
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. november 27-én hozott – 

 

75/2020. (XI. 27.) 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 

133/2019. (IV. 25.), 110/2020. (IX. 30.), 116/2020. (IX. 30.), 123/2020. (IX. 30.), 

128/2020. (IX. 30.), 130/2020. (IX. 30.), 132/2020. (IX. 30.), 133/2020. (IX. 30.), 

135/2020. (IX. 30.), 138/2020. (IX. 30.), 150/2020. (X. 8.), 154/2020. (X. 30.), 

155/2020. (X. 30.), 162/2020. (X. 30.), 164/2020. (X. 30.), 172/2020. (X. 30.), 

173/2020. (X. 30.), 177/2020. (X. 30.), 178/2020. (X. 30.) Kt. határozat 

végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben 2020. októberében hozott 

döntésekről. 

 

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

végrehajtási határidejét a következők szerint meghosszabbítja: 

 

2020. december 31-ig: 48/2020. (II. 28.), 49/2020. (II. 28.), 86/2020. (VI. 30.), 

120/2020. (IX. 30.), 122/2020. (IX. 30.), 141/2020. (IX. 

30.), 142/2020. (IX. 30.), 145/2020. (IX. 30.) Kt. 

határozat, 

2020. január 31-ig: 2/2020. (III. 27.) polgármesteri határozat,  

 

3. a 215/2018. (V. 31.) Kt. határozatot visszavonja. 

 

 

Dombóvár, 2020. november 27. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

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

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. november 27-én hozott – 

 

76/2020. (XI. 27.) határozata 

a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás társulási megállapodása 

módosításának elfogadásáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

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

hatáskörének gyakorlása során a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagjaként 

a társulási megállapodásnak a Társulási Tanács 18/2020. (IX. 9.) számú 

határozatával elfogadásra javasolt módosítását jóváhagyólag elfogadja. 

 

Határidő: 2020. december 15. – a határozat megküldésére  

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. november 27. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

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

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. november 27-én hozott – 

 

77/2020. (XI. 27.) határozata 

további forrás biztosításáról a Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény fejlesztésére 

 

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 Földi István Könyvtár és Helytörténeti 

Gyűjtemény közérdekű muzeális gyűjteményének infrastrukturális fejlesztése 

érdekében a 81/2020. (VI. 30.) Kt. határozatban vállalt bruttó 1.421.039,- Ft-on 

felül további 500.000,- Ft saját erőt biztosít a Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény 

pincéjének felújítása céljából. 

 

Dombóvár Város Önkormányzata az önerőt a 2021. évi költségvetésében biztosítja. 

 

 

Dombóvár, 2020. november 27. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

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

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. november 27-én hozott – 

 

78/2020. (XI. 27.) határozata 

a 2020. évi civil keretből nyújtott önkormányzati támogatás felhasználási 

céljának módosításáról a „JALINGVA” József Attila Általános Iskola Idegen 

Nyelv Tanításáért Alapítvány tekintetében 

 

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 „JALINGVA” József Attila 

Általános Iskola Idegen Nyelv Tanításáért Alapítvány a 2020. évi civil keretből 

nyújtott önkormányzati támogatásából 79.185,- Ft-ot német nyelvű könyvek, 

tankönyvek, illetve taneszközök beszerzésére fordíthasson. 

 

A támogatási szerződés módosítását Dombóvár Város Polgármestere írja alá. 

 

Határidő: 2020. december 15. – a támogatási szerződés módosítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. november 27. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

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

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. november 27-én hozott – 

 

79/2020. (XI. 27.) határozata 

további forrás biztosításáról a 2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő 

pályázat megvalósításához 

 

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 2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő 

pályázat megvalósítása érdekében a 100/2020. (VII. 31.) Kt. határozatban vállalt 

329.2019,- Ft-on felül további 35.267,- Ft saját forrást biztosít a Tinódi Ház 

Nonprofit Kft. technikai, műszaki eszközállományának informatikai eszközökkel való 

gyarapítása céljából. 

 

Az önerőt Dombóvár Város Önkormányzata a 2020. évi költségvetésében biztosítja, 

a szükséges kötelezettségvállalásokat Dombóvár Város Polgármestere teszi meg. 

 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

 

 

Dombóvár, 2020. november 27. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

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

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. november 27-én hozott – 

 

80/2020. (XI. 27.) határozata 

a Bőhm Ferenc híd kezelésének visszaadásáról szóló 166/2018. (IV. 26.) Kt.  

határozat visszavonásáról 

 

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 Bőhm Ferenc híd kezelésének visszaadásáról szóló 

166/2018. (IV. 26.) Kt. határozatot visszavonja. 

 

 

Dombóvár, 2020. november 27. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

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

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. november 27-én hozott – 

 

81/2020. (XI. 27.) határozata 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló 

közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

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

hatáskörének gyakorlása során jóváhagyja a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésével és a dombóvári szennyvíztisztító telepre történő 

beszállításával, valamint ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatás 

ellátása tárgyú, a DRV Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2022. december 31-

ig történő meghosszabbítását. 

 

A közszolgáltatási szerződés tartalmát Dombóvár Város Polgármestere hagyja jóvá, 

illetve aláírja a módosított közszolgáltatási szerződést. 

 

Határidő: 2020. december 31. – a szerződés aláírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. november 27. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

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

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. november 27-én hozott – 

 

82/2020. (XI. 27.) határozata 

a „DARK – Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca 

szegregációval veszélyeztetett területeken” elnevezésű, TOP-4.3.1-15-TL1-2016-

00004 azonosító számú projekt magasépítési munkáinak elvégzésére irányuló 

közbeszerzési eljárás megindításáról és az eljárásban közreműködő 

bírálóbizottságáról 

 

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 közbeszerzési eljárást indít 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 magasépítési munkálatok 

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

a közbeszerzés tárgya: DARK – Magasépítési munkák. 

2. Dombóvár Város Polgármestere 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 Timea pénzügyi 

dr. Bakó Zoltán közbeszerzési 

 

Határidő: 2020. december 15. – az eljárás megindítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

 

 

Dombóvár, 2020. november 27. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

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

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. november 27-én hozott – 

 

83/2020. (XI. 27.) határozata 

az önkormányzati fenntartású ifjúsági táborok 2020. évi üzemeltetéséről 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 a Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor és a Gunarasi 

Ifjúsági Tábor 2020. évi üzemeltetéséről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

Dombóvár, 2020. november 27. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

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

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. november 27-én hozott – 

 

84/2020. (XI. 27.) határozata 

a Dombó-Land Térségfejlesztő Kft. részére nyújtott kölcsönök lejáratának 

módosításáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

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

hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntést hozza: 

 

Dombóvár Város Polgármestere hozzájárul a Dombó-Land Térségfejlesztő Kft. 

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

lejáratának 2021. december 31-ig történő meghosszabbításához. A kölcsönök egyéb 

feltételei változatlanok. 

 

Határidő: 2020. december 15. – a szerződésmódosítások aláírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. november 27. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

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

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. november 27-én hozott – 

 

85/2020. (XI. 27.) határozata 

a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön 

lejáratának meghosszabbításáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

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

hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntést hozza: 

 

Dombóvár Város Polgármestere hozzájárul a Dombóvári Városgazdálkodási 

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

8.000.000,- Ft összegű tagi kölcsön lejáratának 2021. december 31-ig történő 

meghosszabbításához. A kölcsön egyéb feltételei változatlanok. 

 

Határidő: 2020. december 15. – a szerződésmódosítás aláírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. november 27. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

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

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. november 27-én hozott – 

 

86/2020. (XI. 27.) határozata 

a Hamulyák Közalapítvány részére nyújtott kölcsön megszüntetéséről 

 

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 Hamulyák Közalapítvány 

részére nyújtott 7.600.000,- Ft összegű kölcsön és kamata pénzbeli teljesítése 

hiányában az Önkormányzat él a kölcsön visszafizetésének biztosítására kötött 

zálogszerződésből eredő kielégítési jogával, és a biztosítékot képező zálogtárgy, 

azaz Párkányi Raab Péter „Forrás” című, életnagyságú, egész alakos, kagylót tartó 

és bronzból készült női szobor tulajdonjogának Dombóvár Város Önkormányzata 

által 2020. december 1-jével történő megszerzésével a kölcsönből és a 2020. 

november 30-ig esedékes kamatból eredő követelést rendezettnek tekinti a Hamulyák 

Közalapítvány részéről, további követelése nem áll fenn. 

  

A zálogtárgy tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges jognyilatkozatot 

Dombóvár Város Polgármestere teszi meg. 

 

Határidő: 2020. december 15.  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. november 27. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

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

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. november 27-én hozott – 

 

87/2020. (XI. 27.) határozata 

a közutak kezelésének részét képező hóeltakarítási és síkosságmentesítési 

feladatok ellátásának finanszírozásról 

 

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 Városgazdálkodási Nonprofit Kft. és 

a Dombóvár Város Önkormányzata között fennálló közszolgáltatási szerződésben 

rögzített közútkezelői feladatoknak a közutak hóeltakarítási és síkosságmentesítési 

feladataival történő kiegészítésével összefüggésben az alábbiakról rendelkezik: 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzata a feladat elvégzését az alábbi egységárak 

szerint finanszírozza a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére: 

 

- Készenlét díja:  2 500,- Ft+áfa/óra  

- Sószórás egységára, anyagárral:  30 000,- Ft+áfa/óra  

- Gépi hótolás egységára: 18 000,- Ft+áfa/óra  

- Kombinált sószórás+hótolás egységára, anyagárral: 40 000,- Ft+áfa/óra  

- Hó elszállítása 500 m-en belüli távolságra:  1 000,- Ft+áfa/m3 

 

2. A közutak kezelésének részét képező hóeltakarítási és síkosságmentesítési 

feladatok elvégzéséhez a finanszírozás fedezetét, - 5.200.000,- Ft-ot - Dombóvár 

Város Önkormányzata a 2021. évi költségvetésében biztosítja, a finanszírozásról 

szóló megállapodást Dombóvár Város Polgármestere köti meg Dombóvár Város 

Önkormányzata nevében. 

 

Határidő: 2020. december 15. – a finanszírozási megállapodás megkötésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. november 27. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

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

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. november 27-én hozott – 

 

88/2020. (XI. 27.) határozata 

a Dombóvári Járás településeire kiterjedő szociális szolgáltatástervezési 

koncepció elkészíttetésének kezdeményezéséről  

 

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 Képviselő-testületének 48/2015. (I. 29.) Kt. 

határozata visszavonásra kerül. 

 

2. Dombóvár Város Önkormányzata kezdeményezi, hogy a Dombóvári Szociális és 

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2021-ben gondoskodjon a 

Dombóvári Járásra kiterjedő szociális szolgáltatástervezési koncepció 

elkészíttetéséről és elfogadásáról. 

 

3. Dombóvár Város Polgármestere felhatalmazza a Dombóvári Szociális és 

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsába delegált 

képviselőt, hogy kezdeményezze és támogassa a 2. ponttal összefüggő döntések 

meghozatalát. 

 

 

Dombóvár, 2020. november 27. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

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

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. november 27-én hozott – 

 

89/2020. (XI. 27.) határozata 

az önkormányzati fenntartású óvodák 2019/2020. nevelési évre vonatkozó 

beszámolójáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

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

hatáskörének gyakorlása során – a Humán Bizottság átruházott hatáskörét magához 

vonva – elfogadja a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézménynek, 

valamint a Dombóvári Szivárvány Óvodának a 2019/2020. nevelési évre vonatkozó 

átfogó tevékenységéről szóló beszámolóját. 

 

 

Dombóvár, 2020. november 27. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

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

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. november 27-én hozott – 

 

90/2020. (XI. 27.) határozata 

az önkormányzati fenntartású óvodák 2020/2021. nevelési évre vonatkozó 

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 Humán Bizottság átruházott hatáskörét magához 

vonva – a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézménynek, valamint a 

Dombóvári Szivárvány Óvodának a 2020/2021. nevelési évre vonatkozó 

munkatervét megismerte, és az abban foglaltakkal egyetért. 

 

 

Dombóvár, 2020. november 27. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

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

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. november 27-én hozott – 

 

91/2020. (XI. 27.) határozata 

az önkormányzati fenntartású óvodák egyes szakmai dokumentumainak 

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 – a Humán Bizottság átruházott hatáskörét magához 

vonva – a Dombóvári Szivárvány Óvoda módosított szervezeti és működési 

szabályzatát, illetve a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde módosított 

szervezeti és működési szabályzatát, valamint a módosított honvédelmi intézkedési 

tervét megismerte és az abban foglaltakkal egyetért. 

 

 

Dombóvár, 2020. november 27. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

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

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. november 27-én hozott – 

 

92/2020. (XI. 27.) határozata 

a Bursa Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2021. évi 

fordulójára beérkezett pályázatok elbírálásáról  

 

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 Humán Bizottság átruházott hatáskörét magához 

vonva – a Bursa Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2021. 

évi fordulójában beérkezett valamennyi pályázatot érvényesnek minősíti, és a 

melléklet szerint  

− 43 főt havi 9.000,-Ft összegű „A” típusú ösztöndíjban részesít a 2020/2021. 

tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan öt-öt, összesen 

10 hónap időtartamra,  

− 2 főt havi 9.000,- Ft összegű „B” típusú ösztöndíjban részesít 3*10 hónap 

időtartamra a 2021/2022. tanév őszi félévétől kezdődően. 

 

Határidő: 2020. december 8. – a döntés rögzítésére az EPER-Bursa rendszerben  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. november 27. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

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

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. november 27-én hozott – 

 

93/2020. (XI. 27.) határozata 

az Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének 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 az Önkormányzat 2020. évi módosított 

Közbeszerzési Tervét a melléklet szerint elfogadja.  

 

A módosított Közbeszerzési Terv jogszabályok szerinti közzétételéről Dombóvár 

Város Polgármestere gondoskodik. 

 

Határidő: azonnal – a módosított terv közzétételére 

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Jegyző  

 

 

Dombóvár, 2020. november 27. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

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

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. november 27-én hozott – 

 

94/2020. (XI. 27.) határozata 

a Dombóvári József Attila Általános Iskola épülete energetikai korszerűsítésére 

irányuló beruházás közbeszerzési eljárásának megindításáról 

 
1. Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

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

testület hatáskörének gyakorlása során elrendeli a TOP-3.2.1-16-TL1-2019-

00029 azonosító számú projekthez kapcsolódóan a Dombóvári József Attila 

Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítését magában foglaló 

beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás megindítását a 

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

2. A közbeszerzési eljárás lefolytatását, illetve a jogi tanácsadási, felelős 

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás biztosítását a Dombó-

Land Kft., mint konzorciumi partner által közbeszerzésen kívüli beszerzési 

eljárás keretében kiválasztott és megbízott felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó végzi, illetve látja el.  

3. Dombóvár Város Polgármestere 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 Timea pénzügyi 

A projekt keretében 

kiválasztott szakértő 
közbeszerzési 

 

Határidő: 2020. december 3. – az eljárás megindítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

Dombóvár, 2020. november 27. 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

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

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. november 27-én hozott – 

 

95/2020. (XI. 27.) határozata 

a Dombóvár, Szabadság utca 2. szám alatti orvosi rendelő felújítására irányuló 

beruházás közbeszerzési eljárásának megindításáról 

 
1. Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

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

testület hatáskörének gyakorlása során elrendeli a TOP-4.1.1-15-TL1-2020-

00028 azonosító számú projekthez kapcsolódóan a Dombóvár, Szabadság utca 

2. szám alatti orvosi rendelő felújítását magában foglaló beruházás 

megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás megindítását a 

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

2. Az eljárás lefolytatását, illetve a jogi tanácsadási, felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás biztosítását a Dombó-Land Kft., mint 

konzorciumi partner által közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás keretében 

kiválasztott és megbízott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó végzi, 

illetve látja el. 

3. Dombóvár Város Polgármestere 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 Timea pénzügyi 

A projekt keretében 

kiválasztott szakértő 
közbeszerzési 

 

Határidő: 2020. december 3. – az eljárás megindítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

Dombóvár, 2020. november 27. 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

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

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. november 27-én hozott – 

 

96/2020. (XI. 27.) határozata 

a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia Közösségi Tér elnevezésű kulcsprojektje 

módosítására irányuló kezdeményezés kiegészítéséről 

 

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 a Helyi Közösségi 

Fejlesztési Stratégia Közösségi Tér elnevezésű kulcsprojektje módosításának a 

kulcsprojekt tekintetében való kezdeményezéséről szóló 148/2020. (X. 8.) Kt. 

határozathoz kapcsolódóan: 

 

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia Közösségi Tér elnevezésű kulcsprojektje 

tekintetében a Szigeterdő, mint nyitott közösségi tér fejlesztési helyszínként kiegészül 

a volt zeneiskola épületével (7200 Dombóvár, Szabadság utca 14., hrsz: 7/1), mint 

közösségi térrel, amely a projekt részeként felújításra kerül.  

 

A Szigeterdőben 2019-ben létrehozott fejlesztési elemek költségeire Dombóvár 

Város Önkormányzata a szükséges fedezetet saját egyéb forrásai terhére önerőből 

biztosítja. 

 

 

Dombóvár, 2020. november 27. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

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

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. november 27-én hozott – 

 

97/2020. (XI. 27.) határozata 

a bérleti díjak csökkentéséről a veszélyhelyzet időtartama alatt az önkormányzati 

tulajdonú és használatú, nem lakáscélú bérlemények tekintetében  

 

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 az önkormányzati tulajdonú és használatú, nem 

lakáscélú bérlemények tekintetében 2020. november 4-étől a veszélyhelyzet 

időtartamára - a megszűnésének hónapjával bezárólag - a bérleti díjakat legfeljebb 

50%-kal csökkenti Dombóvár Város Polgármesterének döntése szerint. 

 

 

Dombóvár, 2020. november 27. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 


