
Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. március 27-én hozott – 

 

1/2020. (III. 27.) határozata 

az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi 

döntést hozza: 

 

1. Dombóvár Város Polgármestere az Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési 

tervét elfogadja, a közzétételről a jogszabályok szerint gondoskodik. 

 

2. Dombóvár Város Polgármestere az Önkormányzat fenntartói hatáskörében 

jóváhagyja az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2020. évi 

közbeszerzési tervét, a közzétételről a jogszabályok szerint az intézményvezető 

gondoskodik. 

 

Határidő: azonnal – az önkormányzati közbeszerzési terv közzétételére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

 

Dombóvár, 2020. március 27. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

 

 

 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. március 27-én hozott – 

 

2/2020. (III. 27.) határozata 

az Árpád utca 2-6. szám alatti lakóház megsüllyedésével kapcsolatos kártérítés 

megfizetéséről 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi 

döntést hozza az Árpád utca 2-6. szám alatti lakóház megsüllyedésével kapcsolatos 

kártérítési kötelezettség teljesítése érdekében: 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzata a többségi tulajdonában álló Dombóvári Vízmű 

Kft.-nek a "Dombó Pál" Lakásépítő és Fenntartó Szövetkezet felé fennálló 

tartozását átvállalja azzal, hogy a Vízmű Kft. köteles az önkormányzatra 

engedményezni a Dombóvár, Berzsenyi utca 1. szám alatti irodaház 

bérbeadásából származó bevételét (bérleti díj követelést). 

 

2. Dombóvár Város Önkormányzata a kártérítés és a felmerült költségek megfizetését 

két egyenlő részletben, 2020. június 30. és 2020. december 31. napjáig vállalja 

azzal, hogy a költségek kifizetésének határideje 2020. április 15-e. 

 

3. Dombóvár Város Önkormányzata kezdeményezi a Dombóvári Vízmű Kft. 

társasági szerződésének módosítását annak érdekében, hogy lehetővé váljon 

pótbefizetés elrendelése. A társasági szerződés módosításának elfogadása esetére 

kezdeményezi a Vízmű Kft. tartozásával megegyező összegű pótbefizetés 

elrendelését, amelynek határideje 2020. április 30-a. 

 

4. A fenti pontok végrehajtásához szükséges jognyilatkozatokat Dombóvár Város 

Önkormányzata nevében Dombóvár Város Polgármestere teszi meg, az 1-2. 

pontoknak megfelelő megállapodást megköti, illetve a 3. pont szerinti döntést a 

Vízmű Kft. taggyűlésén képviseli. 
 

 

 

 

 

 



Határidő: 2020. április 15. – a végrehajtáshoz kapcsolódó jognyilatkozatok és 

intézkedések megtételére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

 

Dombóvár, 2020. március 27. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

 

 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. március 27-én hozott – 

 

3/2020. (III. 27.) határozata 

a Dombó-Média Kft. „v. a.” végelszámolásához kapcsolódó beszámolóról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi 

döntést hozza: 

 

Dombóvár Város Polgármestere a Dombó-Média Kft. „v. a.” (székhely: 7200 

Dombóvár, Hunyadi tér 25., cégjegyzékszám: 17-09-010233) tekintetében, 

Dombóvár Város Önkormányzata, mint egyedüli tag nevében a társaság 

egyszerűsített beszámolóját a melléklet szerint elfogadja. Az eszközök és források 

végösszegét egyezően 1.748 eFt összegben, az adózott eredményt -5.494 eFt 

összegben állapítja meg. 

 

 

Dombóvár, 2020. március 27. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

 

 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. március 27-én hozott – 

 

4/2020. (III. 27.) határozata 

pályázat benyújtásáról a TOP-4.1.1-15 kódszámú, Egészségügyi alapellátás 

infrastrukturális fejlesztése című felhívásra a Szabadság utca 2. szám alatti 

rendelő felújítása érdekében 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi 

döntést hozza: 

 

Dombóvár Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a TOP-4.1.1-15 kódszámú, 

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című felhívásra a Dombóvár, 

Szabadság utca 2. szám alatti rendelőépület felújításának támogatására. 

 

Dombóvár Város Önkormányzata nevében Dombóvár Város Polgármestere 

megteszi a szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat a pályázat benyújtásához, 

pozitív támogatói döntés esetén pedig megköti a támogatási szerződést. 

 

Határidő: 2020. április 30. – a pályázat benyújtására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport  

 

 

Dombóvár, 2020. március 27. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

 

 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. március 27-én hozott – 

 

5/2020. (III. 27.) határozata 

a Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 2019. évi szakmai 

beszámolójáról és a 2020. évi szakmai munkatervéről 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során elfogadja a 

Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 2019. évi szakmai beszámolóját 

és a 2020. évi szakmai munkatervét. 

 

 

Dombóvár, 2020. március 27. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

 

 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. március 27-én hozott – 

6/2020. (III. 27.) határozata 

a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási 

megállapodásának módosításáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi 

döntést hozza: 

1. Dombóvár Város Polgármestere a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának a Társulás által 

fenntartott Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény gyermekjóléti 

szolgálata ellátási területének Attala és Csikóstőttős községek közigazgatási 

területére történő kiterjesztése miatt szükségessé váló módosítását, és az 

egységes szerkezetű társulási megállapodást a melléklet szerint elfogadja. 

Dombóvár Város Polgármestere a társulási megállapodás módosítását, 

valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást 

a Képviselő-testület, mint a Társulás tagja nevében aláírja. 

2. Dombóvár Város Polgármestere hozzájárul, hogy a Dombóvári Szociális és 

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Attala Község Önkormányzatával és 

Csikóstőttős Község Önkormányzatával megállapodást kössön a családsegítés 

és a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítására. 

3. Dombóvár Város Önkormányzata a családsegítés és a gyermekjóléti 

szolgáltatás tekintetében 2020. január 1-je és 2020. április 30-a között végzett 

feladatellátáshoz 461.437,- Ft összegű hozzájárulást biztosít a Kapos-menti 

Terület- és Vidékfejlesztési Társulás részére. 

Határidő: 2020. április 15.  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. március 27. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. március 27-én hozott – 

 

7/2020. (III. 27.) határozata 

a köztemetők 2019. évi üzemeltetéséről szóló beszámolóról és az üzemeltetési 

feladatok 2020. április 1-jétől történő ellátásáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi 

döntést hozza: 

 

1. Dombóvár Város Polgármestere elfogadja a Dombóvári Városgazdálkodási 

Nonprofit Kft. beszámolóját a köztemetők 2019. évi üzemeltetési 

tevékenységéről. 

 

2. Dombóvár Város Polgármestere a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit 

Kft.-vel kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés időtartamát 2020. április 1-

jétől 2024. december 31-ig meghosszabbítja, a szerződés egyéb rendelkezései 

változatlanok. 

 

Határidő: 2020. március 31. – a szerződésmódosítás aláírására  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. március 27. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

 

 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. március 27-én hozott – 

 

8/2020. (III. 27.) határozata 

a Lucza hegyi utcánál található rekultivált szemétlerakó telep értékesítéséről 
 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi 

döntést hozza: 

Dombóvár Város Polgármestere a Lucza hegyi utcában található dombóvári 

291/25-26-27-28-29-30-31 hrsz.-ú, kivett szemétlerakó telep megnevezésű és a 

291/32 hrsz.-ú, kivett magánút megnevezésű ingatlanokat árveréssel egybekötött 

nyilvános pályáztatás útján történő értékesítésre jelöli ki az alábbi feltételekkel: 

• Az ingatlanok értékesítésére egyben kerülhet sor. 

• Az induló licitár 30.000.000,- Ft, melyet áfa nem terhel. 

• Az adásvétellel kapcsolatos költségeket – beleértve a szerződéskötési díjat – a 

vevő vállalja. 

• Az adásvételi szerződésben ki kell kötni, hogy a területek hasznosítása a Helyi 

Építési Szabályzat szerinti övezeti besorolás szerint történhet. 

• Az értékesítésre abban az esetben kerülhet sor, amennyiben az ingatlanok 

forgalomképessé válnak.  

Dombóvár Város Polgármestere jóváhagyja a pályázati felhívás és az adásvételi 

szerződés tartalmát, megköti az adásvételi szerződést, valamint - ha szükséges - 

megküldi a nyertes ajánlatot az illetékes szervnek a Magyar Államot megillető 

elővásárlási jog miatt. 

Határidő: 2020. április 20. – a pályázati felhívás megjelentetésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. március 27. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. március 27-én hozott – 

 

9/2020. (III. 27.) határozata 

a Hunyadi téri üzlethelyiség értékesítéséről 
 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi 

döntést hozza: 

 

Dombóvár Város Polgármestere a Dombóvár, Hunyadi tér 2. szám alatti épületben 

található, dombóvári 782/3/A/4 hrsz.-ú, egyéb helyiség megnevezésű ingatlant 

árveréssel egybekötött nyilvános pályáztatás útján történő értékesítésre jelöli ki 

azzal a feltétellel, hogy az induló licitár 2.500.000,- Ft, melyet áfa nem terhel és az 

adásvétellel kapcsolatos költségeket – beleértve a szerződéskötési díjat – a vevő 

vállalja. Az értékesítésre abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a 782/3/A/4 

hrsz.-ú ingatlan forgalomképessé válik.  

 

A pályázati felhívás és az adásvételi szerződés tartalmát Dombóvár Város 

Polgármestere hagyja jóvá 

 

Határidő: 2020. április 20. – a pályázati felhívás megjelentetésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. március 27. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

 

 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. március 27-én hozott – 

 

10/2020. (III. 27.) határozata 

a Köztársaság utcai 4637 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről 
 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi 

döntést hozza: 

 

Dombóvár Város Polgármestere a Köztársaság utcában található, dombóvári 4637 

hrsz.-ú, 1074 m2 nagyságú, kivett áruház megnevezésű, de ténylegesen beépítetlen 

ingatlant árveréssel egybekötött nyilvános pályáztatás útján történő értékesítésre 

jelöli ki azzal a feltétellel, hogy az induló licitár 3.000.000,- Ft, melyet áfa nem 

terhel, és az adásvétellel kapcsolatos költségeket – beleértve a szerződéskötés 

költségeit és telekhatár kijelölésének díját – a vevő vállalja. 

 

A pályázati felhívás és az adásvételi szerződés tartalmát Dombóvár Város 

Polgármestere hagyja jóvá 

 

Határidő: 2020. április 20. – a pályázati felhívás megjelentetésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. március 27. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 

 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. március 27-én hozott – 

11/2020. (III. 27.) határozata 

a Gunarasi úton található, 4583 hrsz.-ú szántó telekalakításáról és 

értékesítéséről 
 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi 

döntést hozza: 

Dombóvár Város Polgármestere a 277/2018. (VII. 26.) Kt. határozatot visszavonja, 

és az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint árveréssel egybekötött 

nyilvános pályáztatás útján történő értékesítésre kijelöli a Dombóvár, Gunarasi út 

mellett található 4583 hrsz.-ú, szántó megnevezésű ingatlan telekalakítással 

létrejövő 1 ha 900 m2 nagyságú területét az alábbi feltételekkel: 

a.     A terület induló licitára 20.000.000,- Ft, melyet áfa nem terhel. A nyertes 

pályázónak meg kell téríteni az önkormányzat részére a telekalakítással 

kapcsolatos költségeket és a szerződéskötéssel járó kiadásokat is.   

b.    Amennyiben a Helyi Építési Szabályzat módosítása a terület hasznosítását 

érintően szükségessé válik, úgy annak a költségét a vevőnek kell vállalnia. 

Dombóvár Város Polgármestere a pályázati felhívás és a legmagasabb összegű 

vételárat megajánló ajánlattevővel kötendő adásvételi szerződés tartalmát 

jóváhagyja, az adásvételi szerződést megköti, valamint - ha szükséges - az ajánlatot 

megküldi az illetékes szervnek a Magyar Államot megillető elővásárlási jog miatt.” 

  

Határidő: 2020. április 20. – a pályázati felhívás megjelentetésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. március 27. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. március 27-én hozott – 

 

12/2020. (III. 27.) határozata 

a Bajcsy-Zsilinszky utca 2/a. szám alatti volt kollégium értékesítéséről 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi 

döntést hozza: 

 

Dombóvár Város Polgármestere a Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 2/a. szám 

alatti volt gimnáziumi kollégium értékesítéséről szóló 350/2018. (X. 26.) Kt. 

határozat a) pontját úgy módosítja, hogy az induló licitár 98.000.000,- Ft, melyet 

áfa nem terhel, és elrendeli az ingatlan értékesítésére irányuló ismételt 

versenyeztetést. 

 

Határidő: 2020. április 20. – a pályázati felhívás megjelentetésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. március 27. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

 

 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. március 27-én hozott – 

 

13/2020. (III. 27.) határozata 

a Gyár utca 16. szám alatti üzlethelyiség értékesítéséről 
 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi 

döntést hozza: 

 

Dombóvár Város Polgármestere az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és 

helyiségek elidegenítéséről szóló 9/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete szerint a 

Dombóvár, Gyár utca 16. szám alatti, dombóvári 2923/A/3 hrsz.-ú üzlethelyiséget 

és a hozzá tartozó társasházi közös tulajdonrészt értékesítésre kijelöli, az ingatlan 

bérlőjének elővásárlási jogot biztosít, és számára felajánlja megvételre 6.000.000,- 

Ft-os vételáron, melyet áfa nem terhel. 

 

Dombóvár Város Polgármestere a rendelet szerinti ajánlatot közli a bérlővel, és 

annak elfogadása esetén megköti az adásvételi szerződést. 
 

Határidő: 2020. április 20. – az ajánlat közlésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. március 27. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

 

 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. március 27-én hozott – 

 

14/2020. (III. 27.) határozata 

a nyergesi tó melletti, 6506 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről 
 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi 

döntést hozza: 

 

Dombóvár Város Polgármestere a Nyerges tó mellett található, dombóvári 6506 

hrsz.-ú, 1.340 m2 nagyságú, kivett gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlant 

versenyeztetéssel egybekötött árveréssel történő értékesítésre jelöli ki azzal a 

feltétellel, hogy: 

 

• az induló licitár 1.600.000,- Ft, melyet áfa nem terhel, 

• az adásvétellel kapcsolatos költségeket – beleértve a szerződéskötés díját – a 

vevő vállalja, 

• az adásvételi szerződésben ki kell kötni, hogy a terület hasznosítása a Helyi 

Építési Szabályzat szerinti övezeti besorolás szerint történhet. 

 

A pályázati felhívás és az adásvételi szerződés tartalmát Dombóvár Város 

Polgármestere hagyja jóvá 

 

Határidő: 2020. április 20. – a pályázati felhívás megjelentetésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. március 27. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

 

 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. március 27-én hozott – 

 

15/2020. (III. 27.) határozata 

a Dombóvári Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatainak ellátásával 

megbízni kívánt személy kinevezésének véleményezéséről 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi 

döntést hozza: 

 

Dombóvár Város Polgármestere a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. 

§ (2) bekezdésében foglalt véleményezési jogkörében eljárva támogatja dr. Bognár 

Szilveszter r. ezredes megbízását a Dombóvári Rendőrkapitányság vezetői 

feladatának ellátására. 

 

Határidő: azonnal – a Tolna Megyei Rendőrkapitányság tájékoztatására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. március 27. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

 

 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. március 27-én hozott – 

 

16/2020. (III. 27.) határozata 

a Dombóvári Termelői Piac módosított működési rendjének elfogadásáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során – a 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörét magához vonva – a 

Dombóvári Termelői Piac módosított működési rendjét a melléklet szerint 

jóváhagyja. 

 

Határidő: 2020. április 1. – a működési rend közzétételére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. március 27. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

 

 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. március 27-én hozott – 

 

17/2020. (III. 27.) határozata 

a dombóvári nemzetiségi önkormányzatok 2020. évi támogatásáról az erre a 

célra elkülönített költségvetési keretből 

 

1. Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során – a 

Humán Bizottság átruházott hatáskörét magához vonva – az önkormányzat 

2020. évi költségvetésében a dombóvári települési nemzetiségi önkormányzatok 

támogatására elkülönített keretből  

 

a. a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat részére 400.000,- Ft, 

 

b. a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 400.000,- Ft, 

 

c. a Dombóvári Horvát nemzetiségi Önkormányzat részére 400.000,- Ft 

 

összegű támogatást nyújt. 

 

2. Dombóvár Város Polgármestere a támogatás feltételeit az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

a. a támogatás a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben 

meghatározott kötelező és önként vállalt nemzetiségi közfeladatokhoz 

közvetlenül kapcsolódó kiadásokra, valamint a veszélyhelyzetre tekintettel 

a nehéz helyzetbe került dombóvári családok megsegítésére használható 

fel, 

 

b. a támogatás nem használható fel a nemzetiségi önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjára és járulékaira,  

 

c. tilos a támogatást vagy annak egy részét támogatásként más szervezetnek, 

magánszemélynek támogatásként továbbadni, kivéve, ha a támogatott 

nemzetiségi civil szervezet, illetőleg magánszemély esetében a juttatás 

formája ösztöndíj vagy adomány, 

 



d. a támogatás 2021. december 31-ig használható fel, 

 

e. a támogatott köteles a támogatás felhasználásáról 2022. március 15. 

napjáig pénzügyi elszámolást benyújtani. 

 

Határidő: 2020. április 30. – a támogatási szerződések aláírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. március 27. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

 

 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. március 27-én hozott – 

 

 

18/2020. (III. 27.) határozata 

a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozás módjáról és időpontjáról az 

önkormányzati fenntartású óvodákba 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során – a Humán 

Bizottság átruházott hatáskörét magához vonva – a Dombóvár Város 

Önkormányzata által fenntartott óvodákban a 2020/2021. nevelési évre történő 

óvodai beiratkozás módját és az általános beiratkozási időpontot az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

a) Az óvodákba történő jelentkezés módja: 

 

A szülő(k)/törvényes képviselő(k) személyes megjelenésének mellőzésével, a 

beiratkozáshoz szükséges, kitöltött nyomtatványnak – lehetőség szerint az 

egyébként kötelezően bemutatandó iratok másolatát csatolva – a kötelező 

felvételt biztosító óvodába való eljuttatásával, kivételesen személyes 

megjelenéssel előzetes időpontfoglalás alapján: 

 

Dombóvári Százszorszép Óvoda  Dombóvár, III. utca 34. 

 

Dombóvári Szivárvány Óvoda:  Dombóvár, Zrínyi utca 10. 

 

b) Az óvodai beiratkozás általános időpontja: 

 

2020. április 20-21. (hétfő-kedd) azzal, hogy a beiratkozáshoz szükséges kitöltött 

nyomtatványt 2020. április 21-én 17 óráig kell az óvodához eljuttatni a 

közleményben megjelölt módon. 

 

Dombóvár Város Polgármestere intézkedik az általa jóváhagyott, az óvodai 

beiratkozás módjáról és időpontjáról szóló közlemény közzétételéről. 

 

 



Határidő: 2020. április 3. – a közlemény közzétételére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. március 27. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

 

 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. március 27-én hozott – 

 

19/2020. (III. 27.) határozata 

a dombóvári adásvétellel érintett ingatlanok forgalomképességéről 
 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi 

döntést hozza: 
 

1.  Dombóvár Város Polgármestere a dombóvári 291/19 hrsz.-ú hulladékudvar és 

szemétlerakó, a 291/20 hrsz.-ú szemétlerakó telep telekalakításából létrejövő 

291/25-26-27-28-29-30-31 hrsz.-ú, kivett szemétlerakó telep megnevezésű és a 

291/32 hrsz.-ú, kivett magánút megnevezésű ingatlanokat az önkormányzat 

forgalomképes (üzleti) vagyoni körébe sorolja azok értékesíthetősége érdekében.   

 

2.  Dombóvár Város Polgármestere feloldja a forgalomképtelenségét a Hunyadi tér 

2. szám alatt található, dombóvári 782/3/A/4 hrsz.-ú, egyéb helyiség 

megnevezésű ingatlannak annak értékesíthetősége érdekében.   

 

 

Dombóvár, 2020. március 27. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

 

 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. március 27-én hozott – 

 

20/2020. (III. 27.) határozata 

a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön 

lejáratának meghosszabbításáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi 

döntést hozza: 

 

Dombóvár Város Polgármestere hozzájárul a Dombóvári Városgazdálkodási 

Nonprofit Kft.-vel 2017. december 19-én kötött kölcsönszerződés alapján folyósított 

8.000.000,- Ft összegű tagi kölcsön lejáratának 2020. november 30-ig történő 

meghosszabbításához. A kölcsön egyéb feltételei változatlanok. 

 

Határidő: 2020. április 15. – a szerződésmódosítás aláírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. március 27. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

 

 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. március 27-én hozott – 

 

21/2020. (III. 27.) határozata 

a Hamulyák Közalapítvány részére nyújtott kölcsön lejáratának 

meghosszabbításáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi 

döntést hozza: 

 

Dombóvár Város Polgármestere hozzájárul a Hamulyák Közalapítvány részére 

folyósított 7.600.000,- Ft összegű kölcsön lejáratának 2020. november 30-ig történő 

meghosszabbításához. A kölcsön egyéb feltételei változatlanok. 

 

Határidő: 2020. április 15. - a szerződésmódosítás aláírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

 

Dombóvár, 2020. március 27. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

 

 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. március 27-én hozott – 

 

22/2020. (III. 27.) határozata 

a Dombó-Land Térségfejlesztő Kft. részére nyújtott kölcsönök lejáratának 

módosításáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi 

döntést hozza: 

 

Dombóvár Város Polgármestere hozzájárul a Dombó-Land Térségfejlesztő Kft. 

részére folyósított 7.000.000,- Ft és 4.350.000,- Ft összegű tagi kölcsönök 

lejáratának 2020. november 30-ig történő meghosszabbításához. A kölcsönök egyéb 

feltételei változatlanok. 

 

Határidő: 2020. április 15. - a szerződésmódosítások aláírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

 

Dombóvár, 2020. március 27. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

 

 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. március 27-én hozott – 

 

23/2020. (III. 27.) határozata 

a Tinódi Ház Nonprofit Kft. részére nyújtott kölcsön lejáratának módosításáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi 

döntést hozza: 

 

1. Dombóvár Város Polgármestere hozzájárul a Tinódi Ház Nonprofit Kft.-nek 

biztosított 5.000.000,- Ft összegű tagi kölcsön lejáratának 2020. november 30-ig 

történő meghosszabbításához. A kölcsön egyéb feltételei változatlanok. 

 

2. Dombóvár Város Polgármestere hozzájárul a Tinódi Ház Nonprofit Kft.-nek 

nyújtott 1.500.000,- Ft összegű visszatérítendő támogatás visszafizetési 

határidejének 2020. november 30-ig történő meghosszabbításához. 

 

Határidő: 2020. április 15. - a szerződésmódosítások aláírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. március 27. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

 

 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. március 27-én hozott – 

 

24/2020. (III. 27.) határozata 

egyes civil szervezetek támogatásáról a 2020. évi civil keretből 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során a 36/2020. 

(II. 28.) Kt. határozat 1. pontjának a Kapos-hegyháti Natúrpark Egyesületre, a 

Dombóvár 2004. Egyesületre és Dombóvári Székely Körre vonatkozó rendelkezését 

visszavonja, és ezen civil szervezetek részére a 2020. évi civil keretből az alábbiak 

szerint nyújt támogatást: 

 

Civil szervezet 

megnevezése 

Támogatott program, 

projekt 

A civil 

keretből való 

támogatás 

összege 

Kapos-hegyháti 

Natúrpark Egyesület 

Natúrparki vetélkedő 

általános iskolások részére 
70.000 Ft 

Dombóvár 2004. 

Egyesület 

Pál Napi Vigasságok 

szakmai program 
200.000 Ft 

Dombóvári Székely 

Kör 

Nemzetek focikupája a 

Dombóvár 50 éves 

programjában 250.000 Ft 

Dombóvári székelyek 

kulturális hete 

 

Határidő: 2020. április 30. – a támogatási szerződések megkötésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. március 27. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. március 27-én hozott – 

 

25/2020. (III. 27.) határozata 

rendkívüli támogatási igény benyújtásáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi 

döntést hozza: 

 

Dombóvár Város Önkormányzata a Magyarország 2020. évi központi 

költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 9. pontja alapján 

rendkívüli támogatási igényt nyújt be. 

 

Határidő: 2020. szeptember 30. – a támogatási kérelem benyújtására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. március 27. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. március 27-én hozott – 

 

26/2020. (III. 27.) határozata 

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások szolgáltatási 

önköltségéről 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során a szociális 

szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendeletben 

megállapított, a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 

intézményi térítési díjai tekintetében a felülvizsgált szolgáltatási önköltséget a 

melléklet szerint állapítja meg, és rögzíti, hogy az nem éri el a rendelet szerinti 

hatályos díjtételeket egyik ellátás tekintetében sem.  

 

 

Dombóvár, 2020. március 27. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

 

 

 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. március 27-én hozott – 

 

27/2020. (III. 27.) határozata 

a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzethez kapcsolódó segítségnyújtó 

intézkedésekről  

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi 

döntést hozza: 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzata a 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet szerint a 

lakhelyen maradást vállaló 70 éven felüliek számára nyújtott gondoskodást a 

mozgásukban korlátozott és otthonukban egyedül élő 70 év alatti dombóvári 

polgárok részére is biztosítja a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató 

Intézmény közreműködésével. 

 

2. Dombóvár Város Önkormányzata adománygyűjtő kezdeményezést indít a nehéz 

helyzetben élő dombóvári családok megsegítésére, a szükséges intézkedéseket és 

a lebonyolítással összefüggő nyilatkozatokat Dombóvár Város Polgármestere 

teszi meg, a felajánlások felhasználását is beleértve. 

 

3. Dombóvár Város Önkormányzata az önkormányzati tulajdonú és használatú, 

nem lakáscélú bérlemények tekintetében 2020. április 1-jétől a veszélyhelyzet 

időtartamára - a megszűnésének hónapjával bezárólag - a bérleti díjakat 

legfeljebb 50%-kal csökkenti Dombóvár Város Polgármesterének döntése 

szerint. 

 

4. Dombóvár Város Önkormányzata a védőeszközöket és fertőtlenítőszereket szerez 

be, melyek szétosztására és felhasználására Dombóvár Város Polgármesterének 

döntése szerint kerül sor. 

 

 

 

 

 

 



5. Dombóvár Város Önkormányzata az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi 

személyszállítási közszolgáltatást Dombóvár Város Polgármesterének döntése 

szerinti szolgáltatási tartalommal, járatrenddel biztosítja, Dombóvár Város 

Polgármestere a szerződés alkalmazását felfüggesztheti, illetve kedvezményeket 

biztosíthat a közszolgáltatási szerződés átmeneti módosításával. 

 

 

Dombóvár, 2020. március 27. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

 

 

 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

 

 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. március 27-én hozott – 

 

28/2020. (III. 27.) határozata 

saját erő biztosításáról régészeti tárgyú pályázathoz 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi 

döntést hozza: 

 

Dombóvár Város Önkormányzata a Gólyavár területén a régészeti feltárás 

folytatása érdekében a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi 

Kutatóközpont Régészeti Intézete által a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi 

Kollégiumához benyújtásra kerülő, „A dombói vár 2020. évi régészeti kutatása” 

című pályázatához szükséges önerőt a 2020. évi költségvetése terhére biztosítja 

legfeljebb 860.000,- Ft összegben. 

 

A pályázat benyújtásához, a támogatói okirat megléte esetén pedig az önerő 

átutalásához szükséges jognyilatkozatokat és intézkedéseket Dombóvár Város 

Polgármestere teszi meg. 

 

Határidő:  2020. április 6. – a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok 

megtételére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

 

 

Dombóvár, 2020. március 27. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

 

 

 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. március 27-én hozott – 

 

29/2020. (III. 27.) határozata 

a villamos energia beszerzésre lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről 
 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során – a 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörét magához vonva – a 

„Villamos-energia beszerzés - Dombóvár” elnevezésű 3783/2020 számú ajánlati 

felhívással indult EKR000120322020 azonosítószámú, a Kbt. Harmadik Része 

szerinti nemzeti eljárásrendben a Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja alapján 

lefolytatott nyílt eljárásban – a 26/2020. (I. 31.) képviselő-testületi határozattal 

jóváhagyott bírálóbizottság javaslata alapján – az alábbi végső döntést hozza: 

 

Dombóvár Város Polgármestere az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényessé 

nyilvánítja, a megjelölt részek tekintetében: 

 

E.ON Energiakereskedelmi Kft. 

1134 Budapest, Váci út 17. 

1. rész 

NKM Energia Zrt. 

1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. 

2. rész 

 

Indokolás: Az ajánlattevők esetében kizáró okok nem állnak fenn, a szerződés 

teljesítéséhez előírt alkalmassági követelményeknek megfelelnek, ajánlatuk minden 

tekintetben megfelel az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok, továbbá 

a jogszabályok által meghatározott feltételeknek, esetükben a Kbt. 73. §. (1)-(2) 

bekezdésében felsorolt, az ajánlat érvénytelenségére vonatkozó esetek egyike sem 

áll fenn. 

 

Dombóvár Város Polgármestere az eljárás eredményét a bírálatba bevont érvényes 

ajánlatok figyelembevételével – az ajánlati felhívás II.2.5) pontjában szereplő, a 

Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, a legalacsonyabb ár értékelési szempontja 

szerinti értékeléssel – az alábbiak szerint hirdeti ki: 

  



Ajánlati rész  1. helyezett 2. helyezett 

1. rész: 

Kommunális 

felhasználási 

helyek 

Ajánlattevő E.ON Energiakereskedelmi Kft. 

1134 Budapest, Váci út 17. 

- 

Pontszám - - 
Ajánlati egységár 

(Ft/kWh, nettó) 
19,02 - 

2. rész: 

Közvilágítási 

felhasználási 

hely 

Ajánlattevő NKM Energia Zrt. 

1081 Budapest, II. János Pál 

pápa tér 20. 

- 

Pontszám - - 
Ajánlati egységár 

(Ft/kWh, nettó) 
17,12 - 

 

Határidő: a döntést követő három munkanapon belül az eredményről való 

tájékoztatás tekintetében 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

 

Dombóvár, 2020. március 27. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 

 
 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. március 27-én hozott – 

 

30/2020. (III. 27.) határozata 

a Helytörténeti Gyűjtemény fejlesztésére irányuló kivitelezési munkálatok 

elvégzésére lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről 
 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során – a 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörét magához vonva –  a 

„Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény fejlesztése” elnevezéssel 2020. március 10. 

napján indult közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárásban az alábbi döntést hozza: 

 

Dombóvár Város Polgármestere az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényesnek 

nyilvánítja: 

 

IMOBAU Építőipari Kft. 

7200 Dombóvár, III. u. 63. 

1-2. rész 

"MIND-ÉP" Mindszentgodisai Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft. 

7370 Sásd, Mártírok u. 5.  

1-2. rész 

RS-BAUTECH Építőipari és Szolgáltató Kft. 

1156 Budapest, Páskomliget u. 41. fszt. 

1-2. rész 

 

Indokolás: Az ajánlattevők ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban 

foglaltaknak, a szerződés teljesítéséhez előírt alkalmassági követelményeknek 

megfelelnek, esetükben Dombóvár Város Önkormányzatának Beszerzési 

Szabályzata VII.2. pontjában foglalt ajánlatok érvénytelenségére vonatkozó esetek 

egyike sem áll fenn. 

 

Dombóvár Város Polgármestere az eljárás eredményét az érvényes ajánlatok 

figyelembevételével – az ajánlattételi felhívás 4. pontjában szereplő legalacsonyabb 

ár értékelési szempontja szerinti értékeléssel – az alábbiak szerint hirdeti ki: 

  



 
Ajánlati rész  1. helyezett 2. helyezett 

1. rész: Kiállító 

terem és ffi mosdó 

kialakítása 

előtérrel az 

EFOP-1.5.3-16-

2017-00063 

azonosítószámú 

pályázat keretében 

Ajánlattevő IMOBAU Építőipari Kft. 

7200 Dombóvár, III. u. 63. 

- 

Ajánlati ár (Ft, nettó) 8 925 896 - 

2. rész: 

Akadálymentes 

mosdó kialakítása 

a Kubinyi Ágoston 

Program - 34612-

2/2019/ 

MUZEUM 

azonosítószámú 

pályázat keretében 

Ajánlattevő IMOBAU Építőipari Kft. 

7200 Dombóvár, III. u. 63. 

- 

Ajánlati ár (Ft, nettó) 1 616 744 - 

 

Határidő: azonnal – az eredményről való tájékoztatás tekintetében 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

 

Dombóvár, 2020. március 27. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

 

 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. március 27-én hozott – 

 

31/2020. (III. 27.) határozata 

a zöldterületek kaszálására lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során – a 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörét magához vonva – a 

„Zöldterületek kaszálási munkái” elnevezéssel 2020. március 10. napján indult 

közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárásban az alábbi döntést hozza: 

 

Dombóvár Város Polgármestere az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényesnek 

nyilvánítja: 

 

Bakó Norbert ev. 

7394 Magyarhertelend, Petőfi u. 20. 

1-2. rész 

BARANYA PARK Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 

7761 Kozármisleny, Rózsa utca 32/2. 

1-2. rész 

HUMÁNPARK-D Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

7361 Kaposszekcső, Ipari Park 539/3. hrsz. 

1-2. rész 

 

Indokolás: Az ajánlattevők ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban 

foglaltaknak, a szerződés teljesítéséhez előírt alkalmassági követelményeknek 

megfelelnek, esetükben Dombóvár Város Önkormányzatának Beszerzési 

Szabályzata VII.2. pontjában foglalt ajánlatok érvénytelenségére vonatkozó esetek 

egyike sem áll fenn. 

 

Dombóvár Város Polgármestere az eljárás eredményét az érvényes ajánlatok 

figyelembevételével – az ajánlattételi felhívás 4. pontjában szereplő legalacsonyabb 

ár értékelési szempontja szerinti értékeléssel – az alábbiak szerint hirdeti ki: 

  



 
Ajánlati rész  1. helyezett 2. helyezett 

1. rész: Konda-

völgy kaszálási 

munkái 

Ajánlattevő Bakó Norbert ev. 

7394 Magyarhertelend, Petőfi u. 20. 

- 

Ajánlati ár (Ft/m2 
átlagos egységár, nettó) 

10,1250 - 

2. rész: Gunaras 

kaszálási munkái 

Ajánlattevő HUMÁNPARK-D Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. 

7361 Kaposszekcső, Ipari Park 539/3. hrsz. 

- 

Ajánlati ár (Ft/m2 
átlagos egységár, nettó) 

12,0000 - 

 

Határidő: azonnal – az eredményről való tájékoztatás tekintetében 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

 

Dombóvár, 2020. március 27. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 

 

 
  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. március 27-én hozott – 

 

32/2020. (III. 27.) határozata 

a kátyúzásra lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről 
 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során – a 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörét magához vonva – az alábbi 

döntést hozza: 

 

Dombóvár Város Polgármestere a „Dombóvár város helyi közútjainak 2020. évi 

kátyúzási munkái” elnevezéssel 2020. március 18. napján indult közbeszerzésen 

kívüli beszerzési eljárásban az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényesnek 

nyilvánítja: 

 

Indukció Építőipari és Vállalkozó Kft. 

7461 Orci, József Attila u. 29.  

InfinitumBau Kft. 

1141 Budapest, Szugló u. 82.  

Swietelsky Magyarország Kft. 

 1016 Budapest, Mészáros u. 13. 

 

Indokolás: Az ajánlattevők ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban 

foglaltaknak, a szerződés teljesítéséhez előírt alkalmassági követelményeknek 

megfelelnek, esetükben Dombóvár Város Önkormányzatának Beszerzési 

Szabályzata VII.2. pontjában foglalt ajánlatok érvénytelenségére vonatkozó esetek 

egyike sem áll fenn. 

 

Dombóvár Város Polgármestere az eljárás eredményét az érvényes ajánlatok 

figyelembevételével – az ajánlattételi felhívás 4. pontjában szereplő legalacsonyabb 

ár értékelési szempontja szerinti értékeléssel – az alábbiak szerint hirdeti ki: 

 
 1. helyezett 2. helyezett 
Ajánlattevő Swietelsky Magyarország Kft. 

 1016 Budapest, Mészáros u. 13. 

InfinitumBau Kft. 

1141 Budapest, Szugló u. 82.  
Ajánlati ár (Ft/m2, 

nettó) 
9 255 9 430 



 

Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötéstől visszalép, az ajánlattételi 

felhívás 11.9. pontja alapján a második helyezett ajánlattevővel megköthető a 

szerződés a megjelölt ajánlati áron. 

 

Határidő: azonnal – az eredményről való tájékoztatás tekintetében 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

 

Dombóvár, 2020. március 27. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

 

 
 


