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Beszámoló a 2022. december 6-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

196/2022. (X. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. november 30. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat:  

A Dombóvári Illyés Gyula Tehetséggondozó Program támogatásáról szóló 

együttműködési megállapodás módosításának aláírása. 

Végrehajtás: 

A megállapodást valamennyi fél aláírta. 

 

203/2022. (X. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. november 30. 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat:  

A tüskei városrészben található dombóvári 4833 hrsz.-ú közterületi ingatlan két 

részének értékesítése érdekében a telekalakítási eljárás megindítása. 

Végrehajtás: 

A telekalakítási eljárás megindításához szükséges telekalakítási vázrajzot 

megrendeltem, az eljárás megkezdődött. 

 

204/2022. (X. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. november 30. 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat:  

A Dombóvár, Hóvirág utca 1. alatti ingatlan egy részének értékesítése érdekében a 

telekalakítási eljárás megindítása. 

Végrehajtás: 

A telekalakítási eljárás megindításához szükséges telekalakítási vázrajzot 

megrendeltem, az eljárás megkezdődött. 
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A POLGÁRMESTER ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT 

DÖNTÉSEI 

(2022. november) 

 

 

Szociális ügyekben 
 

Települési támogatás:          

                          

 

- Rendkívüli élethelyzetre/természetbeni megállapítás  - 

Elutasítás        - 

- Rendkívüli élethelyzetre/ pénzbeli megállapítás   10 

Elutasítás        - 

- Gyermek születésének támogatása    - 

- Temetési segély       4 

- Lakásfenntartás támogatás      3 

- Eü. prevenciót és rehabilitációt szolgáló gyógyúszás  - 

- Eü. prevenciót szolgáló védőoltások költs. megtérítése  - 

költségeinek támogatása 

- Iskolakezdési támogatás      - 

- Utazási támogatás       1 

- Krízishelyzeti támogatás      - 

- Adósságkezelési szolgáltatás     - 

- Utazási támogatás (bérlet)      7 

- 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 

 

 

Showqi Hageb villamos tervező kérésére a Dombóvár, Bajcsy-Zs. u. 37., a VI. u. 14. 

és a Kapos soron található 6410/126 hrsz.-ú ingatlanok villamos energiával való 

ellátásának munkálataihoz kapott hozzájárulást az 1336/8 hrsz.-on kivett járda, a 

6410/128 hrsz-on kivett közút és a 3047 hrsz-on kivett közterület megnevezésű 

ingatlanok 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: - 

 

 

 

 

 



 

 

 5  

A JEGYZŐ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEI 

(2022. november) 

 

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

(2022. november) 

 

 

Humán Bizottság 

 

A 78/2022. (XI. 29.) humán bizottsági határozatával a Tinódi Művelődési Ház 

módosított használati szabályzatának jóváhagyásáról döntött. 

 

A 79/2022. (XI. 29.) humán bizottsági határozatával a Dombóvári Szivárvány Óvoda 

és Bölcsőde 2022/2023. nevelési évre vonatkozó munkatervéről döntött. 

 

A 80/2022. (XI. 29.) humán bizottsági határozatával a Dombóvári Szivárvány Óvoda 

és Bölcsőde felülvizsgált házirendjének, szervezeti és működési szabályzatának és 

honvédelmi intézkedési tervének jóváhagyásáról döntött. 

 

A 90/2022. (XI. 29.) humán bizottsági határozatával a Bursa Hungarica 

Önkormányzati Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójára beérkezett, 

formailag hiányos pályázat érvénytelenítéséről döntött. 

 

A 91/2022. (XI. 29.) humán bizottsági határozatával a Bursa Hungarica 

Önkormányzati Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójára beérkezett 

érvényes pályázatok elbírálásáról döntött. 

 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 

A 132/2022. (XI. 29.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozatával a 

„munkáskertek” haszonbérbe adási feltételeiről döntött. 

 

A 133/2022. (XI. 29.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozatával az 

önkormányzati tulajdonú dombóvári 0347 hrsz.-ú termőföld hasznosításáról 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 elfogadja a polgármester 

beszámolóját a lejárt végrehajtási határidejű 196/2022. (X. 28.), 203/2022. (X. 28.), 

204/2022. (X. 28.) Kt. határozatok, valamint az átruházott hatáskörben 2022 

novemberében 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. december 

1-jén 1 nap szabadságot vettem igénybe. 

 

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

szabadságból 2022. december 2. napjáig összesen 45 nap szabadságot vettem igénybe. 

 

 

Tájékoztatás a közétkeztetés igénybevételére ösztönző program eredményességéről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 105/2022. (V. 31.) Kt. 

határozatával – képviselői kezdeményezés alapján – döntött arról, hogy a dombóvári 

középiskolákban a helyes és egészséges táplálkozás érdekében a közétkeztetés 

igénybevételére ösztönző programot kíván indítani 2022. október 1-jétől. 

 

A képviselő-testület felkérte az Eatrend Kft.-t, hogy a dombóvári középiskolák – a 

középiskolai intézményvezetők és a középiskolákban működő diákönkormányzatok – 

bevonásával készítsen felmérést az étkezési szokásokról, és tegyen javaslatot a 

középiskolai közétkeztetés igénybevételére ösztönző program tartalmára. 

 

A képviselő-testület 2022. szeptember 30. napján tartott ülésén az Eatrend Kft. 

bemutatta az általa elkészített ösztönző program anyagát, melyben szerepelt, hogy a 

cég a dombóvári középiskolákban kóstolónapok tartásával igyekszik megnyerni a 

gyermekeket a közétkeztetés igénybevételére. 

 

A kóstolónapokat nagy érdeklődés övezte, a tanulók a feltálalt ételekre jó minősítést 

adtak – melyet a mellékletek igazolnak –, ennek ellenére az igénybe vevők száma 

csak egy fővel emelkedett a Tolna Megyei SZC Apáczai Csere János Technikum és 

Kollégiumban. 
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Döntést igénylő, kisebb jelentőségű ügyek 

 
Saját erő biztosítása az EFOP 3.9.2-16-2017-00047 pályázat megvalósításához a 

Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézményt terhelő visszafizetési 

kötelezettség teljesítéséhez 
 

Dombóvár Város Önkormányzata, mint kedvezményezett 2018. január 18-án kötött 

támogatási szerződést kötött az Emberi Erőforrások Minisztériumával a Humán 

kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban című, EFOP 3.9.2-16-2017-00047 

azonosító számú projektre, 249.825.095 Ft támogatási összeggel. A projektben 

konzorciumi tagként Döbrököz, Szakcs, Várong és Lápafő községek önkormányzatai, 

valamint a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény vett részt. 

 

A konstrukció legfőbb célja a területi különbségek és különösen a településméretből 

adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken 

alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi 

közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, 

a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi 

tudástőke gyarapítása érdekében. 

 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében a projektben a 

Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény (mint konzorcium tag) a részére 

megítélt 12.181.398 Ft támogatás zökkenőmentes felhasználásához 2018. február 1-

jén 7.880.400 Ft, 2019. augusztus 28-án 3.860.081 Ft – együtt összesen 11.740.481 Ft 

– előleget kapott. 

 

A támogató 2022. október 18-án fizetési felszólítást küldött a Dombóvári ESZI 

részére a pályázat során el nem számolt 1.772.892 Ft előleg 30 napon belüli 

visszafizetése érdekében. A konzorciumvezető Dombóvár Város Önkormányzata 

tájékoztatta a Miniszterelnökség Emberi Erőforrás Fejlesztési Programok 

Végrehajtásért Felelős Helyettes Államtitkárság Pénzügyi Osztályát, hogy a döntés 

meghozatalára a Dombóvári Szociális és Gyerekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Tanácsa jogosult, melynek soron következő ülése december közepén kerül 

megtartásra.  

 

A projekt teljes támogatási összegének 66%-a – 166.346.412 Ft – rendezvényekre 

került betervezésre, ez a Dombóvári ESZI esetében 8.021.320 Ft-ot tett ki. Az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma a benyújtott költségvetést jóváhagyta. A rendezvények a 

Ferling Kft. szervezésében kerültek lebonyolításra minden konzorciumi partnert 

illetően 2018 októbere és 2019 decembere közötti időszakban. Ezek jelentős része az 

óvódákban, az általános és középiskolákban került megtartásra, kisebb részük a 

Dombóvári ESZI, valamint az önkormányzatok dolgozóit érintette. Ez utóbbi 

rendezvények közül a hálózatosodás, a szakmai, illetve a vezetői szupervízió témakör 

24 rendezvényének számláit az EMMI a 2019. decemberében benyújtott 8., továbbá a 

2020. januárban beadott 9. kifizetési igénylés során elutasította, annak 2.310.130 Ft 

összegét nem hagyta jóvá azzal az indoklással, hogy „jelen konstrukció keretében a 
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„szupervizíó tevékenység” és a „hálózatosodási konferencia tevékenység” szakmailag 

nem támogatott, valamint az ezzel kapcsolatos költségek nem számolhatók el, ezért a 

kapcsolódó számlák elutasításra kerülnek”. Kérték, hogy más tematikájú, szakmai 

jellegű programot tervezzünk, és annak megfelelően módosítsuk a költségvetést. A 8. 

elszámolási kérelem hiánypótlási felszólítását 2020. 07. 31-én küldte az EMMI, 

miközben a projekt fizikai befejezésének határideje 2020. 05. 30. volt; ekkor már sem 

idő, sem költségkeret nem állt rendelkezésre új szakmai rendezvények megtartására. 

Az időközi kifizetési kérelem részbeni jóváhagyására az Önkormányzat kifogást 

nyújtott be, mely a fenti indokokkal elutasításra került minden konzorciális partnert 

illetően.  

 

Ugyanezen folyamat játszódott le a 9. kifizetési kérelem során is, melynek 

következtében a konzorciumvezető dombóvári önkormányzat kifogása szintén 

elutasításra került a Dombóvári ESZI rendezvényeit illetően. A két elszámolási 

kérelemben elutasított „szupervíziós” és „hálózatosodási” rendezvényekkel 

összefüggő számlák 79 %-a a Dombóvári ESZI költségvetését érintette, 

összegszerűen 1.833.880 Ft-tal.  

 

A rendezvényekre vonatkozó 10%-os előleg elszámolását egy korábbi kifizetési 

kérelemben a Dombóvári ESZI kivételével jóváhagyta az EMMI, ezt azonban a 2021. 

novemberében megtartott helyszíni ellenőrzés alatt – haladéktalanul – vissza kellett 

fizetni. Tévedésből utalásra került a Dombóvári ESZI-re vonatkozó – ugyan 

elszámolásra jóvá nem hagyott – 183.388 Ft összegű előleg is. 

 

A projekt záró elszámolásának jóváhagyását követően a Dombóvári ESZI 

támogatásának adatai az alábbiak szerinti alakulnak (Ft-ban): 

 

támogatási költségkeret: 12.181.398 

kifizetett, elfogadott elszámoló bizonylatokkal elszámolt teljes 

elszámolható költség: 

10.012.692 

maradvány: 2.168.706 

  

kiutalt előleg: 11.740.481 

elszámolt előleg: 9.784.201 

el nem számolt előleg: 1.956.280 

utalás tévedésből: 183.388 

visszautalandó fizetési felszólítás szerint: 1.772.892 

 

pályázati számla egyenlege: 66.708 

forráshiány:   1.706.184 

+ késedelmi kamat: november 17-től napi 126 Ft (december 17-ig 30x126 Ft = 3.780 Ft) 

 

Miután a pályázat befejeződött, az előlegként kapott összeg elköltésre került a projekt 

megvalósítására, így az elszámolni nem engedélyezett tételekből származó, és így 

elszámolással le nem fedhető előleg visszafizetéséhez a Dombóvári Szociális és 
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Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának jóváhagyása, 

valamint Dombóvár Város Önkormányzatnak Képviselő-testületének pénzügyi 

hozzájárulást biztosító döntése is szükséges, miután sem a Társulásnak, sem az 

Intézménynek nincs saját bevétele. 

 

A többi konzorciumi résztvevő elutasított számlái miatti kiadásokat nagyságrendileg 

„fedezte” az átalányalapú egységköltségként elszámolható általános (rezsi) költség 

összege, így azok esetében nincs szükség közvetlenül utólagos saját erő biztosítására. 

 

II. Határozati javaslat 

saját erő biztosításáról az EFOP 3.9.2-16-2017-00047 azonosító számú, a 

„Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban” elnevezésű projekt 

lebonyolításához kapcsolódóan 

 

Dombóvár Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete a „Humán kapacitások 

fejlesztése a Dombóvári járásban” elnevezésű, EFOP-3.9.2-16-2017-00047 azonosító 

számú projekttel kapcsolatban a következőkről rendelkezik: 

 

1. A Képviselő-testület az EFOP-3.9.2-16-2017-00047 azonosító számú, a „Humán 

kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban” elnevezésű projekt 

megvalósításához összesen 1.706.184 Ft, valamint a 2022. november 17-től a 

visszafizetésig számított napi 126 Ft késedelmi kamatot tartalmazó saját erő 

biztosítását vállalja az önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére, mely teljes 

összegben a konzorciumi partner Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató 

Intézményt terhelő pályázati kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódik az el nem 

számolható támogatási előleg visszafizetése érdekében. A Képviselő-testület a 

Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény által visszafizetendő 

összeget – mint saját erőt – a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulásnak átadott intézményfinanszírozás részeként bocsátja 

az Intézmény rendelkezésére. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok és 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2022. december 20. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 
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A Dombóvári Szivárvány Óvoda óvodavezetője tekintetében a vezetői pótlék 

összegének felülvizsgálata 

 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2020. július 1-jétől hatályos 16. § (5a) 

bekezdése a nevelési-oktatási, valamint a többcélú köznevelési intézmény 

intézményvezetőjét a gyermek- és tanulólétszámtól függő mértékű pótlék mértékéről 

rendelkezik. A szabály szerint a pótlékot egyfelől a köznevelési törvény (Nkt.) 8. 

mellékletében meghatározott pótlék mértékét figyelembe véve kell megállapítani, 

másfelől annak alapja a pótlékalap. A végrehajtási rendeletben szereplő azon 

rendelkezés, miszerint „az Nkt. 8. mellékletében meghatározott pótlék mértékét 

figyelembe véve” kell megállapítani a vezetők pótlékát, azt jelenti, hogy a vezetői 

pótlékot a két jogszabályhely – a köznevelési törvény, illetve a 326/2013. Korm. 

rendelet 16. § (5a) – együttes figyelembevételével kell meghatározni. 

 

A nevelési-oktatási, valamint a többcélú köznevelési intézmény intézményvezetőjét 

az Nkt. 8. mellékletében meghatározott pótlék mértékét figyelembe véve az 

intézmény – tárgyévet megelőző tanév, nevelési év – október 1-jei gyermek- és 

tanulólétszáma alapján 

a) legalább ezeregy fő esetén a pótlékalap százhetven százaléka, 

b) nyolcszázegy és ezer fő között a pótlékalap százhatvan százaléka, 

c) hatszázegy és nyolcszáz fő között a pótlékalap százötven százaléka, 

d) négyszázegy és hatszáz fő között a pótlékalap százharminc százaléka, 

e) kétszázötvenegy és négyszáz fő között a pótlékalap száztíz százaléka, 

f) százötvenegy és kétszázötven fő között a pótlékalap nyolcvan százaléka, 

g) legfeljebb százötven fő esetén a pótlékalap legalább hatvan százaléka 

mértékű pótlék illeti meg. 

  

A két szabályt egymásra tekintettel úgy kell alkalmazni, hogy az Nkt.-ban lévő %-os 

összeget kell kiegészíteni a Korm. rendeletben meghatározott %-os összegre. 

 

A vezetői pótlék összegét az október 1-jei gyermeklétszám függvényében tehát évente 

felül kell vizsgálni.  

 

A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde esetében a 2022. október 1-jei 

összlétszám (a három tagóvodával együtt) 403, vagyis meghaladja a 400 főt, ezért a 

vezetői pótlék mértéke az óvodavezető esetében az augusztusban megállapítotthoz 

képest változatlan, azaz 130%. 

 

III. Határozati javaslat 

a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde óvodavezetője tekintetében a vezetői 

pótlék összegének felülvizsgálatáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 8. melléklete, valamint 
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326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (5a) bekezdése alapján a Dombóvári 

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde óvodavezetőjének, Müller Ágnes Zsuzsannának a 

vezetői pótléka 2023. január 1-jétől változatlanul az Nkt. szerinti illetményalap 130%-

a, amely a gyermeklétszám függvényében a 2023. év végén felülvizsgálatra kerül a 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (5a) bekezdésében meghatározott 

időállapot szerint. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges munkajogi 

dokumentumok aláírására. 
 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

     

 

A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde duális képzőhelyként való működése 

 

A városunkban működő mindkét szakképző intézménynél folynak olyan érettségi 

utáni szakképzések, amelyek esetében a gyakorlati részben közre tud működni a 

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde a duális szakképzési rendszernek 

köszönhetően. Az MMSZ Esterházy Technikumnál ez a kisgyermekgondozó, -nevelő 

képzés, a Tolna Megyei SZC Apáczai Csere János Technikum és Kollégium kapcsán 

pedig az oktatási szakasszisztens (pedagógiai asszisztens szakmairány). A duális 

szakképzésben a diákok elméleti képzését az oktatási intézmények, a gyakorlati 

oktatást külsős partnerek végzik, vagyis a tanulók a hét egy részét nem az iskolában, 

hanem az intézménnyel együttműködő szervezetnél töltik. 

 

A duális képzőhely adókedvezményt vehet igénybe a képzésben részt vevő személyek 

után a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és annak végrehajtásáról szóló 

rendelet által meghatározott mértékben, az adókedvezmény érvényesítése az 

intézmény által fizetendő szociális hozzájárulási adóból történik. A duális 

képzőhelyként való működésnek tehát az anyagi hozadéka is pozitív, emellett pedig a 

humánerőforrás-utánpótlás szempontjából is kedvező lehetőség. A képzésben 

résztvevőkkel az intézménynek szakképzési munkaszerződést kell kötnie a képzés 

idejére. 

 

Mindez indokolja az óvoda alapító okiratának módosítását, a megfelelő kormányzati 

funkciókat fel kell abban tüntetni. 

 

IV. Határozati javaslat 

a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosításáról 

 

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

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde gyakorlati képzésre jogosult (duális) 

képzőhelyként működjön, és gyakorlati oktatást végezzen az 

alaptevékenységeihez kapcsolódó szakmai képzésekben. 
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2. A Képviselő-testület elfogadja a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

alapító okiratának az alaptevékenység kormányzati funkciók szerinti 

megjelölésének kiegészítésére 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 

 

 

A HAMULYÁK Közalapítvány "kényszer-végelszámolás alatt" végelszámolási 

eljárásához kapcsolódóan az iratok megőrzéséről 

 

Az önkormányzati alapítású HAMULYÁK Közalapítvány esetében a Szekszárdi 

Törvényszék kényszer-végelszámolási eljárást rendelt el, a döntés 2022. július 9-től 

jogerős. A kijelölt végelszámoló a sződligeti székhelyű INTENDÁNS Kft. lett, amely 

a szükséges információkat megkapta az eljárás lebonyolításához. Egyúttal kérte, hogy 

az alapító a közalapítványi iratok megőrzése kapcsán is nyilatkozzon. A rendelkezésre 

álló iratok a Városházán találhatók meg, átadásuk más részére nem indokolt. 

 

V. Határozati javaslat 

a HAMULYÁK Közalapítvány "kényszer-végelszámolás alatt" végelszámolási 

eljárásához kapcsolódóan az iratok megőrzéséről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a HAMULYÁK 

Közalapítvány rendelkezésre álló iratainak megőrzését vállalja a dombóvári 

önkormányzat székhelyét képező Dombóvár, Szabadság utca 18. alatti Városházán a 

közalapítvány bírósági nyilvántartásból való törlését követően. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a végelszámoló tájékoztatására. 
 

Határidő: 2022. december 31.  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
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Saját erő biztosítása a TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 azonosító számú, Dombóvár, 

Szabadság utca 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása pályázathoz 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának a TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 azonosító 

számú, a Dombóvár, Szabadság utca 2. szám alatti orvosi rendelő felújítását célzó 

projektje kapcsán lefolytatásra került közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás 

keretében a műszaki ellenőri szolgáltatás beszerzése. A nyertes ajánlattevő ajánlata 

mindösszesen bruttó 4.318.000,- Ft. A pályázati felhívás műszaki ellenőrzésre 

vonatkozó belső korlátja miatt a teljes költségből 3.078.000,- Ft nem elszámolható 

költségként jelentkezik, melyre többlettámogatás sem igényelhető. Az összeget a 

kedvezményezettnek saját erő formájában szükséges biztosítania a pályázat teljes 

körű megvalósításához. 

 

VI. Határozati javaslat 

saját erő biztosításáról a Dombóvár, Szabadság utca 2. szám alatti orvosi rendelő 

felújítását célzó projekt lebonyolításához kapcsolódóan 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-15-TL1-2020-

00028 azonosító számú, a „Dombóvár, Szabadság utca 2. szám alatti orvosi rendelő 

felújítása” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében vállalja bruttó 3.078.000,- Ft 

összegű saját erő biztosítását az önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok és 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős:  Pénzügyi Iroda 

    Polgármesteri Iroda 
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A 2022. évben a Dombóvári Lövész Egyesület részére nyújtott sporttámogatás 

felhasználási céljának módosítása 

 

A képviselő-testület a 2022. évi sporttámogatási keretből a 39/2022. (III. 7.) Kt. 

határozatában foglaltak szerint nyújtott vissza nem térítendő támogatást a helyi 

sportszervezeteknek. 

 

A Dombóvári Lövész Egyesület elnöke kérte a testület hozzájárulását ahhoz, hogy a 

támogatást a támogatási szerződésben megjelölttől eltérő célra használhassa fel az 

Egyesület. A támogatást egy laptop és egy nyomtató vásárlására szeretnék fordítani az 

adminisztrációs feladatok ellátása, tagnyilvántartások, versenyengedélyek, 

fegyverügyintézések, átigazolások, nevezések, helyi versenyek lebonyolításának 

egyszerűsítése céljából. 

 

VII. Határozati javaslat 

a Dombóvári Lövész Egyesület részére a 2022. évi sporttámogatási keretből 

nyújtott önkormányzati támogatás felhasználási céljának módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 

Dombóvári Lövész Egyesület a 2022. évi sporttámogatási keretből nyújtott 

támogatást egy laptop és egy nyomtató vásárlására használja fel. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 

módosításának aláírására. 

 

Határidő: 2022. december 31. – a támogatási szerződés módosítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 
 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 


