ft a 

fedezetigény, melyből Dombóvár Város Önkormányzata 766.437 Ft-tal, a Dombóvári 

Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény 10.643.324 Ft-tal részesül, de ez utóbbit 

szintén a dombóvári önkormányzatnak kell finanszírozni. 

 

III. Határozati javaslat 

a saját erő összegének módosításáról a TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 

azonosító számú, A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők 

társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja elnevezésű 

projektet érintően 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „A dombóvári Szigetsor-

Vasút szegregátumokban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex 

programja” TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 azonosító számú projekttel összefüggésben 

a következőkről rendelkezik: 
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1. A Képviselő-testület a 162/2022. (VII. 29.) Kt. határozat 2. pontját visszavonja. 

 

2. A Képviselő-testület a 215/2021. (VI. 30.) Kt. határozat 2. pontját módosítja, és a 

TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 azonosító számú, A dombóvári Szigetsor-Vasút 

szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja 

elnevezésű projekt megvalósításához összesen 4.580.539 Ft összegű saját erő 

biztosítását vállalja az önkormányzat 2022., illetve 2023. évi költségvetése terhére, 

melyből 407.187 Ft Dombóvár Város Önkormányzatát, 4.173.352 Ft a 

konzorciumi partner Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézményt terhelő 

pályázati kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódik. A Képviselő-testület a 

Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézményt érintő saját erő forrását a 

Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásnak átadott 

intézményfinanszírozás részeként bocsátja az Intézmény rendelkezésére. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok 

megtételére és a projektben érintettek tájékoztatására 

 

Határidő: 2022. november 30. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 
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Dombóvár város településrendezési eszközeinek teljes eljárásban egyeztetett 

módosítása kapcsán az újonnan beépítésre szánt területeket érintő állásfoglalás 

 

Dombóvár város településrendezési eszközeinek teljes eljárásban egyeztetésre került 

módosításának véleményezési szakaszában az újonnan beépítésre szánt területek 

kapcsán külön képviselő-testületi döntés szükséges, mivel az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés e) 

pontja alapján a település beépítésre szánt területe csak olyan használati célra 

növelhető, amilyen célra a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs 

megfelelő terület, és ezt a települési önkormányzat képviselő-testülete külön döntéssel 

igazolja. 

 

Dombóvár város településrendezési eszközeinek folyamatban lévő módosítási 

eljárásában négy indítvány tartozik a külön döntési körbe: 

  

− Az 1. számú módosítási indítvány kapcsán a gunarasi üdülőtelkek méretének 

növelése érdekében, a növekményt kötelezően zöldfelületként megtartva (a telek 

be nem építhető részeként) kérelmezték a tulajdonosok a módosítást. 

− A 6. számú módosítási indítvány vonatkozásában a rendezési tervben jelölt, de 

nem létező közlekedési területnek a meglévő fizikai állapothoz való módosítása a 

cél. 

− A 7. számú módosítási indítvány tárgyában egy működő vállalkozás telephelyének 

felosztására tesz javaslatot a hatályos szabályozási terv, ami akadályozza a 

telephely egy kézben történő fejlesztését, így a hatályos településrendezési 

eszközökben jelölésre került közlekedési- és védelmi erdőterület megszüntetése a 

cél. 

− A 10. számú módosítási indítvány kapcsán a felhagyott, szűk keresztmetszetű 

közlekedési területeket a működő ipari vállalkozások kívánják az építési 

telkeikhez csatolni a tevékenységeik fejlesztése érdekében. 

 

A négy indítvány mindegyikére megállapítható, hogy a sajátos kialakult helyzet 

következtében a város már beépítésre kijelölt területén nincs máshol megfelelő 

terület, ennél fogva csak jelenleg beépítésre nem szánt, felhagyott vagy 

alulhasznosított területek bevonásával valósíthatóak meg a kívánt fejlesztések. 
 

 

IV. Határozati javaslat 

a településrendezési eszközök teljes eljárásban egyeztetett módosításaival 

összefüggésben a város beépítésre szánt területének bővítéséről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési 

eszközök 2021. és 2022. évi kezdeményezésekkel összefüggő, teljes eljárásban 

egyeztett módosításai kapcsán az 1., a 6., a 7. és a 10. számú indítvány 

vonatkozásában igazolja, hogy a város már beépítésre kijelölt területén belül nincs 

megfelelő terület az indítványokban szereplő használati célok megvalósítására, és 
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támogatja a beépítésre nem szánt területek beépítésre szánt területté történő 

átminősítését. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges tájékoztatások 

megtételére.  

 

Határidő: 2022. december 5. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 

 

A Hivatal alapító okirata 2020 óta nem változott, azonban most kisebb módosítás 

szükségeltetik. Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet megszűnésével a 

Hivatalba áthelyezett ügyintézők végzik a gyermekétkeztetési díj beszedésével 

kapcsolatos feladatokat, ezért az alaptevékenység körébe fel kell venni az ehhez 

kapcsolódó kormányzati funkciót. Ezzel párhuzamosan az okiratban már szereplő 

funkciók is felülvizsgálatra kerülnek. Emellett a Hivatal telephelyei közé indokolt 

beemelni a Dombóvár, Hunyadi tér 25. alatti művelődési házat, miután több hivatali 

belső szervezeti egység is itt került átmenetileg elhelyezésre energiamegtakarítási 

okokból. 

 

V. Határozati javaslat 

a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvári 

Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának a telephelyek kiegészítésére, illetve 

az alaptevékenység kormányzati funkciók szerinti megjelölésének felülvizsgálatára 

irányuló módosítását, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratot. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat 

módosítását aláírja, illetve intézkedjen a törzskönyvi nyilvántartásba való változás-

bejelentés iránt. 

 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
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A Dombóvári Római Katolikus Plébánia támogatása a Rákóczi utcai katolikus temető 

ravatalozójához előtető megvalósítása érdekében 

 

Évtizedes hiányosság megszüntetésére került sor azzal, hogy elkészült a Rákóczi utcai 

egyházi temetőben lévő ravatalozóhoz az előtető. A beruházás mintegy ötmillió 

forintból valósult meg. A beruházás közérdekű jellegére tekintettel javaslom, hogy 

Dombóvár Város Önkormányzata a 2022. évi költségvetése terhére 2.413.000 Ft 

vissza nem térítendő támogatást nyújtson a Dombóvári Római Katolikus Plébánia 

részére az előtető megvalósításához. 

 

VI. Határozati javaslat 

a Dombóvári Római Katolikus Plébánia támogatásáról a Rákóczi utcai egyházi 

temető ravatalozója előtetőjének megvalósításához 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Római 

Katolikus Plébánia részére az önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére 

2.413.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a Rákóczi utcai (dombóvári 

2362/2 hrsz. alatt felvett) egyházi temető ravatalozójához előtető megépítéséhez 

kapcsolódóan. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 

megkötésére.  

 

Határidő: 2022. december 15. – a támogatási szerződés aláírására 

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
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A 2022. évben a Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár részére 

nyújtott civil támogatás felhasználási céljának módosítása 

 

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

foglaltak szerint nyújtott vissza nem térítendő támogatást a helyi civil szervezeteknek. 

 

A Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár elnöke kérte a 

hozzájárulást ahhoz, hogy a támogatást részben a pályázatában és a támogatási 

szerződésben megjelölttől eltérő célra használhassa fel az Egyesület. A támogatást a 

2022-es év folyamán megvalósított „Óvodás rendezvények” megvalósítására szeretné 

felhasználni. 

 

VII. Határozati javaslat 

a Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár részére a 2022. évi 

civil keretből nyújtott önkormányzati támogatás felhasználási céljának 

módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 

Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár a 2022. évi civil 

keretből nyújtott támogatást a „Dom-Bor-Feszt” elnevezésű program helyett 

óvodásoknak szóló rendezvények megvalósítására használja fel. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 

módosításának aláírására. 

 

Határidő: 2022. december 15. – a támogatási szerződés módosítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 


