
Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2021. február 8-án kihirdetett veszélyhelyzetre 

tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének 

gyakorlása során 2021. február 15-én hozott – 

 

29/2021. (II. 15.) határozata 

a közszolgálatban állók számára teljesítményértékelésen alapuló eltérítés 

keretösszegéről 

 

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 

személyi juttatások és járulékok előirányzatában 2021. évben a köztisztviselők, 

ügykezelők és egyéb munkavállalók teljesítményértékelésen, illetve minősítésen 

alapuló eltérítés forrásául bruttó 10.000 eFt és járulékai keretösszeget biztosít a 

munkáltató számára. 

 

 

Dombóvár, 2021. február 15. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

 dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2021. február 8-án kihirdetett veszélyhelyzetre 

tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének 

gyakorlása során 2021. február 15-én hozott – 

 

30/2021. (II. 15.) határozata 

az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek és saját bevételeinek a 2021. évet követő három évre várható 

összegéről 

 

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 államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

29/A. §-a alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2021. évet követő három 

évre várható összegét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása 

 

Dombóvár Város Önkormányzata 

    

Saját bevétel és adósságot 

keletkeztető ügyletből eredő 

fizetési kötelezettség 

ezer forintban 

Megnevezés Sorszám 2022. 2023. 2024. 

Helyi adók 1 794 000 794 000 794 000 

Tulajdonosi bevételek 2 120 000 120 000 120 000 

Díjak, pótlékok, bírságok, települési 

adók 
3 12 000 12 000 12 000 

Immateriális javak, ingatlanok és 

egyéb tárgyi eszközök értékesítése 
4 100 000 100 000 100 000 



Részesedések értékesítése és 

részesedések megszűnéséhez 

kapcsolódó bevételek 

5 0 0 0 

Privatizációból származó bevételek 6 0 0 0 

Garancia- és kezességvállalásból 

származó megtérülések  
7 0 0 0 

Saját bevételek (01+... +07) 8 1 026 000 1 026 000 1 026 000 

Saját bevételek (08. sor) 50%-a 9 513 000 513 000 513 000 

Előző év(ek)ben keletkezett 

tárgyévet terhelő fizetési 

kötelezettség (11+...+18) 

10 26 389 26 389 26 389 

Hitelből eredő fizetési kötelezettség 11 0 0 0 

Kölcsönből eredő fizetési 

kötelezettség 
12 26 389 26 389 26 389 

Hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapírból eredő fizetési 

kötelezettség 

13 0 0 0 

Adott váltóból eredő fizetési 

kötelezettség 
14 0 0 0 

Pénzügyi lízingből eredő fizetési 

kötelezettség 
15 0 0 0 

Halasztott fizetés, részletfizetés 

fizetési kötelezettsége 
16 0 0 0 

Szerződésben kikötött 

visszavásárlási kötelezettség 
17       

Kezesség-, és garanciavállalásból 

eredő fizetési kötelezettség 
18 0 0 0 

Tárgyévben keletkezett, illetve 

keletkező, tárgyévet terhelő fizetési 

kötelezettség (20+...+27) 

19 0 0 0 

Hitelből eredő fizetési kötelezettség 20 0 0 0 

Kölcsönből eredő fizetési 

kötelezettség 
21 0 0 0 

Hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapírból eredő fizetési 

kötelezettség 

22 0 0 0 

Adott váltóból eredő fizetési 

kötelezettség 
23       

Pénzügyi lízingből eredő fizetési 

kötelezettség 
24 0 0 0 

Halasztott fizetés, részletfizetés 

fizetési kötelezettsége 
25 0 0 0 

Szerződésben kikötött 

visszavásárlási kötelezettség 
26 0 0 0 



Kezesség-, és garanciavállalásból 

eredő fizetési kötelezettség 
27 0 0 0 

Fizetési kötelezettség összesen 

(10+19) 
28 26 389 26 389 26 389 

Fizetési kötelezettséggel 

csökkentett saját bevétel (09-28) 
29 486 611 486 611 486 611 

 

 

Dombóvár, 2021. február 15. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2021. február 8-án kihirdetett veszélyhelyzetre 

tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének 

gyakorlása során 2021. február 15-én hozott – 

 

31/2021. (II. 15.) határozata 

a 2021. január 31-ig esedékes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek 

megtételének ellenőrzéséről 

 

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 veszélyhelyzet ideje alatt 

a polgármesteri feladatok ellátásának egyes kérdéseiről szóló 15/2021. (I. 22.) 

Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése értelmében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság – 

mint vagyonnyilatkozatot-vizsgáló bizottság – feladat- és hatáskörét gyakorolva 

megállapítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének valamennyi tagja, a nem a Képviselő-

testület tagjai közül választott alpolgármester, valamint az önkormányzati 

bizottságok nem képviselő tagjai is eleget tettek a 2021. január 31-ig esedékes 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek.  

 

Dombóvár Város Polgármestere a kitöltött nyilatkozatokat ellenőrizte, és az 

ellenőrzés alapján megállapítja, hogy azok alkalmasak a nyilatkozattevők 

személyének azonosítására, valamint megfelelnek a Dombóvár Város 

Önkormányzatánál a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény szerint vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek 

vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló szabályzatnak. 

 

Dombóvár Város Polgármestere elrendeli, hogy a vagyonnyilatkozatokat a 

nyilvántartás szerinti sorszámmal ellátott lezárt borítékba kell helyezni, valamint a 

nyilvános vagyonnyilatkozatok digitális másolatát közzé kell tenni az önkormányzat 

honlapján az ehhez hozzájáruló képviselők tekintetében. 

 

Határidő: 2021. február 16. 

Felelős: Jegyző 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

Dombóvár, 2021. február 15. 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2021. február 8-án kihirdetett veszélyhelyzetre 

tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének 

gyakorlása során 2021. február 15-én hozott – 

 

32/2021. (II. 15.) határozata 

pályázat benyújtásáról a Bölcsődei fejlesztési program 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: 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Bölcsődei fejlesztési 

program című felhívás keretében a bölcsődei ellátást nyújtó Dombóvári 

Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéjének helyet adó önkormányzati 

tulajdonú ingatlan (Dombóvár, Kórház utca 35.) férőhelybővítéssel járó 

fejlesztésének támogatására. A pályázat benyújtásával összefüggő 

intézkedéseket és jognyilatkozatokat Dombóvár Város Polgármestere teszi meg. 

 

2. A pályázat előkészítése és megvalósítása érdekében Dombóvár Város 

Önkormányzata - a módszertani szakértői tevékenység ellátásáért járó 

megbízási díjat is magában foglaló - együttműködési megállapodást köt a 

Magyar Bölcsődék Egyesületével, a megállapodást Dombóvár Város 

Polgármestere írja alá.  

 

Határidő: 2021. március 31. – a pályázat benyújtására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. február 15. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2021. február 8-án kihirdetett veszélyhelyzetre 

tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének 

gyakorlása során 2021. február 15-én hozott – 

 

33/2021. (II. 15.) határozata 

saját erő biztosításáról a TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020 azonosító számú, a 

„Városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron” című 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 úgy rendelkezik, hogy Dombóvár Város 

Önkormányzata a TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020 azonosító számú, a „Városháza 

épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron” című pályázat megvalósításához 

vállalja 23.575.505 Ft összegű saját erő biztosítását az önkormányzat 2021. évi 

költségvetésének terhére. 

 

Határidő: 2021. február 16. – a saját erő biztosításáról szóló nyilatkozat 

benyújtására a közreműködő szervezethez 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. február 15. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 


