
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 26-án hozott – 

 

37/2021. (II. 26.) 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 beszámolót 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: a 127/2020. (XII. 18.) és a 14/2021. (I. 29.) 

polgármesteri határozat, 

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

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

határozat, 

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

polgármesteri határozat, 

d) 2021. szeptember 30-ig: 152/2020. (X. 30.) Kt. határozat. 

 

Dombóvár, 2021. február 26. 

 

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 26-án hozott – 

 

38/2021. (II. 26.) határozata 

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. 

 

 

Dombóvár, 2021. február 26. 

 

 

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 26-án hozott – 

 

39/2021. (II. 26.) határozata 

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. 29.) 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 

 

 

Dombóvár, 2021. február 26. 

 

 

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 26-án hozott – 

 

40/2021. (II. 26.) határozata 

a Tinódi Ház Nonprofit Kft. kölcsöntartozásának 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 

 

 

Dombóvár, 2021. február 26. 

 

 

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 26-án hozott – 

 

41/2021. (II. 26.) határozata 

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 

 

 

Dombóvár, 2021. február 26. 

 

 

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 26-án hozott – 

 

42/2021. (II. 26.) határozata 

az új bölcsődei csoport indításának elhalasztásáról a Bölcsődei fejlesztési 

programra benyújtásra kerülő 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 benyújtásra kerülő 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. 

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 

 

Dombóvár, 2021. február 26. 

 

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 26-án hozott – 

 

43/2021. (II. 26.) határozata 

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. 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 

 

 

Dombóvár, 2021. február 26. 

 

 

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 26-án hozott – 

 

44/2021. (II. 26.) határozata 

a kiemelten támogatott civil szervezetek 2020. évi tevékenységének 

beszámolójáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

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

hatáskörének gyakorlása során elfogadja a Dombóvári Városszépítő és Városvédő 

Közhasznú Egyesület, a „Kapos” Alapítvány, valamint a Dombóvári Ifjúsági 

Fúvószenekar Közhasznú Egyesület 2020. évi beszámolóját a tevékenységéről és a 

2020. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról. 

 

 

Dombóvár, 2021. február 26. 

 

 

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 26-án hozott – 

 

45/2021. (II. 26.) határozata 

a kiemelten támogatott civil szervezetek és a Dombóvári Polgárőr Egyesületet 

2021. évi támogatásáról 

 

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 civil szervezeteket támogatásban részesíti 

az önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére: 

 

1. a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesületet a 2021. évi 

programjai szervezési költségeinek és a vasúttörténeti gyűjtemény működési 

kiadásainak finanszírozására 500.000,- Ft összegben,  

2. a „Kapos” Alapítványt 1.000.000,- Ft összegben, melyet a céljainak 

megvalósításához, a működéséhez és a tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek 

fedezetére használhat fel, 

3. a Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar Közhasznú Egyesületet 2.000.000,- Ft 

összegben, melyet kizárólag a céljainak megvalósításához, a Dombóvári Ifjúsági 

Fúvószenekar, illetve a Tücsökzenekar tevékenységéhez kapcsolódó 

költségeinek fedezetére használhat fel, 

4. a Dombóvári Polgárőr Egyesületet 1.200.000,- Ft összegben, melyet kizárólag 

a működésével, valamint a polgárőri alapfeladatainak ellátásával 

összefüggésben a 2022. március 31-ig felmerülő kiadások finanszírozására 

használhat fel.  

A megkötésre kerülő támogatási szerződéseket Dombóvár Város Polgármestere írja 

alá. 

 

Határidő: 2021. március 31. – a támogatási szerződések aláírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

Dombóvár, 2021. február 26. 

 

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 26-án hozott – 

 

46/2021. (II. 26.) határozata 

a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről 

 

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 2021. 

évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el: 

 

      eFt 

 Bevételek: Dombóvár 

Szakcsi 

Kirendeltség 

 

Attalai 

Kirendeltség 

 

Csikóstőttősi 

Kirendeltség Összesen 

I. 

Intézményi működési 

bevétel: 10 000 0 0 0 10 000 

V. 

Támogatás 

államháztartáson belülről: 0 0 

 

0 

 

0 0 

VIII. Finanszírozási bevételek      

 1. Intézményfinanszírozás 365 528 36 500 10 592 8 510 421 130 

 Bevételek összesen 375 528 36 500 10 592 8 5107 431 130 

       

       

 Kiadások:      

I. Személyi juttatások 266 528 28 500 9 016 7 394 311 438 

II. 

Munkaadókat terh. 

járulékok és szoc. hozzájár. 

adó 43 000 4 350 1 336 1 084 49 770 

III. Dologi kiadások 60 000 3 250 240 32 63 522 

VI. Beruházások      

 

1. Informatikai eszközök, 

szoftverek beszerzése 2 000    2 000 

 

2. Beruházások Szakcsi 

Községháza villamos áram 

teljesítmény növelése  400   400 

 

3. Kisértékű tárgyi eszköz 

beszerzés 4 000    4 000 

 Beruházások összesen: 6 000 400 0 0 6 400 

 Kiadások összesen 375 528  36 500 10 592 8 510 431 130 

 

 

 



 

 

 

Engedélyezett létszám (fő) 

      

  

Szakmai 

létszám 

Technikai 

létszám 

Megváltozott 

munkaképességű 

dolgozók 

Összesen 

 

Dombóvár 70 2 4 76 

Szakcs 7 0 0 7 

Attala 3 0 0 3 

Csikóstőttős 3 0 0 3 

Összesen: 83 2 4 89 

 

 

Dombóvár, 2021. február 26. 

 

 

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 26-án hozott – 

 

47/2021. (II. 26.) határozata 

a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás munkaszervezeti 

feladatainak 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 a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás 

tekintetében a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal által végzett 

munkaszervezeti feladatok - amely magában foglalja az államháztartási 

jogszabályok szerinti gazdálkodási és a Társulás foglalkoztatásában állók 

tekintetében a munkaügyi-bérszámfejtői teendőket, a belső ellenőrzés ellátását, 

valamint az adatvédelmi előírásoknak való megfelelés biztosítását - ellátása éves 

hozzájárulásának összegét 2.000.000,- Ft-ban állapítja meg. 

 

A munkaszervezeti feladatok ellátásának részleteiről és a hozzájárulás 

biztosításáról szóló megállapodást Dombóvár Város Polgármestere írja alá. 

 

Határidő: 2021. március 31. – a megállapodás aláírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. február 26. 

 

 

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 26-án hozott – 

 

48/2021. (II. 26.) határozata 

a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás társulási megállapodásának 

módosításáról és a 2021. évi társulási tagdíjról 

 

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 elfogadja a Kapos-menti Terület- és 

Vidékfejlesztési Társulás társulási megállapodásának a tagdíjak és tagdíjfizetés 

alapjául szolgáló lakosságszámok aktualizálására irányuló módosítását és az 

egységes szerkezetű társulási megállapodást. 

 

Dombóvár Város Polgármestere a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

társulási megállapodást a Képviselő-testület, mint a Társulás tagja nevében 

aláírja. 

 

2. A Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulásban való részvétellel 

összefüggő 2021. évi – 480.000,- Ft összegű – tagdíj megfizetéséről Dombóvár 

Város Polgármestere gondoskodik a társulási megállapodásban foglaltak 

szerint. 

 

Határidő: 2021. március 31. – a megállapodás aláírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. február 26. 

 

 

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 26-án hozott – 

 

49/2021. (II. 26.) határozata 

a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

munkaszervezeti feladatainak 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 alábbiakról rendelkezik: 

 

1. Dombóvár Város Polgármestere a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás tekintetében a Dombóvári Közös Önkormányzati 

Hivatal által végzett munkaszervezeti feladatok ellátása éves hozzájárulásának 

összegét 2021. január 1-jétől a központi költségvetési törvényben az 

önkormányzati hivatal működésének támogatására megállapított fajlagos 

összeggel azonos mértékben, azaz 5.475.000,- Ft/év összegben állapítja meg. 

 

A munkaszervezeti feladatok ellátásának részleteiről és a hozzájárulás 

biztosításáról szóló, 2014-ben kötött szerződés helyébe lépő új megállapodást 

Dombóvár Város Polgármestere írja alá. 

 

2. Dombóvár Város Polgármestere egyetért azzal, hogy az államháztartási törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 9. § (5) 

bekezdés a) pontja alapján az irányítása alá tartozó Integrált Önkormányzati 

Szolgáltató Szervezet, és a gazdálkodási szempontból hozzá rendelt Dombóvári 

Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény közötti, a gazdasági szervezeti 

feladatok ellátásáról szóló, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét 

tartalmazó megállapodásban foglalt feladatokat az Integrált Önkormányzati 

Szolgáltató Szervezet nettó 450.000,- Ft/hó összegű díjazás ellenében lássa el a 

Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény tekintetében 2021. január 

1-jétől. 

 

3. Dombóvár Város Polgármestere felhatalmazza a Dombóvári Szociális és 

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsába delegált 

képviselőt, hogy kezdeményezze és támogassa a fentiekkel összefüggő döntések 

meghozatalát. 

 

 



Határidő: 2021. március 31.  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. február 26. 

 

 

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 26-án hozott – 

 

50/2021. (II. 26.) határozata 

a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási 

megállapodásának 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 elfogadja a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának - a Társulás működésével 

kapcsolatos pénzügyi hozzájárulásra vonatkozó rendelkezések pontosítására irányuló 

- módosítását, és az egységes szerkezetű társulási megállapodást a melléklet szerint. 

 

Dombóvár Város Polgármestere a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

társulási megállapodást a Képviselő-testület, mint a Társulás tagja nevében aláírja. 

 

Határidő: 2021. március 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. február 26. 

 

 

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 26-án hozott – 

 

51/2021. (II. 26.) határozata 

a 2020. évi helyi adóztatási feladatok 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 elfogadja a jegyző, mint önkormányzati adóhatóság 

beszámolóját a 2020. évi helyi adóztatási feladatok ellátásáról. 

 

 

Dombóvár, 2021. február 26. 

 

 

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 26-án hozott – 

 

52/2021. (II. 26.) határozata 

a 2021. évi adóellenőrzési programról 

 
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, hogy az önkormányzati adóhatóság 

ellenőrizze 

 

1. a szálláshely-szolgáltatók idegenforgalmi adóra vonatkozó bevallásait, 

 

2. a dombóvári székhellyel rendelkező egyéni vállalkozók helyi iparűzési adó 

hatálya alá való bejelentkezéseit, továbbá 

 

3. a belvárosi városrészben található garázs, teremgarázs és gépjárműtároló 

funkciót betöltő épületeket, 

 

és az ellenőrzések alapján elrendeli a további szükséges intézkedés megtételét a 

feltárt mulasztásokkal kapcsolatban. 

 

Határidő: 2021. december 31. – az adóellenőrzések lefolytatására 

Felelős: Jegyző  

Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. február 26. 

 

 

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 26-án hozott – 

 

53/2021. (II. 26.) határozata 

az önkormányzati működtetésű sportlétesítmények üzemeltetési kiadásairól és 

bevételeiről szóló beszámolóról, az igénybevételi díjak 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 az alábbi döntést hozza: 

 

1. Dombóvár Város Polgármestere elfogadja az önkormányzati működtetésű 

sportlétesítmények – a Szuhay Sportcentrum és a Farkas Attila Uszoda – 2020. 

évi üzemeltetési kiadásairól és bevételeiről szóló beszámolót. 

 

2. Dombóvár Város Polgármestere az önkormányzati működtetésű 

sportlétesítmények igénybevételi díjait a 2021. évben a 2020. évben 

megállapított díjakkal egyezően hagyja jóvá. 

 

 

Dombóvár, 2021. február 26. 

 

 

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 26-án hozott – 

 

54/2021. (II. 26.) határozata 

a Mándi Imre Ökölvívó Terem átnevezéséről 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

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

hatáskörének gyakorlása során úgy rendelkezik, hogy a Dombóvár, Kinizsi utca 37. 

szám alatt található JAM-Központ U-alakú épületének északi szárnyában kialakított 

ökölvívóterem elnevezése 2021. március 1-jétől Lampert Gábor nevét viseli, és az 

elnevezése a Mándi Imre Ökölvívó Terem helyett Lampert Gábor Ökölvívó Terem. 

 

Határidő: 2021. május 15. – az új elnevezéssel összefüggő intézkedésekre 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. február 26. 

 

 

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 26-án hozott – 

 

55/2021. (II. 26.) határozata 

a Dombóvári Ifjúsági Sporttelep átnevezéséről 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

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

hatáskörének gyakorlása során úgy rendelkezik, hogy a Dombóvár, Katona József 

utca 37. szám alatti (1414/31. hrsz.-ú) sportcélú ingatlan elnevezése 2021. március 

1-jétől Ujvári Kálmán nevét viseli, és az elnevezése a Dombóvári Ifjúsági Sporttelep 

helyett Ujvári Kálmán Sporttelep. 

 

Határidő: 2021. május 15. – az új elnevezéssel összefüggő intézkedésekre 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. február 26. 

 

 

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 26-án hozott – 

 

56/2021. (II. 26.) határozata 

a Tolna Megyei SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskola és Kollégium 

sportlétesítményének elnevezéséről 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

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

hatáskörének gyakorlása során úgy rendelkezik, hogy a dombóvári 967/2 hrsz. alatt 

felvett, Dombóvár, Pannónia út 21. szám alatti ingatlanon található, a Tolna Megyei 

SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskola és Kollégiumhoz tartozó sportcsarnokból, 

a mellette létesülő műfüves sportpályából és konténeröltözőkből álló 

sportlétesítmény Buzánszky Jenő nevét viseli, és az elnevezése 2021. március 1-jétől 

Buzánszky Jenő Sportkomplexum.  

 

Határidő: 2021. május 15. – az új elnevezéssel összefüggő intézkedésekre 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. február 26. 

 

 

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 26-án hozott – 

 

57/2021. (II. 26.) határozata 

a 2021. évi sporttámogatási keret felosztására irányuló  

pályázati felhívás 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 veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört 

gyakorolva hozott 130/2020. (XII. 18.) határozatának 1. pontját visszavonja, és a 

2021. évi sporttámogatási keretből történő támogatásigénylés feltételeit tartalmazó 

pályázati felhívást, valamint a pályázati adatlapot a melléklet szerinti tartalommal 

elfogadja. 

 

Határidő: 2021. március 1. – a pályázati felhívás közzétételére  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. február 26. 

 

 

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 26-án hozott – 

 

58/2021. (II. 26.) határozata 

Dombóvári sportegyesületek sportfejlesztési programjainak támogatásáról  

 

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 Dombóvári Focisuli Egyesület részére a 

látvány-csapatsport támogatásból megvalósítani kívánt sportfejlesztési 

programjaihoz szükséges önrészt, összesen bruttó 5.721.034,- Ft összegű 

támogatást biztosít a 2021. évi költségvetése terhére az - a 2021. március 1-jéig 

Dombóvári Ifjúsági Sporttelep elnevezést viselő - Ujvári Kálmán Sporttelepen 

lévő öltözőépület felújításához, öltözőbútorok, illetve konténeröltözők 

beszerzéséhez azzal, hogy az Egyesület a beszerzett eszközök használatát köteles 

az önkormányzat részére térítésmentesen lehetővé tenni az önkormányzati 

sportlétesítmények működtetési feladatainak ellátásához az önrész folyósításától 

számított 5 naptári éven keresztül. 

 

2. Dombóvár Város Önkormányzata a PASZ Dombóvári Amatőr Sportegyesület 

Club részére a látvány-csapatsport támogatásból megvalósítani kívánt 

sportfejlesztési programjához szükséges önrészt, bruttó 3.064.351,- Ft összegű 

támogatást biztosít a 2021. évi költségvetése terhére kisbusz beszerzéséhez 

azzal, hogy a Sportegyesület a kisbusz használatát az erre irányuló igény esetén 

köteles az önkormányzat részére térítésmentesen lehetővé tenni az önrész 

folyósításától számított 5 naptári éven keresztül. 

 

3. Dombóvár Város Önkormányzata a Dombóvári Futball Club részére a látvány-

csapatsport támogatásból megvalósítani kívánt sportfejlesztési programjához 

szükséges önrészt, bruttó  1.254.500,- Ft összegű támogatást biztosít a 2021. évi 

költségvetése terhére a Szuhay Sportcentrum, valamint az - a 2021. március 1-

jéig Dombóvári Ifjúsági Sporttelep elnevezést viselő - Ujvári Kálmán Sporttelep 

lelátójának és öltözőinek felújításához azzal, hogy a Futball Club a beszerzett 

eszközök használatát köteles az önkormányzat részére térítésmentesen lehetővé 

tenni az önkormányzati sportlétesítmények működtetési feladatainak ellátásához 

az önrész folyósításától számított 5 naptári éven keresztül. 

 



4. Az 1-3. pont szerinti támogatások biztosításáról szóló szerződéseket Dombóvár 

Város Polgármestere írja alá. 

 

Határidő: 2021. március 31. – a támogatási szerződések aláírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. február 26. 

 

 

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 26-án hozott – 

 

59/2021. (II. 26.) határozata 

az önkormányzati bérlakásokat érintő 2021. évi felújítási és karbantartási 

munkálatokról 
 

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 önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatban az 

alábbi előkészítési és kivitelezési munkálatok 2021. évben történő elvégzését rendeli 

el: 

 

1. A Dombóvár, Teleki u. 14. szám alatti lakások nyílászáróinak két ütemben 

megvalósítandó cseréjére vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatása. 

 

2. A Dombóvár, Pannónia út 7. szám alatti épület esetében a függőfolyosó 

megerősítéséhez és a 4. emeleti folyosó felett az elbontott üvegtető helyett új tető 

kialakításához szükséges tervek elkészíttetése legfeljebb bruttó 1,5 millió Ft 

összegben. 

 

3. A Dombóvár, Kórház u. 2. szám alatti lakóépülethez tartozó melléképület 

elbontása. 

 

Az 1. és a 2. pont szerinti épületek esetében a beszerzési eljárás, illetve a tervezői 

költségbecslés alapján Dombóvár Város Polgármestere tesz javaslatot a 

kivitelezéssel kapcsolatban. 

 

Határidő:  

1-2. pont: 2021. május 31. – a beszerzési eljárás lefolytatására, illetve a tervek 

elkészíttetésére és a kivitelezésre vonatkozó javaslattételre 

3. pont: 2021. december 31. – a melléképület bontására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

Dombóvár, 2021. február 26. 

 

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 26-án hozott – 

 

60/2021. (II. 26.) határozata 

a kaposszekcsői 552/17 hrsz.-ú beépítetlen terület 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 önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendeletben 

foglaltak szerint a Dombóvár Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 

kaposszekcsői 552/17 hrsz.-ú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant bruttó 

4.000.000,- Ft-os induló licitáron (melyet áfa terhel) versenyeztetéssel történő 

értékesítésre jelöli ki azzal a feltétellel, hogy a terület kitakarítása - amennyiben 

szükséges - a vevő feladata. A szerződésben ki kell kötni, hogy az ingatlan a 

közigazgatási területének helyi építési szabályzatában meghatározott övezeti célra 

használható. 

 
A sikeres pályázónak meg kell téríteni az önkormányzat részére az adásvétellel és a 

szerződéskötéssel kapcsolatos költségeket, azaz a szerződéskötési, az értékbecslési, 

valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárási díjakat.  

 

Dombóvár Város Polgármestere jóváhagyja a pályázati felhívást és az adásvételi 

szerződés tartalmát, valamint megköti az adásvételi szerződést. 

 

Határidő: 2021. március 20. – a pályázati felhívás közzétételére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. február 26. 

 

 

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 26-án hozott – 

 

61/2021. (II. 26.) határozata 

a dombóvári 4598 hrsz.-ú közterület telekalakításáról és a közhasználaton kívüli 

részének értékesítéséről 

 

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 hozzájárul a Borsos Miklós utcánál 

található, dombóvári 4598 hrsz.-ú, kivett közterület megnevezésű ingatlan 

347/2020 számú vázrajz szerinti, közhasználaton kívüli területének 

telekegyesítéssel való értékesítéséhez a dombóvári 4592/3 és 4592/5 hrsz.-ú 

ingatlan tulajdonosainak azzal, hogy 

 

• a vételár 2.000,- Ft/m2, melyet áfa nem terhel, továbbá 

• az értékesítéssel kapcsolatos költségek (szerződéskötési, értékbecslési, 

telekalakítási, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárási díjak) a vevőket 

terhelik. 

 

2. Dombóvár Város Polgármestere a dombóvári 4598 hrsz.-ú közterület 

megnevezésű ingatlan forgalomképtelenségét az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet 

ezirányú módosításával feloldja az ingatlan értékesíthetősége érdekében.   

 

Határidő: 2021. március 31. – az adásvételi szerződés megkötésére 

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. február 26. 

 

 

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 26-án hozott – 

 

62/2021. (II. 26.) határozata 

az önkormányzati fenntartású ifjúsági táborok 2021. évi igénybevételi díjairól 

 

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. A Gunarasi Ifjúsági Tábor igénybevételének díjtételeit a 2020. évben 

alkalmazott díjakkal megegyezően a 2021. évre vonatkozóan változatlanul 

jóváhagyja. 

 

2. A Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor igénybevételének díjtételeit a 2020. évben 

alkalmazott díjakkal megegyezően a 2021. évre vonatkozóan változatlanul 

jóváhagyja. 

 

 

Dombóvár, 2021. február 26. 

 

 

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 26-án hozott – 

 

63/2021. (II. 26.) határozata 

a Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor bérbeadásáról 

 

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 Önkormányzata a tulajdonában álló ingatlanokon működő 

Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor idényjellegű (szezonális) üzemeltetést bérbeadás 

útján látja el a 2021. évben. 

 

2. Dombóvár Város Önkormányzata a Balatonfenyvesi Ifjúsági Táborhoz tartozó, 

a Balatonfenyves, Kaposvári utca 35. szám (109/1 helyrajzi szám alatt lévő kivett 

üdülőépület, udvar), valamint a Balatonfenyves, Kaposvári utca 42. szám (174 

helyrajzi számú, kivett üdülőtábor) alatti ingatlanokat és az azokban található 

ingóságokat, illetve a vízfelület megközelítését biztosító víziállást bérbe adja a 

BURGENDOMB Kft. (cg.: 17-09-009896, 7361 Kaposszekcső, Táncsics utca 

24.) részére az alábbi feltételekkel: 

 

− A bérlet időtartama: 2021. június 18. – 2021. szeptember 15. 

− A bérleti díj 200.000,- Ft/hó, melyet áfa nem terhel.  

− A bérlő feladata a bérlet időtartama alatt a bérbeadott ingatlanokon nem 

üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás nyújtásával az 

ingatlanok gyermek- és ifjúsági táborként való üzemeltetése, a szolgáltatás 

nyújtásához szükséges feltételek biztosítása az étkeztetéssel és a víziállás 

(stég) kihelyezésével, illetve a tómederből való kivételével együtt, a 

jogszabályi és hatósági előírások teljesítése. A bérlőt terhelik a szolgáltatás 

nyújtásával (tábor üzemeltetésével) kapcsolatos költségek, és megilletik az 

ebből származó bevételek azzal, hogy a szolgáltatás nyújtása során az 

önkormányzati fenntartású ifjúsági táborok 2021. évi igénybevételi díjairól 

szóló döntés szerinti díjtételeket alkalmazhatja. 

 

A végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket Dombóvár Város Polgármestere teszi 

meg, továbbá jóváhagyja a bérleti szerződés tartalmát és azt aláírásával látja el. 

 

 



Határidő: 2021. április 15. – a bérleti szerződés megkötésére 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. február 26. 

 

 

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 26-án hozott – 

 

64/2021. (II. 26.) határozata 

Dombóvár város településrendezési eszközei módosításának 2021. évi 

kezdeményezéséről 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

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

hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntést hozza:  

 

1. Dombóvár Város Polgármestere támogatja Dombóvár város településrendezési 

eszközeinek (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási 

terv) módosítását az alábbi pontokban:  

 

1.1. 1. módosító indítvány: A Sellő utcai, a Tó utcai, a Fasor utcai és a Liget 

utcai építési telkek telekalakításának lehetővé tétele a telekméret 

növelésével keleti irányban. 

 

1.2 2. módosító indítvány: A Tüskei Ipari Park egész területén „Gip” 

építési övezet kialakítása annak érdekében, hogy a tervezett 

infrastrukturális fejlesztések pályázati forrásból megvalósulhassanak. 

 

1.3 3. módosító indítvány: Csarnoképület építése érdekében a Webépker 

Kft. telekalakítási szándékának – részleges telekösszevonással történő 

– lehetővé tétele a szomszédos önkormányzati tulajdonú ingatlant 

érintően. 

 

1.4 4. módosító indítvány: A Nagykondai Öntözési Közösség fejlesztésének 

megvalósítása érdekében az érintett ingatlanok övezeti besorolásának 

megváltoztatása. 

 

1.5 5. módosító indítvány: A Lucza hegyi utcánál lévő 291/19 hrsz.-ú 

hulladékudvar, szemétlerakó megnevezésű ingatlanra vonatkozó 

HÉSZ-módosítás a Vodafone Magyarország Zrt. által bérelt 

antennatorony alatti terület eladása érdekében. 

 

1.6 6. módosító indítvány: A Dombóvár, Kölcsey utca 21. szám alatti 

ingatlan oldalkerti méretének értelmezése. 



 

1.7 7. módosító indítvány: A Dombóvár, Kölcsey utca 23. szám alatti 

ingatlan kapcsán az előkert méretének értelmezése. 

 

1.8 8. módosító indítvány: A Reha-Corpus Kft. meglévő – 3406/2 hrsz.-ú – 

ingatlanával határos telkek építési övezeti összhangjának megteremtése 

telekösszevonás érdekében. 

    

1.9 9. módosító indítvány: A 2362/2 hrsz.-ú kertvárosi temető bővítésének 

előkészítése északi és keleti irányban az érintett telkek építési övezeti, 

valamint övezeti besorolásának megváltoztatásával. 

 

1.10 14. módosító indítvány: A Dombóvár, Tóth Ede utcai 920/1 hrsz.-ú 

ingatlanon tervezett feltáró út szükségességének felülvizsgálata. 

 

1.11 16. módosító indítvány: A dombóvári 513/24 hrsz.-ú ingatlanon (Zöldfa 

utcai lakótelep) garázsok építésére alkalmas építési telek kialakítása. 

 

2. Dombóvár Város Polgármestere nem támogatja Dombóvár város 

településrendezési eszközeinek módosítását az alábbi pontokban:  

 

2.1 10. módosító indítvány: a dombóvári 1971/1 hrsz.-ú ingatlan „Vt-3” 

besorolásának módosítása. 

 

2.2 11. módosító indítvány: Az Árnyas utcára vonatkozóan a 

településrendezési eszközök felülvizsgálata kapcsán vizsgálandó 

javaslat. 

 

2.3 12. módosító indítvány: A városközpontra vonatkozóan a 

településrendezési eszközök felülvizsgálata kapcsán vizsgálandó 

javaslat. 

   

2.4 13. módosító indítvány: Gunarasfürdő fejlesztésére vonatkozóan a 

településrendezési eszközök felülvizsgálata kapcsán vizsgálandó 

javaslat. 

 

2.5 15. módosító indítvány: A dombóvári 0314/1-5 hrsz.-ú területek 

beépítésre szánt gazdasági vagy mezőgazdasági üzemi övezetbe történő 

átsorolása a "Má-1" jelű övezetből (beépítésre nem szánt általános 

mezőgazdasági területek). 

 

2.6 17. módosító indítvány: A városközpontban a csapadékvíz-elvezetésre 

vonatkozóan a településrendezési eszközök felülvizsgálata kapcsán 

vizsgálandó javaslat. 

 



2.7. 18. módosító indítvány: A dombóvári 4592/7 hrsz.-ú ingatlan "Gip-3" 

övezeti besorolásának módosítása lakóház építése érdekében. 

 

3. Dombóvár Város Polgármestere kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja az 

alábbi módosítási indítványokkal érintett területeket a tervezett fejlesztések, 

beruházások megvalósítása érdekében: 

 

3.1 2. módosító indítvány: A Tüskei Ipari Park egész területén „Gip” 

építési övezet kialakítása annak érdekében, hogy a tervezett 

infrastrukturális fejlesztések pályázati forrásból megvalósulhassanak. 

 

3.2  3. módosító indítvány: Csarnoképület építése érdekében a Webépker 

Kft. telekalakítási szándékának – részleges telekösszevonással történő 

– lehetővé tétele a szomszédos önkormányzati tulajdonú ingatlant 

érintően. 

 

3.3 4. módosító indítvány: A Nagykondai Öntözési Közösség fejlesztésének 

megvalósítása érdekében az érintett ingatlanok övezeti besorolásának 

megváltoztatása. 

 

3.4 8. módosító indítvány: A Reha-Corpus Kft. meglévő – 3406/2 hrsz.-ú – 

ingatlanával határos telkek építési övezeti összhangjának megteremtése 

telekösszevonás érdekében. 

 

3.5 9. módosító indítvány: A 2362/2 hrsz.-ú kertvárosi temető bővítésének 

előkészítése északi és keleti irányban az érintett telkek építési övezeti, 

valamint övezeti besorolásának megváltoztatásával. 

 

4. Dombóvár Város Polgármestere településrendezési szerződés megkötését 

rendeli el az 1. pont szerinti 3., 4., 8., 14. és 16. módosító indítványok esetében 

az indítványozókkal. A szerződéseket Dombóvár Város Polgármester írja alá. 

   

5. Dombóvár Város Önkormányzata az 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft.-vel 

(székhely: 7635 Pécs, Donátusi utca 61.; vezető településrendező tervező: 

Kovács Péter) tervezési szerződést köt a településrendezési eszközök 1. pontban 

kezdeményezett módosításai tervezési munkáinak elvégzésére, melyre a fedezetet 

Dombóvár Város Önkormányzata a 2021. évi költségvetésének terhére 

biztosítja. A szerződést Dombóvár Város Polgármester írja alá. 

 

6. Dombóvár Város Polgármestere elrendeli az egyeztetési eljárások lefolytatását 

a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint a településfejlesztéssel, 

településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi 

egyeztetés helyi szabályairól szóló 44/2017. (VIII. 2.) önkormányzati rendelet 

szerint.  

 

 



Határidő:  2021. március 31. – a tervezési szerződés aláírására 

 2021. április 30. – az egyeztetési eljárások megindítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. február 26. 

 

 

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 26-án hozott – 

 

65/2021. (II. 26.) határozata 

a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltatási, valamint a 

városi közutak hóeltakarításával és síkosságmentesítésével összefüggő 

feladatainak ellátásáról 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 Városgazdálkodási 

Nonprofit Kft. szakmai beszámolóját a közszolgáltatási, valamint a városi közutak 

hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatainak a 2020. december 15. - 2021. 

február 15. közötti készenlét ideje alatti ellátásáról. 

 

 

Dombóvár, 2021. február 26. 

 

 

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 26-án hozott – 

 

66/2021. (II. 26.) határozata 

a térfigyelő kamerarendszer 2021. évi bővítéséről 

 

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 térfigyelő kamerarendszer 2021. évi 

bővítését az alábbiak szerint: 

 

1. A 2021. évben telepítendő térfigyelő kamerák helye és a megfigyelt területek: 

 

- az Erzsébet utcában 3 db térfigyelő kamera telepítése az Erzsébet utca és a 

Petőfi utca kereszteződésében, 

- a Gyöngyvirág körúton 1 db térfigyelő kamera telepítése a Gyöngyvirág 

körút és a Tulipán utca kereszteződésében a Szent László parknál, 

- a Horvay utcában 1 db térfigyelő kamera telepítése az újdombóvári temető 

bejáratánál, 

- a Petőfi utcában 1 db térfigyelő kamera telepítése a Petőfi utca és a 

Széchenyi utca kereszteződésében, 

- a Borsos Miklós utcában 1 db térfigyelő kamera telepítése a Köztársaság 

utca, Borsos Miklós utca és a Szent Vendel utca kereszteződésében, 

- a Kölcsey utcában 1 db térfigyelő kamera telepítése a Kölcsey utca és a 

Pannónia út kereszteződésében. 

 

2. A térfigyelő kamerarendszer 1. pont szerinti bővítésének műszaki 

megvalósítására irányuló szerződést Dombóvár Város Polgármestere köti meg 

a rendszer jelenlegi üzemeltetőjével, Dombóvár Város Önkormányzata a 

beruházás fedezetét 8.000.000.- Ft keretösszegig a 2021. évi költségvetés terhére 

biztosítja. 

 



Határidő: 2021. március 31. – a szerződéskötésre 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. február 26. 

 

 

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 26-án hozott – 

 

67/2021. (II. 26.) határozata 

pályázat benyújtásáról az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

2021. évi támogatására 

 

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 bruttó 40.000.000,- Ft összegű fejlesztési 

pályázatot nyújt be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására kiírt pályázati felhívásra. Dombóvár Város Önkormányzata a 

fejlesztés keretében a dombóvári 3806 hrsz. alatt felvett ingatlan, azaz a Horvay 

János utca Őrház utca és IX. utca közötti szakaszának egy része, a dombóvári 

2933 hrsz. alatt felvett ingatlan, azaz a Kórház utcának a Fő utcától az új 

kórházi parkolóig tartó szakasza, továbbá a dombóvári 679 hrsz. alatt felvett 

ingatlan, azaz a Széchenyi utca aszfaltburkolatának felújítását kívánja 

megvalósítani.  

 

2. A pályázat 32.440.302,- Ft összegű önerejét Dombóvár Város Önkormányzata 

a 2021. évi költségvetésében biztosítja. 

 

3. A pályázat kidolgozásáról és benyújtásáról, valamint nyertes pályázat esetén a 

támogatói okirat jóváhagyásáról Dombóvár Város Polgármestere gondoskodik. 

 

Határidő: 2021. március 12. – a pályázat benyújtására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. február 26. 

 

 

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 26-án hozott – 

 

68/2021. (II. 26.) határozata 

az önkormányzat által működtetett városkártya-rendszer megszüntetéséről 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

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

hatáskörének gyakorlása során az alábbiakról rendelkezik: 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzata a Dombóvár Kártya működési hátterének 

biztosítására irányuló felhasználói-üzemeltetői szerződést nem hosszabbítja 

meg, és az önkormányzattal szerződött vállalkozások által nyújtott 

kedvezmények igénybevételét, illetve pontgyűjtést lehetővé tévő – a 466/2015. 

(X. 26.) Kt. határozat alapján bevezetett – önkormányzati fenntartású 

városkártya-rendszert megszünteti. 

 

2. Dombóvár Város Polgármestere elrendeli a városkártya-rendszerhez 

kapcsolódóan kedvezményt nyújtó gazdálkodó szervezetekkel kötött szerződések 

megszüntetését és a kártyabirtokosok tájékoztatását. A végrehajtáshoz szükséges 

intézkedéseket és jognyilatkozatokat Dombóvár Város Polgármestere teszi meg. 

 

Határidő: 2021. március 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. február 26. 

 

 

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 26-án hozott – 

 

69/2021. (II. 26.) határozata 

a Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány és az Országos Roma 

Felemelkedésért Misszió közös kérelméről a Szabadság utca 4. szám alatti 

ingatlan használata iránt 

 

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 támogatja a Dombóvári Roma Közhasznú 

Alapítvány és az Országos Roma Felemelkedésért Misszió közös kérelmét, és 

számukra a Dombóvár, Szabadság utca 4. szám alatti ingatlanban térítésmentes 

helyiséghasználatot biztosít – a közüzemi költségek rájuk eső részének fedezése 

mellett – két tanterem, egy tanári szoba, kiskonyha, nemenként elkülönített mosdó 

és egy ügyfélfogadó iroda vonatkozásában. 

 

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, valamint a Dombóvári Roma 

Közhasznú Alapítvánnyal és az Országos Roma Felemelkedésért Misszióval kötendő 

használati szerződést Dombóvár Város Polgármestere írja alá. 

 

Határidő: 2021. március 30. – a használati szerződések aláírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. február 26. 

 

 

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 26-án hozott – 

 

70/2021. (II. 26.) határozata 

a kulturális szolgáltatást nyújtó önkormányzati szervezetek 2020. évi munkájáról 

szóló szakmai beszámolókról 

 

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 Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit 

Kft., valamint a Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 2020. évi 

munkájáról szóló szakmai beszámolót. 

 

 

Dombóvár, 2021. február 26. 

 

 

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 26-án hozott – 

 

71/2021. (II. 26.) határozata 

a Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ intézményegységeinek 2021. évi 

munkatervéről 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

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

hatáskörének gyakorlása során az alábbiakról rendelkezik: 

 

Dombóvár Város Polgármestere a Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ 

kulturális szolgáltatást nyújtó szervezeti egységeinek (Tinódi Művelődési Ház, Földi 

István Könyvtár, Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény) 2021. évi munkatervét a 

melléklet szerint elfogadja azzal, hogy a Tinódi Művelődési Ház munkaterve 

magában foglalja az éves szolgáltatási tervet is. 

 

Határidő: 2021. március 5. – a Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ 

tájékoztatására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. február 26. 

 

 

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 26-án hozott – 

 

72/2021. (II. 26.) határozata 

a Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ közművelődési 

intézményegységének használati szabályzatáról 

 

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 Kulturális Szolgáltató Központ 

közművelődési alapszolgáltatásokat biztosító szervezeti egysége, a Tinódi 

Művelődési Ház használati szabályzatát – a bérbeadási és a plakátolási díjak 

meghatározásával együtt – a melléklet szerint elfogadja. 

 

Határidő: 2021. március 5. – a Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ 

tájékoztatására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. február 26. 

 

 

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 26-án hozott – 

 

73/2021. (II. 26.) határozata 

Pintér Szilárd polgármester 2021. évi szabadság-ütemezéséről  

 

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 közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 225/C. § (1) bekezdése alapján Pintér Szilárd főállású polgármester 

2020. évi szabadságolási tervét a melléklet szerinti szabadságolási ütemezés szerint 

jóváhagyja.   

 

 

Dombóvár, 2021. február 26. 

 

 

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 26-án hozott – 

 

74/2021. (II. 26.) határozata 

a Pro Oppido Dombóvár díszpolgári cím adományozásáról 

 

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 Pro Oppido Dombóvár díszpolgári címet a 2021. 

évben 

 

……………………………… 

részére adományozza.  

 

Határidő: 2021. évi városi ünnepség gálaműsora – a kitüntetés átadására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. február 26. 

 

 

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 26-án hozott – 

 

75/2021. (II. 26.) határozata 

a Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye kitüntetés adományozásáról 

 

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 2021. évben Dombóvár Város Elismerő 

Díszjelvénye kitüntetést adományoz 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

 

részére. 

 

Határidő: 2021. évi városi ünnepség gálaműsora – a kitüntetések átadására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. február 26. 

 

 

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 26-án hozott – 

 

76/2021. (II. 26.) határozata 

az Ivanich Antal-díj adományozásáról 

 

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 2021. évben az Ivanich Antal-díjat a  

 

……………………………… 

 

részére adományozza. 

 

Határidő: 2021. évi városi ünnepség gálaműsora – a kitüntetés átadására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. február 26. 

 

 

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 26-án hozott – 

 

77/2021. (II. 26.) határozata 

a Buzánszky Jenő-díj adományozásáról 

 

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 2021. évben a Buzánszky Jenő-díjat 

 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

 

részére adományozza. 

 

Az adományozásról szóló döntés hatályba lépésének feltétele a helyi elismerésekről 

szóló 6/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet három Buzánszky Jenő-díj 

adományozását lehetővé tevő módosításának hatályba lépése. 

 

Határidő: 2021. évi városi ünnepség gálaműsora – a kitüntetések átadására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. február 26. 

 

 

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 26-án hozott – 

 

78/2021. (II. 26.) határozata 

az Ambrus Sándor-díj adományozásáról 

 

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 2021. évben az Ambrus Sándor-díjat 

 

……………………………… 

 

részére adományozza. 

 

Határidő: 2021. évi városi ünnepség gálaműsora – a kitüntetés átadására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. február 26. 

 

 

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 26-án hozott – 

 

79/2021. (II. 26.) határozata 

a dr. Péter Gyula-díj adományozásáról 

 

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 2021. évben a dr. Péter Gyula-díjat  

 

……………………………… 

……………………………… 

 

részére adományozza. 

 

Határidő: 2021. évi városi ünnepség gálaműsora – a kitüntetések átadására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. február 26. 

 

 

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 26-án hozott – 

 

80/2021. (II. 26.) határozata 

a Dombóvár Elismert Közössége Díj adományozásáról 

 

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 2021. évben Dombóvár Elismert Közössége díjban 

a 

    

……………………………… 

 

részesíti. 

 

Határidő: 2021. évi városi ünnepség gálaműsora – a kitüntetés átadására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. február 26. 

 

 

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 26-án hozott – 

 

81/2021. (II. 26.) határozata 

a mászlonyi infrastrukturális városrehabilitációs projekt magasépítési 

munkáinak kivitelezésére lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről 

 

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 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság átruházott 

hatáskörét magához vonva - a Magasépítési munkák a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-

00002 azonosítójú, „Mászlony – oázis az agrársivatagban” című pályázat keretében 

elnevezéssel 2021. január 26. napján EKR001317682020 azonosítóval indított, a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Harmadik Része szerinti 

nemzeti eljárásrendben a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint, azon belül a 

Kbt. 115. §-a alkalmazásával lefolytatott nyílt eljárásban - Dombóvár Város 

Polgármesterének a vészhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 

98/2020. (XII. 4.) határozatával jóváhagyott bírálóbizottság javaslata alapján - az 

alábbi végső döntést hozza: 

 

Dombóvár Város Polgármestere a Rozsusa-Bau Kft. ajánlattevő ajánlatát 

érvényessé nyilvánítja mindkét ajánlati rész tekintetében. 

 

Indokolás: Az ajánlattevő esetében kizáró okok nem állnak fenn, a szerződés 

teljesítéséhez előírt alkalmassági követelményeknek megfelel, ajánlata minden 

tekintetben megfelel az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok, 

továbbá a jogszabályok által meghatározott feltételeknek, esetében a Kbt. 73. § (1)-

(2) bekezdésében felsorolt, az ajánlat érvénytelenségére vonatkozó esetek egyike 

sem áll fenn. 

 

Dombóvár Város Polgármestere az eljárás eredményét az érvényes ajánlatok 

figyelembevételével - az ajánlattételi felhívás II.2.5) pontjában szereplő, a Kbt. 76. 

§ (2) bekezdés c) pontja szerinti, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 

szempontrendszer értékelési szempontja szerinti értékeléssel, az abban foglalt 

részszempontok és súlyszámok, illetve a közbeszerzési dokumentumokban 

részletezett értékelési módszer alkalmazásával - az alábbiak szerint hirdeti ki: 

 

 



Ajánlati rész  1. helyezett 

1. rész: Közösségi 

épület kialakítása 

Ajánlattevő Rozsusa-Bau Kft. 

7200 Dombóvár, Perczel Béla u. 2. 

Pontszám 899,99 

Ajánlati ár (Ft, nettó) 28 508 453 

Többletjótállás vállalása 

(hónap) 
12 

Környezetvédelmi vállalások 

(db) 
4 

2. rész: Szociális 

bérlakások felújítása 

Ajánlattevő Rozsusa-Bau Kft. 

7200 Dombóvár, Perczel Béla u. 2. 

Pontszám 899,99 

Ajánlati ár (Ft, nettó) 51 044 907 

Többletjótállás vállalása 

(hónap) 
12 

Környezetvédelmi vállalások 

(db) 
4 

 

Határidő: a döntést követő három munkanapon belül az eredményről való 

tájékoztatás tekintetében 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

 

Dombóvár, 2021. február 26. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

 


