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Beszámoló a 2023. január 23-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., 2022. december 31. 

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 

2023. 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., 2022. december 31. 

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 megtörténtek, a szerződés tervezete elkészült, de további 

egyeztetésekre lesz szükség. A szándékolt víziközmű-vagyonátadásra tekintettel a 

végrehajtási határidőt kérem 2023. december 31. napjában meghatározni és az 

átadástól függően a határozatot visszavonni. 

 

198/2018. (V. 17.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. október 31. – sövény 

telepítésére 

Hosszabbítva: 2020. április 30., 2020. szeptember 30., 2021. október 30., 2022. 

december 31. 

Végrehajtásért felelős: Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft., 

Városüzemeltetési Iroda 

Feladat: 

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. által a Horvay utcai 

köztemető Őrház utcai bejáratától mintegy 120 méter hosszúságban 1,2 m-es tőtávval 

Smaragd tuja sövény telepítése a 2018. évi eredménye terhére. 

Végrehajtás: 

A tuja sövény telepítése megtörtént. 
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217/2019. (VI. 27.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2019. augusztus 31. – a 

beszerzési eljárás lefolytatására 

Hosszabbítva: 2019. október 15., 2020. május 31., 2020. december 31., 2021. 

december 31., 2022. december 31. 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat:  

A Gesztenyefa utca csapadékvíz-elvezetésének helyreállításához és a Buzánszky Jenő 

utca csapadékvíz-elvezetésének helyes kialakításához szükséges, a kivitelező 

kiválasztására irányuló beszerzési eljárás lefolytatása. 

Végrehajtás: 

A Fő utcát érintő csapadékvíz-rekonstrukció megvalósulása miatt javaslom a határidő 

2023. december 31-ig történő meghosszabbítását. 

 

367/2019. (XI. 29.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2020. március 31. – a 

döntési javaslatok képviselő-testület elé terjesztésére 

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

december 31. 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat:  

A város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 2/2006. (II. 20.) 

önkormányzati rendelet, a településkép védelméről szóló 37/2018. (XII. 20.) 

önkormányzati rendelet, valamint a településfejlesztéssel, településrendezéssel és 

településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 

szóló 44/2017. (VIII. 2.) önkormányzati rendelet átfogó felülvizsgálata érdekében az 

ezzel összefüggő rendelettervezetek és egyéb döntési javaslatok képviselő-testület elé 

terjesztése. 

Végrehajtás: 

A településképi rendelet felülvizsgálata 2021-ben megtörtént, a HÉSZ esetében a 

teljes megújítás szükséges a jogszabályváltozásokra tekintettel, ami jelentős kiadással 

is jár. A partnerségi rendelet módosítására az új, online, helyi partnerek számára 

korlátozás nélkül elérhető egyeztető felület (E-TÉR) működésének tapasztalatai 

alapján kerülhet sor 2023. nyarán. A határidő meghosszabbítását javaslom 2023. 

szeptember 30-ig. 

 

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., 2022. december 31. 

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 2026. október 15-ig érvényes építési engedéllyel rendelkezik. 

Novemberben a testület kiemelt, a közeljövőben megvalósítandó feladatnak 
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minősítette a Pannónia út 7. szám alatti lakóépület felújítását, lehetőség szerint külső 

források bevonásával. Mindezekre tekintettel kérem a határidőt 2023. december 31-ig 

meghosszabbítani. 

 

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  

Hosszabbítva: 2022. december 31. 

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: 

A képviselő-testület a végleges Fenntartható Városfejlesztési Stratégiát a 174/2022. 

(IX. 30.) Kt. határozattal fogadta el, és a „Fenntartható városfejlesztési stratégiák 

támogatása” című felhívásra a támogatási kérelemmel együtt benyújtásra került az 

illetékes irányító hatósághoz. A támogatói döntés alapján az önkormányzat az 

igényelt támogatást elnyerte. 

 

65/2022. (III. 7.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. december 31. – az 

adóellenőrzések lefolytatására 

Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 

Feladat: 

Az idegenforgalmi adóra, valamint az építményadóról szóló önkormányzati rendelet 

szerinti kedvezményt igénybe vevő gunarasi építménytulajdonosokra vonatkozó 

2022. évi adóellenőrzési program végrehajtása, az ellenőrzés során feltárt 

mulasztásokkal kapcsolatos intézkedések megtétele. 

Végrehajtás: 

A Gunarasban életvitelszerűen élők ellenőrzése 2022. június 30. napjáig megtörtént. 

Az adóügyi ügyintézők összesen 212 ingatlant ellenőriztek a tekintetben, hogy a 

benyújtott kérelmeknek megfelelően valóban életvitelszerűen lakik-e az ingatlanban a 

kérelmező, valamint az építményadó tekintetében adóalanynak minősül-e. Az 

ellenőrzés során két esetben került megállapításra a kedvezmény jogosulatlan 

igénybevétele, mindkét esetben az adó megfizetésére kötelező határozat kézbesítése 

megtörtént. Az idegenforgalmi adó tekintetében ellenőrzésre nem került sor, mivel a 

helyi rendeletben előírt nyilvántartás nem felelt meg a magasabb szintű jogszabályban 

előírtakkal, illetve a szálláshely jogszabályban meghatározott fogalma módosult, ami 

a helyi rendeletben 2022. decemberi módosítással került átvezetésre. Így 2022-ben az 

ellenőrzés lefolytatására nem volt mód, 2023-ban lehet az ellenőrzéseket lefolytatni. 
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149/2022. (VI. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. december 31. 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat:  

A Dombóvár, Katona József utca 37. (dombóvári 1414/31 hrsz) alatti Ujvári Kálmán 

Sporttelep telekalakításával kapcsolatos intézkedések megtétele, az ingatlan egy 

részének értékesítésére az adásvételi szerződés megkötése, a hatályos bérleti 

szerződések megszüntetése, a Magyar Államot megillető elővásárlási jog 

gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat beszerzése. 

Végrehajtás: 

Mivel a településrendezési eszközök 2021. és 2022. évben kezdeményezett 

módosítása még nem zárult le, a telekalakítási eljárás nem indítható el. Kérem a 

határidő meghosszabbítását 2023. március 31-ig. 

 

181/2022. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. december 31. 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat:  

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével és a dombóvári 

szennyvíztelepre történő beszállításával, valamint ártalommentes elhelyezésével 

összefüggő közszolgáltatási szerződés módosításának aláírása a szerződés 

időtartamának meghosszabbítása érdekében. 

Végrehajtás: 

A szerződésmódosítás aláírása megtörtént. 

 

190/2022. (IX. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. december 31. 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat:  

Telekalakítási eljárás lefolytatása a dombóvári 5337/234 hrsz-ú ingatlannal 

kapcsolatban, egyes részeinek értékesítésére adásvételi szerződés megkötése a Sellő 

utcai érintett ingatlantulajdonosokkal. 

Végrehajtás: 

Mivel a településrendezési eszközök 2021. és 2022. évben kezdeményezett 

módosítása még nem zárult le, a telekalakítási eljárás nem indítható el. Kérem a 

határidő meghosszabbítását 2023. március 31-ig. 

 

195/2022. (X. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. december 31. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat:  

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának 

aláírása. 

Végrehajtás: 

Az aláírás megtörtént, a Társulás munkaszervezetéhez elküldésre került. 

 

197/2022. (X. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. december 31. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat:  
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A dombóvári nemzetiségi önkormányzatokkal fennálló együttműködési 

megállapodások módosításának aláírása. 

Végrehajtás: 

Az aláírások megtörténtek. 

 

198/2022. (X. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. december 31. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat:  

A „Dr. BÁTORI” Bt. által végzett iskolaorvosi tevékenység 2023. január 1-jétől való 

megszüntetésével összefüggésben a szükséges szerződéses jognyilatkozatok 

megtétele, a Dr. Keller Tamás Gyermekgyógyászati Bt.-vel a feladatellátási szerződés 

aláírása. 

Végrehajtás: 

A szükséges szerződéskötésekre sor került, az érintett egészségügyi szolgáltatók 

engedélyét módosította a népegészségügyi szerv. 

 

199/2022. (X. 28.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: 2022. december 15. 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat:  

Az adásvételi szerződés megkötése a Dombóvári Kutyás Egyesület által használt és a 

dombóvári 0328/1 hrsz-ú ingatlan telekalakításával létrejövő 0328/27 hrsz.-ú ingatlan 

értékesítésére. 

Végrehajtás: 

Az ingatlan művelési ágának módosítása iránti eljárás folyamatban van, az adásvételi 

szerződés csak a művelési ág változásának bejegyzése után köthető meg. Kérem a 

határidő meghosszabbítását 2023. március 31-ig. 

 

206/2022. (XI. 30.) számú határozat: Végrehajtási határidő: 2022. december 15. 

Felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat:  

A szolgáltató Tárnok-Trans Kft. értesítése az autóbusszal végzett menetrend szerinti 

helyi személyszállítás 2021. évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról. 

Végrehajtás:  

A szolgáltató értesítése megtörtént. 

 

208/2022. (XI. 30.) számú határozat: Végrehajtási határidő: 2022. december 15. 

Felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat:  

A Viharmadár Önkéntes Mentő Egyesület részére a civil keretből nyújtott támogatás 

felhasználására kötött támogatási szerződés módosításának aláírása. 

Végrehajtás:  

A szerződésmódosítás aláírása megtörtént. 

 

209/2022. (XI. 30.) számú határozat: Végrehajtási határidő: 2022. november 30. 

Felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat:  
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„A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumokban élők társadalmi integrációjának helyi 

szintű komplex programja” elnevezésű, TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 azonosító 

számú projektben a saját forrás módosításával összefüggésben a szükséges 

jognyilatkozatok megtétele és a projektben érintettek tájékoztatása. 

Végrehajtás:  

Az érintettek tájékoztatása megtörtént. 

 

210/2022. (XI. 30.) számú határozat: Végrehajtási határidő: 2022. december 5. 

Felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat:  

A településrendezési eszközök teljes eljárásban egyeztetett módosításaival 

összefüggésben a város beépítésre szánt területe bővítésének igazolásáról a szükséges 

tájékoztatások megtétele. 

Végrehajtás:  

A szükséges tájékoztatások megtörténtek. 

 

211/2022. (XI. 30.) számú határozat: Végrehajtási határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat:  

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal alapító okirata módosításának aláírása és 

intézkedés a törzskönyvi nyilvántartásba való változásbejelentés iránt. 

Végrehajtás:  

Az aláírás megtörtént. 

 

212/2022. (XI. 30.) számú határozat: Végrehajtási határidő: 2022. december 15. 

Felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat:  

Támogatási szerződés megkötése a Dombóvári Római Katolikus Plébániával a 

Rákóczi utcai egyházi temető ravatalozója előtetőjének megépítéséhez kapcsolódóan. 

Végrehajtás:  

A szerződéskötés és a támogatás átutalása december folyamán megtörtént. 

 

213/2022. (XI. 30.) számú határozat: Végrehajtási határidő: 2022. december 15. 

Felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat:  

A Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár részére a civil 

keretből nyújtott támogatás felhasználására kötött támogatási szerződés 

módosításának aláírása. 

Végrehajtás:  

A szerződésmódosítás aláírása megtörtént. 

 

215/2022. (XI. 30.) számú határozat: Végrehajtási határidő: 2022. december 16. 

Felelős: Jegyző 

Feladat:  
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A Dombó-Land Térségfejlesztő Kft. ügyvezetője megbízási szerződése 

módosításának aláírása és a változás bejelentése a Szekszárdi Törvényszék 

Cégbírósága felé. 

Végrehajtás:  

Az ügyvezető megbízási szerződésének aláírása és a Szekszárdi Törvényszék felé a 

változásbejelentés megtörtént. 

 

216/2022. (XI. 30.) számú határozat: Végrehajtási határidő: 2022. december 16. 

Felelős: Jegyző 

Feladat:  

A Tinódi Ház Nonprofit Kft. ügyvezetője megbízási szerződése módosításának 

aláírása és a változás bejelentése a Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága felé. 

Végrehajtás:  

Az ügyvezető megbízási szerződésének aláírása és a Szekszárdi Törvényszék felé a 

változásbejelentés megtörtént. 

 

217/2022. (XI. 30.) számú határozat: Végrehajtási határidő: 2022. december 9. 

Felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat:  

A 2023. évifolyószámlahitel igénybevételére a hitelkérelem benyújtása. 

Végrehajtás:  

A hitelkérelem benyújtása megtörtént. 

 

218/2022. (XI. 30.) számú határozat: Végrehajtási határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat:  

Az Eatrend Kft.-vel a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó ételkészítési, illetve 

konyhaüzemeltetési szolgáltatások nyújtására létrejött vállalkozási szerződés 

módosításának aláírása. 

Végrehajtás:  

A szerződésmódosítás aláírása megtörtént. 

 

221/2022. (XI. 30.) számú határozat: Végrehajtási határidő: 2022. november 15. 

Felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat:  

A felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Program közzététele. 

Végrehajtás:  

A felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Program elérhető a honlapon. 

 

225/2022. (XI. 30.) számú határozat: Végrehajtási határidő: 2022. december 15. 

Felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat:  

Dombóvár 2021. évi környezeti állapotának értékeléséről szóló tájékoztató 

közzététele 

Végrehajtás: 

A tájékoztató közzététele megtörtént. 
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226/2022. (XII. 16.) számú határozat: Végrehajtási határidő: azonnal 

Felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat:  

A víziközmű-szolgáltatások 2022-2036. évekre vonatkozó módosított gördülő 

fejlesztési tervének jóváhagyása érdekében szükséges nyilatkozatok megtétele. 

Végrehajtás: 

A szükséges jognyilatkozatok megküldésre kerültek. 

 

227/2022. (XII. 16.) számú határozat: Végrehajtási határidő: 2022. december 20. 

Felelős: Városüzemeltetési Iroda, Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.  

Feladat:  

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 2023. évi folytatásához az önerő 

biztosításáról a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása, valamint 

a közfoglalkoztatási programok támogatása iránti kérelem benyújtása. 

Végrehajtás:  

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása megtörtént, a cég a 

támogatási igény iránti kérelmet benyújtotta. 

 

 

 

230/2022. (XII. 16.) számú határozat: Végrehajtási határidő: 2022. december 20. 

Felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat:  

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00047 azonosító számú, a „Humán kapacitások fejlesztése a 

Dombóvári járásban” elnevezésű projektet érintően az önerő biztosításával 

összefüggésben a szükséges nyilatkozatok és intézkedések megtétele. 

Végrehajtás:  

A szükséges nyilatkozatokat és intézkedéseket megtettem. 

 

231/2022. (XII. 16.) számú határozat: Végrehajtási határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat:  

A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde óvodavezetője vezetői pótléka 

felülvizsgálatával összefüggő munkajogi dokumentumok aláírása. 

Végrehajtás:  

A kinevezés módosítása megtörtént a vezetői megbízás tekintetében. 

 

232/2022. (XII. 16.) számú határozat: Végrehajtási határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat:  

A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapító okirata módosításának aláírása, 

intézkedés a törzskönyvi nyilvántartásba való változás-bejelentés iránt. 

Végrehajtás:  

A módosító okirat aláírása megtörtént. 
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233/2022. (XII. 16.) számú határozat: Végrehajtási határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat:  

A végelszámoló tájékoztatása a HAMULYÁK Közalapítvány rendelkezésre álló 

iratainak megőrzési helyéről. 

Végrehajtás:  

A végelszámoló tájékoztatása megtörtént. 

 

234/2022. (XII. 16.) számú határozat: Végrehajtási határidő: azonnal 

Felelős: Pénzügyi Iroda, Polgármesteri Iroda 

Feladat:  

A TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 azonosító számú, a „Dombóvár, Szabadság utca 2. 

szám alatti orvosi rendelő felújítása” elnevezésű projekt megvalósításához az önerő 

biztosításával összefüggésben szükséges nyilatkozatok és intézkedések megtétele. 

Végrehajtás:  

A szükséges nyilatkozatokat és intézkedéseket megtettem. 

 

235/2022. (XII. 16.) számú határozat: Végrehajtási határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat:  

A Dombóvári Lövész Egyesület részére a sportkeretből nyújtott támogatás 

felhasználására kötött támogatási szerződés módosításának aláírása. 

Végrehajtás:  

A szerződésmódosítás aláírása megtörtént. 

 

237/2022. (XII. 16.) számú határozat: Végrehajtási határidő: 2023. január 15. 

Felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat:  

Az Ujvári Kálmán Sporttelep használatára és működtetésére irányuló, a Dombóvári 

Focisuli Egyesülettel kötött szerződés módosításának aláírása. 

Végrehajtás:  

A szerződésmódosítás aláírása megtörtént. 

 

238/2022. (XII. 16.) számú határozat: Végrehajtási határidő: 2023. január 15. 

Felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat:  

A támogatott sportszervezetekkel a támogatási szerződés megkötése a 

sporttámogatási előleg kifizetésére. 

Végrehajtás:  

A szerződések aláírása megtörtént. 

 

239/2022. (XII. 16.) számú határozat: Végrehajtási határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat:  

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött kölcsönszerződés 

módosításának aláírása. 
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Végrehajtás:  

A szerződésmódosítás aláírása megtörtént. 

 

240/2022. (XII. 16.) számú határozat: Végrehajtási határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat:  

A Dombó-Land Kft.-vel kötött kölcsönszerződés módosításának aláírása. 

Végrehajtás:  

A szerződésmódosítás aláírása megtörtént. 

 

242/2022. (XII. 16.) számú határozat: Végrehajtási határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat:  

Az önkormányzat 2023. évi munkatervének közzététele a honlapon. 

Végrehajtás:  

A munkaterv elérhető a honlapon. 

 

244/2022. (XII. 16.) számú határozat: Végrehajtási határidő: azonnal 

Felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat:  

A 2023. évi rendezvénynaptár közzététele. 

Végrehajtás:  

A rendezvénynaptár a honlapon elérhető. 

 

245/2022. (XII. 16.) számú határozat: Végrehajtási határidő: azonnal 

Felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat:  

A Magyar Posta Zrt. tájékoztatása a képviselő-testület Dombóvár, Fő utca 47. szám 

alatti postai szolgáltatóhely újranyitásával összefüggő döntéséről. 

Végrehajtás:  

A Magyar Posta Zrt. tájékoztatása, és az újranyitáshoz szükséges szerződés aláírása 

megtörtént, a Dombóvár, Fő utca 47. szám alatti postai szolgáltatóhely 2023. január 2. 

napján kinyitott. 

 

246/2022. (XII. 16.) számú határozat: Végrehajtási határidő: a döntést követő 

három munkanapon belül 

Felelős: Jegyző 

Feladat:  

A „Dombóvár Város Önkormányzata és intézményei részére kommunális és 

közvilágítási célú 2023. évi villamos energiaellátás beszerzése versenyújranyitással” 

tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők tájékoztatása az eljárás eredményéről. 

Végrehajtás:  

Az írásbeli összegezés az ajánlattevők részére kiküldésre került, a szerződés a nyertes 

ajánlattevővel megkötésre került. 
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247/2022. (XII. 16.) számú határozat: Végrehajtási határidő: a döntést követő 

három munkanapon belül 

Felelős: Jegyző 

Feladat:  

A „Dombóvár Város Önkormányzata és intézményei részére 2023. évi földgáz ellátás 

beszerzése versenyújranyitással” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők 

tájékoztatása az eljárás eredményéről. 

Végrehajtás:  

Az írásbeli összegezés az ajánlattevők részére kiküldésre került, a szerződés a nyertes 

ajánlattevővel megkötésre került. 
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A POLGÁRMESTER ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT 

DÖNTÉSEI 

(2022. december) 

 

 

Szociális ügyekben 
 

Települési támogatás:          

                          

 

- Rendkívüli élethelyzetre/természetbeni megállapítás  - 

Elutasítás        - 

- Rendkívüli élethelyzetre/ pénzbeli megállapítás   18 

Elutasítás        - 

- Gyermek születésének támogatása    - 

- Temetési segély       2 

- Lakásfenntartás támogatás      27 

- 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)      - 

- Szennyvízcsatorna rákötés költségeinek támogatása  - 

 

Lakásügyekben: 

 

- Bérlőkijelölés 2 

- Lakásszerződés hosszabbítás 4 

- Szociális bérlakás igény nyilvántartásba vétel 5 

- Eljárás megszüntetése 0 

- Elutasítás 6 
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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 Mikszáth K. u. 34. szám alatti ingatlan villamos 

energiával való ellátásának munkálataihoz kapott hozzájárulást a 921 és 2115 

hrsz.-on kivett közterület megnevezésű ingatlanok kapcsán. 

 

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

locsolási mellékmérő beépítéssel történő áthelyezésének és a Kórház u. 4. 

szám alatti ingatlanon szennyvízátemelő áthelyezésének 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. december) 

 

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

(2022. december) 

 

 

Humán Bizottság 

 

A bizottság nem hozott átruházott hatáskörben döntést. 

 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 

A bizottság nem hozott átruházott hatáskörben döntést. 
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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 198/2018. 

(V. 17.), 327/2021. (XII. 17.), 65/2022. (III. 7.), 181/2022. (IX. 30.), 195/2022. 

(X. 28.), 197/2022. (X. 28.), 198/2022. (X. 28.), 206/2022. (XI. 30.), 208/2022. 

(XI. 30.), 209/2022. (XI. 30.), 210/2022. (XI. 30.), 211/2022. (XI. 30.), 212/2022. 

(XI. 30.), 213/2022. (XI. 30.), 215/2022. (XI. 30.), 216/2022. (XI. 30.), 217/2022. 

(XI. 30.), 218/2022. (XI. 30.), 221/2022. (XI. 30.), 225/2022. (XI. 30.), 226/2022. 

(XII. 16.), 227/2022. (XII. 16.), 230/2022. (XII. 16.), 231/2022. (XII. 16.), 

232/2022. (XII. 16.), 233/2022. (XII. 16.), 234/2022. (XII. 16.), 235/2022. (XII. 

16.), 237/2022. (XII. 16.), 238/2022. (XII. 16.), 239/2022. (XII. 16.), 240/2022. 

(XII. 16.), 242/2022. (XII. 16.), 244/2022. (XII. 16.), 245/2022. (XII. 16.), 

246/2022. (XII. 16.), 247/2022. (XII. 16.) Kt. határozatok, valamint az átruházott 

hatáskörben 2022 decemberében hozott döntésekről. 

 

2. az alábbi lejárt végrehajtási határidejű határozatok végrehajtási határidejét a 

következők szerint meghosszabbítja: 

 

a) 2023. március 31-ig: 149/2022. (VI. 30.), 190/2022. (IX. 30.), 199/2022. (X. 

28.) Kt. határozat, 

b) 2023. szeptember 30-ig: 367/2019. (XI. 29.) Kt. határozat, 

c) 2023. december 31-ig: 133/2017. (III. 30.), 492/2017. (XI. 30.), 217/2019. (VI. 

27.), 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 202. december 1-

jén 1 nap szabadságot vettem igénybe. 

 

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

szabadságot 2022. december 31. napjáig felhasználtam. 

 

A 2023. évben a rendelkezésemre álló 39 nap (idei évi) szabadságból 2023. január 31. 

napjáig egyetlen napot sem vettem igénybe. 
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Döntést igénylő, kisebb jelentőségű ügyek 

 
Együttműködés a Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvodával az 

óvodai ellátást igénylő mászlonyi gyermekek szállításában 

 

A Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvodával, illetve a fenntartójával 

önkormányzatunknak kiváló a kapcsolata, a nyári zárvatartás során önkormányzati 

óvoda fogadja a Szent Erzsébet Katolikus Óvodába járó gyermekeket, valamint a 

leendő új óvodaépülethez az önkormányzat biztosította az építési telket.  

 

Felvételi körzet szempontjából a városkörnyéki puszták egységesen az újdombóvári 

óvodához tartoznak 2016. szeptember 1-jétől (az Erzsébet Óvoda azóta tartozik a 

Pécsi Egyházmegye fenntartásába), míg a Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet 

Katolikus Óvodának nincs kimondott körzethatára, de még járnak oda Mászlonyból is 

gyerekek, akiket a nevelési napokon külön szállítanak oda-vissza kísérő 

biztosításával. Mivel a Százszorszép Tagóvodában is vannak mászlonyi óvodások, 

ezért a Szent Erzsébet Katolikus Óvoda szívességből vállalta az ő szállításukat is, 

viszont az idei nevelési évben már több olyan kisgyermek (3) van, akik a III. utcai 

intézményben részesülnek nevelésben (az Erzsébet Óvodába 2 mászlonyi gyerek jár). 

Erre és a megnövekedett rezsiköltségekre tekintettel az egyházi óvoda kezdeményezte 

az önkormányzat anyagi hozzájárulását a szállítás kapcsán januártól a nyári szünet 

kezdetéig. Szeptembertől az óvodának előreláthatóan nem lesznek mászlonyi 

óvodásai, így szállításról sem fognak gondoskodni, szükség esetén az 

önkormányzatnak kell megoldást találnia. 

 

Az óvodával régóta kapcsolatban álló vállalkozó bruttó 230 Ft-os kilométerenkénti díj 

ellenében végzi a feladatot, a napi futásteljesítmény 60 km. A hathavi költség 60%-át 

indítványozom megtéríteni, ami legfeljebb 1 millió Ft-os kiadást fog jelenteni. 

 

II. Határozati javaslat 

a Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvodával történő 

együttműködésről az óvodai ellátást igénylő mászlonyi gyermekek szállításában 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Dombóvári 

Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvodával való együttműködéshez, miszerint 

Dombóvár Város Önkormányzata vállalja a Mászlony pusztán elő - és a Dombóvári 

Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvodába, illetve a Dombóvári Szivárvány 

Óvoda Százszorszép Tagóvodájába járó - óvodások nevelési napokon külön járattal 

történő szállításával járó költségek 60%-ának megtérítését a 2023. év első felében 

január 1-jétől. A Képviselő-testület a kiadások fedezetére 1 millió Ft összegű keretet 

különít el a 2023. évi költségvetésében. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szállítási költségek 

megtérítéséről szóló megállapodás megkötésére. 

 

Határidő: 2023. február 15. 
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Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felel: Önkormányzati Iroda 

 

A saját erő összegének módosítása a „Mászlony – oázis az agrársivatagban” című 

projekthez kapcsolódóan 

 

A Képviselő-testület tavaly áprilisban döntött a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 

azonosító számú, „Mászlony – oázis az agrársivatagban” című pályázat kapcsán arról, 

hogy a többlettámogatásnak köszönhetően a Dombóvár Város Önkormányzatánál 

jelentkező önerő összege bruttó 3.167.740 Ft. Ez most ismét változik, kismértékben 

emelkedik. Az eredeti költségvetésben a Dombó-Land Kft.-nél szerepelt 

közbeszerzési eljárások díja 160.000 Ft összegben, de mivel ezen kiadás Dombóvár 

Város Önkormányzatánál jelentkezett, így ezen támogatási összeg átcsoportosításra 

került Dombó-Land Kft. költségvetésén belül az engedélyezési és kiviteli 

tervdokumentáció elkészítésének költsége sorra, így a Kft. támogatási összege nem 

csökkent. Hiánypótlás keretében a Magyar Államkincstár kérte Dombóvár Város 

Önkormányzatánál nem elszámolható költségként feltüntetni a közbeszerzési 

eljárások díját, mivel az a projekthez kapcsolódóan merült fel. A közbeszerzés 

kapcsán nem elszámolható 200.000 Ft, de átcsoportosítható volt 68.300 Ft másik 

költségvetési sorról, így az önerő összege 131.700 Ft-tal nő. 

 

III. Határozati javaslat 

a „Mászlony – oázis az agrársivatagban” elnevezésű, TOP-4.3.1-15-TL1-2016-

00002 azonosító számú projekthez biztosított saját erő összegének módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 94/2022. (IV. 29.) Kt. 

határozatában a „Mászlony – oázis az agrársivatagban” elnevezésű, TOP-4.3.1-15-

TL1-2016-00002 azonosító számú projekthez vállalt saját forrás mértékét az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

A Képviselő-testület a „Mászlony – oázis az agrársivatagban” elnevezésű, TOP-4.3.1-

15-TL1-2016-00002 azonosító számú projekt megvalósításához bruttó 3.299.440,-Ft 

összegű saját forrást biztosít az önkormányzat 2023. évi költségvetésében. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az érintettek tájékoztatására az 

önerő összegének módosításával összefüggésben. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 
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A Szuhay Sportcentrum térítésmentes használatának biztosítása dombóvári 

sportszervezetek számára 
 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 

(4) bekezdése alapján a Képviselő-testület hatáskörének gyakorlása során – a 

126/2020. (XII. 18.) határozattal arról rendelkeztem, hogy a Dombóvár, Földvár utca 

18. szám alatti Szuhay Sportcentrumban az önkormányzat 2022. december 31-ig 

biztosít térítésmentes használatot az alábbi sportszervezetek részére a 

sporttevékenységük végzésére: 

 

- Dombóvári Karatesuli Közhasznú Egyesület,   

- Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület,  

- DOMBÓVÁRI FLOORBALL EGYESÜLET,   

- SEIBUKAI KYOKUSHIN DOMBÓVÁR SPORTEGYESÜLET,  

- Dombóvári Asztalitenisz Club Közhasznú Egyesület,  

- Dombóvári Hangulat Szabadidő Sportegyesület,   

- Dombóvári Futball Club,  

- Dombóvári Judo Klub,  

- Dombóvári Labdarúgó Klub,  

- Jumpers Dombóvári Kötélugró Sportegyesület,  

- Dombóvári Kosárlabda Klub Sport Egyesület. 

 

A döntés értelmében létrejött szerződések 2022. december 31. napjáig voltak 

érvényben, ezért szükséges újból döntést hozni a térítésmentes használatról.  

 

A hobbiszinten sportot űző szervezetekkel az önkormányzat minden év elején bérleti 

szerződést köt – például a MÁV-Start gépészettel, a MÁV-Start jegyvizsgálókkal, az 

Öregfiúk Kosárlabdacsapatával, a Dombóvári Tenisz Egyesülettel, valamint az 

amatőr kosárlabdacsapattal –, melyben rögzítésre kerül, hogy az adott szervezet az 

ingatlan mely helyiségeit használja az érvényben lévő díjszabás szerint. 

 

IV. Határozati javaslat 

a Szuhay Sportcentrum térítésmentes használatának biztosításáról dombóvári 

sportszervezetek részére 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár, Földvár 

utca 18. szám alatti Szuhay Sportcentrumban térítésmentes használatot biztosít 

2023. december 31-ig terjedő időtartamra az alábbi egyesületek részére a 

sporttevékenységük végzésére:  

  

- Dombóvári Karatesuli Közhasznú Egyesület,  

- Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület, 

- DOMBÓVÁRI FLOORBALL EGYESÜLET, 

- SEIBUKAI KYOKUSHIN DOMBÓVÁR SPORTEGYESÜLET,  

- Dombóvári Asztalitenisz Club Közhasznú Egyesület,  
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- Dombóvári Hangulat Szabadidő Sportegyesület,   

- Dombóvári Futball Club,  

- Dombóvári Judo Klub, 

- Dombóvári Labdarúgó Klub, 

- Jumpers Dombóvári Kötélugró Sportegyesület, 

- Dombóvári Kosárlabda Klub Sport Egyesület, 

- Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesület, 

- Dombóvári Focisuli Egyesület. 

 

2. A Képviselő-testület elrendeli, hogy olyan tartalmú szerződés megkötésére 

kerüljön sor az 1. pont szerinti egyesületekkel, mely tartalmazza, hogy melyik 

sportszervezet milyen időintervallumban és mely termeket, ingatlanrészeket 

használhatja térítésmentesen. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a térítésmentes használatot 

biztosító szerződések megkötésére.  

  

Határidő: 2023. február 15. – a szerződések megkötésére  

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

A szociális konyha szolgáltatás ellátására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Egyesület részére biztosított hozzájárulás 2023. évi összege 

 

Dombóvár Város Önkormányzata és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 

között 2022. január 1-jétől ellátási szerződés jött létre a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-a szerinti étkeztetés, mint 

személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás szociális konyha 

szolgáltatási formában történő ellátása tárgyában. A szerződés 6.1. pontja szerint a 

Megbízó Önkormányzat a feladatellátáshoz évente a tárgyév elején egyeztetett, de 

évente legfeljebb 5 millió Ft összegű hozzájárulást biztosít a Megbízott részére a 

bevétellel nem fedezett kiadások fedezetére két egyenlő részletben, március 31-ig, 

illetve szeptember 30-ig történő átutalással. 

 

A Szeretetszolgálat kezdeményezte, hogy a hozzájárulás összege az idei évben 6 

millió Ft legyen a megemelkedett fenntartási költségek és az inflációs tényezők miatt. 

Javaslom a kezdeményezés támogatását. 

 

V. Határozati javaslat 

a szociális konyha szolgáltatás ellátására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Egyesület részére biztosított hozzájárulás 2023. évi összegéről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

Dombóvár Város Önkormányzata a 2023. évben az étkeztetés szociális konyha 

szolgáltatási formában történő ellátásához 6 millió Ft összegű hozzájárulást 
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biztosítson a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére a bevétellel nem 

fedezett kiadások fedezetére. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hozzájárulás átutalásával 

kapcsolatos intézkedések megtételére az ellátási szerződésben foglaltak szerint. 

 

 

A Dombóvári HACS Egyesület részére nyújtott kölcsön visszafizetési határidejének 

meghosszabbítása 

 

A Dombóvári HACS Egyesület (továbbiakban: Egyesület) képviseletében Naszvadi 

Balázs elnök 2022. május 13. napján Dombóvár Város Önkormányzatához benyújtott 

kérelmében leírta, hogy az Egyesületnek nagy összegű tartozása van, melyet mielőbb 

ki kell egyenlítenie. Az Egyesület működésének feltételeit a TOP-7.1.1-16-2016-

00046 pályázat biztosítja, ami utófinanszírozású, ezért a kiadások fedezetére az 

Egyesületnek 2.500.000,- Ft összegű kölcsönre volt szüksége 2022. december 31. 

napjáig. 

 

Az önkormányzat a 118/2022. (V. 31.) Kt. határozattal döntött arról, hogy a 

Dombóvári HACS Egyesület részére a kérelemmel megegyező összegű kölcsönt 

nyújt 2022. december 31-ig, amennyiben az Egyesület taggyűlése hozzájárul a 

kölcsön igénybevételéhez és a kölcsönszerződés megkötéséhez. A kölcsönszerződés 

aláírása megtörtént, a kölcsön visszafizetésének határideje 2022. december 31. napján 

lejárt, de az Egyesület 2022. december 20. napján kelt kérelmében jelezte, hogy a 

kölcsön visszafizetésére legkorábban 2023. június 30. napját követően lesz 

lehetősége, ezért kérte, hogy az önkormányzat a visszafizetés határidejét hosszabbítsa 

meg. 

 

VI. Határozati javaslat 

a Dombóvári HACS Egyesület részére biztosított kölcsön visszafizetési 

határidejének meghosszabbításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári HACS 

Egyesület részére a TOP-7.1.1-16-2016-00046 számú pályázat előfinanszírozáshoz 

nyújtott 2.500.000,- Ft összegű kölcsön visszafizetési határidejét 2023. június 30. 

napjáig meghosszabbítja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés 

módosításának aláírására.  

 

Határidő: 2023.február 28. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 


