
1. 

 

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 

összefüggő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, 

megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a 

megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 

 

A 2021. február 19-én kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés 

meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

Beszámoló a lejárt határidejű testületi és polgármesteri határozatok végrehajtásáról, 

döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekben 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. február 26. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 
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Beszámoló a 2021. február 15-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 2/2020. (III. 27.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. április 15. – a végrehajtáshoz kapcsolódó 

jognyilatkozatok és intézkedések megtételére 

Hosszabbítva: 2020. május 15., 2020. június 30., 2020. október 31., 2021. január 31. 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat: 

A Dombóvári Vízmű Kft. társasági szerződése – pótbefizetés lehetővé tételére 

irányuló – módosításának, elfogadása esetén pedig a pótbefizetés kezdeményezése a 

Vízmű Kft. taggyűlésén. 

Végrehajtás: 

A szeptember végi taggyűlésen elfogadtam a társasági szerződés módosítását, de a 

cégbírósági jóváhagyás elhúzódik. Erre tekintettel javaslom a végrehajtási határidő 

meghosszabbítását 2021. március 31-ig. 

 

106/2020. (VII. 31.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő: azonnal 

Hosszabbítva: 2020. november 30., 2021. január 30. 

Végrehajtásért felelős: Dombó-Média Kft. „v. a.”, Jegyző 

Feladat:  

A Dombó-Média Kft. „v. a.” végelszámolásának befejezése érdekében a 

végelszámoló által a cég törlésének kezdeményezése, azt követően a társaság 

iratainak átadása és vagyonának kiadása. 

Végrehajtás: 

A céget törölték a cégnyilvántartásból, a vagyonátadással kapcsolatos további 

intézkedéseket megkezdtük, javaslom a határidő meghosszabbítását 2021. március 

31-ig. 

 
152/2020. (X. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:  

2020. november 30. - a telekalakítási eljárás kezdeményezésére 

Hosszabbítva: 2021. január 31. 

Végrehajtásért felelős:  

1.: Pénzügyi Iroda; 

2.: Hatósági Iroda 

Feladat:  

1.: A 1414/14-1414/30 hrsz-ú, valamint az 1414/32 hrsz-ú ingatlanokat érintő 

telekalakítási eljárás kezdeményezése, és az 1414/14-1414/20 hrsz-ú ingatlanok 

tulajdonosaival a csereszerződés megkötése a Pataki Ferenc utcai beépítetlen 

területekből létrejövő parkolóterület kialakítása érdekében. 

2.: A 1414/32 hrsz-ú közút vonatkozásában a Pataki Ferenc utca közterület-elnevezés 

megszüntetése, és az újonnan létrejövő 1414/35 hrsz-ú ingatlan Pataki Ferenc térként 

történő átvezetése a címjegyzéken az ingatlan-nyilvántartási változások véglegessé 

válásának napjával. 

Végrehajtás: 
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1.: A földhivatali eljárás hamarosan lezárul. A végrehajtás függ a helyi építési 

szabályzat módosítástól is, ezért javaslom a határidő meghosszabbítását 2021. 

szeptember 30-ig. 

2.: A közterület-elnevezés megszüntetése és a 1414/35 hrsz-ú ingatlan Pataki Ferenc 

térként történő átvezetése a címjegyzéken az ingatlan-nyilvántartási változások 

véglegessé válás után indulhat meg, ezért javaslom a határidő meghosszabbítását 

2021. szeptember 30-ig. 

 

154/2020. (X. 30.) Kt. határozat: Végrehajtási határidő:  

2020. december 31. – a 4. pont végrehajtására 

Hosszabbítva: 2021. február 15. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat:  

A szükséges intézkedések megtétele azzal kapcsolatban, hogy a Kapos-menti Terület- 

és Vidékfejlesztési Társulás munkaszervezete 2021. január 1-jétől a Dombóvári 

Közös Önkormányzati Hivatal, a munkaszervezeti feladatok átvétele a Dalmandi 

Közös Önkormányzati Hivataltól. 

Végrehajtás: 

A szükséges intézkedések megtörténtek. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 94/2020. (XI. 27.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. december 3. – az eljárás megindítására 

Hosszabbítva: 2020. december 31., 2021. január 31. 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat: 

A Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítésére irányuló 

közbeszerzési eljárás megindításával összefüggő intézkedések megtétele. 

Végrehajtás: 

A közbeszerzési eljárás megindult, az ajánlattételi határidő 2021. március 5-ig tart. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 95/2020. (XI. 27.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. december 3. – az eljárás megindítására 

Hosszabbítva: 2020. december 31., 2021. január 31. 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat: 

A Dombóvár, Szabadság utca 2. szám alatti rendelő felújítására vonatkozó 

közbeszerzési eljárás megindításával összefüggő intézkedések megtétele. 

Végrehajtás: 

A közbeszerzési eljárás még előkészítés alatt van, javaslom a határidő 

meghosszabbítását 2021. március 31-ig. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 98/2020. (XII. 4.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. december 15. – az eljárás megindítására 
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Hosszabbítva: 2021. január 31. 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

A „Mászlony – oázis az agrársivatagban” elnevezésű projekt magasépítési munkáinak 

elvégzésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításával összefüggő intézkedések 

megtétele. 

Végrehajtás: 

A közbeszerzési eljárás megindult, az ajánlattételi határidő 2021. február 15-ig tartott, 

a közbeszerzés eredményéről szóló döntés a jelen döntéshozatal napirendjén szerepel. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 100/2020. (XII. 4.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2020. december 15. – az eljárás megindítására 

Hosszabbítva: 2021. január 31. 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

A „dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” elnevezésű projekt 

magasépítési munkáinak elvégzésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításával 

összefüggő intézkedések megtétele. 

Végrehajtás: 

A projekt tartalmának változása miatt a műszaki dokumentációt módosítani kell, ezért 

egyelőre nem indítható meg az eljárás. Javaslom a határidő meghosszabbítását 2021. 

április 30-ig. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 118/2020. (XII. 18.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. január 31. – az adásvételi szerződés megkötésére 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat: 

A Baross u. 10. szám alatti ingatlan pályáztatás nélküli értékesítése érdekében 

adásvételi szerződés megkötése a vételi ajánlatot benyújtó személlyel. 

Végrehajtás: 

A szerződéskötés megtörtént. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 119/2020. (XII. 18.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. január 31. – az adásvételi szerződés megkötésére 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat: 

Az Arany János tér 7. szám alatti ingatlan pályáztatás nélküli értékesítése érdekében 

adásvételi szerződés megkötése a vételi ajánlatot benyújtó személlyel. 

Végrehajtás: 

A szerződéskötés megtörtént. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 126/2020. (XII. 18.) határozata:  
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Végrehajtási határidő: 2021. január 31. – a szerződések megkötésére 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

A Szuhay Sportcentrum térítésmentes igénybevételéről szóló, a terembeosztás évente 

történő felülvizsgálatát lehetővé tevő szerződések megkötése az érintett 

sportszervezetekkel. 

Végrehajtás: 

A szerződések aláírása megtörtént. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 127/2020. (XII. 18.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. január 31. 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

A Farkas Attila Uszoda igénybevételét biztosító szerződés aláírása a Dombóvári 

Sportiskola Egyesülettel. 

Végrehajtás: 

A szerződés aláírása folyamatban van, javaslom a határidő 2021. február 28-áig 

történő meghosszabbítását. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 128/2020. (XII. 18.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. január 31. 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

Szerződéskötés a Dombóvári Focisuli Egyesülettel a Dombóvári Ifjúsági Sporttelep 

2021. december 31-ig szóló térítésmentes használatára vonatkozóan.  

Végrehajtás: 

A szerződés aláírása megtörtént. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 129/2020. (XII. 18.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. január 15.  

Hosszabbítva: 2021. január 31. 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

Szerződéskötés a Dombóvár 2004. Egyesülettel a Dombóvár, Kinizsi u. 37. szám 

alatti Mándi Imre Ökölvívó Terem 2022. december 31-ig szóló térítésmentes 

használatára vonatkozóan.  

Végrehajtás: 

A szerződéskötésre egyelőre nem került sor, ennek okait a döntés igénylő kisebb 

ügyek körében ismertetem, illetve indítványozom a használat kezdő időpontjának 

módosítását. Javaslom a határidő meghosszabbítását 2021. március 31-ig. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 131/2020. (XII. 18.) határozata:  
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Végrehajtási határidő: 2021. január 31. – az eljárás megindítására 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

A térségi szabadidő- és sportcentrum beruházás terveinek elkészítésére irányuló 

közbeszerzési eljárás megindításával összefüggő intézkedések megtétele. 

Egyeztetés a Dombóvári Spartacus Szövetkezeti Sportegyesülettel a jelenlegi 

tekepálya épületének igénybevételéről. 

Végrehajtás: 

A közbeszerzési eljárás elindult, a Sportegyesülettel az egyeztetés folyamatban van, 

javaslom a határidő meghosszabbítását 2021. április 30-ig. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 1/2021. (I. 8.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. január 31. – a településrendezési eszközök 

módosításához kapcsolódó eljárás megindítására 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Feladat: 

A településrendezési eszközök módosításához kapcsolódó eljárás megindítása a 

Tüskei Ipari Parkhoz tartozó területek építési övezeteinek átsorolása érdekében. 

Végrehajtás: 

A módosítási eljárás a jelen döntéshozatal napirendjén szereplő javaslatokkal együtt 

kerül megindításra, javaslom a végrehajtási határidő 2021. március 31-ig történő 

meghosszabbítását. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 4/2021. (I. 27.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. január 31. – az eljárás megindítására 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

„A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” című projekt 

mélyépítési munkáinak elvégzésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításával 

összefüggő intézkedések megtétele. 

Végrehajtás: 

A közbeszerzési eljárás megindult, az ajánlattételi határidő 2021. február 17-én járt le, 

az eljárás értékelési szakaszban tart. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 5/2021. (I. 27.) határozata:  

Végrehajtási határidő: azonnal – az eredményről való tájékoztatásra 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat: 

Az ajánlattevők tájékoztatása a DARK – Magasépítési munkákra lefolytatott 

közbeszerzési eljárás eredményéről. 

Végrehajtás: 

Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzést a bonyolító a döntést követő napon 

kiküldte az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben.  
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Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 6/2021. (I. 27.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. február 5. - az eljárás megindítására 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat: 

A „DARK – Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca 

szegregációval veszélyeztetett területeken” elnevezésű projekt magasépítési 

munkáinak elvégzésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításával összefüggő 

intézkedések megtétele. 

Végrehajtás: 

A közbeszerzési eljárás megindult, az ajánlattételi határidő 2021. február 26-án jár le. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 8/2021. (I. 29.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. február 15. - a szerződésmódosítás aláírására 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat: 

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött vagyonkezelési szerződés 

módosítása arra vonatkozóan, hogy a Radnóti utcai 4591 hrsz.-ú szántó teljes területe 

a Nonprofit Kft. vagyonkezelésébe kerüljön. 

Végrehajtás: 

A szerződésmódosítás aláírása megtörtént. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 9/2021. (I. 29.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. február 15. 

Végrehajtásért felelős: Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet, Pénzügyi 

Iroda 

Feladat: 

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet tulajdonában álló Fiat Ducato 

típusú tehergépjármű értékesítéséhez és a Peugeot típusú kisáruszállító járműnek a 

Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ részére történő térítés nélküli átadásához 

kapcsolódó intézkedések, jognyilatkozatok megtétele. 

Végrehajtás: 

Az értékesítés, illetve a két szervezet között az üzembentartói jog átadása megtörtént. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 10/2021. (I. 29.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. február 1. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda, Integrált Önkormányzati Szolgáltató 

Szervezet 

Feladat: 

A Dombóvári Százszorszép Óvoda óvodavezetője, Teufelné Glaub Ágnes illetménye 

változásával összefüggő munkajogi dokumentumok aláírása. 

Végrehajtás: 
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A kinevezés módosítása aláírásra került. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 11/2021. (I. 29.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. február 15. 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A Szekszárdi Tankerületi Központ tájékoztatása a Tolna Megyei Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra Ferenc Általános Iskolája tervezett 

felvételi körzetével kapcsolatos önkormányzati véleményről. 

Végrehajtás: 

A tájékoztatás megtörtént. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 12/2021. (I. 29.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. február 15. – a projektben érintettek tájékoztatására 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

A „Mászlony - oázis az agrársivatagban” című projekthez szükséges önerő 

összegének módosítása miatt a projektben résztvevők és az egyéb érintett szervezetek 

tájékoztatása. 

Végrehajtás: 

A tájékoztatás megtörtént. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 13/2021. (I. 29.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. február 15. 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat: 

A javításra szoruló Opel Vivaro típusú kisáruszállító gépjármű értékesítésével 

összefüggő jognyilatkozatok megtétele. 

Végrehajtás: 

A jármű értékesítésére irányuló adásvételi szerződés megkötésre került. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 14/2021. (I. 29.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. január 31. – a támogatási szerződés megkötésére 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

A sporttámogatási előleg biztosítására irányuló támogatási szerződés megkötése a 

Dombóvári Labdarúgó Klub sportszervezettel. 

Végrehajtás: 

A szerződéskötés folyamatban van, javaslom a határidő meghosszabbítását 2021. 

február 28-ig.  
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Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 15/2021. (I. 29.) határozata:  

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Feladat: 

Pályázatok benyújtása a TOP-2.1.3-16 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-

fejlesztések” című felhívásra a határozat szerinti projektek megvalósításának 

támogatására. 

Végrehajtás: 

A pályázatok benyújtása határidőben megtörtént. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 16/2021. (I. 29.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. február 15. – a szerződéskötésre 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat: 

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

üzletrész értékesítéséről szóló adásvételi szerződés aláírása. 

Végrehajtás: 

A szerződés aláírásra került, az önkormányzat kikerült a Kft. tagjai közül. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 17/2021. (I. 29.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. február 15. – az adásvételi szerződés megkötésére 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat: 

A gólyavári régészeti ásatáshoz kapcsolódó külterületi ingatlan megvásárlásával 

kapcsolatos intézkedések és jognyilatkozatok megtétele, adásvételi szerződés 

megkötése. 

Végrehajtás: 

Az adásvételi szerződés megkötésre került. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 20/2021. (I. 29.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. február 15. - a részletszabályok meghatározására 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

Feladat: 

A Dombóvár Város Önkormányzatánál közvetlenül foglalkoztatott munkavállalók 

számára a 2021. évi cafetéria-juttatás eljárási rendjének meghatározása. 

Végrehajtás: 

Az eljárásrend meghatározásra került, melyről a dolgozók tájékoztatást kaptak. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 23/2021. (I. 29.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. február 28. – a javaslattételre 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
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Feladat: 

Javaslattétel a térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területek bővítéséről, illetve a 

bővítéshez szükséges fedezet összegéről. 

Végrehajtás: 

Az előterjesztés a jelen döntéshozatal napirendjén szerepel. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 24/2021. (I. 29.) határozata:  

Végrehajtási határidő:2021. február 5. - az óvoda tájékoztatására  

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A Dombóvári Szivárvány Óvoda tájékoztatása a 2021. évi heti és éves nyitvatartási 

rendjének meghatározásáról. 

Végrehajtás: 

A tájékoztatás megtörtént. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 25/2021. (I. 29.) határozata:  

Végrehajtási határidő:2021. február 5. – az óvoda tájékoztatására  

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

Feladat: 

A Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde tájékoztatása a 2021. évi heti és éves 

nyitvatartási rendjének meghatározásáról. 

Végrehajtás: 

A tájékoztatás megtörtént. 

 

Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 28/2021. (II. 9.) határozata:  

Végrehajtási határidő: 2021. február 15. – az eljárás megindítására 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Feladat: 

A szabadpiaci villamos energia beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás 

megindításával összefüggő intézkedések megtétele. 

Végrehajtás: 

A közbeszerzési eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben létrehozva, 

előkészítési stádiumban van. 
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A POLGÁRMESTER ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT 

DÖNTÉSEI 

(2021. január) 

 

 

Szociális ügyekben 
 

 

Települési támogatás:          

                          

- Rendkívüli élethelyzetre/ természetbeni megállapítás  - 

Elutasítás        - 

- Rendkívüli élethelyzetre/ pénzbeli megállapítás   74 

Elutasítás        - 

- Gyermek születésének támogatása    3  

- Temetési segély       3  

- Eü. Prevenciót és rehabilitációt szolgáló gyógyúszás  - 

- Eü. Prevenciót szolgáló védőoltások költs. megtérítése - 

- Költségeinek támogatása 

- Iskolakezdési támogatás      - 

- Közjegyzői okiratba foglalásának támogatása   - 

- Utazási támogatás       1 

- Krízishelyzeti támogatás      - 

 

 

Lakásügyekben: 

 

- Bérlőkijelölés       0  

- Lakásszerződés hosszabbítás     4  

- Szociális bérlakás igény nyilvántartásba vétel   0   

- Eljárás megszüntetése      0   

- Elutasítás        0   
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  Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

10/2011. (III. 4.) rendelet 13. § (5) bekezdése alapján 

 

-   Nagy Sándor tervező kérésére a Dombó Pál és a Bartók Béla utca sarkán található 

tűzcsap áthelyezése, valamint a dombóvári 7219 hrsz.-ú zártkerti ingatlan 

ikresített ivóvíz bekötésének tervezési és engedélyezései munkálataihoz kért és 

kapott hozzájárulást a 2046 hrsz.-ú közterületként és a 7212 és 7218 hrsz.-ú 

közútként nyilvántartott ingatlanra vonatkozóan.  

 

- Az SMHV Energetika Kft. a Dombóvár, Zöldfa utcai 586/32 hrsz.-ú és a 

Kéknefelejcs u. 6. szám alatti (2259 hrsz.-ú) ingatlan villamos energiával való 

ellátásának munkálataihoz kapott hozzájárulást a 58/33 és a 2267 hrsz.-ú kivett 

közterület megnevezésű ingatlanok kapcsán. 

 

- Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. tervezője a Rákóczi u. 122., a Napsugár 

u. 9., 11., 31., a Csendes u. 16., a Hangulat u. 13., a Csokonai u. 25., az Esthajnal 

u. 4. és a Mikszáth K. u. 24. szám alatti ingatlanokkal kapcsolatban kért és kapott 

tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást a földgázbekötés tervezési 

munkálataihoz a 4947, az 5337/11, az 5318, a 6410/43, az 5121 és a 2111 hrsz.-ú 

kivett közterületként és a 2229 hrsz.-ú kivett járdaként nyilvántartott ingatlanok 

kapcsán. 

 

 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

10/2011.(III.4.) számú rendelet 13/A §-a alapján 

 

A dombóvári 6410/2 hrsz.-ú ingatlant terhelő beépítési kötelezettség biztosítására, az 

önkormányzat javára szóló elidegenítési és terhelési tilalom került törlésre. 

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 

9/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdése szerint 

 

- 

 

Jogok törléséhez tulajdonosi hozzájárulás megadása: 

- 
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A JEGYZŐ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEI 

(2021. január) 

 

A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 2/2015. (I. 30.) 

önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján: - 
 

Alkalmi nyitvatartási engedély: - 

 

 

 

 

A BIZOTTSÁGOK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEI 

(2021. január) 

 

A Bizottságok a veszélyhelyzetre tekintettel január hónapban nem tartottak ülést. 
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I. Határozati javaslat 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről szóló beszámolóról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

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

hatáskörének gyakorlása során 

 

1. elfogadja a polgármester beszámolóját a lejárt végrehajtási határidejű 

a) 154/2020. (X. 30.) Kt. határozat, illetve 

b) a veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 94/2020. 

(XI. 27.), 98/2020. (XII. 4.), 118/2020. (XII. 18.), 119/2020. (XII. 18.) 

126/2020. (XII. 18.), 128/2020. (XII. 18.), 4/2021. (I. 27.), 5/2021. (I. 27.), 

6/2021. (I. 27.), 8/2021. (I. 29.), 9/2021. (I. 29.), 10/2021. (I. 29.), 11/2021. (I. 

29.), 12/2021. (I. 29.), 13/2021. (I. 29.), 15/2021. (I. 29.), 16/2021. (I. 29.), 

17/2021. (I. 29.), 20/2021. (I. 29.), 23/2021. (I. 29.), 24/2021. (I. 29.), 25/2021. 

(I. 29.), 28/2021. (II. 9.) polgármesteri határozat végrehajtásáról, valamint az 

átruházott hatáskörben 2021. januárjában hozott döntésekről. 

 

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

végrehajtási határidejét a következők szerint meghosszabbítja: 

 

a) 2021. február 28-ig: 127/2020. (XII. 18.), 14/2021. (I. 29.) polgármesteri 

határozat, 

b) 2021. március 31-ig: 106/2020. (VII. 31.) Kt. határozat, és 2/2020. (III. 27.), 

95/2020. (XI. 27.), 129/2020. (XII. 18.), 1/2021. (I. 8.) polgármesteri határozat, 

c) 2021. április 30-ig: 100/2020. (XII. 4.), 131/2020. (XII. 18.) polgármesteri 

határozat 

d) 2021. szeptember 30-g: 152/2020. (X. 30.), 
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Döntést igénylő, kisebb jelentőségű ügyek 

 

A Dombóvár 2004. Egyesület részére biztosított sportlétesítmény használat kezdő 

időpontjának módosítása 

 

A veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 129/2020. (XII. 

18.) határozatban döntöttem a Kinizsi utca 37. alatti ingatlan U-alakú épületében lévő 

Mándi Imre Ökölvívó Terem használatának 2021. január 16-tól történő biztosításáról 

a Dombóvár 2004. Egyesület részére. Eléggé elítélhető módon az ingatlanrész előző 

„gazdája”, a Dombóvári Boxklub nem éppen a rendeltetésszerű használatra alkalmas 

állapotban adta át a helyiségeket, ezért azokon felújítást kell eszközölni, melyben az 

Önkormányzat és az új működtető Egyesület vesz részt. A közüzemi szerződések 

időközben átírásra kerültek a sportszervezet nevére, de sportcélra nem tudja igénybe 

venni a termet. A felújítás várhatóan 2021. március 1. napjára fejeződik be, ezért a 

tényleges használat kezdő időpontját is ehhez indokolt igazítani. 

 

II. Határozati javaslat 

a Dombóvár 2004. Egyesület részére biztosított sportlétesítmény használat 

kezdő időpontjának 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 veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört 

gyakorolva hozott 129/2020. (XII. 18.) határozata 3. pontját módosítja, miszerint a 

Dombóvár 2004. Egyesület részére a Mándi Imre Ökölvívó Terem térítésmentes 

használata 2021. március 1. napjától biztosított. 

 

A gunarasi városrész területén szolgálatot teljesítő körzeti megbízott kinevezésének 

véleményezése 

 

A 26/2015. (XII. 09.) ORFK utasítás szerint a közbiztonság helyi feladatainak 

eredményes megvalósítása érdekében a körzeti megbízotti működési körzethez 

tartozó település önkormányzata képviselő-testületének véleményét előzetesen ki kell 

kérni a körzeti megbízott kinevezéséről, felmentéséről. 

 

Dr. Bognár Szilveszter r. ezredes, kapitányságvezető arról tájékoztatott, hogy a 

Dombóvári Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály KMB Alosztály állományában 

szolgálatot teljesítő Czeglédi Zsolt rendőr törzsőrzászlós Dombóvár, Gunaras körzeti 

megbízottja szolgálati érdekből 2021. március 1-jétől Kapospula körzeti 

megbízottjaként teljesíti szolgálatát. Helyette Tarácsky Ákos r. főtörzsőrmester 

kinevezését tervezi körzeti megbízottként Gunarasba. 

 

Kapitányságvezető úr véleménykérő levelében az alábbiak szerint jellemezte a 

kinevezni kívánt munkatársát: 
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Tarácsky Ákos r. főtörzsőrmester 2011. december 1-je óta a Rendőrség hivatásos 

állományú tagja, pályafutását a Dombóvári Rendőrkapitányságon kezdte járőrként, 

majd a Bűnügyi osztályon folytatott vizsgálati munka után 2015. június 1-jétől 

Döbrököz település körzeti megbízottja volt 2018-ig. Jelenleg Kurd településen 

körzeti megbízott. Önálló szakmai munkája, példamutató emberi magatartása, 

hatékony kommunikációja, közösségi kapocslattartása, magas szintű angol 

nyelvtudása alapján indokolt a továbbiakban a turisztikailag frekventált gunarasi 

üdülőövezetben körzeti megbízottként történő foglalkoztatása. 

 

III. Határozati javaslat 

Tarácsky Ákos r. főtörzsőrmester gunarasi körzeti megbízottként való 

kinevezésének 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 26/2015. (XII. 09.) ORFK utasítás II. fejezet 11. 

pontjára tekintettel támogatja Tarácsky Ákos r. főtörzsőrmester kinevezését Gunaras 

városrész körzeti megbízottjává.  

 

Határidő: azonnal – a Dombóvári Rendőrkapitányság tájékoztatására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

A Tinódi Házban kialakított kávézóhelyiség berendezésének és eszközparkjának 

megvásárlása 

 

A Dombóvár Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) és a Tinódi Ház 

Nonprofit Kft. (továbbiakban: Tinódi Ház) között 2019. június 28. napján a 

közművelődési intézmény működtetésére irányuló közművelődési megállapodás 

(továbbiakban: megállapodás) jött létre. A megállapodás értelmében a 100%-ban 

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság a közművelődési feladatok ellátásához az 

Önkormányzattól a mindenkori éves költségvetési rendeletében meghatározott 

összegű hozzájárulást kapott havi részletekben a tavalyi év végéig. 

 

A testület tavaly nyáron hozzájárult, hogy a Tinódi Ház Nonprofit Kft. a Tinódi 

Házban kialakított és bérbeadás útján hasznosított kávézóhelyiség berendezéseit, 

illetve eszközparkját megvásárolja a helyiség bérlőjétől, melyhez további tagi 

kölcsönt kapott, és azzal együtt a korábbiak is átstrukturálásra kerültek. Így az összes 

kamatmentes tartozása 9.906.000 Ft lett, melyet 60 hónap alatt, havonta egyenlő 

részletekben kell törlesztenie, a havi részlet összege: 165.100 Ft. A kölcsöntörlesztést 

a Tinódi Ház az Önkormányzattól kapott havi hozzájárulás összegéből teljesítette. 

 

2021. január 1. napjától az Önkormányzat a Dombóvári Kulturális Szolgáltató 

Központ útján látja a közművelődési feladatait, 2020. december 31. napjával a Tinódi 

Házzal fennálló közművelődési megállapodás megszüntetésre került. 
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A cég 2020. december 31. napján fennálló tagi kölcsön tartozásának összege 

9.245.600,- Ft volt. A kávézóhelyiség eszközparkjának és ingóságainak könyv 

szerinti értéke 2020. december 31. napján szintén 9.245.600,- Ft.  

 

A gazdasági társaság jelenleg nem lát el konkrét közfeladatot, így a korábbiakkal 

ellentétben rendszeres bevétele nincs. A tervezett jövőbeni tevékenysége az 

önkormányzati sportlétesítmények működtetése. 

 

Erre és arra tekintettel, hogy a közművelődési feladatellátás helyszínéül szolgáló 

ingatlan már a Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ használatában van (benne a 

Tinódi Kávézóval), indokolt a kávézó eszközparkja és ingóságai tulajdonjogának 

átvétele a Tinódi Háztól a tagi kölcsön 2020. december 31. napján fennálló összege 

fejében, mellyel a cég véglegesen rendezi az önkormányzat felé fennálló tartozását. 

 

IV. Határozati javaslat 

kölcsöntartozás rendezéséről ingóságok tulajdonjogának átruházásával 

 

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 átveszi a Tinódi Ház Nonprofit Kft.-től a 

Dombóvár, Hunyadi tér 25. alatti Tinódi Házban kialakított kávézóhelyiség 

berendezéseit, illetve eszközparkját a Nonprofit Kft. 2020. december 31. napján 

fennálló tagi kölcsön tartozása fejében 9.245.600,- Ft összegben. Az önkormányzat 

biztosítja az átvett ingóságok használatát a Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ 

számára. 

 

A kölcsön rendezéséről és az ingóságok tulajdonjogának átruházásáról szóló 

szerződést Dombóvár Város Polgármestere írja alá. 

  

Határidő: 2021. március 16. – a szerződés aláírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 
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A Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje rendkívüli zárva tartásának 

meghosszabbítása 

 

A COVID-19 fertőzés terjedése miatt 2021. február 21-én a 36/2021. (II. 21.) 

határozatammal a Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéjének 

ideiglenes, 5 napra (2021. február 22-től február 26-ig) szóló teljes bezárásáról 

rendelkeztem, mivel nyilvánvalóvá vált, hogy a koronavírus-járvány okozta 

megfertőződések, illetve a járványügyi megfigyelés alá helyezések miatt a személyi 

feltételek nem állnak megfelelőn rendelkezésre a bölcsődei ellátás nyújtásához. 

 

Sajnos a bezárást kiváltó okok továbbra is fennállnak, a dolgozók jelentős része 

járványügyi megfigyelés alá került a tesztelés következtében, ezért március első hetében 

sem tud gyermekeket fogadni a Tündérkert Bölcsőde. 

 

V. Határozati javaslat 

a Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje rendkívüli zárva 

tartásának 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 a veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 

36/2021. (II. 21.) határozatával a Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert 

Bölcsődéjében elrendelt ideiglenes teljes zárva tartást 2021. március 5-ig 

meghosszabbítja, mivel a koronavírus-járvány okozta megfertőződések, illetve a 

járványügyi megfigyelés alá helyezések miatt a személyi feltételek továbbra sem állnak 

megfelelőn rendelkezésre a bölcsődei ellátás nyújtásához. 

 

Határidő: azonnal – a szükséges értesítésekre és jelentésekre 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

A Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéjében megnyitni tervezett új 

bölcsődei csoport elindításának elhalasztása 

 

A testület a tavaly szeptember végi ülésen döntött arról, hogy 2021. január 1-jétől egy 

újabb csoporttal bővüljön a Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje, 

és elrendelte az ehhez szükséges intézkedések megtételét. Ezek meg is történtek, 

lezajlott az építési beruházás, illetve megérkeztek az új eszközök is. 

 

Ahogyan a januári döntéshozatal egyik előterjesztésében már ismertetésre került, a 

Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéjében az idén januártól 

megindítani tervezett új bölcsődei csoport kapcsán megakadt az engedélyezései 

eljárás (jelenleg szünetel), mivel újabb beruházási igények váltak szükségessé 

(akadálymentesítés, terasz és udvar felújítása), amelyekre a 2021. évi költségvetésben 

a szükséges fedezet biztosítva lett. Ezt követően látott napvilágot, hogy a   
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kormányzati bölcsődefejlesztési programban újabb 1,5 milliárd forint keretösszeg áll 

rendelkezésre, és állami támogatásból már működő, önkormányzati tulajdonban lévő 

bölcsődeépület férőhelybővítéssel járó fejlesztésének támogatására is lehet pályázatot 

benyújtani. 

 

2021. február 15-én meghoztam az ezzel kapcsolatos döntést, a Magyar Bölcsődék 

Egyesületével megkötésre került az együttműködési megállapodás, a kijelölt 

szakértővel együtt megkezdődött a szakmai előkészítés, a benyújtás tervezett 

időpontja március vége. 

 

A Bölcsődei fejlesztési program kapcsán a benyújtott támogatási igények elbírálása 

folyamatos, azonban mire az elképzelt beruházás megvalósul, le fog járni a 

kormányhivatali hatósági eljárás folytatásának kérvényezésére rendelkezésre álló 

határidő (amely június végén van, mivel a szüneteltetést csak hat hónapra lehet kérni). 

Ebből következően indokolt rendelkezni az eljárás megszüntetéséről, és az új 

bölcsődei csoport megindításának elhalasztásáról. Reményeink szerint az új nevelési 

évnek szeptemberben már hét csoporttal véghat neki az intézmény. 

 

 

VI. Határozati javaslat 

az új bölcsődei csoport indításának elhalasztásáról a Bölcsődei fejlesztési 

programra benyújtani kívánt támogatási igényre tekintettel 

 

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 Polgármestere a Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert 

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

indítását elhalasztja a további szükséges beruházásokra, illetve a Bölcsődei 

fejlesztési programra benyújtani kívánt támogatási igényre tekintettel, és elrendeli 

a Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéjének szolgáltatói 

nyilvántartásba bejegyzett adatai módosítására irányuló eljárás megszüntetésének 

kezdeményezését. Az új bölcsődei csoport megindításáról és a bölcsődei 

férőhelyszám bővítésének időpontjáról a szükséges feltételek megléte esetén hoz 

döntést Dombóvár Város Önkormányzata. 

 

2. Dombóvár Város Polgármestere a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 

alapító okiratának módosítását – amely arra irányul, hogy a Dombóvári 

Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje a bölcsődei ellátást a 2021. január 1-

jétől tervezett 7 helyett továbbra is 6 bölcsődei csoportban, 72 férőhelyen 

biztosítja –, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratot a melléklet szerint 

elfogadja. 

 



 

 

 20  

3. Dombóvár Város Polgármestere – a Humán Bizottság átruházott hatáskörét 

magához vonva – jóváhagyja a Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert 

Bölcsődéjének – 6 bölcsődei csoport működését tartalmazó – szakmai programját. 

 

Határidő: 2021. március 16. – a szükséges aláírások és intézkedések megtételére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

A dombóvári önkormányzat védőnői szolgálatánál dolgozó védőnők jogviszonyváltozása 

 

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: 

Törvény) 1. § (4) és (1) bekezdése együttes értelmezése alapján az önkormányzati 

fenntartású egészségügyi szolgáltatóknál csak egészségügyi szolgálati jogviszony 

keretében lehet egészségügyi tevékenységet és az egészségügyi szolgáltató 

működőképességének, illetve az egészségügyi szolgáltatások üzemeltetésének 

biztosítására irányuló tevékenységet végezni. 

 

Az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos 

egyes kérdésekről 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés értelmében a 

dombóvári védőnői szolgálatnál tevékenykedő védőnők eddigi közalkalmazotti 

jogviszonya 2021. év március hónap 1. napján a velük megkötésre kerülő egészségügyi 

szolgálati munkaszerződésében foglaltaknak megfelelően a Törvény szerinti 

egészségügyi szolgálati jogviszonnyá alakul át. 

 

A munkaszerződés a védőnőkre nézve nem jelent munkáltatói jogutódlást, hiszen a 

munkáltató személye nem fog változni, a közalkalmazotti jogviszonyban eddig eltöltött 

idejük is folyamatos lesz, azt az egészségügyi szolgáltatói jogviszonyban történő 

foglalkoztatás nem szakítja meg, próbaidő kikötésére nem kerülhet sor. 

 

A védőnők illetménye az eddigi jogszabályok, így az egyes egészségügyi dolgozók és 

egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz 

kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) 

Korm. rendelet, illetve az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból 

történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 

vonatkozó rendelkezései alapján kerül változatlanul megállapításra, mivel a változás 

nem érinti az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó 

egészségügyi szakdolgozók illetményét (ideértve az illetménypótlékokat is). 

 

 

VIII. Határozati javaslat 

a dombóvári önkormányzat védőnői szolgálatánál dolgozó védőnők 

közalkalmazotti jogviszonyának egészségügyi szolgálati jogviszonnyá történő 

átalakulásáról  

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
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évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület hatáskörének 

gyakorlása során megállapítja, hogy a Dombóvár Város Önkormányzata 

foglalkoztatásában álló védőnők közalkalmazotti jogviszonya az egészségügyi szolgálati 

jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonnyá 

alakul át 2021. március 1-jétől. 

 

A védőnőkkel az egészségügyi szolgálati munkaszerződéséket Dombóvár Város 

Polgármestere írja alá. 

 

Határidő: 2021. március 1. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős:  Önkormányzati Iroda 

    Integrált Önkormányzati Szolgálató Szervezet 

 
 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 


