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

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. április 30-án hozott – 

 

33/2020. (IV. 30.) határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 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 

 

1. elfogadja  

a) a lejárt végrehajtási határidejű 215/2018. (V. 31.), 381/2018. (XI. 29.), 

236/2019. (VII. 18.), 279/2019. (IX. 26.), 366/2019. (XI. 29.), 384/2019. 

(XII. 18.), 385/2019. (XII. 18.), 386/2019. (XII. 18.), 15/2020. (I. 31.), 

20/2020. (I. 31.), 24/2020. (I. 31.), 25/2020. (I. 31.), 28/2020. (I. 31.), 

29/2020. (I. 31.), 35/2020. (II. 28.), 36/2020. (II. 28.), 39/2020. (II. 28.), 

40/2020. (II. 28.), 41/2020. (II. 28.), 43/2020. (II. 28.), 44/2020. (II. 28.), 

46/2020. (II. 28.), 47/2020. (II. 28.), 48/2020. (II. 28.), 51/2020. (II. 28.), 

52/2020. (II. 28.), 54/2020. (II. 28.), 55/2020. (II. 28.) Kt. határozat, 

illetve  

b) a veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott, lejárt 

végrehajtási határidejű 1/2020. (III. 27.), 8/2020. (III. 27.), 9/2020. (III. 

27.), 10/2020. (III. 27.), 11/2020. (III. 27.), 12/2020. (III. 27.), 14/2020. 

(III. 27.), 15/2020. (III. 27.), 16/2020. (III. 27.), 18/2020. (III. 27.), 

28/2020. (III. 27.), 29/2020. (III. 27.), 30/2020. (III. 27.), 31/2020. (III. 

27.), 32/2020. (III. 27.) polgármesteri határozat végrehajtásáról szóló 

beszámolót. 

 

2.  az alábbi lejárt végrehajtási határidejű Kt. határozatok, illetve a 

veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott polgármesteri 

határozatok végrehajtási határidejét a következők szerint meghosszabbítja: 

 

2020. május 15-ig: 2/2020. (III. 27.), 7/2020. (III. 27.) polgármesteri határozat, 

2020. május 31-ig: 349/2019. (XI. 29.), 350/2019. (XI. 29.), 351/2019. (XI. 29.), 

392/2019.(XII. 18.), 11/2020. (I. 31.), 37/2020.(II. 28.), 

38/2020. (II. 28.) Kt. határozat, valamint a 6/2020. (III. 27.), 

13/2020. (III. 27.), 20/2020. (III. 27.), 21/2020. (III. 27.), 

22/2020. (III. 27.), 23/2020. (III. 27.) polgármesteri 

határozat, 



2020. június 30-ig:  85/2019. (III. 7.), 287/2019. (IX. 26.), 303/2019. (X. 10.), 

48/2020. (II. 28.), 49/2020. (II. 28.) Kt. határozat, 

2020. július 31-ig: 230/2018. (V. 31.) Kt. határozat,  

2020. augusztus 31-ig:  393/2018. (XII. 10.), 185/2019. (V. 30.), 219/2019. 

(VI. 27.), 251/2019. (VIII. 29.), 367/2019. (XI. 29.) Kt. 

határozat, 

2020. szeptember 30-ig: 133/2019. (IV. 25.) Kt. határozat,  

2020. december 31: 292/2019. (IX. 26.) Kt. határozat. 

 

3.  a 262/2019. (IX. 12.) és a 19/2020. (I. 31.) Kt. határozatot, valamint a 301/2018. 

(VIII. 30.) Kt. határozat 1. és 2. pontját visszavonja. 

 

 

Dombóvár, 2020. április 30. 

 

 

 

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. április 30-án hozott – 

 

34/2020. (IV. 30.) határozata 

a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium udvara térkövezésének támogatásáról 

 

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 Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium udvarának 

térkövezésével kapcsolatos beruházáshoz – a Dombóvári Gimnázium Öregdiák 

Egyesületének támogatásával – 500.000,- Ft-tal járul hozzá. A támogatást 

Dombóvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének 106. Önkormányzat II. 

Alcím III. Dologi kiadások 1. Polgármesteri keret című kiadási előirányzat terhére 

biztosítja. 

 

A Dombóvári Gimnázium Öregdiák Egyesülete civil szervezettel kötendő támogatási 

szerződés tartalmát Dombóvár Város Polgármestere hagyja jóvá. 

 

Határidő: 2020. május 31. – a támogatási szerződés megkötésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. április 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

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

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. április 30-án hozott – 

 

35/2020. (IV. 30.) határozata 

a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény által használt, javításra 

szoruló gépjármű elidegenítéséhez való hozzájárulásról 

 

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, hogy a Dombóvári Szociális és 

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás fenntartásában álló Dombóvári 

Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény értékesítse, annak sikertelensége esetén 

pedig selejtezze le és vonassa ki a forgalomból a gépjármű-nyilvántartás szerint a 

tulajdonát képező, használt és javításra szoruló Fiat Ducato típusú gépjárművet. Az 

intézmény az értékesítésből eredő bevételt az alapító okirata szerinti feladataihoz 

kapcsolódó eszközfejlesztésre fordíthatja. 

 

 

Dombóvár, 2020. április 30. 

 

 

 

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. április 30-án hozott – 

 

36/2020. (IV. 30.) határozata 

a Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda számára feleslegessé 

vált önkormányzati tulajdonú ingóságok leselejtezéséről 

 

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, hogy a Pécsi Egyházmegye 

haszonélvezetébe adott és a fenntartásába tartozó Dombóvári Árpád-házi Szent 

Erzsébet Katolikus Óvoda által használt, az óvodai feladatellátáshoz feleslegessé 

vált önkormányzati tulajdonú ingóságok kikerüljenek a Pécsi Egyházmegye 

haszonélvezetéből, és azok az önkormányzat részéről leselejtezésre kerüljenek. A 

feleslegessé vált eszközök elszállításáról Dombóvár Város Önkormányzata 

gondoskodik. 

 

Határidő: 2020. június 30. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. április 30. 

 

 

 

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. április 30-án hozott – 

 

37/2020. (IV. 30.) határozata 

a helyi menetrend szerinti személyszállítás és a közszolgáltatási szerződés 2019. 

évi teljesítéséről szóló beszámoló 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 elfogadja a 

helyi menetrend szerinti személyszállítást végző Régió 2007 Kft. 2019. évi 

beszámolóját a személyszállítás költségének, bevételének és a szolgáltatás minőségi 

mutatóinak alakulásáról. 

 

Dombóvár Város Polgármestere továbbra is felhívja a közszolgáltatással megbízott 

Régió 2007 Kft. figyelmét, hogy a helyi tömegközlekedés színvonalának javítása 

érdekében a jövőben is fordítson gondot a járatok indulási idejének pontos 

betartására, az utastájékoztatás minőségének javítására, valamint az utasokkal 

történő kommunikáció színvonalának növelésére. 

        

Határidő: 2020. május 5. – a szolgáltató tájékoztatására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. április 30. 

 

 

 

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. április 30-án hozott – 

 

38/2020. (IV. 30.) határozata 

a Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft. 2019. évi szakmai beszámolójáról 

 

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 

Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft. 2019. évi szakmai beszámolóját a 

közművelődési alapszolgáltatások és a közművelődési megállapodásban foglalt 

feladatok ellátásáról. 

 

 

Dombóvár, 2020. április 30. 

 

 

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. április 30-án hozott – 

 

39/2020. (IV. 30.) határozata 

a Dombóvári Rendőrkapitányság vezetőjének 2019. évre szóló beszámolójáról 

 

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 

Dombóvári Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolóját a rendőrkapitányság 

illetékességi területére vonatkozóan a 2019. évi közbiztonsági helyzetről, a 

közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, 

illetve a Dombóvári Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről. 

 

 

Dombóvár, 2020. április 30. 

 

 

 

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. április 30-án hozott – 

 

40/2020. (IV. 30.) határozata 

a 2020/2021. nevelési évben az önkormányzati óvodákban indítható óvodai 

csoportokról és a kötelező felvétel biztosítása után fennmaradó üres óvodai 

férőhelyek betöltéséről 

 

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. A 2020/2021. nevelési évben a Dombóvári Szivárvány Óvodában és a 

Dombóvári Százszorszép Óvodában a következők szerint indíthatók óvodai 

csoportok: 

 

Dombóvári Szivárvány Óvoda (székhely):   6 csoport 

Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája: 4 csoport 

Dombóvári Százszorszép Óvoda:     5 csoport 

 

2. Az óvoda a kötelező felvétel biztosítása után, legfeljebb 25 fős óvodai 

csoportokra figyelemmel fennmaradó üres óvodai férőhelyekre a 2020/2021. 

nevelési évre, illetve annak kezdete után is felveheti azt a körzetébe tartozó 

gyermeket, aki a harmadik életévét a nevelési év kezdete után, illetőleg a 

felvételétől számított fél éven belül tölti be, valamint a körzetén kívüli 

óvodaköteles vagy a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül 

betöltő azon gyermeket is, aki a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 20. § (9) bekezdése szerint életvitelszerűen Dombóváron él vagy 

költözés miatt itt fog élni, illetve ennek hiányában előzetes polgármesteri 

jóváhagyás után abban az esetben, ha valamelyik szülő Dombóváron dolgozik. 

 

3. Dombóvár Város Önkormányzata az általa fenntartott óvodákban a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott maximális óvodai 

csoportlétszámoknak a nevelési év indításánál való túllépéséről a nevelési év 

kezdetéig dönt, amennyiben erre szükség mutatkozik. A nevelési év kezdete után 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése szerint 

léphető át a maximális csoportlétszám, ha óvodaköteles vagy a 2. pont szerint 



az óvodába felvehető új gyermek jelentkezése miatt indokolt, és az óvodához 

tartozó csoportok mindegyike elérte a 25 fős létszámot. 

 

 

Dombóvár, 2020. április 30. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

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

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. április 30-án hozott – 

 

41/2020. (IV. 30.) határozata 

a szociális alapon igényelhető kaszálás 2020. évi meghirdetéséről 

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 pályázatot hirdet természetes személyek 

részére az őket, mint ingatlantulajdonosokat terhelő, a közterületek 

tisztántartására vonatkozó kötelezettségek részbeni átvállalása céljából. 

A pályázatot azon magánszemélyek nyújthatják be, akik: 

• orvosi szakvéleménnyel igazoltan mozgás- vagy látásfogyatékosságban 

szenvednek, vagy 

• 200 m2-nél nagyobb területet gondoznak, és 

• a háztartásban élő személyek mindegyike betöltötte a 65. életévet, vagy 

a pályázó súlyos mozgáskorlátozott és a vele együtt élő személyek 

mindegyike betöltötte a 65. életévet, és 

• akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (85.500,- 

Ft), egyedülélő személy esetében pedig a 400%-át (114.000,- Ft). 

2. A pályázati feltételeknek megfelelő kérelmező esetén az Önkormányzat 2020. 

szeptember 30-ig legfeljebb 3 alkalommal elvégezteti a kaszálást az ingatlan 

előtti közterületen.  

3. Az Önkormányzat a kaszálások elvégzésével a Dombóvári Városgazdálkodási 

Nonprofit Kft.-t bízza meg, amelyet az önkormányzattal kötött közszolgáltatási 

szerződés keretében lát el.  

4. A kaszálások elvégzésére 500.000,- Ft keretösszeg áll rendelkezésre a 2020. évi 

költségvetési rendelet 2. melléklete 2020. évi kiadások 106. Önkormányzat cím 

III. Dologi kiadások alcím 50. sora alapján. 

5. A benyújtott pályázatokat Dombóvár Város Polgármestere bírálja el. 

Határidő:  2020. május 15. – a pályázati felhívás megjelentetésére  

   2020. szeptember 30.  – a határozatban foglaltak végrehajtására 



Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 

Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. április 30. 

 

 

 

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. április 30-án hozott – 

 

42/2020. (IV. 30.) határozata 

a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási 

szerződés és a feladatellátás ellentételezésének 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. A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltatási feladatai – a 

közszolgáltatási szerződés módosításával – kiegészülnek a nem hatósági jellegű 

városgondnoki feladatokkal. 

 

2. Az önkormányzati tulajdonú bérlakásokkal kapcsolatos felújítási, karbantartási 

feladatokat a Nonprofit Kft. az önkormányzat eseti megrendelésein keresztül, 

külön elszámolás alapján végzi.  

 

3. Dombóvár Város Önkormányzata az 52/2020. (II. 28.) Kt. határozatban 

megállapított ellentételezésen felül a településüzemeltetéshez kapcsolódó 

közfeladatok ellátására a céggel kötött közszolgálati szerződésében szereplő 

tevékenységekre a 2020. évben havi szinten 

 

− 2020. március 1-től további 100.000,- Ft és járulékai összegű, 

− 2020. május 1-től további 450.000,- Ft összegű ellentételezést biztosít 

 

a 2020. évi költségvetésének terhére. 

 

4. Dombóvár Város Önkormányzata a Nonprofit Kft. korábbi ügyvezetőjének 

kifizetett jutalom összegére 1.200.000,- Ft és járulékai összegű ellentételezést 

biztosít a 2020. évi költségvetésének terhére. 

 

  



Határidő: 2020. május 15. – a közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására 

       2020. június 15. – a 4. pontban szereplő ellentételezés megfizetésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

                                      Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. április 30. 

 

 

 

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. április 30-án hozott – 

 

43/2020. (IV. 30.) határozata 

Szabó Loránd korábbi polgármester által pénzügyi ellenjegyzés nélkül vállalt 

kötelezettségek vizsgálatáról  

 

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 Szabó 

Loránd korábbi polgármester által pénzügyi ellenjegyzés nélkül vállalt 

kötelezettségek vizsgálatának eredményeként a következőkről dönt: 

 

1. Az Épületgépészeti Áruház Dawilex Kft., a Villamossági Diszkont Kkt. és a 

Unique Ballonsport Club vizsgálattal érintett számláinak kiegyenlítését 

elrendeli. 

 

2. A Szalai Kertépítő Kft., valamint a Topa és Társa Építési Kft. számláinak 

teljesítését megtagadja. 

 

3. Elrendeli valamennyi, a 29/2020. (I. 31.) Kt. határozat alapján vizsgálattal 

érintett kötelezettségvállalás tekintetében a felelősség ügyvéd közreműködésével 

történő vizsgálatát. 

 

Határidő: 2020. május 15. – a pénzügyi teljesítésre 

   2020. június 30. – a vizsgálat eredményének előterjesztésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. április 30. 

 

 

 

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. április 30-án hozott – 

 

44/2020. (IV. 30.) határozata 

a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó ételelőállítási feladatok ellátására irányuló 
közbeszerzési eljárás megindításáról 

 

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 közbeszerzési eljárást indít a 

gyermekétkeztetéshez kapcsolódó ételelőállítási feladatok ellátására a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) alapján. 

2.  Dombóvár Város Önkormányzata az eljárás lefolytatásával, illetve jogi 

tanácsadási és felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás 

nyújtásával dr. Bakó Zoltán felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót 

bízza meg (7090 Tamási, Szabadság u. 43-47. B. lph. III. em. 7.). 

3.  Dombóvár Város Polgármestere jóváhagyja az alábbi személyi összetételű 

bírálóbizottságot az eljárásban való közreműködésre: 

Bírálóbizottsági tag neve Kbt. 27. § (3) bekezdés szerinti szakértelem 

dr. Deli András jogi 

Hartmann Gabriella közbeszerzés tárgya szerinti szakmai 

Szijjártó Jánosné pénzügyi 

dr. Bakó Zoltán közbeszerzési 

Határidő: 2020. május 31. – az eljárás megindítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

 

Dombóvár, 2020. április 30. 

 

 

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. április 30-án hozott – 

 

45/2020. (IV. 30.) határozata 

a Köztársaság utcai 4636/1 hrsz.-ú ingatlan 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 az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendeletben 

foglaltak szerint árveréssel egybekötött nyilvános pályáztatás útján történő 

értékesítésre jelöli ki a Dombóvár, Köztársaság utcai 4636/1 hrsz.-ú, kivett telephely 

megnevezésű ingatlant – melynek területe telekalakítással 3.043 m2-re változik – az 

alábbi feltételekkel: 
 

a) Az induló licitár 12.000.000,- Ft, melyet áfa nem terhel. A nyertes 

pályázónak meg kell téríteni az önkormányzat részére a telekalakítással és a 

szerződéskötéssel járó költségeket is. 

b) Az adásvételi szerződésben ki kell kötni az ivóvízvezetési és karbantartási 

szolgalmi jogot a szomszédos ingatlanok vízellátása érdekében.     
 

Dombóvár Város Polgármestere jóváhagyja a pályázati felhívás és a legmagasabb 

összegű vételárat megajánló ajánlattevővel kötendő adásvételi szerződés tartalmát, 

az adásvételi szerződést megköti, valamint – ha szükséges – az ajánlatot megküldi 

az illetékes szervnek a Magyar Államot megillető elővásárlási jog miatt. 

  

Határidő: 2020. május 10. – a pályázati felhívás közzétételére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. április 30. 

 

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. április 30-án hozott – 

 

46/2020. (IV. 30.) határozata 

visszatérítendő támogatás biztosításáról a Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit 

Kft. részére 

 

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 Tinódi Ház Nonprofit Kft. részére 1.500.000,- 

Ft összegű visszatérítendő támogatást biztosít a Hamulyák Közalapítvány 

megbízásából végzett rendezvényszervezési feladatokhoz kapcsolódó fizetési 

kötelezettség teljesítésére azzal, hogy a Nonprofit Kft. a Hamulyák Közalapítvánnyal 

fennálló szerződésből eredő és a számára járó díj kifizetését követően, de legkésőbb 

2020. november 30-ig köteles a támogatás összegét visszatéríteni az önkormányzat 

számára 

 

A támogatási szerződés tartalmát Dombóvár Város Polgármestere hagyja jóvá. 

 

Határidő: 2020. május 15. – a támogatási szerződés megkötésére 

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. április 30. 

 

 

 

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. április 30-án hozott – 

 

47/2020. (IV. 30.) határozata 

a Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény igazgatója közalkalmazotti 

jogviszonyának 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:  

 

A Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény igazgatója, Virágné Bán 

Emma a 60/2017. (II. 16.) Kt. határozat és a 61/2019. (II. 28.) Kt. határozat szerinti 

illetménykiegészítés helyett havi 23.200,- Ft illetménykiegészítésben részesül 2020. 

május 1-jétől, valamint Dombóvár Város Polgármestere kezdeményezi a 

kinevezésének módosítását az általános teljes napi munkaidő helyett 

részmunkaidőben való foglalkoztatására, miszerint a napi munkaideje 6 óra legyen 

2020. május 1-jétől. Virágné Bán Emma igazgató kinevezésének módosítását 

Dombóvár Város Polgármestere írja alá. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

    Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 

 

 

Dombóvár, 2020. április 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

 
 


	a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó ételelőállítási feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról
	a Köztársaság utcai 4636/1 hrsz.-ú ingatlan telekalakításáról
	és értékesítéséről



