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hatáskörében eljárva 
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Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. november 4-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. december 18-án hozott – 

 

107/2020. (XII. 18.) határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről szóló beszámolóról 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során 

 

1. elfogadja a polgármester beszámolóját a lejárt végrehajtási határidejű 

a) 116/2020. (IX. 30.), 120/2020. (IX. 30.), 121/2020. (IX. 30.), 153/2020. (X. 

30.), 156/2020. (X. 30.), 157/2020. (X. 30.), 159/2020. (X. 30.), 160/2020. (X. 

30.), 161/2020. (X. 30.), 163/2020. (X. 30.), 166/2020. (X. 30.), 167/2020. (X. 

30.), 168/2020. (X. 30.), 172/2020. (X. 30.), 175/2020. (X. 30.), 176/2020. (X. 

30.) Kt. határozat, illetve 

b) a veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 74/2020. 

(XI. 11.), 92/2020. (XI. 27.) és 93/2020. (XI. 27.) polgármesteri határozat 

végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben 2020. novemberében 

hozott döntésekről. 

 

2. az alábbi lejárt végrehajtási határidejű Kt. és polgármesteri határozatok 

végrehajtási határidejét a következők szerint meghosszabbítja: 

a) 2020. december 31-ig: 136/2020. (IX. 30.) Kt. határozat, 94/2020. (XI. 27.) 

és 95/2020. (XI. 27.) polgármesteri határozat,  

b) 2021. január 31-ig: 106/2020. (VII. 31.) és 152/2020. (X. 30.) Kt. határozat, 

c) 2021. március 31-ig: 98/2020. (VII. 31.) Kt. határozat. 

 

 

Dombóvár, 2020. december 18. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. november 4-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. december 18-án hozott – 

 

108/2020. (XII. 18.) határozata 

a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntést hozza: 

 

Dombóvár Város Önkormányzata a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 

számára a Német Szövetségi Köztársaság Szövetségi Belügyminisztériumától 

elnyert, a dombóvári Német Ház eszközfejlesztésére fordítható támogatáshoz 

kapcsolódó önrész biztosításához 500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást 

nyújt. 

 

A támogatási szerződést Dombóvár Város Polgármestere írja alá. 

 

Határidő: 2020. december 31.  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. december 18. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. november 4-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. december 18-án hozott – 

 

109/2020. (XII. 18.) határozata 

a Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéjében működő 

érdekképviseleti fórum megalakulásának és működésének szabályairól, a 

fenntartói képviselő kijelöléséről, valamint az új bölcsődei csoport indításával 

összefüggő 2020. évi kiadásokra fedezet biztosításáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntést hozza:  

 

1. A Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéjében működő 

érdekképviseleti fórum megalakulásának és működésének szabályait a melléklet 

szerinti szabályzat tartalmazza 2021. január 1-jétől. 

 

2. A Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéjében működő 

érdekképviseleti fórumban a fenntartó képviseletét a humán ügyekkel foglalkozó 

önkormányzati állandó bizottság mindenkori elnöke látja el. 

 

3. Dombóvár Város Polgármestere a Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert 

Bölcsődéjében 2021. január 1-jétől új csoport indításáról szóló 168/2020. (X. 

30.) Kt. határozat 3. pontját módosítja, miszerint az új bölcsődei csoport 

indításával összefüggő dologi és beruházási kiadásokra 752.000,- Ft az 

önkormányzat 2020. évi, 4,8 millió keretösszeg az önkormányzat 2021. évi 

költségvetésében kerül elkülönítésre. 

 

 

Dombóvár, 2020. december 18. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. november 4-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. december 18-án hozott – 

 

110/2020. (XII. 18.) határozata 

az önkormányzati fenntartású óvodák vezetői tekintetében a vezetői pótlék 

összegének felülvizsgálatáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során megállapítja, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 8. melléklete, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 

rendelet 16. § (5a) bekezdése és a 2020. október 1-jei óvodai gyereklétszámok 

alapján 

 

a) a Dombóvári Szivárvány Óvoda óvodavezetőjének, Földesi Nikolettának a 

vezetői pótléka 2021. január 1-jétől az Nkt. szerinti illetményalap 80%-a, 

 

b) a Dombóvári Százszorszép Óvoda óvodavezetőjének, Teufelné Glaub 

Ágnesnek a vezetői pótléka 2021. január 1-jétől változatlanul az Nkt. szerinti 

illetményalap 60%-a. 

 

A Dombóvári Szivárvány Óvoda óvodavezetője esetében a pótlék változásával 

összefüggő munkajogi dokumentumokat Dombóvár Város Polgármestere írja alá. 

 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

    Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 

 

 

Dombóvár, 2020. december 18. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. november 4-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. december 18-án hozott – 

 

111/2020. (XII. 18.) határozata 

a VII. számú védőnői körzetben a tartósan távollévő védőnő helyettesítéséről 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során egyetért azzal, hogy  2020. december 1-jétől a 

dombóvári védőnői szolgálat VII. számú körzetében (azonosító száma: 170097574) 

a védőnő keresőképtelenség miatti tartós távolléte alatt a helyettesítését és a védőnői 

ellátás biztosítását a VI. számú körzet (azonosító száma: 170097572) területi 

védőnője végzi heti 20 órában - a helyettesítés időtartama alatt - a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 24. § (1) bekezdése alapján arányos 

helyettesítési díj ellenében. 

 

A helyettesítés bejelentésével összefüggő jognyilatkozatokat Dombóvár Város 

Polgármestere teszi meg. 
 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. december 18. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. november 4-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. december 18-án hozott – 

 

112/2020. (XII. 18.) határozata 

fedezet biztosításáról a Dombóvár, Szabadság utca 8. szám alatti ingatlant érintő 

átalakítási munkálatokra a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény 

részére 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során úgy rendelkezik, hogy Dombóvár Város 

Önkormányzata a 2021. évi költségvetésében a Dombóvári Szociális és 

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás részére átadott 

intézményfinanszírozásban 1,5 millió Ft összeget biztosít a Dombóvári Egyesített 

Humán Szolgáltató Intézmény Dombóvár, Szabadság utca 8. szám alatti 

feladatellátási helyét érintő átalakítási munkálatok elvégzésére az Őszikék Szociális 

Alapszolgáltatások Intézménye, illetve a Nappali Melegedő és Népkonyha által 

nyújtott szolgáltatások áthelyezésével összefüggésben.    

 

 

Dombóvár, 2020. december 18. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. november 4-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. december 18-án hozott – 

 

113/2020. (XII. 18.) határozata 

a Dombóvári Zöldküllő Egyesülettel kötött támogatási szerződésektől való 

elállásról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során úgy rendelkezik, hogy Dombóvár Város 

Önkormányzata a Dombóvári Zöldküllő Egyesülettel a 264/2019. (IX. 12.) Kt. 

határozat, valamint a 284/2019. (IX. 26.) Kt. határozat alapján megkötött – az 

Egyesület részére visszatérítendő, illetve átmeneti támogatás biztosításáról 

rendelkező – támogatási szerződésektől az érdekmúlásra tekintettel eláll. 
 

Az elállásról szóló jognyilatkozatokat Dombóvár Város Polgármestere teszi meg. 

 

Határidő: 2020. december 31. – az elállásról szóló jognyilatkozatok megtételére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda   

 

 

Dombóvár, 2020. december 18. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. november 4-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. december 18-án hozott – 

 

114/2020. (XII. 18.) határozata 

az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet igazgatóját megillető 

illetménykiegészítés módosításáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során úgy rendelkezik, hogy az Integrált Önkormányzati 

Szolgáltató Szervezet igazgatója, Kovács Gyula 2021. január 1-jétől a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 67. § (1) bekezdése 

szerint a garantált illetményén felül havi 40.000,- Ft munkáltatói döntésen alapuló 

illetménykiegészítésre jogosult. 

 

Az illetménykiegészítés összegének megváltozásával összefüggő munkajogi 

dokumentumokat Dombóvár Város Polgármestere írja alá. 

 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

    Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 

 

 

Dombóvár, 2020. december 18. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. november 4-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. december 18-án hozott – 

 

115/2020. (XII. 18.) határozata 

a Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény vezetését 

2021. január 1-jétől ellátó igazgató munkabérének módosításáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során úgy rendelkezik, hogy a Dombóvári Művelődési 

Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény vezetését igazgatóként 2021. január 1-

jétől ellátó Virágné Bán Emma havi alapbére 350.000,-Ft, azzal, hogy a munkáltató 

döntésen alapuló bérkiegészítése 2021. január 1-jétől visszavonásra kerül. 

 

A munkabér összegének megváltozásával összefüggő munkajogi dokumentumokat 

Dombóvár Város Polgármestere írja alá. 

 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

    Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 

 

 

Dombóvár, 2020. december 18. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. november 4-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. december 18-án hozott – 

 

116/2020. (XII. 18.) határozata 

a Tinódi Ház Nonprofit Kft. esetében további ügyvezető megválasztásáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során a veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört 

gyakorolva hozott 106/2020. (XII. 4.) határozata 3. pontját módosítja, miszerint 

Várai Adrienne 2020. december 18-tól lát el ügyvezetői feladatokat 2021. december 

31. napjáig a Tinódi Ház Nonprofit Kft.-nél. 

 

 

Dombóvár, 2020. december 18. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. november 4-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. december 18-án hozott – 

 

117/2020. (XII. 18.) határozata 

a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. eszközvásárlásának 

támogatásáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során hozzájárul, hogy a Dombóvári Városgazdálkodási 

Nonprofit Kft. az önkormányzati épületek ereszcsatornáinak tisztításához skyVac 

Industrial 85/8 magasban tisztító berendezést szerezzen be. Dombóvár Város 

Önkormányzata az eszközbeszerzéshez 1.007.500,- Ft + áfa összegű támogatást 

nyújt a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére a 2020. évi 

költségvetése terhére. 

 

A támogatási szerződést Dombóvár Város Polgármestere köti meg. 

 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. december 18. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. november 4-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. december 18-án hozott – 

 

118/2020. (XII. 18.) határozata 

a Dombóvár, Baross u. 10. szám alatti ingatlan értékesítéséről 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során – a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hatáskörét 

magához vonva – hozzájárul a Dombóvár, Baross utca 10. szám alatti, dombóvári 

169 hrsz.-ú, lakóház, udvar megnevezésű ingatlan pályáztatás nélküli 

értékesítéséhez a vételi ajánlatot benyújtó személy részére azzal, hogy a vételár 

300.000,- Ft, melyet áfa nem terhel. Az adásvétellel és a szerződéskötéssel 

kapcsolatos költségek – a szerződéskötés a vevő ügyvédje által, valamint ingatlan-

nyilvántartási díj – a vevőt terhelik. 

 

Határidő: 2021. január 31. – az adásvételi szerződés megkötésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. december 18. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. november 4-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. december 18-án hozott – 

 

119/2020. (XII. 18.) határozata 

a Dombóvár, Arany János tér 7. alatti ingatlan értékesítéséről 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során – a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hatáskörét 

magához vonva – hozzájárul a Dombóvár, Arany János tér 7. szám alatti, dombóvári 

196/4 hrsz.-ú, lakóház megnevezésű ingatlan pályáztatás nélküli értékesítéséhez a 

vételi ajánlatot benyújtó személy részére, azzal, hogy a vételár 500.000,- Ft, melyet 

áfa nem terhel. Az adásvétellel és a szerződéskötéssel kapcsolatos költségek – a 

szerződéskötés a vevő ügyvédje által, valamint ingatlan-nyilvántartási díj – a vevőt 

terhelik. 

 

Határidő: 2021. január 31. – az adásvételi szerződés megkötésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. december 18. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. november 4-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. december 18-án hozott – 

 

120/2020. (XII. 18.) határozata 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság követelésének érvényesítésére 

irányuló peres eljárás egyezségkötéssel való lezárásáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során úgy rendelkezik, hogy Dombóvár Város 

Önkormányzata a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felperesnek a 

Dombóvár Város Önkormányzata alperes ellen pénztartozás megfizetése iránt folyó 

peres eljárásban a teljes 12.744.156,- Ft összegű követelés fennállását elismeri, és 

a per lezárása érdekében egyezséget köt, amennyiben a Főigazgatóság lemond a 

késedelmi kamatról és nem támaszt igényt perköltségre. 

 

Az egyezségkötéssel összefüggő jognyilatkozatokat Dombóvár Város Polgármestere 

teszi meg. 

 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

 

Dombóvár, 2020. december 18. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. november 4-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. december 18-án hozott – 

 

121/2020. (XII. 18.) határozata 

Dombóvár Város Önkormányzatának a 2021-2024 közötti időszakra vonatkozó 

munkaprogramjáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során Dombóvár Város Önkormányzatának a 2021-2024 

közötti időszakra vonatkozó munkaprogramját – mint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló törvény szerinti, az önkormányzat hosszú távú fejlesztési 

elképzeléseit rögzítő gazdasági programot – a melléklet szerint elfogadja. 

 

Határidő: 2020. december 31. – az önkormányzat honlapján való közzétételre 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. december 18. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. november 4-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. december 18-án hozott – 

 

122/2020. (XII. 18.) határozata 

a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási 

programjainak támogatásáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntést hozza: 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzata támogatja a Dombóvári Városgazdálkodási 

Nonprofit Kft. helyi sajátosságokra épülő - járda- és térkőgyártásra, illetve 

csemete és növénykert kialakítására irányuló - közfoglalkoztatási programjának 

2021. évi folytatását, illetve a program támogatása iránti kérelem benyújtását. 

 

2. Dombóvár Város Önkormányzata támogatja, hogy a Dombóvári 

Városgazdálkodási Nonprofit Kft. hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási 

programot valósítson meg a 2021. évben, és ennek támogatása iránt nyújtson be 

kérelmet az erre irányuló lehetőség esetén. 

 

3. Dombóvár Város Önkormányzata a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási 

program megvalósításához szükséges önerőt biztosítja a Dombóvári 

Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére, és erre a célra a 2021. évi 

költségvetésében 4 millió Ft keretösszeg kerül elkülönítésre. Az önerő 

biztosításához szükséges jognyilatkozatokat Dombóvár Város Polgármestere 

teszi meg. 

 

Határidő: 2020. december 31. – a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 

tájékoztatására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. december 18. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. november 4-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. december 18-án hozott – 

 

123/2020. (XII. 18.) határozata 

a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződéséről és 

a rábízott közfeladatok ellátásának ellentételezéséről 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során az alábbiakról rendelkezik: 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzata egyes településüzemeltetési és környezet-

egészségügyi közfeladatok ellátásával 2021. január 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 bízza meg 

közszolgáltatási szerződés megkötésével. 

 

2. Dombóvár Város Önkormányzata a Nonprofit Kft. részére az 1. pont szerinti 

feladatok ellátásához – a 3. pontban foglalt kivétellel – a 2021. évre 180 millió 

Ft ellentételezést biztosít, havi bontásban, havonta előre, a tárgyhó 3. napjáig 

történő átutalással. Az összeg tartalmazza az általános forgalmi adó összegét is.   

 

3. A Nonprofit Kft. a bérlakásokkal kapcsolatos javítási és felújítási feladatokat a 

közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint, külön megrendelés alapján, 

utólagos elszámolás alapján végzi. 

 

4. Dombóvár Város Polgármestere egyetért a Dombóvár Város Önkormányzata és 

a Nonprofit Kft., mint közszolgáltató között fennálló, 2024. december 31-ig 

érvényes kegyeleti közszolgáltatási szerződés – a kegyeleti közszolgáltatási 

feladatoknak az új közszolgáltatási szerződésben való rögzítése miatti – közös 

megegyezéssel való megszüntetésével.  

 

A közszolgáltatási szerződés tartalmát Dombóvár Város Polgármester hagyja jóvá, 

valamint aláírja azt, továbbá megteszi a kegyeleti közszolgáltatási szerződés 

megszüntetésével összefüggő jognyilatkozatokat. 

 

Határidő: 2020. december 31. – a közszolgáltatási szerződés aláírására, a kegyeleti 

közszolgáltatási szerződés megszüntetésére 

Felelős: Polgármester 



Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. december 18. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. november 4-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. december 18-án hozott – 

 

124/2020. (XII. 18.) határozata 

a Dombó-Land Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásáról 2021. január 1-jétől 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során az egyedüli tulajdonos nevében a Dombó-Land 

Térségfejlesztő Kft. (Dombóvár, Szabadság utca 18., cg.: 17-09-010681) tekintetében 

a társaság ügyvezetője, Győrfiné Hahner Timea 2020. december 31-én lejáró 

megbízatását 2021. december 31-ig meghosszabbítja. Az ügyvezető a feladatai 

ellátásához jogosult saját gépjármű használatára, és havi legfeljebb 200 kilométer 

erejéig a használattal összefüggő költségek megtérítésére. Az ügyvezető megbízási 

szerződését Dombóvár Város Polgármester írja alá. 

 

Dombóvár Város Polgármestere megbízza az ügyvezetőt, hogy gondoskodjon a 

Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága felé a változás bejegyzése iránt.  

 

Határidő: 2020. december 23.  – az ügyvezetői megbízás meghosszabbítására  

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. december 18. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. november 4-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. december 18-án hozott – 

 

125/2020. (XII. 18.) határozata 

a Szilveszteri Virtuális Futás 2020. sportrendezvény önkormányzati 

támogatásáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során az alábbiakról rendelkezik: 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzata a Szilveszteri Virtuális Futás 2020. 

elnevezésű sportrendezvény szervezési feladatainak lebonyolítására a Magyar 

Futósport Egyesülettel együttműködő Dombóvár 2004. Egyesületnek 500.000,- 

Ft támogatást nyújt. 

 

2. A támogatási szerződést Dombóvár Város Polgármestere írja alá. 
 

Határidő: 2020. december 23.  

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

 

 

Dombóvár, 2020. december 18. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. november 4-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. december 18-án hozott – 

 

126/2020. (XII. 18.) határozata 

a Szuhay Sportcentrum térítésmentes használatának biztosításáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során az alábbiakról rendelkezik: 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzata a Dombóvár, Földvár utca 18. szám alatti 

Szuhay Sportcentrumban térítésmentes használatot biztosít 2022. december 31-

ig az alábbi sportszervezetek részére a sporttevékenységük végzésére:   

- Dombóvári Karatesuli Közhasznú Egyesület,  

- Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület, 

- Dombóvári Floorball Közhasznú Sportegyesület,  

- SEIBUKAI KYOKUSHIN Dombóvár Sportegyesület, 

- Dombóvári Asztalitenisz Club Közhasznú Egyesület, 

- Dombóvári Hangulat Szabadidő Sportegyesület,  

- Dombóvári Futball Club, 

- Dombóvári Judo Klub, 

- Dombóvári Labdarúgó Klub, 

- JUMPERS Dombóvári Kötélugró Sportegyesület, 

- Dombóvári Kosárlabda Klub Sport Egyesület. 

 

2. Dombóvár Város Polgármestere elrendeli, hogy évente kerüljön felülvizsgálatra 

a tárgyévi terembeosztás a Szuhay Sportcentrumban térítésmentes használati 

lehetőséggel rendelkező sportszervezetek tekintetében, miszerint milyen 

időintervallumban és mely termeket használhatják. 

 

3. Az 1. pont szerinti sportszervezetekkel a térítésmentes használatot biztosító 

szerződéseket Dombóvár Város Polgármestere írja alá a 2. pontban foglaltak 

figyelembevételével. 

 

 

 

 

 



Határidő: 2021. január 31. – a szerződések megkötésére  

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

 

 

Dombóvár, 2020. december 18. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. november 4-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. december 18-án hozott – 

 

127/2020. (XII. 18.) határozata 

a Farkas Attila Uszoda igénybevételének biztosításáról a Dombóvári Sportiskola 

Egyesület számára 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során az alábbiakról rendelkezik: 

 

Dombóvár Város Önkormányzata a sportról szóló önkormányzati rendeletben 

foglaltak szerint 50 Ft/óra/fő belépőjegyárral biztosítja a Dombóvár, Szenes Hanna 

tér 1. alatti Farkas Attila Uszoda igénybevételét a Dombóvári Sportiskola Egyesület 

számára 2021. december 31. napjáig, az Egyesületet a használattal kapcsolatban 

egyéb költség nem terheli. 

 

A Dombóvári Sportiskola Egyesület számára a Farkas Attila Uszoda igénybevételét 

biztosító szerződést Dombóvár Város Polgármestere írja alá. 

 

Határidő: 2021. január 31. 

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

 

 

Dombóvár, 2020. december 18. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. november 4-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. december 18-án hozott – 

 

128/2020. (XII. 18.) határozata 

a Dombóvári Ifjúsági Sporttelep használatának biztosításáról a Dombóvári 

Focisuli Egyesület számára 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során az alábbiakról rendelkezik: 

 

Dombóvár Város Önkormányzata a Dombóvár, Katona József utca 37. szám alatti 

Dombóvári Ifjúsági Sporttelep tekintetében 2021. december 31. napjáig 

térítésmentes használatot biztosít a Dombóvári Focisuli Egyesület részére a 

sporttevékenysége végzésére a működtetési kötelezettséggel együtt azzal, hogy a 

közüzemi és a további működtetési költségeket az Egyesület köteles viselni. 

 

A Dombóvári Focisuli Egyesülettel megkötésre kerülő, a Dombóvári Ifjúsági 

Sporttelep használatára és működtetésére irányuló szerződést Dombóvár Város 

Polgármestere írja alá. 

 

Határidő: 2021. január 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport  

 

 

Dombóvár, 2020. december 18. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. november 4-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. december 18-án hozott – 

 

129/2020. (XII. 18.) határozata 

a Mándi Imre Ökölvívó Terem használatának biztosításáról a Dombóvár 2004. 

Egyesület részére 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során az alábbiakról rendelkezik: 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzata a Dombóvár, Kinizsi utca 37. szám alatti 

Mándi Imre Ökölvívó Terem vonatkozásában a Dombóvári Boxklubbal kötött, a 

terem használatát lehetővé tévő és 2020. december 31-én lejáró szerződést nem 

hosszabbítja meg.  

 

2. Dombóvár Város Polgármestere - a használatot biztosító szerződésben 

foglaltaktól eltérően - a Dombóvári Boxklub használatába adott ingatlan 

rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő visszaadásának 

időpontját 2021. január 15. napjában határozza meg.  

 

3. Dombóvár Város Önkormányzata a Dombóvár, Kinizsi utca 37. szám alatti 

Mándi Imre Ökölvívó Terem tekintetében 2021. január 16-tól 2022. december 

31. napjáig térítésmentes használatot biztosít a Dombóvár 2004. Egyesület 

részére a sporttevékenysége végzésére a működtetési kötelezettséggel együtt 

azzal, hogy a közüzemi és a további működtetési költségeket az Egyesület köteles 

viselni. Az Egyesülettel megkötésre kerülő, az Ökölvívó Terem használatára és 

működtetésére irányuló szerződést Dombóvár Város Polgármestere írja alá. 

 

Határidő: 2021. január 15. 

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

 

 

Dombóvár, 2020. december 18. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. november 4-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. december 18-án hozott – 

 

130/2020. (XII. 18.) határozata 

sportszervezetek részére támogatási előleg biztosításáról, a 2021. évi civil-, illetve 

sporttámogatási keret felosztására irányuló pályázati felhívásoknak a 

korábbiaktól eltérő időponttól történő jóváhagyásáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során az alábbiakról rendelkezik: 

 

1. A 2021. évi civil-, illetve sporttámogatási keret felosztására irányuló pályázati 

felhívások jóváhagyására a Dombóvári Civil Tanács, illetve a Dombóvári 

Sporttanács megalakulását követően kerül sor. 

 

2. Dombóvár Város Önkormányzata a 2021. évi költségvetésében a 

sportszervezetek támogatására elkülönített keret terhére az alábbi összegű 

sporttámogatásban részesíti a következő sportszervezeteket előlegként a 2021. 

évi sporttámogatásuk terhére: 

 

 

 

3. A 2. pont szerinti sporttámogatási előlegek a 2021. év első három hónapjában 

kerülnek kifizetésre egyenlő részletekben. 

 

4. A támogatott sportszervezetekkel megkötésre kerülő támogatási szerződéseket 

Dombóvár Város Polgármestere írja alá. 

 

 

A sportszervezet neve A támogatási előleg összege 

Dombóvári Futball Club 2.000.000,- Ft 

Dombóvári Spartacus Szövetkezeti 

Sportegyesület 
150.000,- Ft 

Dombóvári Vasutas Atlétikai és 

Szabadidő Egyesület 
1.250.000,- Ft 

Dombóvári Karatesuli Egyesület 450.000,- Ft 

Dombóvári Focisuli Egyesület 1.225.000,- Ft 

Összesen: 5.075.000,- Ft 



 

Határidő: 2021. január 15. – a támogatási szerződések megkötésére  

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

 

 

Dombóvár, 2020. december 18. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. november 4-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. december 18-án hozott – 

 

131/2020. (XII. 18.) határozata 

térségi szabadidő- és sportcentrum létrehozásáról Dombóváron 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során az alábbiakról rendelkezik: 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzata egyetért azzal, hogy a Dombóvár, Szenes 

Hanna tér 1. szám alatti Farkas Attila Uszodához tartozó ingatlanokon egy 

többfunkciós – uszodát, kosárlabdapályát, tekepályát és lőteret is magában 

foglaló – térségi szabadidő- és sportcentrum, valamint a telekalakítással 

létrejövő 1414/35 hrsz.-ú ingatlanon a hozzá tartozó parkoló jöjjön létre a 

melléklet szerinti jóváhagyási tervnek megfelelően, és vállalja a dombóvári 

szabadidő- és sportcentrum beruházás előkészítésének támogatásáról szóló 

1782/2020. (XI. 11.) Korm. határozatban foglaltak szerint a beruházás 

előkészítését, illetve az állami támogatás erre történő felhasználását. Az 

előkészítéssel és a támogatás felhasználásával kapcsolatos 

kötelezettségvállalásokat Dombóvár Város Polgármestere teszi meg. 

 

2. Dombóvár Város Önkormányzata nevében Dombóvár Város Polgármestere 

egyeztet a dombóvári 1358/2/A helyrajzi szám alatt felvett tekepálya épületének 

többségi tulajdonosával, a Dombóvári Spartacus Szövetkezeti Sportegyesülettel 

az épületnek a beruházás megvalósítása érdekében való igénybevételéről. 

 

3. Dombóvár Város Polgármestere elrendeli az 1. pont szerinti beruházás 

terveinek elkészítésére irányuló „Térségi Sport- és Szabadidőcentrum 

engedélyezési tervének elkészítése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 

megindítását a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) alapján, 

és jóváhagyja az alábbi személyi összetételű bírálóbizottságot az eljárásban 

való közreműködésre: 

 

 

 

 



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

szakértelem 

dr. Szabó Péter jogi 

Ábrahám Mónika közbeszerzés tárgya szerinti szakmai 

Győrfiné Hahner Tímea pénzügyi 

Kiválasztásra kerülő 

közbeszerzési szakértő 
közbeszerzési 

 

Határidő: 2021. január 31. – az eljárás megindítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. december 18. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. november 4-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. december 18-án hozott – 

 

132/2020. (XII. 18.) határozata 

a Tolna Megyei Kormányhivatalnak a közösségi együttélés alapvető szabályairól 

és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 

önkormányzati rendeletre tett törvényességi felhívásáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során a Tolna Megyei Kormányhivatal TOB/22/674-

1/2020. iktatószámú törvényességi felhívásában foglaltakkal egyetért, és a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól és az ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendeletet a felhívásban foglaltaknak 

megfelelően módosítja. 

 

Határidő: 2020. december 31. - a Kormányhivatal tájékoztatására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. december 18. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. november 4-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. december 18-án hozott – 

 

133/2020. (XII. 18.) határozata 

a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatához 

kapcsolódó véleményezési eljárás megindításáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során a településkép védelméről szóló 37/2018. (XII. 20.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatával összefüggésben elfogadja a 

véleményezési eljárás alapját képező dokumentációt, és felkéri a városi főépítészt a 

véleményezési eljárás megindítására a partnerségi egyeztetésre vonatkozó 

szabályok szerint. 

 

Határidő: 2021. január 15. – a véleményezés megindítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. december 18. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. november 4-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. december 18-án hozott – 

 

134/2020. (XII. 18.) határozata 

a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során elfogadja a Dombóvári Közös Önkormányzati 

Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót.  

 

 

Dombóvár, 2020. december 18. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. november 4-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. december 18-án hozott – 

 

135/2020. (XII. 18.) határozata 

az önkormányzat 2021. évi vagyongazdálkodási tervéről 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során Dombóvár Város Önkormányzatának 2021. évi 

vagyongazdálkodási tervét a melléklet szerint elfogadja. 

 

 

Dombóvár, 2020. december 18. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. november 4-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. december 18-án hozott – 

 

136/2020. (XII. 18.) határozata 

az önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervéről 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során Dombóvár Város Önkormányzatának 2021. évi 

belső ellenőrzési tervét a melléklet szerint jóváhagyja.  

 

 

Dombóvár, 2020. december 18. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. november 4-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. december 18-án hozott – 

 

137/2020. (XII. 18.) határozata 

a képviselő-testület 2021. évi munkatervéről 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során a Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete 2021. évi munkatervét a melléklet szerint elfogadja.  

 

Határidő: 2020. december 31. – a munkaterv honlapon történő közzétételére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. december 18. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. november 4-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. december 18-án hozott – 

 

138/2020. (XII. 18.) határozata 

a „DARK – Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca 

szegregációval veszélyeztetett területeken” című, TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 

azonosító számú projekt mélyépítési munkáinak elvégzésére irányuló 

közbeszerzési eljárás eredményéről 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során - a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság átruházott 

hatáskörét magához vonva - a „DARK - Mélyépítési munkák” elnevezéssel 2020. 

november 6. napján EKR001104842020 azonosítóval indított, a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Harmadik Része szerinti nemzeti 

eljárásrendben a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, azon belül a Kbt. 115. 

§-a alkalmazásával lefolytatott nyílt eljárásban – a 178/2020. (X. 30.) Kt. 

határozattal jóváhagyott bírálóbizottság javaslata alapján – az alábbi végső döntést 

hozza: 

Dombóvár Város Polgármestere az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényessé 

nyilvánítja: 

ERMIBAU Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

7361 Kaposszekcső, Liget ltp. 6/A 

KOVI-95 Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

7200 Dombóvár, Rákóczi u. 35. 

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

teljesítéséhez előírt alkalmassági követelményeknek megfelel, ajánlata minden 

tekintetben megfelel az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok, 

továbbá a jogszabályok által meghatározott feltételeknek, esetében a Kbt. 73. §. (1)-

(2) bekezdésében felsorolt, az ajánlat érvénytelenségére vonatkozó esetek egyike 

sem áll fenn. 

Dombóvár Város Polgármestere az eljárás eredményét az érvényes ajánlatok 

figyelembevételével – az ajánlattételi felhívás II.2.5) pontjában szereplő, a Kbt. 76. 

§ (2) bekezdés c) pontja szerinti, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 

szempontrendszer értékelési szempontja szerinti értékeléssel, az abban foglalt 

részszempontok és súlyszámok, illetve a közbeszerzési dokumentumokban 

részletezett értékelési módszer alkalmazásával – az alábbiak szerint hirdeti ki: 



 1. helyezett 2. helyezett 

Ajánlattevő ERMIBAU Építőipari 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

7361 Kaposszekcső, Liget ltp. 6/A 

KOVI-95 Építő, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 

7200 Dombóvár, Rákóczi u. 35. 
Pontszám 920,06 850,00 
Ajánlati ár (Ft, 

nettó) 
50 613 311 44 832 515 

Többletjótállás 

vállalása (hónap) 
1 0 

Környezetvédelmi 

vállalások (db) 
4 4 

Amennyiben a nyertes a szerződéskötéstől visszalép, a Kbt. 131. § (4) bekezdése 

alapján a második helyezett ajánlattevővel megköthető a szerződés a megjelölt 

ajánlati áron. 

Határidő: a döntést követő három munkanapon belül - az eredményről való 

tájékoztatás tekintetében 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

 

Dombóvár, 2020. december 18. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. november 4-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. december 18-án hozott – 

 

139/2020. (XII. 18.) határozata 

a Dombóvári Vállalkozók Egyesületével való együttműködésről 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntést hozza: 

 

Dombóvár Város Önkormányzata a Dombóváron működő vállalkozások minél jobb 

működésének elősegítése, a vállalkozások érdekeinek hatékonyabb 

érdekérvényesítése érdekében együttműködik a Dombóvári Vállalkozók 

Egyesületével, az együttműködés részletei megállapodásban kerülnek rögzítésre. 

 

Az együttműködési megállapodást Dombóvár Város Polgármestere írja alá. 

 

Határidő: 2020. december 31.  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

 

Dombóvár, 2020. december 18. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. november 4-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. december 18-án hozott – 

 

140/2020. (XII. 18.) határozata 

a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. január 1-jétől hatályos 

szervezeti és működési szabályzatáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. 

január 1-jétől hatályos szervezeti és működési szabályzat a melléklet szerint 

jóváhagyja. 

 

 

Dombóvár, 2020. december 18. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 


