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

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2021. január 29-én hozott – 

 

7/2021. (I. 29.) 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 lejárt végrehajtási határidejű 

a) 219/2019. (VI. 27.), 251/2019. (VIII. 29.), 268/2019. (IX. 12.), 292/2019. (IX. 

26.), 357/2019. (XI. 29.), 101/2020. (VII. 31.), 120/2020. (IX. 30.), 122/2020. 

(IX. 30.), 136/2020. (IX. 30.), 141/2020. (IX. 30.), 142/2020. (IX. 30.), 

143/2020. (IX. 30.) Kt. határozat, illetve 

b) a veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 76/2020. 

(XI. 27.), 78/2020. (XI. 27.), 79/2020. (XI. 27.), 81/2020. (XI. 27.), 82/2020. 

(XI. 27.), 84/2020. (XI. 27.), 85/2020. (XI. 27.), 87/2020. (XI. 27.), 101/2020. 

(XII. 4.), 103/2020. (XII. 4.), 104/2020. (XII. 4.), 105/2020. (XII. 4.), 

106/2020. (XII. 4.), 108/2020. (XII. 18.), 110/2020. (XII. 18.), 111/2020. (XII. 

18.), 114/2020. (XII. 18.), 115/2020. (XII. 18.), 117/2020. (XII. 18.), 

120/2020. (XII. 18.), 121/2020. (XII. 18.), 122/2020. (XII. 18.), 123/2020. 

(XII. 18.), 124/2020. (XII. 18.), 125/2020. (XII. 18.), 130/2020. (XII. 18.), 

132/2020. (XII. 18.), 133/2020. (XII. 18.), 137/2020. (XII. 18.), 138/2020. 

(XII. 18.), 139/2020. (XII. 18.), 2/2021. (I. 8.), 3/2021. (I. 8.) polgármesteri 

határozat végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben 2020. 

decemberében hozott döntésekről szóló beszámolót. 

 

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

végrehajtási határidejét a következők szerint meghosszabbítja: 

 

a) 2021. január 31-ig: a 94/2020. (XI. 27.), a 95/2020. (XI. 27.), a 98/2020. 

(XII. 4.), a 100/2020. (XII. 4.) és a 129/2020. (XII. 18.) polgármesteri 

határozat, 

 

b) 2021. február 15-ig: a 154/2020. (X. 30.) Kt. határozat, 



 

c) 2021. február 28-ig: a 49/2020. (II. 28.) és a 86/2020. (VI. 30.) Kt. határozat, 

valamint a 99/2020. (XII. 4.) polgármesteri határozat, 

  

d) 2021. március 31-ig: a 48/2020. (II. 28) és a 151/2020. (X. 30.) Kt. határozat, 

valamint a 86/2020. (XI. 27.) és a 113/2020. (XII. 18.) polgármesteri 

határozat, 

 

e) 2021. április 30-ig: a 270/2019. (IX. 26.) Kt. határozat, 

 

f) 2021. június 30-ig: a 492/2017. (XI. 30.), a 184/2019. (V. 30.) és 145/2020. 

(IX. 30.) Kt. határozat, 

 

g) 2021. december 31-ig: a 349/2018. (X. 26.), a 217/2019. (VI. 27.) és a 

303/2019. (X. 10.) Kt. határozat. 

 

3. a 99/2012. (III. 29.) Kt. határozatnak a parkolóhelyek kialakítására vonatkozó 

rendelkezéseit, valamint a 396/2017. (IX. 28.), a 397/2017. (IX. 28.) és a 

108/2019. (III. 28.) Kt. határozatot visszavonja. 

 

 

Dombóvár, 2021. január 29. 

 

 

 

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 2021. január 29-én hozott – 

 

8/2021. (I. 29.) határozata 

a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. vagyonkezelési szerződésének 

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 Önkormányzata a Radnóti utcai, dombóvári 4591 hrsz.-ú, szántó 

megnevezésű ingatlan teljes területét a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 

vagyonkezelésébe adja a helyi sajátosságokra épülő – csemete- és növénykert 

kialakítására irányuló – közfoglalkoztatási program megvalósítása érdekében. 

 

A vagyonkezelési szerződés módosítását Dombóvár Város Polgármestere írja alá. 

 

Határidő: 2021. február 15. – a szerződésmódosítás aláírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. január 29. 

 

 

 

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 2021. január 29-én hozott – 

 

9/2021. (I. 29.) határozata 

az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet tulajdonában álló 

gépjárművekről 

 

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 az Integrált Önkormányzati Szolgáltató 

Szervezet tulajdonában álló 

  

1. Fiat Ducato típusú, RLM-822 forgalmi rendszámú tehergépjármű 

értékesítéséhez legalább nettó 2.000.000,- Ft vételár ellenében, és jóváhagyja, 

hogy a versenyeztetésre Dombóvár Város Önkormányzata közreműködésével 

került sor, továbbá elrendeli, hogy a bevételt az intézmény a működési 

kiadásainak fedezetére használhatja fel, 

 

2. Peugeot típusú kisáruszállító járműnek a Dombóvári Kulturális Szolgáltató 

Központ részére történő térítés nélküli átadásához, amelyet a Központ az 

alaptevékenységének ellátásához vehet igénybe. 

 

Dombóvár Város Polgármestere felhatalmazza az Integrált Önkormányzati 

Szolgáltató Szervezet, illetve a Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ 

igazgatóját a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2021. február 15.  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 

 Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. január 29. 

 

 

 

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 2021. január 29-én hozott – 

 

10/2021. (I. 29.) határozata 

a Dombóvári Százszorszép Óvoda óvodavezetőjének illetményváltozásáról 

 

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, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 4. § (3) 

bekezdése alapján a Dombóvári Százszorszép Óvoda óvodavezetőjének, Teufelné 

Glaub Ágnesnek a garantált illetménye 2021. január 1. napjától – a 

Mesterpedagógus fokozat elérésére tekintettel – a Mesterpedagógus fokozat 13. 

fizetési kategóriának megfelelően havi 429.345,- Ft, a nemzetiségi pótlékának 

mértéke az illetményalap 40%-a, azaz havi 116.014,- Ft. 

 

Az illetmény változásával összefüggő munkajogi dokumentumokat Dombóvár Város 

Polgármestere írja alá. 

 

Határidő: 2021. február 1. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

    Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 

 

 

Dombóvár, 2021. január 29. 

 

 

 

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 2021. január 29-én hozott – 

 

11/2021. (I. 29.) határozata 

a Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra 

Ferenc Általános Iskolája felvételi körzetének véleményezéséről 

 

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 nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 50. § (8) bekezdésében foglalt véleményezési jogkörben eljárva egyetért a 

Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra Ferenc 

Általános Iskolája felvételi körzetének meghatározásával. 

 

Dombóvár Város Polgármestere intézkedik a Szekszárdi Tankerületi Központ 

tájékoztatása érdekében. 

 

Határidő: 2021. február 15. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. január 29. 

 

 

 

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 2021. január 29-én hozott – 

 

12/2021. (I. 29.) határozata 

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

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

 

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 a 239/2019. (VII. 18.) Kt. határozat 1. 

pontját módosítja, miszerint a határozat 1. pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

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

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

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

projektje kapcsán az 1. mérföldkőre elkészített tervezői költségbecslés szerint 

önerő biztosítását vállalja az alábbiak szerint: 

 

- A projekt teljes költségvetése: 125.918.291,- Ft 

- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 87.980.395,- 

Ft 

 

Dombóvár Város Önkormányzata vállalja, hogy a projekt költségvetése alapján 

a Dombóvár Város Önkormányzatánál jelentkező többletkiadás összegét, bruttó 

36.695.282,- Ft-ot az önkormányzat 2021. évi költségvetésének terhére önerő 

vállalásként biztosítja a projekt megvalósítása céljából. 

 

Dombóvár Város Önkormányzata a projekthez kapcsolódó közbeszerzési 

eljárások lefolytatását követően igényt nyújt be többlet támogatásra a támogató 

felé, az igény elfogadásától függően kerül felülvizsgálatra a szükséges önerő 

összege.” 

 

2. Dombóvár Város Polgármestere megteszi az intézkedéseket az érintettek 

tájékoztatására az önerő összegének módosításával összefüggésben. 

 

 

 

 



Határidő: 2021. február 15. – a projektben érintettek tájékoztatására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda  

 

 

Dombóvár, 2021. január 29. 

 

 

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 2021. január 29-én hozott – 

 

13/2021. (I. 29.) határozata 

javításra szoruló állapotban lévő önkormányzati tulajdonú gépjármű 

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 hozzájárul a Dombóvár Város Önkormányzata 

tulajdonát képező, motorhiba miatt javításra szoruló Opel Vivaro típusú 

kisáruszállító gépjármű értékesítéséhez versenyeztetés nélkül és a műszaki 

állapotára tekintettel meghatározott vételár ellenében. 

 

Az értékesítéssel összefüggő jognyilatkozatokat Dombóvár Város Polgármestere 

teszi meg. 
 

Határidő: 2021. február 15. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. január 29. 

 

 

 

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 2021. január 29-én hozott – 

 

14/2021. (I. 29.) határozata 

sporttámogatási előleg biztosításáról a Dombóvári Labdarúgó Klub 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: 

 

Dombóvár Város Önkormányzata a 2021. évi költségvetésében a sportszervezetek 

támogatására elkülönített keret terhére 100.000,- Ft összegű sporttámogatásban 

részesíti a Dombóvári Labdarúgó Klubot előlegként a 2021. évi sporttámogatása 

terhére, amely a 2021. év második és harmadik hónapjában kerül kifizetésre egyenlő 

részletekben. 

 

A megkötésre kerülő támogatási szerződést Dombóvár Város Polgármestere írja 

alá. 

 

Határidő: 2021. január 31. – a támogatási szerződés megkötésére  

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. január 29. 

 

 

 

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 2021. január 29-én hozott – 

 

15/2021. (I. 29.) határozata 

pályázatok benyújtásáról a TOP-2.1.3-16 „Települési környezetvédelmi 

infrastruktúra-fejlesztések” című felhívásra  

 

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 pályázatokat nyújt be a TOP-2.1.3-16 „Települési 

környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című felhívásra az Ady Endre utca, a 

Fő utca - nyugati utcarész és a Fő utca - keleti utcarész csapadékvíz-elvezető 

rendszere rekonstrukciójának megvalósítására. 

 

A pályázatok benyújtásával kapcsolatos intézkedéseket és nyilatkozatokat 

Dombóvár Város Polgármestere teszi meg. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. január 29. 

 

 

 

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 2021. január 29-én hozott – 

 

16/2021. (I. 29.) határozata 

a Kaposszekcsői Ipari Park Nonprofit Kft.-ben lévő önkormányzati tulajdonú 

üzletrész 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 az alábbiakról rendelkezik: 

 

Dombóvár Város Önkormányzata 2.046.000,- Ft összegű vételár ellenében 

értékesíti Kaposszekcső Község Önkormányzata részére a Kaposszekcsői Ipari Park 

és Logisztikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.-ben fennálló üzletrészét. 

 

Az üzletrész értékesítéséről szóló adásvételi szerződés tartalmát Dombóvár Város 

Polgármestere hagyja jóvá és írja alá a szerződést. 

 

Határidő: 2021. február 15. – a szerződéskötésre 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

 

Dombóvár, 2021. január 29. 

 

 

 

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 2021. január 29-én hozott – 

 

17/2021. (I. 29.) határozata 

a gólyavári régészeti ásatáshoz kapcsolódó területszerzésről 

 

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 Gólyavár területén a régészeti feltárás és a 

várrom állagmegóvása önként vállalt feladatához kapcsolódóan megvásárolja a 

dombóvári 0351/1 hrsz.-ú kivett lakóház, udvar, szántó és rét megnevezésű ingatlant 

az alábbi feltételekkel: 

- a vételár 7 millió Ft, 

- a vételár kifizetésére a szerződéskötést követően, 2021. február 15-ig kerül 

sor, 

- az adásvétellel kapcsolatos egyéb költségek az önkormányzatot terhelik. 

 

Az ingatlanvásárlással kapcsolatos intézkedéseket és jognyilatkozatokat Dombóvár 

Város Polgármestere teszi meg. 

 

Határidő: 2021. február 15. – az adásvételi szerződés megkötésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. január 29. 

 

 

 

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 2021. január 29-én hozott – 

 

18/2021. (I. 29.) határozata 

az új bölcsődei csoport indításával összefüggő további szükséges beruházásokról 

 

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 Dombóvári Százszorszép Óvoda 

Tündérkert Bölcsődéjében a 168/2020. (X. 30.) Kt. határozat szerinti új bölcsődei 

csoport indításával összefüggő további szükséges beruházások – az épület részleges 

akadálymentesítésének kialakítása (parkoló, épületbe való bejutás, felnőtt 

mosdó/illemhely), az új csoportnak helyet adó gondozási egység teraszának és a 

hozzá tartozó udvarrésznek a felújítása –  közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás 

alapján történő megvalósítását 2021. április 30-ig, melynek fedezetét Dombóvár 

Város Önkormányzata a 2021. évi költségvetésében biztosítja 9,1 millió Ft 

keretösszeggel. 

 

A szükséges feltételek megléte esetén Dombóvár Város Polgármestere a bölcsődei 

ellátás iránti igények alapján dönt arról, hogy az új bölcsődei csoport férőhelyei 

mikortól tölthetők be. 

 

Határidő: 2021. február 28. – a beszerzési eljárás megindítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

    Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 

 

 

Dombóvár, 2021. január 29. 

 

 

 

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 2021. január 29-én hozott – 

 

19/2021. (I. 29.) határozata 

Dombóvár Város Polgármestere és a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 

munkavállalói 2021. évi cafetéria-juttatásáról 

 

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 Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 

munkavállalói, valamint a főállású polgármester cafetéria-juttatására a 2021. 

évben bruttó 200.000,- Ft/év/fő keretösszeget biztosít, mely fedezetet nyújt az egyes 

juttatásokhoz kapcsolódó közterhek megfizetésére is.  

 

A cafetéria-juttatás részletes szabályait a Hivatal Közszolgálati Szabályzata 

tartalmazza.  

 

Határidő: 2021. március 1.  – a munkavállalók értesítésére és nyilatkoztatására 

Felelős: Jegyző 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. január 29. 

 

 

 

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 2021. január 29-én hozott – 

 

20/2021. (I. 29.) határozata 

a Dombóvár Város Önkormányzatánál közvetlenül foglalkoztatottak 2021. évi 

cafetéria-juttatásáról 

 

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 Szuhay Sportközpontban, a Farkas Attila Uszodában, valamint a Dombóvár 

Város Önkormányzatával közvetlenül, munkavégzésre irányuló foglalkoztatási 

jogviszonyban állók cafetéria-juttatásának 2021. évi bruttó keretösszegét 

100.000,- Ft/fő/év összegben határozza meg, mely fedezetet biztosít az egyes 

juttatásokhoz kapcsolódó közterhek megfizetésére is. 

 

2. Nem jár cafetéria-juttatás a támogatással, határozott időre foglalkoztatott 

munkavállalóknak, közfoglalkoztatottaknak a támogatás időtartamára, 

amennyiben a támogatás nem nyújt erre fedezetet.  

 

3. A cafetéria-juttatás részletes eljárási rendjét Dombóvár Város Polgármestere 

hagyja jóvá. 

 

Határidő: 2021. február 15. – a részletszabályok meghatározására 

2021. március 1.  – a munkavállalók értesítésére és nyilatkoztatására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. január 29. 

 

 

 

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 2021. január 29-én hozott – 

 

21/2021. (I. 29.) határozata 

a Dombóvári Értéktár Bizottság 2020. évi II. féléves munkájáról 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 elfogadja a Dombóvári Értéktár Bizottság 2020. évi 

II. féléves munkájáról szóló beszámolót. 

 

 

Dombóvár, 2021. január 29. 

 

 

 

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 2021. január 29-én hozott – 

 

22/2021. (I. 29.) határozata 

a Dombóvári Trianon Emlékbizottság 2020. évi munkájáról 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 elfogadja a Dombóvári Trianon Emlékbizottság 

2020. évi munkájáról szóló beszámolót, és köszönetét fejezi ki az Emlékbizottság 

tagjainak a nemzeti összetartozás évének méltó megünneplésében való 

közreműködésért. 

 

 

Dombóvár, 2021. január 29. 

 

 

 

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 2021. január 29-én hozott – 

 

23/2021. (I. 29.) határozata 

a térfigyelő kamerarendszer működéséről szóló beszámolóról és a megfigyelt 

területek 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 elfogadja a térfigyelő kamerarendszer működéséről 

szóló beszámolót és a megfigyelt területek felülvizsgálatáról szóló javaslatot. 

 

Dombóvár Város Polgármestere megvizsgáltatja az egyes bővítési javaslatok 

műszaki megvalósíthatóságát és indikatív ajánlatkérés útján felméri a kiépítés 

költségeit, az információk alapján pedig 2021. február végéig javaslatot tesz a 

megfigyeléssel érintett további területekre és a szükséges fedezet biztosítására az 

önkormányzat 2021. évi költségvetésében.  

 

Határidő: 2021. február 28. – a javaslattételre 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. január 29. 

 

 

 

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 2021. január 29-én hozott – 

 

24/2021. (I. 29.) határozata 

a Dombóvári Szivárvány Óvoda 2021. évi heti és éves nyitvatartási rendjéről 

 

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 2021. évi heti és éves nyitvatartási rendjét 

az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. A heti nyitvatartási rend: 

 

 Nyitvatartás 

Dombóvári Szivárvány Óvoda 

(székhely) 
hétfőtől péntekig 6,30-17,30 

Dombóvári Szivárvány Óvoda  

Zöld Liget Tagóvodája 
hétfőtől péntekig 6,30-17,30 

 

2. Az éves nyitvatartási rend: 

 

Az intézmény az óvodai ellátást munkanapokon folyamatosan biztosítja a heti 

nyitvatartási rend szerint, nyáron az alábbiak szerint tart zárva: 

 

 
A zárva tartás 

időtartama 

A zárva tartás 

időpontja 

Dombóvári Szivárvány Óvoda 

(székhely) 
5 hét 

2021.06.14.-

2021.07.16.  

Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld 

Liget Tagóvodája 
5 hét 

2021.07.19.- 

2021.08.19.  

 

Az intézmény a munkaterve szerinti nevelés nélküli munkanapokon és a tanév rendje 

szerinti évközi iskolai szünetek idején a szülők igényei szerint biztosítja az óvodai 

ellátást, szülői igény hiányában az intézmény zárva tarthat az intézményvezető 

döntése alapján. 

 

 

 



Határidő: 2021. február 5. – az óvoda tájékoztatására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. január 29. 

 

 

 

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 2021. január 29-én hozott – 

 

25/2021. (I. 29.) határozata 

a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 2021. évi heti és éves nyitvatartási 

rendjéről 

 

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 heti és éves nyitvatartási 

rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. A heti nyitvatartási rend: 

 Nyitvatartás 

Dombóvári Százszorszép Óvoda (székhely) hétfőtől péntekig 6,00-17,00 

Dombóvári Százszorszép Óvoda  

Tündérkert Bölcsődéje 
hétfőtől péntekig 6,00-17,00 

 

2. Az éves nyitvatartási rend: 

Az intézmény az óvodai és bölcsődei ellátást munkanapokon folyamatosan biztosítja 

a heti nyitvatartási rend szerint, nyáron az alábbiak szerint tart zárva: 

 

 
A zárva tartás 

időtartama 

A zárva tartás 

időpontja 

Dombóvári Százszorszép Óvoda (székhely) 5 hét 
2021.06.14.-

2021.07.16.  

Dombóvári Százszorszép Óvoda  

Tündérkert Bölcsődéje 
3 hét 

2021.07.19.-

2021.08.06.  

 

A nyári zárva tartás ideje alatt a Dombóvári Százszorszép Óvodába járó gyermekek 

óvodai elhelyezésére elsősorban a Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus 

Óvoda szolgál a fenntartójával kötött együttműködési megállapodás alapján. 

 

Az intézmény a munkaterve szerinti nevelés nélküli munkanapokon és a tanév rendje 

szerinti évközi iskolai szünetek idején a szülők igényei szerint biztosítja az óvodai és 

a bölcsődei ellátást, szülői igény hiányában az óvoda és a bölcsőde is zárva tarthat 

az intézményvezető döntése alapján. 



 

Határidő: 2021. február 5. – az óvoda tájékoztatására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. január 29. 

 

 

 

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 2021. január 29-én hozott – 

 

26/2021. (I. 29.) határozata 

a Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény szervezeti 

és működési szabályzatának, valamint a Földi István Könyvtár használati 

szabályzatának 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 Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 

szervezeti és működési szabályzatát, valamint a Földi István Könyvtár használati 

szabályzatát a melléletek szerint jóváhagyja. 

 

 

Dombóvár, 2021. január 29. 

 

 

 

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 2021. január 29-én hozott – 

 

27/2021. (I. 29.) határozata 

az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet módosított szervezeti és 

működési szabályzatának 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 – az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet módosított szervezeti és 

működési szabályzatát a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

 

Dombóvár, 2021. január 29. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

 


