
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. március 31-én hozott – 

 

87/2021. (III. 31.) 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 polgármester beszámolóját a lejárt végrehajtási határidejű 

a) 49/2020. (II. 28.) és 86/2020. (VI. 30.) Kt. határozat, illetve 

b) a veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 99/2020. 

(XII. 4.), 14/2021. (I. 29.), 18/2021. (I. 29.), 19/2021. (I. 29.), 20/2021. (I. 

29.), 28/2021. (II. 9.), 31/2021. (II. 15.), 33/2021. (II. 15.), 34/2021. (II. 18.), 

35/2021. (II. 18.), 36/2021. (II. 21.), 39/2021. (II. 26.), 41/2021. (II. 26.), 

43/2021. (II. 26.), 57/2021. (II. 26.), 67/2021. (II. 26.), 71/2021. (II. 26.), 

72/2021. (II. 26.), 81/2021. (II. 26.), 82/2021. (III. 5.), 83/2021. (III. 8.) 

polgármesteri határozat végrehajtásáról, valamint az átruházott 

hatáskörben 2021. februárjában hozott döntésekről. 

 

2. a veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 127/2020. 

(XII. 18.) lejárt végrehajtási határidejű polgármesteri határozat végrehajtási 

határidejét 2021. március 31-ig meghosszabbítja. 

 

3. a 375/2016. (IX. 29.) Kt. határozatot visszavonja. 

 

 

Dombóvár, 2021. március 31. 

 

 

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. március 31-én hozott – 

 

88/2021. (III. 31.) határozata 

a Dombóvári József Attila Általános Iskola átszervezésének véleményezéséről 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

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

hatáskörének gyakorlása során a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt véleményezési jogkörében eljárva a 

Dombóvári József Attila Általános Iskola tervezett átszervezését – miszerint a 

köznevelési intézmény szakmai alapdokumentumában feltüntetésre kerül az egész 

napos iskola az 1-4. évfolyamon – támogatja. 

 

Dombóvár Város Polgármestere intézkedik a Tamási Tankerületi Központ 

tájékoztatása érdekében. 

 

Határidő: 2021. április 1. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. március 31. 

 

 

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. március 31-én hozott – 

 

89/2021. (III. 31.) határozata 

a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Alapfokú 

Művészeti Iskolája átszervezésének véleményezéséről 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

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

hatáskörének gyakorlása során a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt véleményezési jogkörében eljárva a 

Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Alapfokú Művészeti 

Iskolájának tervezett átszervezését – miszerint új telephely jön létre a Kaposszekcsői 

Általános Iskolában (Kaposszekcső, Táncsics utca 22.) az alapfokú művészeti 

oktatás ellátására – támogatja. 

 

Dombóvár Város Polgármestere intézkedik a Tamási Tankerületi Központ 

tájékoztatása érdekében. 

 

Határidő: 2021. április 1. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. március 31. 

 

 

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. március 31-én hozott – 

 

90/2021. (III. 31.) határozata 

az önkormányzati fenntartású óvodák 2021/2022. nevelési évre vonatkozó 

beiskolázási tervének jóváhagyásáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

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

hatáskörének gyakorlása során – a Humán Bizottság átruházott hatáskörét magához 

vonva – a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde, illetve a Dombóvári 

Szivárvány Óvoda tekintetében a 2023. augusztus 31-ig szóló továbbképzési 

program végrehajtására a 2021/2022. nevelési évre vonatkozó beiskolázási tervet 

megismerte és az abban foglaltakkal egyetért. 
 

 

Dombóvár, 2021. március 31. 

 

 

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. március 31-én hozott – 

 

91/2021. (III. 31.) határozata 

a Dombóvári Szivárvány Óvoda tanuszodájába új vízforgató berendezés 

beszerzéséről 

 

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 jóváhagyja, hogy a Dombóvári Szivárvány Óvoda 

tanuszodájába a vízforgatást biztosító új eszközök kerüljenek beépítésre, melyre az 

önkormányzat a szükséges fedezetet az intézmény részére 2,4 millió Ft 

keretösszeggel biztosítja. 

 

Határidő: 2021. április 15. – a beszerzési eljárás megindítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Dombóvári Szivárvány Óvoda 

 

 

Dombóvár, 2021. március 31. 

 

 

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. március 31-én hozott – 

 

92/2021. (III. 31.) határozata 

a térségi szabadidő- és sportcentrum létrehozásáról szóló, a veszélyhelyzetben 

képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 131/2020. (XII. 18.) határozat 

módosításáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

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

hatáskörének gyakorlása során a veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört 

gyakorolva hozott 131/2020. (XII. 18.) határozatának 3. pontját módosítja, miszerint 

a „Térségi Sport- és Szabadidőcentrum engedélyezési tervének elkészítése” 

szövegrész helyébe a „Térségi Sport- és Szabadidőcentrum engedélyezési és kiviteli 

tervének elkészítése” szövegrész lép. 

 

 

Dombóvár, 2021. március 31. 

 

 

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. március 31-én hozott – 

 

93/2021. (III. 31.) határozata 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, 

valamint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának 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 megállapítja, hogy a szociális szolgáltatásokról 

szóló 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendeletben, valamint a gyermekvédelem 

helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II. 20.) önkormányzati rendeletben 

megállapított, a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti 

ellátások intézményi térítési díjai esetében a 2021. évi szolgáltatási önköltség nem 

éri el a rendeletekben megállapított díjtételeket, illetve a gyermekétkeztetés esetében 

az élelmezés nyersanyagköltségének felülvizsgálatára 2022-ben kerül sor. 

 

 

Dombóvár, 2021. március 31. 

 

 

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. március 31-én hozott – 

 

94/2021. (III. 31.) határozata 

ellátási szerződés megkötéséről a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel a 

szociális étkeztetés biztosításában történő közreműködésre 

 

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 szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 121. §-a szerinti, határozott idejű, 2034. 

december 31-ig szóló ellátási szerződéssel a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Egyesületet bízza meg az önkormányzat kötelező feladatát képező étkeztetés 

szociális konyha formájában – főétkezésként napi egyszeri meleg étel elvitelével, 

illetve kiszállítással az önkormányzat által meghatározott jogosultsági 

feltételeknek megfelelő ellátottak részére – történő ellátásával azzal, hogy az 

Egyesület a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

által fenntartott Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény Támasz 

Otthonában, valamint az Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézményében 

biztosított szociális konyha szolgáltatást átveszi az ezzel összefüggő jogokkal és 

kötelezettségekkel együtt. Az ellátási szerződés hatálybalépésének, illetve a 

szolgáltatás átvételének időpontja ahhoz igazodik, amikortól a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Egyesület a szolgáltatás nyújtásához költségvetési támogatási 

jogosultsággal rendelkezik. 

 

2. Az ellátási szerződést Dombóvár Város Polgármestere írja alá, illetve hagyja 

jóvá a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel egyeztetett tartalmát. 

 

3. Az ellátási szerződés hatálybalépésétől függően a további szükséges döntések 

meghozatalára Dombóvár Város Polgármestere tesz javaslatot. 

 

  



Határidő: 2021. április 30. – az ellátási szerződés aláírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. március 31. 

 

 

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. március 31-én hozott – 

 

95/2021. (III. 31.) határozata 

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Arany Sziget Idősek 

Otthona bővítésének 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 támogatja, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Egyesület által fenntartott Gondviselés Háza Arany Sziget Idősek Otthona bővítésre 

kerüljön legalább annyi férőhellyel, amennyivel a Platán Otthon működik, és ezzel 

a Dombóvár, Szabadság utca 6. alatt az idősek otthona szolgáltatás nyújtása 

megszüntetésre kerüljön. Dombóvár Város Önkormányzata a bővítéshez kész 

biztosítani önkormányzati tulajdonú ingatlant az Arany János téren az Arany Sziget 

Idősek Otthona mellett. 

 

Határidő: 2021. április 16. – a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 

tájékoztatására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. március 31. 

 

 

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. március 31-én hozott – 

 

96/2021. (III. 31.) határozata 

önkormányzati vagyonba tartozó gépjármű értékesítéséről a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Egyesület részére 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

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

hatáskörének gyakorlása során hozzájárul, hogy a Dombóvári Közös 

Önkormányzati Hivatal tulajdonát képező, EIE-487 forgalmi rendszámú, VW 

Transporter típusú gépjármű értékesítésre kerüljön 200.000,- Ft-ért a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére a vele kötött ellátási szerződés szerinti 

idősek otthona szolgáltatás nyújtásához. 

 

Dombóvár Város Polgármestere felhatalmazza a Dombóvári Közös Önkormányzati 

Hivatal vezetőjét az elidegenítéshez szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2021. április 16. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. március 31. 

 

 

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. március 31-én hozott – 

 

97/2021. (III. 31.) határozata 

a Pécsi Egyházmegyével fennálló köznevelési tárgyú együttműködés 

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 az alábbiakról rendelkezik: 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzata a Pécsi Egyházmegyével 2021. szeptember 1-

jétől újabb 5 évre szóló köznevelési szerződést köt az önkormányzat kötelező 

közfeladatát képező óvodai ellátásban a Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet 

Katolikus Óvoda révén történő közreműködés érdekében, meghosszabbítva a 

2016. szeptember 1-jétől 2021. augusztus 31-ig hatályos köznevelési szerződés 

alapján fennálló eredményes együttműködést.  

 

2. Dombóvár Város Önkormányzata a Pécsi Egyházmegye javára a 2016. május 

27-én megkötött, haszonélvezeti jogot alapító megállapodásban foglalt 

vagyontárgyakra az 1. pont szerinti köznevelési szerződéssel megegyező 

időtartamra változatlan feltételek mellett haszonélvezeti jogot biztosít 

ingyenesen a Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda által 

végzett óvodai nevelési feladatok ellátásához. 

 

3. Dombóvár Város Önkormányzata a Pécsi Egyházmegyével a Dombóvári Árpád-

házi Szent Erzsébet Katolikus Óvodába, illetve az önkormányzati fenntartású 

óvodákba járó, és a nyári óvodai zárva tartás idején ellátást igénylő gyermekek 

fogadása tekintetében 2018-ban létrejött együttműködést az 1. pont szerinti 

köznevelési szerződéssel megegyező időtartamra fenntartja. 

 

4. Az 1-3. pont végrehajtásához kapcsolódó szerződéses jognyilatkozatokat 

Dombóvár Város Polgármestere teszi meg. 

 

  



Határidő: 2021. május 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. március 31. 

 

 

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. március 31-én hozott – 

 

98/2021. (III. 31.) határozata 

Dombóvár Város Önkormányzata új arculati elemeinek bevezetéséről 

 

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 Weich Éva által Dombóvár 

Város Önkormányzata részére tervezett új arculati elemeket (logó, színek) 2021. 

április 1. napjától kell használni a város off- és online kommunikációs csatornáin. 

 

Határidő: 2021. április 1. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. március 31. 

 

 

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. március 31-én hozott – 

 

99/2021. (III. 31.) határozata 

a 2021. évi civil keret felosztására irányuló pályázati felhívás jóváhagyásáról, 

valamint a támogatott programok, projektek részére nyilvánosság biztosításáról 

 

1. Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

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

testület hatáskörének gyakorlása során a 2021. évi civil keretből történő 

támogatásigénylés feltételeit tartalmazó pályázati felhívást és pályázati 

adatlapot a melléklet szerint elfogadja. 

 

2. Dombóvár Város Önkormányzata a támogatottak részére a civil keretből 

nyújtott támogatásból megvalósítani kívánt program, illetve projekt 

nyilvánosságának biztosítása érdekében vállalja, hogy az önkormányzat 

honlapján lehetőséget biztosít a programhoz, projekthez kapcsolódó események 

meghívóinak, valamint a programról, projektről szóló beszámolók közzétételére, 

továbbá arról tájékoztatást nyújt a vele kapcsolatban álló sajtótermékek részéré. 

 

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

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. március 31. 

 

 

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. március 31-én hozott – 

 

100/2021. (III. 31.) határozata 

a 2021. évi sporttámogatási keret felosztásáról 

 

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 Dombóvár Város Önkormányzatának 

2021. évi költségvetésében a sportszervezetek támogatására elkülönített keretet 

az alábbiak szerint osztja fel: 

 Támogatott 
A 2021. évi támogatás 

összege 

1. 
Aerobik és Szabadidős Egyesület 

Dombóvár 
300.000 Ft 

2. 
Dombóvári Asztalitenisz Club Közhasznú 

Egyesület 
500.000 Ft 

3. Dombóvári Floorball Egyesület 350.000 Ft 

4. Dombóvári Focisuli Egyesület 

6.000.000 Ft 

(Ebből előleg: 
1.225.000 Ft) 

5. Dombóvári Futball Club 

10.000.000 Ft 

(Ebből előleg: 
2.000.000 Ft) 

6. 
Dombóvári Hangulat Szabadidő 

Sportegyesület 
350.000 Ft 

7. Dombóvári Judo Klub 1.000.000 Ft 

8. Dombóvári Karatesuli Egyesület 

2.400.000 Ft 

(Ebből előleg: 450.000 

Ft) 



9. 
Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú 

Egyesület 
6.000.000 Ft 

10. Dombóvári Labdarúgó Klub 

500.000 Ft 

(Ebből előleg: 100.000 

Ft) 

11. 
Dombóvári Spartacus Szövetkezeti 

Sportegyesület 

650.000 Ft 

(Ebből előleg: 150.000 

Ft) 

12. Dombóvári Sportiskola Egyesület 2.875.000 Ft 

13. 
Dombóvári Vasutas Atlétikai és 

Szabadidő Egyesület 

5.000.000 Ft 

(Ebből előleg: 
1.250.000 Ft) 

14. 
Futóegerek Futó- és Szabadidős 

Sportegyesület 
300.000 Ft 

15. 
Jumpers Dombóvári Kötélugró 

Sportegyesület 
300.000 Ft 

16. PASZ Dombóvári Amatőr Sportegyesület 500.000 Ft 

17. 
FORGI BOX CLUB Ökölvívó Közhasznú 

Egyesület 
600.000 Ft 

18. 
Dombóvári Amatőr Röplabda Club 

Szabadidős Egyesület 
700.000 Ft 

19. Dombóvár 2004. Egyesület 1.200.000 Ft 

20. Dombóvári Lövész Egyesület 175.000 Ft 

21. 
Dombó-Dog Centrum Kutyás Sport 

Egyesület 
200.000 Ft 

22. Dombóvári Tenisz Egyesület 100.000 Ft 

 Összesen: 40.000.000 Ft 

 

A Dombóvári Kosárlabda Klub Sport Egyesület és a Komlói Női Kézilabda 

Egyesület nem részesül támogatásban. 

 

2. A támogatott sportszervezetekkel megkötésre kerülő támogatási szerződéseket 



Dombóvár Város Polgármestere írja alá. 

 

Határidő: 2021. április 15. – a támogatási szerződések megkötésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. március 31. 

 

 

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. március 31-én hozott – 

 

101/2021. (III. 31.) határozata 

az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás és a 

közszolgáltatási szerződés 2020. évi teljesítéséről szóló beszámolóról, valamint a 

közszolgáltatási szerződés felmondásáról 

 

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 tudomásul veszi az autóbusszal végzett 

menetrend szerinti helyi személyszállítást végző Régió 2007 Kft. 2020. évi 

beszámolóját a személyszállítás költségének, bevételének és a szolgáltatás 

minőségi mutatóinak alakulásáról. 

 

2. Dombóvár Város Polgármestere felhívja a közszolgáltatással megbízott Régió 

2007 Kft. figyelmét, hogy fordítson gondot a járatok indulási idejének pontos 

betartására, az utastájékoztatás minőségének javítására, valamint az utasokkal 

történő kommunikáció színvonalának növelésére. 

 

3. Dombóvár Város Önkormányzata a Régió 2007 Kft.-vel kötött, 2019. május 1-

étől 2024. április 30-ig hatályos, az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi 

személyszállításra szóló közszolgáltatási szerződést annak 38. és 43. pontja, 

valamint a szerződéskötést megalapozó pályázati kiírás 28. pontja alapján 2021. 

április 1-vel, hat hónapos felmondási határidővel felmondja. 

 

Határidő: azonnal – a felmondás közlésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. március 31. 

 

 

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. március 31-én hozott – 

 

102/2021. (III. 31.) határozata 

a Köztársaság utcában található, 4637/2 hrsz. alatt felvett, önkormányzati 

tulajdonú ingatlan értékesítésre való kijelöléséről 

 

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 Köztársaság utcában található, dombóvári 

4637/2 hrsz. alatt felvett, kivett telephely megnevezésű önkormányzati tulajdonú 

ingatlant versenyeztetéssel történő értékesítésre jelöli ki az alábbi feltételekkel: 

 

a) az induló licitár 50.000.000,- Ft (melyet áfa nem terhel); 

b) a birtokbaadásra legkésőbb 2022. június 30-áig kerül sor, a birtokbaadásig 

az ingatlan hasznainak (bérleti díj) szedésére az önkormányzat jogosult; 

amennyiben az ingatlanon fennálló bérleti jogviszonyok 2022. június 30. 

előtt megszűnnek, a birtokbaadás ennek függvényében történik; 

c) a vevőnek meg kell téríteni az önkormányzat részére az adásvétellel és a 

szerződéskötéssel kapcsolatos költségeket - a szerződéskötési, az 

értékbecslési, az energetikai tanúsítvány költségét, valamint az ingatlan-

nyilvántartási eljárási díjat.  

 

Dombóvár Város Polgármestere jóváhagyja a pályázati felhívás és az adásvételi 

szerződés tartalmát, aláírja az adásvételi szerződést a legmagasabb vételárat 

megajánló ajánlattevővel, valamint megküldi a nyertes ajánlatot az illetékes 

állami szervnek a Magyar Államot megillető elővásárlási jog miatt. 

 

2. Dombóvár Város Polgármestere megteszi a szükséges intézkedéseket az 1. pont 

szerinti ingatlanon fennálló bérleti jogviszonyok 2022. június 30-ig történő 

megszüntetése iránt. 

 

  



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

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. március 31. 

 

 

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. március 31-én hozott – 

 

103/2021. (III. 31.) határozata 

a Tűzlepke sor elnevezésű, dombóvári 0365 hrsz. alatt felvett közterület 

belterületbe vonásáról  

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

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

hatáskörének gyakorlása során úgy rendelkezik, hogy Dombóvár Város 

Önkormányzata kezdeményezi a dombóvári 0365 hrsz.-ú kivett közterület, azaz a 

Tűzlepke sor belterületbe vonását.  

 

A belterületbe vonás kezdeményezésével összefüggő jognyilatkozatokat és 

kötelezettségvállalásokat Dombóvár Város Polgármestere teszi meg. 

 

Határidő: 2021. május 15. – az ingatlan-nyilvántartási átvezetésre vonatkozó 

kérelem benyújtására 

Felelős: Jegyző 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

 

Dombóvár, 2021. március 31. 

 

 

 

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. március 31-én hozott – 

 

104/2021. (III. 31.) határozata 

támogatási kérelem benyújtásáról a „Fenntartható városfejlesztési stratégiák 

támogatása” című pályázati felhívásra 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

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

hatáskörének gyakorlása során az alábbiakról rendelkezik: 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzata a VMOP-1.4.1-21 kódszámú, „Fenntartható 

városfejlesztési stratégiák támogatása” című pályázati felhívásra – „Az 

Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) elkészítése az Irányító Hatóság 

által megadott módszertan szerint” tevékenységre vonatkozóan – támogatási 

kérelmet nyújt be önerő biztosítása nélkül, legfeljebb 10 millió forint 

keretösszegig. 

 

A pályázat benyújtásával összefüggő intézkedéseket és jognyilatkozatokat 

Dombóvár Város Polgármestere teszi meg. 

 

2. Dombóvár Város Polgármestere jogosult a VMOP-1.4.1-21 kódszámú pályázati 

felhíváshoz kapcsolódóan – az Integrált Településfejlesztési Stratégia 

elkészítésére vonatkozóan – a beszerzési eljárás lefolytatására, a vállalkozási 

szerződés megkötésére és a szükséges intézkedések, valamint jognyilatkozatok 

megtételére. 

 

Határidő: a pályázati felhívás kiírását követően azonnal – a támogatási kérelem 

benyújtására, illetve a beszerzési eljárás megindítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. március 31. 

 

 

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. március 31-én hozott – 

 

105/2021. (III. 31.) határozata 

az Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 
 

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 2021. évi közbeszerzési tervét a 

melléklet szerint elfogadja és annak közzétételéről a jogszabályok szerint 

gondoskodik. 

 

Határidő: azonnal – a terv közzétételére 

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Jegyző  

 

 

Dombóvár, 2021. március 31. 

 

 

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. március 31-én hozott – 

 

106/2021. (III. 31.) határozata 

a Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény igazgatói 

munkakörének 2021. május 1-jétől történő betöltéséről 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

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

hatáskörének gyakorlása során az alábbiakról rendelkezik: 

 

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

munkakörét – a lefolytatott pályázati eljárás alapján – vezető állású 

munkavállalóként Müller Ádám tölti be 2021. május 1-jétől 2026. április 30-ig 

a fennálló munkaszerződésének határozott időre történő módosításával; a 

munkaviszonya határozatlan idejű azzal, hogy az igazgatói munkakör 

betöltésének befejező időpontját követően biztosított számára a lehetőség a 

munkáltatónál kulturális szakmai munkakörben történő továbbfoglalkoztatásra, 

ellenkező megállapodás hiányában az eredeti munkakörében. Az igazgató 

feladatát képezi a közművelődési alapszolgáltatásokat nyújtó szervezeti egység 

- Tinódi Művelődési Ház - szakmai vezetése a teljes szervezet irányítása mellett. 

 

2. Müller Ádám igazgató munkabére az igazgatói munkakör betöltésének 

időtartamára havi bruttó 475.000,- Ft. 

 

3. Müller Ádám igazgató a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdése 

alapján az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás 

képzést köteles igazoltan elvégezni 2023. április 30-ig, és az azt igazoló okiratot 

be kell mutatnia Dombóvár Város Polgármesterének. Amennyiben a képzést 

határidőben nem végzi el és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja 

be, nem foglalkoztatható tovább igazgatói munkakörben. 

 

4. Dombóvár Város Polgármestere hozzájárul, hogy a muzeális intézmények 

működési engedélyéről szóló 376/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § d) pontja 

szerinti feltétel – muzeológus foglalkoztatása – kapcsán a Dombóvári Kulturális 

Szolgáltató Központ az arra jogosult múzeummal együttműködési 

megállapodást kössön a Dombóvári Helytörténeti Gyűjteményt érintően. 

 



Az igazgatói munkakör betöltésével összefüggő munkajogi dokumentumokat 

Dombóvár Város Polgármestere írja alá. 

 

Határidő: 2021. április 30. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. március 31. 

 

 

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. március 31-én hozott – 

 

107/2021. (III. 31.) határozata 

a 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozás módjáról és időpontjáról az 

önkormányzati fenntartású óvodákba 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

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

hatáskörének gyakorlása során – a Humán Bizottság átruházott hatáskörét magához 

vonva – a Dombóvár Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban a 

2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozással összefüggő eljárásrendet az 

alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. A Dombóvári Szivárvány Óvodába, valamint a Dombóvári Százszorszép 

Óvodába az óvodai nevelésben történő részvételre 2021. szeptember 1-jétől 

kötelezett, óvodai jogviszonnyal nem rendelkező gyermekek beíratásának 

időpontja: 2021. április 20. (kedd) és 2021. április 21. (szerda). 

 

2. A beiratkozás módja: 

 

A szülő(k)/törvényes képviselő(k) személyes megjelenésének mellőzésével, az 

önkormányzat és az óvoda honlapján elérhető felvételi kérelemnek kitöltve az 

óvodába elektronikus úton történő eljuttatásával, kivételesen indokolt esetben 

előzetes időpontfoglalás alapján - a járványügyi szabályok betartásával - az 

óvoda székhelyén nyitvatartási időben történő személyes megjelenéssel. A 

felvételi kérelem elektronikus úton történő beküldése és a gyermek felvétele 

esetén a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési 

napon kerül sor. 

 

Dombóvár Város Polgármestere intézkedik az általa jóváhagyott, az óvodai 

beiratkozás módjáról és az időpontjáról szóló közlemény közzétételéről. 

 

  



Határidő: 2021. április 2. – a közlemény közzétételére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. március 31. 

 

 

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. március 31-én hozott – 

 

108/2021. (III. 31.) határozata 

a helyi védelem alatt álló építészeti örökség felújítását szolgáló vissza nem 

térítendő önkormányzati támogatás igénylésére vonatkozó 2021. évi pályázat 

meghirdetéséről 

 

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 helyi védelem alatt álló építészeti örökség felújítását 

szolgáló vissza nem térítendő önkormányzati támogatás igénylésére vonatkozó 

pályázati felhívást a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

A támogatás fedezetéül szolgáló előirányzat az önkormányzat 2021. évi 

költségvetésében szerepel. 

 

Határidő: 2021. április 5. – a pályázati felhívás közzétételére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. március 31. 

 

 

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. március 31-én hozott – 

 

109/2021. (III. 31.) határozata 

a „DARK – Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca 

szegregációval veszélyeztetett területeken” elnevezésű, TOP-4.3.1-15-TL1-2016- 

00004 azonosító számú projekt magasépítési munkáinak elvégzésére irányuló 

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 „DARK – Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció – 

I” elnevezéssel 2021. január 28. napján EKR000095112021 azonosítóval indított, a 

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

nemzeti eljárásrendben, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja, azon belül a Kbt. 115. 

§-a alkalmazásával lefolytatott nyílt eljárásban – Dombóvár Város 

Polgármesterének a vészhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 

6/2021. (I. 27.) határozatával jóváhagyott bírálóbizottság javaslata alapján – az 

alábbi végső döntést hozza: 

Dombóvár Város Polgármestere a Baudai Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi 

Kft. ajánlattevő ajánlatát érvényessé nyilvánítja mindhárom 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: Szociális 

bérlakások felújítása 

Ajánlattevő Baudai Építőipari Szolgáltató és 

Kereskedelmi Kft. 

7400 Kaposvár, Zárda u. 14. 

Pontszám 790,00 

Ajánlati ár (Ft, nettó) 112 766 039 

Többletjótállás vállalása 

(hónap) 
0 

Környezetvédelmi vállalások 

(db) 
3 

2. rész: Közösségi 

szőlészeti 

oktatóközpont 

kialakítása 

Ajánlattevő Baudai Építőipari Szolgáltató és 

Kereskedelmi Kft. 

7400 Kaposvár, Zárda u. 14. 

Pontszám 790,00 

Ajánlati ár (Ft, nettó) 42 270 340 

Többletjótállás vállalása 

(hónap) 
0 

Környezetvédelmi vállalások 

(db) 
3 

3. rész: Volt 

népkonyha 

épületének bontása 

Ajánlattevő Baudai Építőipari Szolgáltató és 

Kereskedelmi Kft. 

7400 Kaposvár, Zárda u. 14. 

Pontszám 790,00 

Ajánlati ár (Ft, nettó) 8 791 714 

Többletjótállás vállalása 

(hónap) 
0 

Környezetvédelmi vállalások 

(db) 
3 

Határidő: azonnal - az eredményről való tájékoztatásra 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

 

Dombóvár, 2021. március 31. 

 

 

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. március 31-én hozott – 

 

110/2021. (III. 31.) határozata 

a Dombóvári József Attila Általános Iskola épülete energetikai korszerűsítésének 

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 az alábbiakról rendelkezik: 

1. A TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00029 azonosító számú, „A Dombóvári József Attila 

Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt keretében a kivitelező 

kiválasztására irányuló, 2021. január 31. napján indult, EKR000127402021 

azonosítóval rendelkező, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(Kbt.) 115. §-a alkalmazásával nemzeti eljárásrendben lefolytatott nyílt 

közbeszerzési eljárásban – Dombóvár Város Polgármesterének a vészhelyzetben 

képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 94/2020. (XI. 27.) határozatával 

jóváhagyott bírálóbizottság javaslata alapján – az alábbi végső döntést hozza: 

 

Dombóvár Város Polgármestere a Baudai Építőipari Szolgáltató és 

Kereskedelmi Kft. (székhely: 7400 Kaposvár, Zárda utca 14.; adószám: 

14184515-2-14) ajánlattevő ajánlatát érvényessé nyilvánítja. 

 

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. 

 

Dombóvár Város Polgármestere az eljárás eredményét – a Kbt. 81. § (5) 

bekezdését figyelembe véve csak a legkedvezőbb ajánlat esetében elvégzett 

bírálat szerint – az alábbiak szerint hirdeti ki: 

 

 1. helyezett 

Ajánlattevő Baudai Építőipari Szolgáltató és 

Kereskedelmi Kft. 

7400 Kaposvár, Zárda utca 14. 

 



A közbeszerzési eljárás lezárásával kapcsolatos jognyilatkozatokat Dombóvár 

Város Polgármestere teszi meg. 

 

2. A közbeszerzési eljárás eredményére tekintettel Dombóvár Város 

Önkormányzata a TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00029 azonosító számú, „A 

Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése” tárgyú 

projekt kapcsán az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek 

költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 

felhatalmazása alapján – összhangban a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 

rendelkezéseivel – költségnövekmény támogatás iránti kérelmet nyújt be az 

irányító hatósághoz.  

A kérelemmel összefüggő jognyilatkozatokat Dombóvár Város Polgármestere 

teszi meg. 

 

Határidő: azonnal – az eredményről való tájékoztatásra 

2021. április 12. – a költségnövekmény támogatása iránti kérelem 

benyújtására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. március 31. 

 

 

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. március 31-én hozott – 

 

111/2021. (III. 31.) határozata 

a „Mászlony - oázis az agrársivatagban” című projekthez kapcsolódóan önerő 

biztosításáról szóló 12/2021. (I. 29.) határozat ismételt 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 12/2021. (I. 29.) határozata 1. pontját módosítja, miszerint a 

határozat 1. pontjának utolsó bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„Dombóvár Város Önkormányzata a hiányzó forrást átmenetileg a saját 

költségvetésének terhére biztosítja, de egyben a projekthez kapcsolódó közbeszerzési 

eljárások lefolytatását követően a hiányzó többletforrásra többlettámogatási 

kérelmet nyújt be az Irányító Hatósághoz (Pénzügyminisztérium). A 

többlettámogatási igény elfogadásától függően kerül felülvizsgálatra a szükséges 

önerő összege.” 

 

Határidő: azonnal – a projektben érintettek tájékoztatására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. március 31. 

 

 

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. március 31-én hozott – 

 

112/2021. (III. 31.) határozata 

„A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” című projekthez 

kapcsolódóan önerő biztosításáról szóló 99/2020. (XII. 4.) határozat 

módosításáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

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

hatáskörének gyakorlása során a veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört 

gyakorolva hozott 99/2020. (XII. 4.) határozata 3. pontját az alábbi rendelkezéssel 

egészíti ki: 

 

„Dombóvár Város Önkormányzata a hiányzó forrást átmenetileg a saját 

költségvetésének terhére biztosítja, de egyben a hiányzó többletforrásra 

többlettámogatási kérelmet nyújt be az Irányító Hatósághoz (Pénzügyminisztérium). 

A többlettámogatási igény elfogadásától függően kerül felülvizsgálatra a szükséges 

önerő összege.” 

 

Határidő: azonnal – a projektben érintettek tájékoztatására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. március 31. 

 

 

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. március 31-én hozott – 

 

113/2021. (III. 31.) határozata 

a TOP-4.3.1-15 „Leromlott városi területek rehabilitációja” elnevezésű felhívás 

keretében támogatott szegregációs projektek megvalósítása érdekében a műszaki 

feladatok elvégzéséhez önerő biztosításáról szóló 134/2020. (IX. 30.) határozat 

módosításáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

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

hatáskörét gyakorolva a 134/2020. (IX. 30.) Kt. határozatot az alábbi rendelkezéssel 

egészíti ki: 

 

„Dombóvár Város Önkormányzata a TOP-4.3.1-15 projektek megvalósításához 

szükséges hiányzó forrást átmenetileg a saját költségvetésének terhére biztosítja, de 

egyben a hiányzó többletforrásra többlettámogatási kérelmet nyújt be az Irányító 

Hatósághoz (Pénzügyminisztérium). A többlettámogatási igény elfogadásától 

függően kerül felülvizsgálatra a szükséges önerő összege.” 

 

Határidő: azonnal – a projektben érintettek tájékoztatására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. március 31. 

 

 

 

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. március 31-én hozott – 

 

114/2021. (III. 31.) határozata 

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

pályázathoz 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

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

hatáskörének gyakorlása során úgy rendelkezik, hogy Dombóvár Város 

Önkormányzata a 33/2021. (II. 15.) határozatban vállalt 23.575.505,- Ft-on felül 

további 247.000,- Ft összegű saját erőt biztosít a TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020 

azonosító számú, a „Városháza épületének energetikai korszerűsítése 

Dombóváron” című projekt  megvalósításához a 2021. évi költségvetésének terhére. 

 

Határidő: 2021. április 1. –  a saját erő biztosításáról szóló nyilatkozat 

benyújtására a közreműködő szervezethez 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. március 31. 

 

 

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. március 31-én hozott – 

 

115/2021. (III. 31.) határozata 

az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet igazgatói beosztását betöltő 

Kovács Gyula magasabb vezetői megbízásának visszavonásáról 

 

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, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója az Integrált 

Önkormányzati Szolgáltató Szervezet igazgatójának, Kovács Gyulának a 2020. 

február 1-je óta fennálló, az igazgatói beosztás ellátására szóló magasabb vezetői 

megbízását a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § 

(5) bekezdése alapján 2021. március 31-vel visszavonja, és elrendeli a kinevezése 

szerinti munkakörének megfelelő továbbfoglalkoztatását. 

 

A magasabb vezetői beosztás visszavonásával összefüggő munkajogi 

dokumentumokat Dombóvár Város Polgármestere írja alá. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

    Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 

 

 

Dombóvár, 2021. március 31. 

 

 

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. március 31-én hozott – 

 

116/2021. (III. 31.) határozata 

az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet szakmai létszámának 

bővítéséről és pályázat kiírásáról az igazgatói beosztás betöltésére 

 

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. Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet szakmai létszáma egy fő 

gazdasági főelőadó munkakörrel bővül 2021. április 1-jétől. 

 

2. Dombóvár Város Polgármestere – a Humán Bizottság átruházott hatáskörét 

magához vonva – jóváhagyja az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 

igazgatói (magasabb vezető) beosztásának 2021. június 1-jétől 2026. május 31-

ig szóló betöltésére irányuló pályázati felhívást, és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint gondoskodik annak 

közzétételéről.  

 

Dombóvár Város Polgármestere a pályázók meghallgatására és a pályázatok 

véleményezésére az alábbi összetételű bizottságot hozza létre: 

 

A bizottság tagja 

 

a) dr. Szabó Péter jegyző, Dombóvári KÖH, 

b) dr. Németh Tímea alpolgármester, 

c) Vida Tamás ügyvezető, Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. március 31. 

 

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. március 31-én hozott – 

 

117/2021. (III. 31.) határozata 

Kovács Zitának az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet vezetésével 

való átmeneti megbízásáról 

 

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 az Integrált Önkormányzati Szolgáltató 

Szervezet vezetésével és az igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátásával 

2021. április 1. napjától 2021. május 31. napjáig terjedő időszakra Kovács Zitát 

bízza meg, ezzel egyidejűleg határozatlan időre és teljes munkaidőre gazdasági 

főelőadó munkakörbe kinevezi. 

 

2. Dombóvár Város Polgármestere az igazgató juttatásait az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

− Az igazgató garantált havi illetménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 61-66. §-a alapján az F fizetési osztály 8 fizetési 

fokozata szerint kerül megállapításra (a kinevezéskor 154.330, -Ft), amely 

kiegészül a garantált bérminimum összegére. 

 

− Dombóvár Város Polgármestere az igazgató tekintetében a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 66. § (2) bekezdése alapján a 

munkaköre ellátásához szükséges többletképesítésnek ismeri el a 

mérlegképes könyvelő szakképzettségét, amely a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 66. § (2) bekezdés a) pontja 

szerinti illetménynövekedésre jogosítja (a garantált illetmény 5%-a). 

 

− Az igazgató a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

67. § (1) bekezdése alapján a garantált illetményén felül havi 81.000,- Ft 

munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítésre jogosult. 

 

− Az igazgató vezetői pótléka a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 70. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 77/1993. (V. 12.) 

Korm.rendelet 10/A. §-a alapján a mindenkori pótlékalap 500%-a (a 

kinevezéskor 100.000,- Ft). 

 



− Az igazgató az illetményén felül költségtérítésre is jogosult, melynek 

átalányösszege havi 50.000,- Ft a jogszabályok által meghatározott kötelező 

levonások nélkül. 

 

3. Az igazgató kinevezésével és a magasabb vezetői beosztás betöltésével 

összefüggő munkajogi dokumentumokat Dombóvár Város Polgármestere írja 

alá, illetve intézkedik a Magyar Államkincstár felé történő változás-bejegyzés 

kezdeményezésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. március 31. 

 

 

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. március 31-én hozott – 

 

118/2021. (III. 31.) határozata 

hozzájárulás a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. tulajdonosi 

jóváhagyást igénylő kötelezettségvállalásához 

 

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 - mint a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit 

Kft. egyedüli tulajdonosa - hozzájárul a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit 

Kft. kötelezettségvállalásához (szerződéskötéshez) a „Dombóvár Város zöldterület 

gondozási és kaszálási munkálatai 2021” tárgyban lefolytatott beszerzési eljárás 

alapján kiválasztott gazdasági szereplőkkel. 

 

 

Dombóvár, 2021. március 31. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

 


