
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 4-én hozott – 

 

98/2020. (XII. 4.) határozata 

a „Mászlony – oázis az agrársivatagban” elnevezésű, TOP-4.3.1-15-TL1-2016-

00002 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-

TL1-2016-0002 azonosító számú, „Mászlony – oázis az agrársivatagban” 

elnevezésű projekt részét képező magasépítési munkálatok elvégzésére a 

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

tárgya: „Magasépítési munkák a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 azonosítójú, 

„Mászlony – oázis az agrársivatagban” című pályázat keretében”. 

2. Dombóvár Város Polgármestere jóváhagyja az alábbi személyi összetételű 

bírálóbizottságot az eljárásban való közreműködésre: 

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

Dr. Szabó Péter jogi 

Ábrahám Mónika közbeszerzés tárgya szerinti szakmai 

Győrfiné Hahner Timea pénzügyi 

dr. Bakó Zoltán közbeszerzési 

 

Határidő: 2020. december 15. – az eljárás megindítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

 

 

Dombóvár, 2020. december 4. 

 

 

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 4-én hozott – 

 

99/2020. (XII. 4.) határozata 

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

Vasút szegregátumok rehabilitációja” elnevezésű projekthez kapcsolódó 

önerőről és a projekt magasépítéssel érintett megvalósítási helyszíneiről 

 

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 Polgármestere a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 azonosító 

számú, „A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” 

elnevezésű projekt magasépítési tevékenységeinek keretén belül a megvalósítási 

helyszíneket a következők szerint állapítja meg:  

- a Dombóvár, Jókai utca 13. szám alatti épületben két lakás felújítása 

(1392/A/4 és 1392/A/7 hrsz.-ú lakás), 

- a Dombóvár, Kinizsi utca 37.  szám alatti ingatlan oldalépületében az 1-es, 

a 2-es és 3-as számú lakás, valamint a lakásokhoz tartozó tüzelőtároló 

felújítása (1971/1 hrsz.), 

- a Dombóvár, Kórház utca 2/A. szám alatti lakótömbben lévő 1-es, 2-es, 4-es 

és 7-es számú lakás, illetve a tető felújítása (2946/A/1, 2946/A/2, 2946/A/4 

és 2946/A/7 hrsz.), 

- a Dombóvár, Kórház utca 2/B. szám alatti lakótömbben a 10-es számú lakás 

felújítása (2946/B/10 hrsz.), 

- a Dombóvár, Kinizsi utca 37. szám alatti ingatlanban közösségi nyitott tér 

kialakítása (1971/1 hrsz.). 

 

2. Dombóvár Város Polgármestere az 1/2019. (I. 14.) Kt. határozat 2. pontját, a 

25/2019. (I. 31.) Kt. határozat 1. pontját és a 2. pontjában foglalt felsorolás 

utolsó 5 elemét, valamint a 241/2019. (VII. 18.) Kt. határozatot visszavonja. 

 

3. Dombóvár Város Önkormányzata a TOP-4.3.1-15 „Leromlott városi területek 

rehabilitációja” elnevezésű felhívásra benyújtott TOP-4.3.1-15-TL1-2016-

00003 azonosító számú, „A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok 

rehabilitációja” elnevezésű projekt kapcsán az 1. mérföldkőre elkészített 



tervezői költségbecslés alapján a szükséges önerő biztosítását vállalja az 

alábbiak szerint: 

− A projekt teljes költségvetése: 220.295.150,- Ft 

− A projektből elszámolható költség: 198.106.714,- Ft 

 

Dombóvár Város Polgármestere vállalja, hogy a projekt költségvetése alapján 

a Dombóvár Város Önkormányzatánál jelentkező többletkiadás összegét, bruttó 

22.188.436,- Ft-ot az önkormányzat a 2021. évi költségvetésében biztosítja a 

projekt megvalósítása céljából. 

 

4. A projekt megvalósításához szükséges kötelezettségvállalásokat és 

jognyilatkozatokat Dombóvár Város Polgármestere teszi meg. 

 

Határidő: 2020. december 15. - az önerő nyilatkozat megtételére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

 

 

Dombóvár, 2020. december 4. 

 

 

 

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 4-én hozott – 

 

100/2020. (XII. 4.) határozata 

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

Vasút szegregátumok rehabilitációja” elnevezésű 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-

TL1-2016-0003 azonosító számú, „A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok 

rehabilitációja” elnevezésű projekt részét képező magasépítési munkálatok 

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

a közbeszerzés tárgya: „Magasépítési munkák és Közösségi nyitott tér 

kialakítása - TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003”. 

2. Dombóvár Város Polgármestere jóváhagyja az alábbi személyi összetételű 

bírálóbizottságot az eljárásban való közreműködésre: 

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

szakértelem 

Dr. Szabó Péter jogi 

Ábrahám Mónika közbeszerzés tárgya szerinti szakmai 

Győrfiné Hahner Timea pénzügyi 

dr. Bakó Zoltán közbeszerzési 

 

Határidő: 2020. december 15. – az eljárás megindítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

 

Dombóvár, 2020. december 4. 

 

 

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 4-én hozott – 

 

101/2020. (XII. 4.) határozata 

a Dombóvárt érintő víziközmű szolgáltatások 2020-2034. évekre vonatkozó 

gördülő fejlesztési terveinek 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 a következő döntést hozza: 

 

1. Dombóvár Város Polgármestere elfogadja a közműves ivóvízellátást biztosító, 

„DRV_V_613 Dombóvár vízmű” víziközmű rendszerre vonatkozóan a 

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2020-2034. időszakra elkészített 

módosított gördülő fejlesztési terv felújítási-pótlási és beruházási tervrészét 

azzal, hogy a felújítási-pótlási tervrész 24. sora (a rendkívüli helyzetből adódó 

azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig felhasználható összeg) 

nettó 13 millió tervezett költséget tartalmazzon.  

 

2. Dombóvár Város Polgármestere elfogadja a közműves szennyvízelvezetést és -

tisztítást biztosító, „DRV_S_603 Dombóvár szennyvízelvezető és - tisztító 

rendszer” víziközmű rendszerre vonatkozóan a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 

által a 2020-2034. időszakra elkészített módosított gördülő fejlesztési terv 

felújítási-pótlási és beruházási tervrészét. 

 

3. Dombóvár Város Polgármestere hozzájárul, hogy az 1. és 2. pont szerinti 

módosított gördülő fejlesztési terveket Dombóvár Város Önkormányzata 

nevében a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. nyújtsa be a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra azzal, hogy a Képviselő-testület 

vállalja az eljárás során felmerülő igazgatási díjak önkormányzatra eső 

részének megfizetését. 

 

4. A szükséges meghatalmazások és jognyilatkozatok aláírását, valamint a 

végrehajtáshoz szükséges további intézkedéseket Dombóvár Város 

Polgármestere teszi meg. 

 

 

 

 



Határidő: azonnal – a szükséges nyilatkozatok megtételére a módosított gördülő 

fejlesztési tervek jóváhagyása érdekében 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. december 4. 

 

 

 

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 4-én hozott – 

 

102/2020. (XII. 4.) határozata 

a „DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca 

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

azonosító számú projekthez kapcsolódó önerőről és a projekt megvalósítási 

helyszíneiről szóló 175/2020. (X. 30.) Kt. határozat 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 a 175/2020. (X. 30.) Kt. határozatot módosítja, 

miszerint a határozat 3. pontjában a szegregációval veszélyeztetett területen 

megvalósuló lakásfelújítások körében az Arany János tér 4. alatti 1-es lakás 

helyrajzi száma 224/5/A/2, a 2-es lakásé 224/5/A/3. 

 

 

Dombóvár, 2020. december 4. 

 

 

 

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 4-én hozott – 

 

103/2020. (XII. 4.) határozata 

folyószámlahitel igénybevételéről a 2021. évben 

 

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 Polgármestere elrendeli a 2021. évben 200 millió Ft összegű 

folyószámlahitel felvételét 2021. december 24-i lejárattal. 

 

2. Dombóvár Város Polgármestere kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel és 

járulékainak fizetését Dombóvár Város Önkormányzata éves költségvetésébe a 

fejlesztési kiadások előtt betervezi, jóváhagyja. 

 

3. Dombóvár Város Polgármestere hozzájárul az önkormányzat általános 

működésének és ágazati feladatai támogatásának, valamint a helyi 

adóbevételeknek az OTP Bank Nyrt. javára történő engedményezéséhez. 

 

A hitelfelvétellel kapcsolatos valamennyi önkormányzati nyilatkozat aláírását, a 

hitelfelvételhez szükséges biztosítékok benyújtását és a szerződések megkötését 

Dombóvár Város Polgármestere teszi meg. 

 

Határidő: 2020. december 18. – a hitelkérelem benyújtására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. december 4. 

 

 

 

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 4-én hozott – 

 

104/2020. (XII. 4.) határozata 

közművelődési feladatokat is ellátó integrált kulturális intézmény létrehozásáról 

2021. január 1-jétől a Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 

átszervezésével 

 

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 muzeális intézményekkel, valamint a 

nyilvános könyvtári ellátás és a közművelődési alapszolgáltatások 

hozzáférhetőségének biztosításával összefüggő feladatait közös szervezetben, 

integrált kulturális intézményi formában – amely települési könyvtár, muzeális 

intézmény (közérdekű muzeális gyűjtemény) és közművelődési intézmény 

(művelődési ház) – látja el 2021. január 1. napjától a Földi István Könyvtár és 

Helytörténeti Gyűjtemény átszervezésével, feladatkörének a helyi közművelődési 

feladatok ellátásáról szóló 3/2019. (I. 31) önkormányzati rendelet szerinti 

közművelődési alapszolgáltatások biztosításával történő kibővítésével, mely 

feladatokat a Tinódi Ház Nonprofit Kft.-től veszi át; az átadás-átvétel részleteit 

a két szervezetnek megállapodásban kell rögzítenie. 

 

2. Dombóvár Város Polgármestere elrendeli a Tinódi Ház Nonprofit Kft.-vel 

fennálló alábbi megállapodások megszüntetését közös megegyezéssel 2020. 

december 31-ével bezárólag: 

a) A közművelődési intézmény működtetésére irányuló közművelődési 

megállapodás. 

b) Az önkormányzati tulajdonú közterületi reklámfelületek- és hordozók 

működtetésére és hasznosítására irányuló szerződés. 

c) A Dombóvár, Hunyadi tér 25. alatti, dombóvári 1294/7. hrsz alatt 

nyilvántartott Tinódi Ház megnevezésű ingatlanra kötött bérleti-

üzemeltetési szerződés. 

 

3. Dombóvár Város Polgármestere elfogadja a Földi István Könyvtár és 

Helytörténeti Gyűjtemény alapító okiratának módosítását – amellyel a neve 

Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény elnevezésre 

változik, továbbá alaptevékenysége kiegészül a közművelődési 



alapszolgáltatások biztosításával és az ezzel összefüggő egyéb feladatokkal –, 

valamint az egységes szerkezetű alapító okiratot a melléklet szerint. 

 

4. A Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény integrált 

kulturális intézmény szervezeti egységei a következők: 

a) közművelődési alapszolgáltatást nyújtó intézményi szervezeti egység 

(Hunyadi tér 25.): Tinódi Művelődési Ház, 

b) települési nyilvános könyvtári szervezeti egység (Hunyadi tér 25.): Földi 

István Könyvtár, 

c) muzeális intézményi szervezeti egység (Szabadság utca 16.): Dombóvári 

Helytörténeti Gyűjtemény. 

 

Határidő: 2020. december 15. – az 1. pont szerinti megállapodás megkötésére, a 2. 

pont szerinti szerződések megszüntetésére, valamint a módosító okirat 

aláírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda, Jegyző 

 

 

Dombóvár, 2020. december 4. 

 

 

 

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 4-én hozott – 

 

105/2020. (XII. 4.) határozata 

a Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény működési 

feltételeiről és az igazgatói munkakör betöltéséről 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

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

hatáskörének gyakorlása során - az 5. pont tekintetében a Humán Bizottság 

hatáskörét magához vonva - az alábbiakról rendelkezik: 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzata a Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és 

Helytörténeti Gyűjtemény integrált kulturális intézmény alaptevékenységének 

ellátásához 2021. január 1-jétől biztosítja a Dombóvár, Hunyadi tér 25. alatti, 

dombóvári 1294/7. hrsz alatt felvett, művelődési ház megnevezésű ingatlan és a 

Tinódi Ház Nonprofit Kft. tulajdonát képező ingóságok, a Dombóvár Város 

Önkormányzatának tulajdonában lévő városi plakátozó helyek/hengerek, illetve 

a buszvárók oldalain található city-light típusú reklámhordozó berendezések, 

továbbá a Pannónia út - Hunyadi tér sarkán található fényreklám használatát a 

működtetési kötelezettségek ellátása mellett. 

 

2. A közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetőségének biztosításával 

összefüggő feladatok Tinódi Ház Nonprofit Kft.-től történő átvételével 

összefüggésben alkalmazni kell a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvénynek a munkáltató személyében bekövetkező változásról rendelkező VI. 

fejezetét a Tinódi Ház Nonprofit Kft.-nél alkalmazásában álló és a 

közművelődési alapszolgáltatások nyújtásával összefüggő feladatok ellátásában 

a 2020. december 31-én tevékenykedő munkavállalók tekintetében, ennek 

következtében a munkavállalók a Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és 

Helytörténeti Gyűjtemény alkalmazásában állnak 2021. január 1-jétől. 

 

3. A Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény integrált 

kulturális intézmény alaptevékenységeinek ellátásához kapcsolódó létszám 

2021. január 1-jétől 18,5 fő az alábbiak szerint, figyelemmel a 39/2020 (X. 30.) 

EMMI rendeletre: 

a) 1 fő igazgató (vezető állású munkavállaló), 

b) 1 fő igazgató-helyettes (vezető állású munkavállaló), 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200001.tv#lbj0idd98


c) 7 fő kulturális szakmai munkakörben foglalkoztatott, 

d) 9 fő teljes és 1 fő részmunkaidős (napi 4 óra) kulturális működéstámogató 

munkakörben foglalkoztatott. 

 

4. A Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény vezetését 

2021. január 1-jétől 2021. január 10-ig Virágné Bán Emma látja el igazgatói 

munkakörben, az igazgatói munkakör ellátására szóló vezetői megbízása 2021. 

január 11-től visszavonásra kerül, és ettől az időponttól Szabóné Rambala 

Gabriella, a Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 

munkavállalója látja el ideiglenesen az igazgatói feladatokat 2021. április 30-

ig a 39/2020 (X. 30.) EMMI rendelet 5. § (9) bekezdése alapján, a vezetői 

feladatok ellátásáért járó pótlék összege havi 75.000,- Ft, az alapbére 

változatlanul 350.000,-Ft. 

 

5. A Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény igazgatói 

munkakörének 2021. május 1-jétől 5 évre történő betöltésére pályázati felhívás 

kerül kiírásra a 39/2020 (X. 30.) EMMI rendelet szerint, a pályázati felhívás 

tartalmát, a közzététel formáját és a pályázatot benyújtókat meghallgató 

bizottság tagjait Dombóvár Város Polgármester határozza meg, illetve jelöli ki. 

Az igazgatónak a közművelődési intézmény vezetőjével szemben támasztott 

követelményeknek kell megfelelnie. 

 

6. A Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény igazgató-

helyettesének megbízásával és felmentésével kapcsolatos egyetértési jogkört 

Dombóvár Város Polgármestere gyakorolja. 

 

Határidő: 2020. december 31. – a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére 

2021. január 15. – a pályázati felhívás közzétételére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző, Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. december 4. 

 

 

 

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 4-én hozott – 

 

106/2020. (XII. 4.) határozata 

a Tinódi Ház Nonprofit Kft. tevékenységi körének és alapító okiratának 

módosításáról, illetve ügyvezetésének 2021. január 1-jétől történő ellátásáról 

 

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 Tinódi Ház 

Nonprofit Kft. (Dombóvár, Hunyadi tér 25., cg.: 17-09-007311) tekintetében az alábbi 

alapítói döntést hozza: 

 

1. A társaság 2021. január 1-jétől nem lát el közművelődési alapszolgáltató 

tevékenységet, a 2020. december 31-ig fennálló, közművelődési intézmény 

működtetésére irányuló közművelődési megállapodásban rögzített feladatokat 

2021. január 1-jétől átveszi a Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és 

Helytörténeti Gyűjtemény, amely működteti a társaság székhelyét képező 

Dombóvár, Hunyadi tér 25. alatti Tinódi Házat. A társaság az ingatlant 

továbbra is használhatja székhelyeként, valamint biztosítania kell a Dombóvári 

Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény számára a tulajdonát 

képező vagyontárgyak használatát a közművelődési alapszolgáltatások 

biztosításához, a vagyonhasználatról megállapodást kell kötnie az intézménnyel. 

 

2. A társaság alapító okirata 2021. január 1-jétől módosításra kerül az alábbiak 

tekintetében:  

a) A társaság elnevezése: Tinódi Ház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 

b) A társaság főtevékenysége: sportlétesítmény működtetése (TEAOR-08 kódja: 

9311). 

c) A társaság célja a Dombóvár Város Önkormányzata tulajdonában álló, 

sportlétesítmény rendeltetésű, illetve sporttevékenység céljára hasznosítható 

ingatlanok fenntartási és működtetési feladatainak, valamint a 

sporttevékenységek során használt ingóságok, felszerelések nyilvántartási, 

beszerzési és pótlási feladatainak ellátása.  

d) A társaság vezetését egy ügyvezető látja el. 

e) Az alapító okiratból törlésre kerül az ingatlanhasználati jog biztosításából álló 

mellékszolgáltatás. 

 



3. A társaság ügyvezetője – megbízási szerződés keretei között – 2021. január 1. 

napjától 2021. december 31. napjáig Várai Adrienne, az ügyvetői megbízási díja 

havi bruttó 50.000,- Ft. 

 

4. A felügyelő-bizottság elnöke havi bruttó 15.000,- Ft, a többi tag havi bruttó 

10.000,- Ft díjazásban részesül 2021. január 1-jétől. 

 

5. Dombóvár Város Polgármestere megbízza az ügyvezetőt, hogy gondoskodjon a 

Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága felé a változás bejegyzése iránt. 

 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző, Tinódi Ház Nonprofit Kft. 

 

 

Dombóvár, 2020. december 4. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 


