
Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

151/2020. (X. 30.) Kt. határozat 

a dombóvári 797/5 hrsz.-ú közterület telekalakításáról és egy részének 

értékesítéséről 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 

dombóvári székhelyű Dombó-Coop Zrt. ingatlanvásárlási igényét, és hozzájárul 

az önkormányzat tulajdonában álló, a Teleki utca és az Árpád utca között 

elhelyezkedő dombóvári 797/5 hrsz. alatt felvett, közterület megnevezésű 

ingatlanból a 798 és a 797/3 hrsz.-ú ingatlanok által határolt 914 m2 nagyságú 

terület versenyeztetés nélküli értékesítéséhez a Zrt. részére az alábbi 

feltételekkel:  

• A vételár 2.650.600,- Ft, melyet áfa nem terhel.  

• Az önkormányzat nem vállal felelősséget a területen lévő ismert és 

ismeretlen földalatti műtárgyakért. 

• A Penny Market Kft.-nek 2020. december 31-ig közterülethasználati 

engedélye áll fenn az értékesítendő terület egy részére. 

• A vevő feladata: 

- a szomszédos telkeken álló épületek között tartandó tűztávolság 

mértékének, ennek hiányában a kialakítás feltételeinek biztosítása,  

- szükség esetén a telefonfülke leszerelési költségeinek vállalása, 

- a Dombóvár, Teleki u. 7-9. szám alatti társasházban található 

hőközpont gépjárművel történő megközelíthetőségének lehetővé 

tétele. 

• Az adásvétellel és a szerződéskötéssel kapcsolatos költségek – a 

telekalakítással, valamint az ingatlan-nyilvántartáson való átvezetéssel 

összefüggőek is – a vevőt terhelik. 

 

2. A Képviselő-testület a dombóvári 797/5 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 az adásvételi szerződés 

tartalmának jóváhagyására és a szerződés megkötésére.  

 



 

Határidő: 2020. december 30. – a szerződéskötésre  

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. október 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

152/2020. (X. 30.) Kt. határozat 

a Pataki Ferenc utcában kialakított beépítetlen területek értékesítésének 

visszavonásáról és a Pataki Ferenc tér kialakításáról 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Katona József utcában 

található Dombóvári Ifjúsági Sporttelep területén telekalakítással létrejövő 

beépítetlen területek építési teleknek történő kijelöléséről szóló 440/2017. (X. 12.) 

Kt. határozatot, valamint a jelenlegi Pataki Ferenc utcában lévő önkormányzati 

tulajdonú beépítetlen területek értékesítésre való kijelölését visszavonja. 

 

2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a bővítésre kerülő Farkas Attila 

Uszodához és a Dombóvári Ifjúsági Sporttelephez megfelelő nagyságú 

parkolóterület jöjjön létre a jelenlegi Pataki Ferenc utcai beépítetlen területekből, 

és ennek érdekében felhatalmazza a polgármestert az 1414/14-1414/30 hrsz.-ú, 

valamint az 1414/32 hrsz.-ú ingatlanokat érintő telekalakítási eljárás 

kezdeményezésére, továbbá a magántulajdonban álló 1414/18-1414/20 hrsz.-ú 

ingatlanok tulajdonosaival a csereszerződés megkötésére. 

 

3. A Képviselő-testület a 2. pont szerinti telekalakítási eljárás alapján a változások 

ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése véglegessé válásának napjával a 

1414/32 hrsz.-ú közút vonatkozásában a Pataki Ferenc utca közterület-elnevezést 

megszünteti, és az újonnan létrejövő 1414/35 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 

ingatlant ettől a naptól Pataki Ferenc térnek nevezi el. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a véglegessé válás időpontjának 

megfelelően intézkedjen a címjegyzékben történő átvezetés iránt. 

 

Határidő: 2020. november 30. – a telekalakítási eljárás kezdeményezésére 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Végrehajtásért felelős: 2. pont - Pénzügyi Iroda 

3. pont - Hatósági Iroda  

 

 

Dombóvár, 2020. október 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

153/2020. (X. 30.) Kt. határozat 

a dombóvári vasútállomáshoz tartozó állami tulajdonú területen elhelyezkedő nem 

lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról a Régió 2007 Kft. részére 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 

Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky utcai, ténylegesen a dombóvári 1889/21 hrsz.-ú, 

vasútállomáshoz tartozó állami tulajdonú területen elhelyezkedő 30,6 m2 alapterületű 

ingatlant az önkormányzat pályáztatás nélkül bérbe adja az autóbusszal végzett 

menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatást végző Régió 2007 Kft.-nek 

a közfeladatának ellátásához az alábbi feltételekkel:  

 

- A bérleti díj a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 30/2020. (II. 26.) számú 

határozatában foglaltakhoz képest 25%-kal kevesebb, azaz 32.130,- Ft/hó, 

melyet áfa nem terhel. 

 

- A bérleti jogviszony 2024. április 30-ig szól, a Régió 2007 Kft.-vel fennálló 

közszolgáltatási szerződés hosszabbítása esetén annak lejártáig 

meghosszabbítható. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés tartalmának 

jóváhagyására és a szerződés megkötésére.  

 

Határidő: 2020. november 30. – a szerződéskötésre  

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. október 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

154/2020. (X. 30.) Kt. határozat 

a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás társulási megállapodásának 

módosításáról 

 

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

Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás székhelye 2021. január 1-jétől 

megegyezzen Dombóvár Város Önkormányzata székhelyével, valamint a 

Társulás munkaszervezete ettől az időponttól kezdve a Dombóvári Közös 

Önkormányzati Hivatal legyen. 

2. A Képviselő-testület a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás 

társulási megállapodásának az 1. pont szerinti változásokkal, valamint a 

Társulás intézményfenntartói feladatkörének 2021. január 1-jétől történő 

megszüntetésével összefüggő módosítását és az egységes szerkezetű társulási 

megállapodást a melléklet szerint elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a Képviselő-testület, mint 

a Társulás tagja nevében aláírja. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési 

Társulás Társulási Tanácsába delegált polgármestert, hogy kezdeményezze és 

támogassa a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás által fenntartott 

Kapos-menti „Segítő kéz” Alapszolgáltató Intézménynek a Dombóvári 

Egyesített Humán Szolgáltató Intézménybe való beolvadásával, és a beolvadó 

költségvetési szerv által végzett feladatellátásnak a  Kapos-menti Terület- és 

Vidékfejlesztési Társulás részéről történő átadásával összefüggő döntések 

meghozatalát. 

4. A Képviselő-testület felkéri a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 

jegyzőjét a munkaszervezeti feladatok átvételével kapcsolatos intézkedések 

megtételére. 

Határidő: 2020. november 15. – a 2. és 3. pont végrehajtására 

 2020. december 31. – a 4. pont végrehajtására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

Dombóvár, 2020. október 30. 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

155/2020. (X. 30.) Kt. határozat 

a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási 

megállapodásának módosításáról 

 

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

Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

fenntartásában álló Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény által 

biztosított nappali melegedő és népkonyha szociális szolgáltatások nyújtása 

2021. január 1-jétől – a Dombóvár, Szabadság u. 8. szám alatti épület helyett – 

a Dombóvár, Arany János tér 3. alatt történjen, az Őszikék Szociális 

Alapszolgáltatások Intézménye és az általa biztosított szociális szolgáltatások 

(étkeztetés, idősek nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, házi 

segítségnyújtás) pedig – az időskorú ellátottak számára való jobb 

megközelíthetősége miatt – a Dombóvár, Szabadság utca 8. szám alatti épület – 

dombóvári 42/A/1 hrsz. alatt felvett – utcafronti részében működjenek 2021. 

január 1-jétől. 

 

2. A Képviselő-testület a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának az 1. pont szerinti 

változásokkal, valamint 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 és Gyulaj Községi Önkormányzat 2021. január 1-jével 

történő csatlakozásával, továbbá a Társulás által fenntartott Dombóvári 

Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény által biztosított családsegítés, 

gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás, a pszichiátriai betegek, 

valamint a szenvedélybetegek közösségi alapellátása és a támogató szolgáltatás 

ellátási területének kiterjesztésével összefüggésben az egységes szerkezetű 

társulási megállapodást a melléklet szerint elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a Képviselő-testület, mint 

a Társulás tagja nevében aláírja. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsába delegált képviselőt, hogy 

kezdeményezze és támogassa a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató 



Intézmény feladatellátási helyeinek 1. pont szerinti áthelyezésével, illetve az 

Intézmény 2. pont szerinti átszervezésével, továbbá a Kapos-menti Terület- és 

Vidékfejlesztési Társulás által fenntartott Kapos-menti „Segítő kéz” 

Alapszolgáltató Intézménynek a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató 

Intézménybe való beolvadásával, és a beolvadó költségvetési szerv által végzett 

feladatellátásnak a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulástól történő 

átvételével összefüggő döntések meghozatalát. 

 

Határidő: 2020. november 15. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. október 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

156/2020. (X. 30.) Kt. határozat 

az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet alapító okiratának 

módosításáról és az intézmény létszámáról, az önkormányzati fenntartású 

óvodák technikai létszámának bővítéséről 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált 

Önkormányzati Szolgáltató Szervezet alapító okiratának 2021. január 1-jétől 

hatályos módosítását – amely a gyermekétkeztetési feladatok intézmény részéről 

való ellátásának pontosítására irányul azzal összefüggésben, hogy a főzési, 

ételelőállítási feladatokat 2021. január 1-jétől vállalkozó látja el –, valamint az 

egységes szerkezetű alapító okiratot a melléklet szerint elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat 

módosítását aláírja, és intézkedjen a törzskönyvi nyilvántartásba való változás-

bejelentés iránt. 

 

2. A Képviselő-testület az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet létszámát 

2021. január 1-jétől az alábbiak szerint határozza meg a védőnői szolgálathoz 

tartozó védőnőkkel együtt: 

 

Szakmai létszám: Technikai létszám: Összesen: 

19 fő, melyből 9 fő védőnő 
5 fő konyhai kisegítő a négy 

tálalókonyhában  
24 fő 

 

3. A Képviselő-testület az önkormányzati fenntartású óvodák tekintetében 

engedélyezi a technikai létszám 1-1 karbantartó, udvaros munkakörrel való 

bővítését 2021. január 1-jétől, illetve hozzájárul ahhoz, hogy a Dombóvári 

Szivárvány Óvoda további 1, összesen 3, a Dombóvári Százszorszép Óvoda és 

Bölcsőde további 1, összesen 2 fő megváltozott munkaképességű dolgozót 

foglalkoztasson részmunkaidőben. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az arról szóló megállapodás 

megkötésére az Eatrend Kft.-vel, hogy az Integrált Önkormányzati Szolgáltató 

Szervezettől a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben 

foglaltaknak megfelelően 2021. január 1-jétől átvett dolgozók létszámát - mint éves 



átlagos állományi létszám - egy évig fenntartja, illetve az átvett dolgozók 

munkaviszonyának megszüntetését az átvételtől számítva legalább egy évig nem 

kezdeményezheti a működésével összefüggő okból. 

 

Határidő: 2020. november 30.  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. október 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

157/2020. (X. 30.) Kt. határozat 

a gyermekétkeztetési feladatok ellátását támogató internetes rendszer 

alkalmazásáról 

 

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

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet a gyermekétkeztetési feladatok 

ellátásához az étkezők nyilvántartását, az étkezés lemondását, igénylését és a 

térítési díj interneten keresztül való bankkártyás befizetését lehetővé tévő 

rendszert, illetve szolgáltatást vegyen igénybe, amelynek alkalmazása az étkezés 

lemondása és igénylése tekintetében az étkezők számára kötelező legyen 2021. 

január 1-jétől. 

 

2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti rendszer megrendelésére és 

beüzemelésére 800.000,- Ft keretösszeget biztosít az önkormányzat 2020. évi 

költségvetésében az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet részére, 

2021-től pedig biztosítja a fedezetet az alkalmazásával összefüggő kiadásokra. 

A Képviselő-testület felhatalmazza az Integrált Önkormányzati Szolgáltató 

Szervezet igazgatóját a beszerzéssel kapcsolatos kötelezettségvállalások 

megtételére. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a gyermekvédelem helyi 

szabályozásáról szóló 12/2006. (II. 20.) önkormányzati rendeletnek az 1. ponttal 

összefüggő módosítása tervezetét terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Határidő: 2020. november 30.  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős:  Önkormányzati Iroda 

    Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 

 

 

Dombóvár, 2020. október 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

158/2020. (X. 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) 380/2019. (XII. 18.), 84/2020. (VI. 30.), 92/2020. (VI. 30.), 104/2020. (VII. 31.), 

111/2020. (IX. 30.), 115/2020. (IX. 30.), 124/2020. (IX. 30.), 125/2020. (IX. 30.), 

126/2020. (IX. 30.), 127/2020. (IX. 30.), 128/2020. (IX. 30.), 129/2020. (IX. 30.), 

137/2020. (IX. 30.),139/2020. (IX. 30.), 140/2020. (IX. 30.), 144/2020. (IX. 30.), 

146/2020. (IX. 30.), 148/2020. (X. 8.), 149/2020. (X. 8.), 150/2020. (X. 8.) Kt. 

határozat, illetve 

b) a veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 25/2020. 

(III. 27.) és 41/2020. (IV. 30.) polgármesteri határozat végrehajtásáról, 

valamint az átruházott hatáskörben 2020. szeptemberében hozott döntésekről. 

2. az alábbi lejárt végrehajtási határidejű Kt. határozatok végrehajtási határidejét 

a következők szerint meghosszabbítja: 

2020. december 31-ig: 143/2020. (IX. 30.), 

2021. április 30-ig: 230/2019. (VI. 27.), 

2021. június 30-ig: 23/2020. (I. 31.), 

2021. október 30-ig: 198/2018. (V. 17.). 

 

 

Dombóvár, 2020. október 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

159/2020. (X. 30.) Kt. határozat 

a Dombóvári Futball Club számára TAO-s támogatáshoz  

önrész biztosításáról 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 

Dombóvári Futball Club által a TAO-program 2020/21. évi pályázati 

időszakában megvalósítani kívánt sportfejlesztési programot, és a sportszervezet 

részére 493.000,- Ft összegű támogatást nyújt a TAO-támogatáshoz előírt 

önrész egy részének biztosítása érdekében. 

 

2. A Képviselő-testület egyetért az alábbi tárgyi eszközöknek az 1. pont szerinti 

sportfejlesztési programból történő beszerzésével:  

- labdák, 

- mezgarnitúra, 

- edzést segítő eszközök (póló, nadrág, melegítő), 

- sporttáska, 

- labdarúgó cipők. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a támogatási szerződés 

tartalmának jóváhagyására és aláírására. 

   

Határidő: 2020. november 30. – a támogatási szerződés aláírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

 

 

Dombóvár, 2020. október 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

160/2020. (X. 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 hozzájárul, hogy:  

 

a) a Dombóvári Kertbarát Egyesület támogatott programjai közül kikerüljön a 

Szakmai program a Törley Gyűjtemény és Látogatóközpontban, a Részvétel az 

Országos Szőlőtermesztési és Borászati Tanácskozáson, továbbá a Szakmai 

Program a Magyarországi Újbor és Sajt Fesztiválon. 

b) a Dombóvári ILCO Egyesület a támogatást a novemberi egyesületi összejövetelre 

fordíthatja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések 

módosításának aláírására. 

 

Határidő: 2020. november 30. – a támogatási szerződések módosítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. október 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

161/2020. (X. 30.) Kt. határozat 

a Köztársaság utcai üzemcsarnok bérbeadásáról szóló 131/2020. (IX. 30.) Kt. 

határozat visszavonásáról, és az üzemcsarnok bérbeadási feltételeinek ismételt 

meghatározásáról 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 131/2020. (IX. 30.) 

Kt. határozatát visszavonja. 

 

2. A Képviselő-testület hozzájárul a Köztársaság utcai, a dombóvári 4636/1 és 

4636/2 hrsz.-ú ingatlanokon található, 1.083 m2 nagyságú üzemcsarnok 

versenyeztetés nélküli bérbeadásának 2022. december 31-ig történő 

meghosszabbításához havi 410.000,- Ft/hó bérleti díj ellenében a Viessmann 

Technika Dombóvár Kft. részére azzal, hogy a szerződést a felek külön-külön 

rendes felmondással 6 hónapos felmondási idővel a 6. hónap végére 

megszüntethetik, illetve a bérleti díj évente a KSH által közzétett infláció 

mértékével nő. Az inflációval emelt összeget a tárgyév első hónapjától kell 

alkalmazni.  

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 

módosítása tartalmának jóváhagyására és aláírására. 

 

Határidő: 2020. november 30. – a szerződésmódosítás aláírására 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. október 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

162/2020. (X. 30.) Kt. határozat 

saját erő biztosításáról a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00125 azonosító számú 

pályázathoz 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja az „Advent múlik, 

tél szökik, rügy fakad – ki az, aki otthon marad?” címet viselő, TOP-7.1.1-16-H-

ESZA-2019-00125 azonosító számú projekt kapcsán bruttó 407.808,- Ft önerő 

biztosítását az önkormányzat 2020. évi költségvetésének terhére. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a projekt szempontjából 

szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2020. november 1. – az önerő nyilatkozat megtételére és benyújtására a 

Magyar Államkincstár felé 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

 

 

Dombóvár, 2020. október 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

163/2020. (X. 30.) Kt. határozat 

az értékesítés alatt álló I. utca 65. szám alatti volt Junior Étterem vevője 

személyében bekövetkező változáshoz történő hozzájárulásról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul,  

 

1. hogy a 102/2020. (VII. 31.) Kt. határozat alapján az I. utca 65. szám alatt található, 

dombóvári 3408 hrsz-ú, áruház és étterem megnevezésű ingatlan 5/17 tulajdoni 

hányadát kitevő, éttermi célú ingatlanrész értékesítésére a nyilvános pályáztatás 

alapján nyertes ajánlattevővel megkötött adásvételi szerződés közös 

megegyezéssel felbontásra kerüljön azzal, hogy a befizetett pályázati biztosíték 

nem jár vissza az ajánlattevőnek, valamint  

 

2. a nyertes ajánlattevő helyébe Esküdt Norbert lépjen vevőként azzal, hogy a vételár 

a felbontásra kerülő szerződésben kikötött, de a pályázati biztosítékkal csökkentett 

összeg, illetve az önkormányzat részére meg kell téríteni az értékesítéshez 

kapcsolódó egyéb költségeket (szerződéskötési díj, értékbecslési díj, energetikai 

tanúsítvány díja, ingatlannyilvántartási átvezetés díja) is. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 

megkötésére. 

 

Határidő: 2020. november 30. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. október 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

164/2020. (X. 30.) Kt. határozat 

a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018-ban elfogadott 

Helyi Esélyegyenlőségi Program időarányos megvalósulását, illetve a 

helyzetelemzést áttekintette, a Programot felülvizsgálta, és a felülvizsgálat alapján 

módosított Programot a melléklet szerint elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a 

felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Program közzétételéről. 

 

Határidő: 2020. november 15.  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző  

 

 

Dombóvár, 2020. október 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

165/2020. (X. 30.) Kt. határozat 

a városi főépítésznek a településfejlesztési dokumentumok alkalmazásáról, a 

településrendezési eszközök hatályosulásáról, valamint a Településképi Arculati 

Kézikönyv, illetve a településképi rendelet érvényesüléséről szóló tájékoztatójáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a városi 

főépítész tájékoztatóját a településfejlesztési dokumentumok alkalmazásáról, a 

településrendezési eszközök hatályosulásáról és az ezzel kapcsolatos 

tapasztalatairól, valamint a Településképi Arculati Kézikönyv, illetve a 

településképi rendelet érvényesüléséről. 

 

 

Dombóvár, 2020. október 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

166/2020. (X. 30.) Kt. határozat 

a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2019. évi munkájáról szóló  

tájékoztató elfogadásáról  

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mecsek-Dráva 

Önkormányzati Társulás 2019. évi munkájáról szóló tájékoztatót a melléklet szerint 

elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tájékoztató elfogadásáról szóló 

határozatot küldje meg a Társulás részére. 

 

Határidő: 2020. november 30. – a határozat megküldésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési iroda  

 

 

Dombóvár, 2020. október 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

167/2020. (X. 30.) Kt. határozat 

Dombóvár város 2019. évi környezeti állapotának értékeléséről szóló 

tájékoztatóról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár város 2019. 

évi környezeti állapotának értékeléséről szóló tájékoztatót a melléklet szerint 

elfogadja, és felkéri a polgármestert, hogy azt az önkormányzat honlapján és a 

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján tegye közzé. 

 

Határidő: 2020. november 30. – a közzétételre 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. október 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

168/2020. (X. 30.) Kt. határozat 

új csoport indításáról a Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert 

Bölcsődéjében 2021. január 1-jétől 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Dombóvári 

Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéjének 2021. január 1-jétől egy további 

csoporttal, 12 férőhellyel való bővítését. 

 

2. A Képviselő-testület a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde alapító 

okiratának módosítását – amely arra irányul, hogy a Dombóvári Százszorszép 

Óvoda Tündérkert Bölcsődéje a bölcsődei ellátást 2021. január 1-jétől 7 bölcsődei 

csoportban, 84 férőhelyen biztosítja –, valamint az egységes szerkezetű alapító 

okiratot a melléklet szerint elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat 

módosítását aláírja, és intézkedjen a törzskönyvi nyilvántartásba való változás-

bejelentés iránt. 

 

3. A Képviselő-testület engedélyezi 2021. január 1-jétől a Dombóvári Százszorszép 

Óvoda Tündérkert Bölcsődéje szakmai létszámának három kisgyermeknevelővel, 

valamint egy bölcsődei dajka munkakörrel való bővítését, és a bölcsődei szakmai 

létszámot összesen 21 főben állapítja meg. A Képviselő-testület a 

létszámbővítéshez szükséges fedezetet az önkormányzat 2021. évi költségvetésében 

biztosítja. 

 

4. A Képviselő-testület az új bölcsődei csoport indításával összefüggő dologi és 

beruházási kiadásokra összesen 5,5 millió Ft keretösszeget biztosít az 

önkormányzat 2021. évi költségvetésében. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 

óvoda- és bölcsődevezetőjét az új bölcsődei csoport indításával összefüggő 

intézkedések és kötelezettségvállalások megtételére, illetve a polgármestert a 

Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéjének szolgáltatói 

nyilvántartásba bejegyzett adatai módosítására irányuló eljárás 

kezdeményezésére. 

 

 

 

 



 

Határidő: 2020. november 30.  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

    Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 

 

 

Dombóvár, 2020. október 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

169/2020. (X. 30.) Kt. határozat 

a bizottságok létszámának fenntartására és új bizottsági tag választására 

irányuló javaslat elutasításáról  

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el az arra 

irányuló javaslatot, hogy az önkormányzati bizottságok létszámát a képviselő-

testület ne változtassa meg, és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság lemondott tagja 

helyett egy új bizottsági tag megválasztására kerüljön sor. 

 

 

Dombóvár, 2020. október 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

170/2020. (X. 30.) Kt. határozat 

a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság személyi összetételének módosításáról 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nem képviselő tagjának, Gelencsér Józsefnek 

a bizottsági tagsága lemondás folytán 2020. október 6-án megszűnt. 

 

2. A Képviselő-testület Tigelmann Péter képviselőt 2020. november 1-jével 

visszahívja a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságból. 

 

3. A Képviselő-testület a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság létszámának négy főre 

való csökkentése következtében nem választ új tagokat a Bizottságba. 

 

 

Dombóvár, 2020. október 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

171/2020. (X. 30.) Kt. határozat 

a Humán Bizottság személyi összetételének módosításáról 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiss Béla József 

képviselőt, és Babati Gabriella nem képviselő bizottsági tagot 2020. november 

1-jével visszahívja a Humán Bizottságból. 

 

2. A Képviselő-testület a Humán Bizottság létszámának négy főre való csökkentése 

következtében nem választ új tagokat a Bizottságba. 

 

 

Dombóvár, 2020. október 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

172/2020. (X. 30.) Kt. határozat 

köztéri mobil jégpálya működtetéséről a téli időszakban 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az 

önkormányzat mobil jégpályát állíttasson fel és működtessen a Hunyadi téren, a 

Tinódi Ház körüli közterületen a 2020. november 29. és 2021. január 31. közötti 

időszakban.  

 

2. A Képviselő-testület a jégpálya felállításának és működtetésének költségét az 

önkormányzat 2020. és 2021. évi költségvetésének terhére biztosítja 7 millió - 7 

millió Ft keretösszeg erejéig. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a köztéri mobil jégpálya 

felállítására és működtetésére irányuló beszerzési eljárás lefolytatására, a 

vállalkozási szerződés tartalmának jóváhagyására és a nyertes ajánlattevővel való 

megkötésére, valamint a jégpálya elhelyezésének, működési rendjének és az 

igénybevételi díjak meghatározására azzal, hogy a dombóvári köznevelési 

intézmények tanítási napokon beosztás szerint délelőtt és kora délután térítés 

nélkül vehetik igénybe a jégpályát. 

 

Határidő: azonnal – a beszerzési eljárás megindítására 

2020. november 29. – a jégpálya felállítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

 

 

Dombóvár, 2020. október 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

173/2020. (X. 30.) Kt. határozat 

pályázat benyújtásáról „Az illegális hulladéklerakók felszámolása”  

című felhívásra 

  

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy 

Dombóvár Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a Belügyminisztérium által 

illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására kiírt felhívásra. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat tartalmának 

jóváhagyására és benyújtására, valamint a pályázat pozitív elbírálása esetén a 

támogatói okirat elfogadására. 

 

Határidő: 2020. november 5. – a pályázat benyújtására 

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. október 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

174/2020. (X. 30.) Kt. határozat 

közbeszerzési tárgyú szakvélemény kérésére irányuló javaslat elutasításáról 

   

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el az arra 

irányuló javaslatot, hogy a Közbeszerzési Hatóságtól az önkormányzat kérjen előzetes 

szakvéleményt arra vonatkozóan, hogy a TOP-4.3.1-15 kódszámú, „Leromlott városi 

területek rehabilitációja” elnevezésű felhívásra benyújtott és támogatásban részesített 

városrehabilitációs projektek mély- és a magasépítési munkáinak elvégzésével 

összefüggő közbeszerzések becsült értékének számítása során a részekre bontás nem 

ütközik-e a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénybe. 

 

 

Dombóvár, 2020. október 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

175/2020. (X. 30.) Kt. határozat 

a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 azonosító számú, „DARK - Dombóvári 

Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval 

veszélyeztetett területeken” elnevezésű projekthez kapcsolódó önerőről és a 

projekt megvalósítási helyszíneiről 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 240/2019. (VII. 18.) 

Kt. határozatát visszavonja. 

 

2. A Képviselő-testület a TOP-4.3.1-15 „Leromlott városi területek rehabilitációja” 

elnevezésű felhívásra benyújtott TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 azonosító számú, 

„DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca 

szegregációval veszélyeztetett területeken” elnevezésű projekt kapcsán az 1. 

mérföldkőre elkészített tervezői költségbecslés szerinti önerő biztosítását vállalja 

az alábbiak szerint: 

- A projekt teljes költségvetése: 260.748.300,- Ft, 

- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 

254.000.000,- Ft. 

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

Város Önkormányzatánál jelentkező többletkiadás összegét, bruttó 1.730.300,- 

Ft-ot az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosítja a projekt 

megvalósítása céljából. 

 

3. A Képviselő-testület a „DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció 

Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területeken” elnevezésű 

projekt megvalósítási helyszíneit a következők szerint állapítja meg:  

− 7 db lakás felújítása a szegregációval veszélyeztetett területen: 

• lakás felújítása az Erzsébet u. 2. 1-es (232/A/1 hrsz.) alatt, 

• lakás felújítása az Erzsébet u. 2. 2-es (232/A/8 hrsz.) alatt, 

• lakás felújítása az Erzsébet u. 2. 3-as (232/B/10 hrsz.) alatt, 

• lakás felújítása az Arany János tér 4. 1-es (225/5/A/2 hrsz.) alatt, 

• lakás felújítása az Arany János tér 4. 2-es (225/5/A/3 hrsz) alatt, 

• lakás felújítása két lakás kialakításával a Kakasdombi köz 6. (190/1 hrsz) 

alatt. 



− 4 db lakás felújítása integrált területen: 

• lakás felújítása a III. utca 24/A. északi részén (3187/2 hrsz.), 

• lakás felújítása két lakás kialakításával a III. utca 24/A. déli részén (3187/2 

hrsz.), 

• lakás felújítása az Erkel Ferenc u. 56. (4084 hrsz.) alatt. 

− Út építése a Deák Ferenc utca és az Arany János tér között az alábbi 

ingatlanokon: 

• 213 hrsz.-ú kivett közterület, 

• 219/1 hrsz.-ú beépítetlen terület, 

• 219/2 hrsz.-ú beépítetlen terület, 

• 219/3 hrsz.-ú út/közút céljára fenntartott terület, 

• 222 hrsz.-ú kivett közterület, 

• 223 hrsz.-ú kivett közterület. 

− Járdafelújítások a következők szerint: 

• térkőburkolattal, 4 db telek bejáróval az Arany János tér 15-18. szám alatti 

ház előtt (a 225/1 hrsz.-ú ingatlanon), 

• 6 fm aszfaltburkolattal a Tolna Megyei SZC Apáczai Csere János Technikum 

és Kollégium gazdasági bejárójához kapcsolódóan (a 225/1 hrsz.-ú 

ingatlanon), 

• térkőburkolattal az Arany János tér 24. szám előtt (a 225/1 hrsz.-ú ingatlan), 

• térkőburkolattal és 12 db telekbejáróval az Erzsébet u. 2-24. szám alatti 

házak előtt, az Erzsébet u. 24. szám alatti ház északi telekhatáráig (a 329/1 

hrsz.-ú ingatlanon), 

• a kapubehajtók közti csapadékvíz és az épületek utca felé eső részéről érkező 

csapadékvíz elvezetésének megoldásával az út menti árokba, 

• a Dózsa György utcától az Arany János tér 3. szám alatti épület déli sarkáig 

109,1 m hosszan járda és a Gondviselés Háza Arany Sziget Idősek Otthona 

előtti téren 411,3 m2 területen betonkő térburkolat építésével az 52/1 és a 

223 hrsz-ú területeken. 

− Az Arany János téren a Gondviselés Háza Arany Sziget Idősek Otthona oldalán 

a Dózsa György utcától új térköves járda és térburkolás kialakítása az Arany 

János tér 4-ig (az 52/1 hrsz-ú, az 52/6 hrsz-ú és a 223 hrsz.-ú ingatlanon). 

− Közösségi szőlészet kialakítása melléképület bontásával és a helyén gazdasági 

épület kialakításával a Dombóvár, Erzsébet u. 16. (249/2 hrsz.) szám alatt. 

− Nyitott közösségi tér kialakítása (sétáló kert) a Dombóvár, Arany János tér 2. 

(224/2 hrsz.) alatt. 

− Felnőtt játszótér kialakítása az Arany János téren a 225/1 hrsz.-ú ingatlanon. 



− A volt Nappali Melegedő és Népkonyha épületének bontása a Dombóvár, Arany 

János tér 2. (224/2 hrsz.) alatt. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a projekt szempontjából 

szükséges kötelezettségvállalások és nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2020. november 30. – a közreműködő szervezet tájékoztatására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

 

 

Dombóvár, 2020. október 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

176/2020. (X. 30.) Kt. határozat 

a Dombó-Land Kft. számára önrész biztosításáról a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 

és a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 pályázat kapcsán tárgyú 242/2019. (VII. 18.) 

Kt. határozat módosításáról 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 242/2019. (VII. 18.) 

Kt. határozatának 1. pontjában szereplő, a Dombó-Land Kft. számára a TOP-

4.3.1-15 „Leromlott városi területek rehabilitációja” elnevezésű felhívásra 

benyújtott városrehabilitációs projektek kapcsán a projekt-előkészítési költségek 

esetében a tervezési feladatoknál jelentkező többletkiadásokhoz biztosított, 

pótbefizetés formájában teljesíteni vállalt és a 342/2019. (XI. 29.) Kt. 

határozattal módosított önrész összegét a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 

azonosító számú, „DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-

Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területeken” elnevezésű projekt 

esetében nettó 5.018.000,- Ft-ra módosítja.  

 

2. A Képviselő-testület a 242/2019. (VII. 18.) Kt. határozatot a tekintetben is 

módosítja, hogy a pótbefizetést az önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére 

biztosítja a Kft. számára. 

 

3. A Képviselő-testület a 342/2019. (XI. 29.) Kt. határozattal megállapított és az 1. 

pontban rögzített önrész összege közötti különbség kapcsán úgy rendelkezik, 

hogy azt a Kft. a működésével összefüggő egyéb kiadásokra használhatja fel, 

visszafizetési kötelezettség nem terheli. 

 

Határidő: 2020. november 30. – a Dombó-Land Kft. tájékoztatására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. október 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

177/2020. (X. 30.) Kt. határozat 

az Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének 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. október 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

178/2020. (X. 30.) Kt. határozat 

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

Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval 

veszélyeztetett területeken” elnevezésű projekt mélyépítési munkáinak 

elvégzésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról és az eljárásban 

közreműködő bírálóbizottságról 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.3.1-15-TL1-

2016-0004 azonosító számú, „DARK – Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció 

Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területeken” 

elnevezésű projekt részét képező mélyépítési munkálatok kivitelezésére elrendeli 

a közbeszerzési eljárás megindítását „Mélyépítési munkák - TOP-4.3.1-15-TL1-

2016-00004” elnevezéssel, és jóváhagyja az alábbi személyi összetételű 

bírálóbizottságot az eljárásban való közreműködésre: 

 

 

Bírálóbizottsági tag neve 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (Kbt.) 27. § (3) bekezdés szerinti 

szakértelem 

Dr. Szabó Péter jogi 

Ábrahám Mónika közbeszerzés tárgya szerinti szakmai 

Győrfiné Hahner Timea pénzügyi 

dr. Bakó Zoltán közbeszerzési 

 

2. A Képviselő-testület a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

keretében megvalósuló projektek kivitelezési munkáira irányuló közbeszerzési 

eljárás megindításáról szóló 213/2018. (V. 31.) Kt. határozat 3. pontját 

visszavonja. 

 

Határidő: 2020. november 15. – az eljárás megindítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

 

 

Dombóvár, 2020. október 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

179/2020. (X. 30.) Kt. határozat 

a Dombó-Land Kft. számára pótbefizetés biztosításáról szóló 136/2020. (IX. 30.) Kt. 

határozat módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 136/2020. (IX. 30.) Kt. 

határozatát módosítja, miszerint a „TOP-4.3.1-15-ös dombóvári városrehabilitációs 

projektek” szövegrész helyébe a „TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 azonosító számú, 

„Mászlony – oázis az agrársivatagban” elnevezésű projekt” szövegrész lép.   

 

 

Dombóvár, 2020. október 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 

 


