
Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

108/2020. (IX. 30.) Kt. határozat 

a Dombóvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzvédelmi beszámolójáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvári 

Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolóját a működési területe és Dombóvár 

tűzvédelmi helyzetéről, valamint a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az 

azzal kapcsolatos feladatokról. 

 

 

Dombóvár, 2020. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

109/2020. (IX. 30.) Kt. határozat 

a víziközmű-szolgáltatások 2019. évi ellátásáról szóló beszámolóról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a DRV 

Zrt. 2019. évi beszámolóját a víziközmű-szolgáltatások Dombóváron történő 

ellátásáról. 

 

 

Dombóvár, 2020. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

110/2020. (IX. 30.) Kt. határozat 

a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társuláshoz való 

csatlakozási kezdeményezésekről, a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató 

Intézmény ellátási területének kiterjesztéséről és az intézményi dolgozók 

megjutalmazásáról hozott döntés végrehajtásáról 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 89. § (2) bekezdésében 

foglaltak alapján hozzájárul, hogy  

• Csikóstőttős Község Önkormányzata 

• Dalmand Község Önkormányzata 

• Jágónak Község Önkormányzata 

• Kapospula Község Önkormányzata 

• Kaposszekcső Község Önkormányzata 

• Kocsola Község Önkormányzata 

• Nak Község Önkormányzata 

• Attala Község Önkormányzat 

• Döbrököz Község Önkormányzata 

• Kurd Község Önkormányzata 

• Csibrák Község Önkormányzata 

• Gyulaj Községi Önkormányzat 

2021. január 1-től csatlakozzon a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társuláshoz, és a kötelező feladatát képező családsegítést, 

gyermekjóléti szolgáltatást, valamint a házi segítségnyújtást a Dombóvári 

Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény biztosítsa az ellátási területe 

kiterjesztésével, és abba jogutódlással beolvadjon a Kapos-menti Terület- és 

Vidékfejlesztési Társulás által fenntartott Kapos-menti „Segítő kéz” 

Alapszolgáltató Intézmény, illetve ezzel a feladatellátást a Kapos-menti Terület- 

és Vidékfejlesztési Társulás átadja a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás részére. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató 

Intézmény intézményvezetőjét, hogy  

a) az 1. pont szerint csatlakozó települések önkormányzataival egyeztessen az 

Intézmény által nyújtott, nem kötelező önkormányzati feladatot képező, 

személyes gondoskodást biztosító alapellátások igénybevétele kapcsán, 

továbbá 



 

b) vizsgálja meg annak lehetőségét és megvalósíthatóságát, hogy 2021. január 

1-jétől az Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézménye által biztosított 

nappali ellátások a Dombóvár, Szabadság utca 8. alatti ingatlanban 

legyenek elérhetőek, a hajléktalanok nappali ellátása és a népkonyhai 

szolgáltatás pedig a Dombóvár, Arany János tér 3. alatt. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az érintett társulási megállapodások 

módosítása tervezetének képviselő-testület elé terjesztésére a 2. pont szerinti 

egyeztetések, illetve vizsgálat eredménye alapján. 

 

4. A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató 

Intézmény dolgozóinak a veszélyhelyzet ideje alatt tanúsított helytállásukért 

történő megjutalmazásáról szóló 92/2020. (VI. 30.) Kt. határozat az abban 

foglaltaknak megfelelően kerüljön végrehajtásra, és az intézménynek a 

veszélyhelyzet ideje alatt munkát végzett 67 dolgozója részesüljön az egyszeri 

jutalomban. 

 

Határidő: 2020. október 30. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

111/2020. (IX. 30.) Kt. határozat 

a Dombóvárt érintő víziközmű-szolgáltatások 2021-2035. évekre vonatkozó 

gördülő fejlesztési tervéről 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a közműves 

ivóvízellátást biztosító, „DRV_V_613 Dombóvár vízmű” víziközmű rendszerre 

vonatkozóan a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2021-2035. időszakra 

elkészített gördülő fejlesztési terv felújítási-pótlási és beruházási tervrészét. 

 

2. A Képviselő-testület elfogadja a közműves szennyvízelvezetést és -tisztítást 

biztosító, „DRV_S_603 Dombóvár szennyvízelvezető és -tisztító rendszer” 

víziközmű rendszerre vonatkozóan a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 

2021-2035. időszakra elkészített gördülő fejlesztési terv felújítási-pótlási és 

beruházási tervrészét. 

 

3. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az 1. és 2. pont szerinti gördülő fejlesztési 

terveket Dombóvár Város Önkormányzata nevében a Dunántúli Regionális 

Vízmű Zrt. nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz 

jóváhagyásra azzal, hogy a Képviselő-testület vállalja az eljárás során 

felmerülő igazgatási díjak önkormányzatra eső részének megfizetését. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 

meghatalmazások és jognyilatkozatok aláírására, valamint a végrehajtáshoz 

szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal – a szükséges nyilatkozatok megtételére a gördülő fejlesztési 

tervek jóváhagyása érdekében 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

112/2020. (IX. 30.) Kt. határozat 

a Dombóvári Értéktár Bizottság 2020. I. féléves munkájáról szóló beszámolóról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvári 

Értéktár Bizottság 2020. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót. 

 

 

Dombóvár, 2020. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

113/2020. (IX. 30.) Kt. határozat 

a Dombóvári Vízmű Kft. 2019. évi beszámolójának jóváhagyásáról 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Vízmű 

Kft. 2019. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti egyszerűsített 

beszámolóját megtárgyalta. A Képviselő-testület a beszámolót 64.770 eFt eszköz 

és forrás oldali egyezőséggel, 62.759 eFt adózott eredménnyel elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Dombóvári Vízmű 

Kft. soron következő taggyűlésén a döntést képviselje. 

 

 

Dombóvár, 2020. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

114/2020. (IX. 30.) Kt. határozat 

a Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójáról és 2020. évi 

üzleti tervéről 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 89/2020. (VI. 30) Kt. 

határozatát visszavonja. 

 

2. A Képviselő-testület a Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft. 2019. évi 

egyszerűsített beszámolóját 22.444 eFt eszköz és forrás oldali egyezőséggel, 

4.845 eFt adózott eredménnyel elfogadja. 

 

3. A Képviselő-testület a Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft. 2019. évi 

közhasznúsági jelentését elfogadja. 

 

4. A Képviselő-testület a Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti 

tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 

 

Dombóvár, 2020. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

115/2020. (IX. 30.) Kt. határozat 

a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére pótbefizetés 

elrendeléséről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári 

Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére a saját tőke törvényben meghatározott 

mértékének helyreállítása érdekében, 6.206.000,- Ft összegben pótbefizetést rendel 

el pénzbeli vagyoni hozzájárulás formájában. 

 

Határidő: 2020. október 15. – a pótbefizetés teljesítésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért Felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

116/2020. (IX. 30.) Kt. határozat 

a közterületek fenntartásával összefüggő településüzemeltetési feladatok 2020. 

október 1-jétől történő ellátásáról egy szervezet közreműködésével 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Parkfenntartási 

szolgáltatás, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedőfelületek tisztítási, 

hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkái Dombóvár egyes közterületein 

(keretmegállapodás)” tárgyú vállalkozási szerződés (keretmegállapodás) 

szerinti feladatok ellátásával 2020. október 1. napjától 2024. december 31. 

napjáig a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés h) 

pontja alapján a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-t (a 

továbbiakban: Nkft.) bízza meg. 

2. A Képviselő-testület az Nkft. részére az 1. pont szerinti feladatok ellátásához a 

megszűnő keretmegállapodásban foglalt egységárak szerinti finanszírozást 

biztosítja a teljesített feladatok arányában, utólagosan és számla ellenében 

2020. december 31-ig, továbbá felkéri a polgármestert, hogy a 2021. január 1-

jétől érvényes közszolgáltatási szerződés tervezetét és a finanszírozásra 

vonatkozó javaslatát a 2020. decemberi ülésen terjessze a Képviselő-testület elé. 

3. A Képviselő-testület egyetért az Nkft. és a Dombóvár Város Önkormányzata 

között fennálló közszolgáltatási szerződésben rögzített közútkezelői 

feladatkörnek a közutak hóeltakarítása és síkosságmentesítése feladatokkal 

történő kiegészítésével. A Képviselő-testület a feladatellátásához biztosítandó 

finanszírozás összegéről a 2020. november 30. napjáig megkötendő külön 

megállapodásban dönt. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés 

módosítására, illetve a szerződés tartalmának jóváhagyására. 

Határidő: 2020. október 30. – a 2020. október 1-jétől érvényes közszolgáltatási 

szerződés aláírására 

2020. decemberi ülés – a 2021. január 1-jétől érvényes közszolgáltatási 

szerződés tervezetének képviselő-testület elé terjesztésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

Dombóvár, 2020. szeptember 30. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

117/2020. (IX. 30.) Kt. határozat 

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 

a) 230/2018. (V. 31.), 265/2018. (VI. 28.), 216/2019. (VI. 27.), 242/2019. (VII. 18.), 

359/2019. (XI. 29.), 37/2020. (II. 28.), 56/2020. (II. 28.), 57/2020. (II. 28.), 

58/2020. (II. 28.), 60/2020. (II. 28.), 61/2020. (II. 28.), 63/2020. (II. 28.), 

64/2020. (II. 28.), 67/2020. (VI. 30.), 68/2020. (VI. 30.), 69/2020. (VI. 30.), 

70/2020. (VI. 30.), 71/2020. (VI. 30.), 78/2020. (VI. 30.), 79/2020. (VI. 30.), 

80/2020. (VI. 30.), 81/2020. (VI. 30.), 84/2020. (VI. 30.), 85/2020. (VI. 30.), 

88/2020. (VI. 30.), 93/2020. (VI. 30.), 95/2020. (VII. 31.), 96/2020. (VII. 31.), 

97/2020. (VII. 31.), 99/2020. (VII. 31.), 100/2020. (VII. 31.), 102/2020. (VII. 

31.), 103/2020. (VII. 31.), 105/2020. (VII. 31.), 107/2020. (VII. 31.) Kt. 

határozat, illetve 

b) a veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 34/2020. 

(IV. 30.), 36/2020. (IV. 30.), 42/2020. (IV. 30.), 43/2020. (IV. 30.), 44/2020. (IV. 

30.), 57/2020. (V. 29.), 58/2020. (V. 29.), 61/2020. (V. 29.), 62/2020. (V. 29.), 

65/2020. (V. 29.), 66/2020. (V. 29.), 70/2020. (V. 29.), 71/2020. (V. 29.), 

72/2020. (V. 29.) polgármesteri határozat végrehajtásáról, valamint az 

átruházott hatáskörben 2020. júniusban, júliusban és augusztusban hozott 

döntésekről. 

 

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

képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott polgármesteri határozatok 

végrehajtási határidejét a következők szerint meghosszabbítja: 

 

2020. október 31-ig: 133/2019. (IV. 25.), 48/2020. (II. 28.), 49/2020. (II. 28.), 

86/2020. (VI. 30.) Kt. határozat és a 2/2020. (III. 27.), 

6/2020. (III. 27.) polgármesteri határozat, 

2020. november 30-ig: 98/2020. (VII. 31.), 106/2020. (VII. 31.) Kt. határozat, 

2020. december 31-ig: 396/2017. (IX. 28.), 397/2017. (IX. 28.), 219/2019. (VI. 

27.), 251/2019. (VIII. 29.), 303/2019. (X. 10.) Kt. 

határozat, 

2021. február 28-ig: 375/2016. (IX. 29.) Kt. határozat, 

2021. március 31-ig: 1/2019. (I. 14.) Kt. határozat, 



2021. június 30-ig: 133/2017. (III. 30.), 72/2018. (II. 22.), 185/2019. (V. 30.), 

367/2019. (XI. 29.) Kt. határozat. 

 

3. a 301/2018. (VIII. 30.) Kt. határozat 1. és 2. pontját, a 302/2018. (VIII. 30.) Kt. 

határozat 1. pontjának c. és d. alpontját, valamint a 393/2018. (XII. 10.), a 

85/2019. (III. 7.), a 287/2019. (IX. 26.), a 295/2019. (IX. 26.) és a 306/2019. (X. 

10.) Kt. határozatát visszavonja. 

 

 

Dombóvár, 2020. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

118/2020. (IX. 30.) Kt. határozat 

többletfedezet biztosításáról a Pannónia út 7. szám alatti önkormányzati 

lakóépületet érintő sürgős felújításra  

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Dombóvár, Pannónia 

u. 7. számú épület északi oldalán 4. emeleti féltető építése, a meglevő bontásával” 

elnevezésű közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás eredményességéhez 196.000,- Ft 

összegű többletfedezetet biztosít az önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére. 

 

 

Dombóvár, 2020. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

119/2020. (IX. 30.) Kt. határozat 

a Bajcsy-Zsilinszky u. 5. szám alatti bérlők átköltöztetéséről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvár 

Város Önkormányzata tulajdonában lévő Bajcsy-Zsilinszky u. 5. szám alatti, 

szociális alapon kiadható bérlakásokban élők átköltöztetéséről szóló beszámolót, és 

jóváhagyja a költöztetések során tett alábbi vállalásokat:  

- a bérbeadó önkormányzat a saját költségére vállalta a bérlő átköltöztetését, 

- a felajánlott bérlakásra a bérbeadó 2021. április 15. napjáig köt bérleti 

szerződést, 

- a bérbeadó saját költségén vállalja a bérlakás szükség szerinti (festés, törött 

ablaküvegek cseréje, a lakás kályhával, konyhabútorral való ellátása…) 

felújítását, 

- a bérbeadó a felajánlott ingatlan esetében eltekint a bérlő jogosultsági 

feltételeinek vizsgálatától,  

- a piaci alapon kiadható lakások esetében az óvadék megfizetésétől a bérbeadó 

eltekint, 

- a felajánlott bérlakás bérleti díja nem haladhatja meg a Bajcsy-Zsilinszky u. 

5. szám alatti lakás bérleti díját.  

 

 

Dombóvár, 2020. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

120/2020. (IX. 30.) Kt. határozat 

a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében végzett 

feladatellátáshoz a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás részére 

biztosított hozzájárulás összegéről 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a családsegítés és a 

gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében a 2020. évben végzett feladatellátáshoz 

756.160,- Ft összegű hozzájárulást biztosít a Kapos-menti Terület- és 

Vidékfejlesztési Társulás részére, és felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz 

átadásához szükséges jognyilatkozat megtételére. 

 

2. A Képviselő-testület Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben 

képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 6/2020. (III. 27.) határozata 3. 

pontját visszavonja. 

 

Határidő: 2020. október 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

121/2020. (IX. 30.) Kt. határozat 

a települési vízkár-elhárítási terv elkészíttetéséről  

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a 

települési vízkár-elhárítási tervdokumentáció elkészíttetésére vonatkozó beszerzési 

eljárás lefolytatására és a szükséges kötelezettségvállalások megtételére.  

 

A Képviselő-testület a dokumentáció elkészítésének fedezetét az önkormányzat 2021. 

évi költségvetésében biztosítja. 

 

Határidő: 2020. november 30. – a szerződéskötésre 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

122/2020. (IX. 30.) Kt. határozat 

a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület támogatásáról 

könyvek adományozásával 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Kovács 

Gyula Emberek, Barátok, Sorsok című könyvének a Dombóvár Város 

Önkormányzata által kiadott példányai a Dombóvári Városszépítő és Városvédő 

Közhasznú Egyesület részére adományként térítés nélkül átadásra kerüljenek az 

egyesületi célok megvalósításának támogatása érdekében. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adományozásról szóló 

megállapodás megkötésére. 

 

Határidő: 2020. október 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

123/2020. (IX. 30.) Kt. határozat 

önkormányzati vagyonba tartozó gépjármű térítésmentes használatának 

biztosításáról a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal tulajdonát képező, EIE-487 forgalmi 

rendszámú VW Transporter típusú gépjárművet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Egyesület használja üzembentartóként térítésmentesen határozatlan időre a vele 

kötött ellátási szerződés szerinti szociális szolgáltatás nyújtásához, egyúttal a jármű 

használatára a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézménnyel kötött 

szerződést megszűntnek tekinti. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal vezetőjét a 

végrehajtáshoz szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2020. október 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

124/2020. (IX. 30.) Kt. határozat 

a dombóvári általános iskolák felvételi körzetének véleményezéséről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében foglalt véleményezési 

jogkörében eljárva a dombóvári általános iskolák felvételi körzeteinek tervezett 

meghatározásával egyetért, és nem tesz javaslatot a körzethatárok módosítására. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Tamási Tankerületi központ 

tájékoztatására. 

 

Határidő: 2020. október 15. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

125/2020. (IX. 30.) Kt. határozat 

a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatási programjának folytatásához önerő biztosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Dombóvári 

Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. október 15-től 2021. február 28-ig tartó 

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programjának indítását és a támogatás 

iránti kérelem benyújtását. 

 

A program megvalósításához szükséges 2.755.285,- Ft önerőt a Képviselő-testület 

arányosan az önkormányzat 2020. évi, illetve 2021. évi költségvetése terhére 

biztosítja, és felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére. 

 

Határidő: 2020. október 15.  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

126/2020. (IX. 30.) Kt. határozat 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által indított perrel kapcsolatos 

követelésről 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság felperesnek a Dombóvár Város 

Önkormányzata alperes ellen pénztartozás megfizetése iránt indított perében 

2.917.475,- Ft összegű követelés tekintetében a felperes követelését elismeri. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a követelés 

elismeréséről a felperes képviselőjét tájékoztassa. 

 

Határidő: 2020. október 15.  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

 

Dombóvár, 2020. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

127/2020. (IX. 30.) Kt. határozat 

a Futóegerek Futó- és Szabadidős Sportegyesület részére visszatérítendő 

támogatás biztosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Futóegerek Futó- és 

Szabadidős Sportegyesület részére 2.000.000,- Ft összegű visszatérítendő 

támogatást biztosít a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00180 azonosító számú, 

„Mozdulj velünk!” című projektjét érintő fizetési kötelezettségei teljesítésére azzal, 

hogy a Sportegyesület legkésőbb 2020. december 31-ig köteles a támogatás összegét 

visszatéríteni az önkormányzat számára. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 

megkötésére. 

 

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

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

128/2020. (IX. 30.) Kt. határozat 

a közművelődési, a közgyűjteményi és a helyi kulturális javak védelmével 

kapcsolatos feladatellátás átszervezésének kezdeményezéséről 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Földi István 

Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény, illetve a Tinódi Ház Közművelődési 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság összevont formában történő 

működésének és a kötelező önkormányzati feladatot képező kulturális 

szolgáltatások integrált intézményben való biztosításának lehetőségéről szóló 

tájékoztatást elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület kinyilvánítja szándékát, hogy a muzeális intézményekkel, 

valamint a nyilvános könyvtári ellátás és a közművelődési alapszolgáltatások 

hozzáférhetőségének biztosításával összefüggő feladatait – melyet jelenleg a 

Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjteménnyel, illetve a Tinódi Ház 

Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött, 

közművelődési intézmény működtetésére irányuló közművelődési 

megállapodással biztosít – közös szervezetben, a közművelődési megállapodás 

megszüntetésével közvetlen önkormányzati fenntartású közművelődési 

intézmény révén, integrált kulturális intézményi formában – amely települési 

könyvtár, muzeális intézmény (közérdekű muzeális gyűjtemény) és 

közművelődési intézmény (művelődési ház) –, költségvetési szerv fenntartása 

útján kívánja ellátni 2021. január 1. napjától a Földi István Könyvtár és 

Helytörténeti Gyűjtemény átszervezésével, feladatkörének a közművelődési 

feladatokkal történő kibővítésével. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 

törvény 69/A. §-ában és a 78/J. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a kultúráért 

felelős minisztertől az átszervezéssel kapcsolatos véleményt szerezze be, és azzal 

együtt a további döntési javaslatokat terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő: azonnal – véleménykérésre 

2020. november 30. – a döntési javaslatok képviselő-testület elé 

terjesztésére 

 

 

 

 



Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

 

Dombóvár, 2020. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

129/2020. (IX. 30.) Kt. határozat 

a Teleki utca végén található dombóvári 2852/2 hrsz.-ú beépítetlen terület 

értékesítéséről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) 

önkormányzati rendeletben foglaltak szerint az önkormányzat tulajdonában lévő, a 

Teleki utca végén található, dombóvári 2852/2 hrsz.-ú beépítetlen terület 

megnevezésű ingatlant 1.700.000,- Ft-os induló licitáron (melyet áfa nem terhel) 

versenyeztetéssel történő értékesítésre jelöli ki azzal a feltétellel, hogy a terület 

kitakarítása a vevő feladata. A szerződésben ki kell kötni, hogy az ingatlan a város 

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

önkormányzati rendeletben meghatározott övezeti célra használható. 

 
A sikeres pályázónak meg kell téríteni az önkormányzat részére az értékesítéshez 

kapcsolódó díjakat (szerződéskötési díj, értékbecslési díj, ingatlan-nyilvántartási 

díj).   

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás és az adás-

vételi szerződés tartalmának jóváhagyására, valamint a szerződés megkötésére.  

 

Határidő: 2020. október 15. – a pályázati felhívás közzétételére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

130/2020. (IX. 30.) Kt. határozat 

a Köztársaság utcánál található dombóvári 4639/1 hrsz.-ú közút 

telekalakításáról és egy részének értékesítéséről 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 

Köztársaság utcánál található, dombóvári 4639/1 hrsz.-ú, kivett közút 

megnevezésű ingatlannak a 209/2020 számú vázrajz szerinti területe 

telekegyesítéssel való értékesítéséhez a 4640/12 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa 

részére azzal a feltétellel, hogy: 

- a vételár 840.000,- Ft, melyet áfa nem terhel,   

- biztosítani kell a 4640/3 hrsz.-ú ingatlan megközelítését, 

- az adásvétellel és a szerződéskötéssel kapcsolatos költségeket – a 

szerződéskötési, az értékbecslési, valamint az ingatlan-nyilvántartási díjat, 

beleértve az átminősítés díját is – a vevő vállalja. 

 

2. A Képviselő-testület a dombóvári 4639/1 hrsz.-ú közút megnevezésű ingatlan 

forgalomképtelenségét az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet ezirányú 

módosításával feloldja az ingatlan értékesíthetősége érdekében.   

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a telekalakítási eljárás 

lefolytatására, az adásvételi szerződés tartalmának jóváhagyására és a szerződés 

megkötésére.  

 

Határidő: 2020. október 30. – a szerződéskötésre  

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

131/2020. (IX. 30.) Kt. határozat 

a Köztársaság utcai üzemcsarnok bérbeadásáról  

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a dombóvári 

4636/1 és 4636/2 hrsz.-ú ingatlanon található 1.083 m2 nagyságú üzemcsarnok 

versenyeztetés nélküli bérbeadásának 2021. július 31-ig történő meghosszabbítását 

havi 410.000,- Ft/hó bérleti díjon a Viessmann Technika Dombóvár Kft. részére 

azzal, hogy a szerződés időtartama tovább nem hosszabbítható. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosítása 

tartalmának jóváhagyására és megkötésére. 

 

Határidő: 2020. november 30. – a szerződésmódosítás megkötésére 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

132/2020. (IX. 30.) Kt. határozat 

a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére az Árpád utcai 945/1 

hrsz.-ú ingatlan keleti oldalán található helyiségek térítésmentes használatának 

biztosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az Árpád 

utcában lévő dombóvári 945/1 hrsz.-ú, lakóház, udvar, gazdasági épület, egyéb 

épület megnevezésű ingatlan keleti részén található – korábban villanyszerelői 

tanműhely céljára használt – helyiségek térítésmentes használatba adásához 

haszonkölcsön formájában a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére 

határozatlan időre a közfeladatellátási alaptevékenységének elvégzéséhez. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a haszonkölcsön szerződés 

tartalmának jóváhagyására és megkötésére. 

 

Határidő: 2020. október 30. – a szerződés megkötésére  

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

133/2020. (IX. 30.) Kt. határozat 

a Dr. Sáfár László utcánál található dombóvári 758/2 hrsz.-ú közterület 

telekalakításáról és egy részének értékesítéséről 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Dr. Sáfár 

László utcánál található dombóvári 758/2 hrsz.-ú, kivett közterület megnevezésű 

ingatlan kb. 167 m2 nagyságú területének telekegyesítéssel való értékesítéséhez 

a dombóvári 756 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa részére az alábbi feltételekkel: 

- a vételár 4.949,- Ft/m2, melyet áfa nem terhel,  

- az adásvétellel és szerződéskötéssel kapcsolatos költségeket – a 

telekalakítási, szerződéskötési, értékbecslési, valamint az ingatlan-

nyilvántartási díjat – a vevő vállalja. 

 

2. A Képviselő-testület a dombóvári 758/2 hrsz.-ú közterület megnevezésű ingatlan 

forgalomképtelenségét az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet ezirányú 

módosításával feloldja az ingatlan értékesíthetősége érdekében.   

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a telekalakítási eljárás 

lefolytatására, az adásvételi szerződés tartalmának jóváhagyására és a szerződés 

megkötésére.  

 

Határidő: 2020. október 30. – a telekalakítási eljárás elindítására 

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

134/2020. (IX. 30.) Kt. határozat 

a TOP-4.3.1-15 „Leromlott városi területek rehabilitációja” elnevezésű felhívás 

keretében támogatott szegregációs projektek megvalósítása érdekében önerő 

vállalásáról a műszaki ellenőri feladatok elvégzéséhez 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a projektek megvalósítása 

érdekében az önkormányzat 2021. évi költségvetésének terhére önerő vállalásként 

biztosítja: 

a) a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 azonosító számú, „Mászlony – oázis az 

agrársivatagban” című projektet érintően a magasépítési munkák 

kivitelezésénél a műszaki ellenőri feladatok ellátásához a Dombóvár Város 

Önkormányzatánál jelentkező többletkiadás összegét, bruttó 922.540,- Ft-ot, 

b) a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 azonosító számú, „A dombóvári Szigetsor-

Vasút szegregátumok rehabilitációja” című projektet érintően a magas- és 

mélyépítési munkák kivitelezésénél a műszaki ellenőri feladatok ellátásához a 

Dombóvár Város Önkormányzatánál jelentkező többletkiadás összegét, bruttó 

1.712.833,- Ft-ot,  

c) a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 azonosító számú „DARK – Dombóvári 

Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval 

veszélyeztetett területeken” című projektet érintően a magas- és mélyépítési 

munkák kivitelezésénél a műszaki ellenőri feladatok ellátásához a Dombóvár 

Város Önkormányzatánál jelentkező többletkiadás összegét, bruttó 1.374.600,- 

Ft-ot. 

 

 

Dombóvár, 2020. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

135/2020. (IX. 30.) Kt. határozat 

a „Mászlony- oázis az agrársivatagban” című projekthez kapcsolódó önerő 

biztosításáról szóló 239/2019. (VII. 18.) Kt. határozat módosításáról 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 341/2019 (XI. 29.) 

határozatának 1. pontját visszavonja és a 239/2019. (VII. 18.) Kt. határozatát 

módosítja, miszerint a határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.3.1-15 

„Leromlott városi területek rehabilitációja” elnevezésű felhívásra benyújtott 

TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 azonosító számú, „Mászlony – oázis az 

agrársivatagban” című projektje kapcsán az 1. mérföldkőre elkészített tervezői 

költségbecslés szerint önerő biztosítását vállalja az alábbiak szerint: 

 

− A projekt teljes költségvetése: 125.918.291,- Ft 

− A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 

95.000.000,- Ft 

 

A Képviselő-testület vállalja, hogy a projekt költségvetése alapján a Dombóvár 

Város Önkormányzatánál jelentkező többletkiadás összegét, bruttó 29.675.677,-

Ft-ot az önkormányzat 2020. és 2021. évi költségvetésének terhére önerő 

vállalásként biztosítja a projekt megvalósítása céljából az alábbi ütemezés 

szerint:11.195.314,- Ft-ot a 2020. évi, 18.480.363,- Ft-ot pedig a 2021. évi 

költségvetése terhére.” 

 

2. A Képviselő-testület elrendeli a lefolytatott közbeszerzési eljárások 

eredményéhez képest többlettámogatási igény benyújtását a TOP-4.3.1-15-TL1-

2016-00002 azonosító számú, „Mászlony – oázis az agrársivatagban” című 

projektben közreműködő irányító hatóság felé, és annak eredményéhez képest az 

önerő összegére vonatkozó újabb javaslat előterjesztését. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a projekt megvalósításához 

vállalt önerő módosításával kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

 

 

 

 

 



Határidő: 2020. október 31. – az önerő nyilatkozat megtételére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

 

 

Dombóvár, 2020. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

136/2020. (IX. 30.) Kt. határozat 

pótbefizetés biztosításáról a Dombó-Land Kft. számára 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombó-Land Kft. 

számára a TOP-4.3.1-15-ös dombóvári városrehabilitációs projektek kapcsán a 

projekt-előkészítési költségek esetében a tervezési feladatok ellátásában jelentkező 

többletkiadásaihoz a 342/2019. (XI. 29.) Kt. határozat alapján biztosított 

pótbefizetésen felül további 30.000,- Ft összegű pótbefizetést teljesít a 2020. évi 

költségvetés terhére. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 

kötelezettségvállalás megtételére. 

 

Határidő: 2020. november 30. – a pótbefizetésre  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

137/2020. (IX. 30.) Kt. határozat 

a 2020. évi közbeszerzési terv módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. 

évi módosított közbeszerzési tervét a melléklet szerint elfogadja, és felkéri a 

polgármestert, hogy a jogszabályok szerinti közzétételéről gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal – a módosított terv közzétételére 

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Jegyző  

 

 

Dombóvár, 2020. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

138/2020. (IX. 30.) Kt. határozat 

„A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” című, TOP-4.3.1-

15-TL1-2016-00003 azonosító számú projekt mélyépítési munkáinak elvégzésére 

irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról és bírálóbizottságáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2019. (I. 14.) Kt. 

határozata szerint a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-0003 azonosító számú, „A dombóvári 

Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” elnevezésű projekt részét képező 

közlekedésfejlesztési (meglévő járdák felújítása, útépítés) és csapadékvíz-elvezetési 

munkálatok kivitelezésére elrendeli a közbeszerzési eljárás megindítását 

„Mélyépítési munkák - TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003” elnevezéssel, és 

jóváhagyja az alábbi személyi összetételű bírálóbizottságot az eljárásban való 

közreműködésre: 

 

Bírálóbizottsági tag neve A közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény 27. § (3) bekezdése 

szerinti szakértelem 

Dr. Szabó Péter jogi 

Ábrahám Mónika közbeszerzés tárgya szerinti szakmai 

Győrfiné Hahner Timea pénzügyi 

dr. Bakó Zoltán közbeszerzési 

 

Határidő: 2020. október 31. – az eljárás megindítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

 

 

Dombóvár, 2020. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

139/2020. (IX. 30.) Kt. határozat 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi 

fordulójához való csatlakozásról  

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási dokumentumok 

aláírására és a pályázati felhívás közzétételére. 

 

A Képviselő-testület a pályázatok támogatására az önkormányzat 2021. évi 

költségvetésében 4,2 millió Ft-ot különít el. 

 

Határidő: 2020. október 1. – a csatlakozási nyilatkozat beküldésére  

2020. október 5. – a pályázati felhívás közzétételére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

140/2020. (IX. 30.) Kt. határozat 

rendkívüli támogatási igény benyújtásáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2020. évi 

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

alapján rendkívüli támogatási igényt nyújt be. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

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

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

141/2020. (IX. 30.) Kt. határozat 

a 2020. évi civil keretből nyújtott önkormányzati támogatás felhasználási 

céljának módosításáról egyes civil szervezetek tekintetében 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi civil keretből 

nyújtott önkormányzati támogatásokkal kapcsolatban az alábbiakról rendelkezik: 

 

1. A támogatás felhasználása megfelelő abban az esetben is, ha a megvalósítani 

kívánt rendezvényt, programot a támogatott a civil keretre benyújtott 

pályázatában megjelölthöz képest másik időpontban tartja meg 2020-ban. 

 

2.  

a) A Dombóvári Szívklub Egyesület támogatott programjai közül kikerül a 

MASZEOSZ rendezvény – Székesfehérvár. 

 

b) A „Fekete István” Kulturális Egyesület a támogatást a választása szerint egy 

emlékkönyv megjelentetésére vagy a Fekete család dombóvári síremlékének 

felújítására fordíthatja. 

 

c) A Dombóvári Székely Kör a „Nemzetek focikupája a Dombóvár 50 éve város 

programsorozat részeként” elnevezésű program helyett a decemberi városi 

adventi rendezvénysorozat részét képező rendezvény megszervezésének 

költségeire használhat fel támogatást. 

 

d) A Dombóvár 2004. Egyesület a támogatást a „Pál napi vigasságok szakmai 

program” megvalósítása helyett a decemberi jégpálya-megnyitó rendezvény 

megszervezésének költségeire használhatja fel. 

 

e) A "JALINGVA" József Attila Általános Iskola Idegen Nyelv Tanításáért 

Alapítvány a támogatást a „Német-magyar testvérvárosi táborozás 

Balatonfenyvesen” elnevezésű program helyett a geresdlaki nemzetiségi 

kirándulás költségeire használhatja fel. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések 

módosításának aláírására. 

 

 

 

 



Határidő: 2020. október 31. – a támogatási szerződések módosítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

142/2020. (IX. 30.) Kt. határozat 

a Dombóvári Kosárlabda Klub részére a 2020. évi sportkeretből nyújtott 

önkormányzati támogatás átadásáról a Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú 

Egyesületnek 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 

Dombóvár Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében a sportszervezetek 

támogatására elkülönített keretből a Dombóvári Kosárlabda Klub számára nyújtott 

1.500.000,- Ft összegű támogatást a Klub helyett a Dombóvári Kosárlabda Suli 

Közhasznú Egyesület használja a 2020. évi sporttámogatási keret felosztásáról 

41/2020. (II. 28.) Kt. határozat 2. pontja szerint, továbbá ahhoz, hogy a Dombóvári 

Kosárlabda Klub az eddig átutalt támogatás összegét átadja a Dombóvári 

Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesület részére. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Dombóvári Kosárlabda 

Klubbal kötött támogatási szerződés megszüntetésére, illetve a Dombóvári 

Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesülettel fennálló támogatási szerződés 

módosítására. 

 

Határidő: 2020. október 31.  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

 

 

Dombóvár, 2020. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

143/2020. (IX. 30.) Kt. határozat 

a Szabó Loránd korábbi polgármester által pénzügyi ellenjegyzés nélkül vállalt 

kötelezettségekkel kapcsolatos tájékoztatásról és a további intézkedésekről 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2019. évi 

önkormányzati választást megelőzően Szabó Loránd által polgármesterként, 

pénzügyi ellenjegyzés nélkül vállalt kötelezettségekkel kapcsolatos tájékoztatást. 

 

2. A Képviselő-testület elrendeli a Szalai Kertépítő Kft. számlájának kiegyenlítését. 

 

3. A Képviselő-testület elrendeli a Topa és Társa Építési Kft. számláinak ügyvédi 

letétbe helyezés útján történő kiegyenlítését. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a végrehajtáshoz szükséges 

jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2020. október 15. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

144/2020. (IX. 30.) Kt. határozat 

a Gyár utca-Kölcsey utca-Bajcsy-Zsilinszky utca kereszteződésében található 

közterület elnevezéséről 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyár utca-Kölcsey utca-

Bajcsy-Zsilinszky utca kereszteződésében található dombóvári 1959 hrsz.-ú 

közterületet Nemzeti Összetartozás terének nevezi el.  

 

Az elnevezés hatályba lépésének időpontja: 2020. október 1. 

 

Határidő: azonnal – a címjegyzékben történő átvezetésre 

Felelős: Jegyző 

Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda  

 

 

Dombóvár, 2020. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

145/2020. (IX. 30.) Kt. határozat 

a Makovecz Imre Alapítvánnyal való együttműködésről és a Tinódi Ház előtti tér 

Makovecz Imre tervei szerinti kialakításáról 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Tinódi 

Ház előtti közterületnek (dombóvári 1294/16. hrsz.-ú ingatlan) a Makovecz Imre 

építész, illetve alkotótársai által 1986-ban készített építészeti és képzőművészeti 

terv szerinti kialakítását a központi költségvetésből (Makovecz Imre Alap) 

nyújtott támogatás segítségével. 

 

2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti beruházás megvalósítása érdekében 

felhatalmazza polgármestert a Makovecz Imre Alapítvánnyal történő 

együttműködési megállapodás megkötésére, a részletes tervek elkészítésére 

irányuló egyeztetésekre és azok Képviselő-testület elé terjesztésére, valamint a 

kormányzati támogatás iránti igény benyújtására. 

 

Határidő: 2020. október 30. – az együttműködési megállapodás megkötésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

 

 

Dombóvár, 2020. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-

i zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

146/2020. (IX. 30.) Kt. határozat 

a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium előtti új parkolóhelyek kialakítására 

lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Dombóvár, 

Gimnázium előtti parkoló építés - I. ütem” elnevezéssel 2020. szeptember 8. napján 

indult közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárásban az alábbi döntést hozza: 

 

A Képviselő-testület az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényesnek nyilvánítja: 

 

KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft. 

7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 28. 

"TAM-BAU" Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 

7090 Tamási, Szabadság u. 109. 

 

Indokolás: Az ajánlattevők ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban 

foglaltaknak, a szerződés teljesítéséhez előírt alkalmassági követelményeknek 

megfelelnek, esetükben Dombóvár Város Önkormányzata Beszerzési 

Szabályzatának VII.2. pontjában foglalt, az ajánlatok érvénytelenségére vonatkozó 

esetek egyike sem áll fenn. 

 

A Képviselő-testület az eljárás eredményét az érvényes ajánlatok 

figyelembevételével – az ajánlattételi felhívás 4. pontjában szereplő legalacsonyabb 

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

 
 1. helyezett 2. helyezett 

Ajánlattevő 
KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft. 

7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 28. 
- 

Pontszám - - 

Ajánlati ár (Ft, nettó) 13.433.445 - 

 

A Képviselő-testület az eljárás eredményessé nyilvánításához szükséges 560.475,- 

Ft összegű többletfedezetet az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosítja. 

 

 

 

 



Határidő: azonnal - az eredményről való tájékoztatás tekintetében 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

 

Dombóvár, 2020. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

 


