
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. április 30-án hozott – 

 

127/2021. (IV. 30.) 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) 98/2020. (VII. 31.), 106/2020. (VII. 31.) Kt. határozat, illetve 

b) a veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 

127/2020. (XII. 18.), 129/2020. (XII. 18.), 1/2021. (I. 8.), 40/2021. (II. 26.), 

42/2021. (II. 26.), 45/2021. (II. 26.), 48/2021. (II. 26.), 58/2021. (II. 26.), 

60/2021. (II. 26.), 63/2021. (II. 26.), 64/2021. (II. 26.), 66/2021. (II. 26.), 

69/2021. (II. 26.), 83/2021. (III. 8.), 84/2021. (III. 16.), 85/2021. (III. 16.), 

86/2021. (III. 18.), 88/2021. (III. 31.), 89/2021. (III. 31.), 95/2021. (III. 31.), 

96/2021. (III. 31.), 98/2021. (III. 31.), 99/2021. (III. 31.), 100/2021. (III. 31.), 

101/2021. (III. 31.), 102/2021. (III. 31.), 105/2021. (III. 31.), 107/2021. (III. 

31.), 108/2021. (III. 31.), 109/2021. (III. 31.), 111/2021. (III. 31.), 112/2021. 

(III. 31.), 113/2021. (III. 31.), 114/2021. (III. 31.), 115/2021. (III. 31.), 

116/2021. (III. 31.), 117/2021. (III. 31.) polgármesteri határozat 

végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben 2021 márciusában 

hozott döntésekről. 

 

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

végrehajtási határidejét a következők szerint meghosszabbítja: 

 

a) 2021. április 30-ig: 1/2019. (I. 14.) Kt. határozat, 

b) 2021. május 31-ig: 2/2020. (III. 27.), 32/2021. (II. 15.), 47/2021. (II. 26.), 

49/2021. (II. 26.), 50/2021. (II. 26.), 68/2021. (II. 26.), 91/2021. (III. 31.), 

110/2021. (III. 31.) polgármesteri határozat, 

c) 2021. június 30-ig: 151/2020. (X. 30.) Kt. határozat, 86/2020. (XI. 27.), 

113/2020. (XII. 18.), 61/2021. (II. 26.), 91/2021. (III. 31.) polgármesteri 

határozat, 



 

d) 2021. július 31-ig: 95/2020. (XI. 27.) polgármesteri határozat, 

e) 2021. december 31-ig: 48/2020. (II. 28.) Kt. határozat. 

 

 

Dombóvár, 2021. április 30. 

 

 

 

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. április 30-án hozott – 

 

128/2021. (IV. 30.) határozata 

a Dombóvári ESZI által biztosított támogató szolgáltatás nyújtásához új 

gépjármű beszerzésének 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 Dombóvári Egyesített Humán 

Szolgáltató Intézmény által biztosított támogató szolgáltatás ellátásához új 

gépjármű beszerzésére kerüljön sor, és ahhoz 1,7 millió Ft összegű forrást biztosít 

a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás részére, ami 

a beszerzésre a TAMAUTO2021 című pályázati felhívásra benyújtott pályázat 

alapján elnyert állami támogatással együtt fedezetet biztosít. 

 

A forrás biztosításával összefüggő jognyilatkozatot Dombóvár Város Polgármestere 

teszi meg. 

 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. április 30. 

 

 

 

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. április 30-án hozott – 

 

129/2021. (IV. 30.) határozata 

a Dombóvári Tenisz Egyesülettel a Szigeterdő melletti teniszpálya használatára 

szóló szerződés 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 Dombóvár, Földvár utcában található, 

dombóvári 1882/2 hrsz. alatt felvett „volt MÁV étkezde” ingatlan területén, a 

Szigeterdő mellett elhelyezkedő, 1.350 m2 nagyságú teniszpálya térítésmentes 

használatát a Dombóvári Tenisz Egyesület számára – az érintett terület 

fenntartásával és karbantartásával kapcsolatos költségek Egyesület részéről 

történő viselése mellett – 2031. április 30. napjáig biztosítja. 

 

2. Az Egyesülettel fennálló használati szerződés módosítását Dombóvár Város 

Polgármestere írja alá. 

 

Határidő: 2021. május 31. – a használati szerződés módosítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. április 30. 

 

 

 

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. április 30-án hozott – 

 

130/2021. (IV. 30.) határozata 

a Buzánszky Jenő Sportkomplexum területén található műfüves pálya és külső 

öltöző épület térítésmentes használatának biztosításáról a PASZ Dombóvári 

Amatőr Sportegyesület részére 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

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

hatáskörének gyakorlása során az alábbiakról rendelkezik: 

 

Dombóvár Város Önkormányzata a dombóvári 967/2 hrsz. alatt felvett, a 

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

Esterházy Miklós Szakképző Iskola és Kollégiumhoz tartozó - Buzánszky Jenő 

Sportkomplexum műfüves pályája és kültéri öltöző épülete tekintetében 2021. május 

1. napjától 2026. április 30. napjáig térítésmentes használatot biztosít a PASZ 

Dombóvári Amatőr Sportegyesület részére a sporttevékenysége végzéséhez azzal, 

hogy a közüzemi és működtetési költségeket az Egyesület köteles viselni az ingatlan 

vagyonkezelőjével együttműködve. A Sportegyesülettel megkötésre kerülő, a 

térítésmentes használatról szóló szerződést Dombóvár Város Polgármestere írja 

alá. 

 

Határidő: 2021. május 14. – a használatra irányuló szerződés megkötésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. április 30. 

 

 

 

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. április 30-án hozott – 

 

131/2021. (IV. 30.) határozata 

a 2021-ben Buzánszky Jenő sportösztöndíjban részesülő fiatal sportolókról 

 

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 2021-ben Buzánszky Jenő sportösztöndíjban 

részesíti az arra pályázó dombóvári fiatal sportolók mindegyikét az alábbiak 

szerint: 

 
 Az ösztöndíjas neve Sportág 

1. Iberhardt Bence atlétika 

2. Szalay Zóra atlétika 

3. Szőke Hédi atlétika 

4. Reizinger Máté kosárlabda 

5. Óliás Gergő kosárlabda 

6. Zemán Zóra öttusa 

7. Virág Emese úszás 

8. Reizinger Anna úszás 

9. Horváth Dóra úszás 

10. Kovács Adriána karate 

11. Tóth Dominik karate 

12. Lakatos Lukács karate 

13. Szabó Dorottya karate 

14. Szőcs Patrik karate 

15. Ruzsicska Kristóf karate 

16. Strijk Barnabás atlétika 

17. Éva Viktória atlétika 

18. Ács Zsombor karate 

19. Kudomrák Dorottya úszás 

20. Gulyás Félix karate 

21. Szaka Szabolcs úszás 

 



2. A sportösztöndíj kifizetéséhez szükséges fedezetet Dombóvár Város 

Önkormányzata a 2021. évi költségvetése terhére biztosítja, az ösztöndíj I. 

negyedévi összege 2021. május 31. napjáig kerül kifizetésre. 

 

3. A sportösztöndíjban részesített sportolókkal megkötésre kerülő 

ösztöndíjszerződéseket Dombóvár Város Polgármestere írja alá. 

 

Határidő: 2021. május 14. – a szerződések aláírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. április 30. 

 

 

 

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. április 30-án hozott – 

 

132/2021. (IV. 30.) határozata 

a Lampert Gábor 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 

sportcélú helyiségek elnevezése 2021. május 1. napjától Lampert Gábor Ökölvívó 

Terem helyett Lampert Gábor Edzőterem. 

 

Határidő: 2021. június 15. – az új elnevezéssel összefüggő intézkedésre 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. április 30. 

 

 

 

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. április 30-án hozott – 

 

133/2021. (IV. 30.) határozata 

a Dombóvár 2004. Egyesület részére biztosított sportlétesítmény-használat 

időtartamának 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.) határozat 3. pontját módosítja, miszerint 

Dombóvár Város Önkormányzata a Dombóvár 2004. Egyesület részére a Lampert 

Gábor Edzőterem térítésmentes használatát 2026. február 28. napjáig biztosítja, és 

az Egyesülettel az Edzőterem használatára és működtetésére kötött használati 

szerződés ennek megfelelően módosul. 

 

Határidő: 2021. május 14. – a használati szerződés módosítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

 

Dombóvár, 2021. április 30. 

 

 

 

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. április 30-án hozott – 

 

134/2021. (IV. 30.) határozata 

a Dombóvári Polgárőr Egyesület 2020. évi 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 Polgárőr Egyesület 

beszámolóját a 2020. évi tevékenységéről és a 2020. évi önkormányzati támogatás 

felhasználásáról. 

 

 

Dombóvár, 2021. április 30. 

 

 

 

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. április 30-án hozott – 

 

135/2021. (IV. 30.) határozata 

a 2021. évi civil 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 civil szervezetek támogatására elkülönített keretet 

az alábbiak szerint osztja fel: 

 

 
A támogatott 

civil szervezet 

A támogatott program, 

projekt 

A 2021. évi 

támogatás 

összege 

1. 
CREDO 

Alapítvány 
Harang vásárlás 400.000 Ft 

2. 

„Fekete István” 

Kulturális 

Egyesület 

Emlékkönyv megjelentetése 200.000 Ft 

3. 

Viharmadár 

Önkéntes Mentő 

Egyesület 

Éjszakai utcai szolgálat 
350.000 Ft 

Viharmadár Egyesületi Nap 

4. 

Dombóvári 

Magyar-Izraeli 

Baráti Társaság 

Egyesület 

Holocaust megemlékezés 

250.000 Ft Izraeli hetek megrendezése, 

Izraeli nagykövet fogadása 

5. 
Dombóvári 

Zenész Egyesület 

Nyári térzenék Dombóvár 

városrészeiben 

Adventi térzenék Dombóvár 

városrészeiben 

190.000 Ft 

6. 

„Életet az 

Éveknek” 

Alapítvány 

„Demenciával élni”  100.000 Ft 

7. 
Alkony-Támasz 

Alapítvány 

Évszakok, ünnepek, 

szokások 
300.000 Ft 

8. 

Magyar 

Madártani és 

Természetvédelmi 

„Zöld napok egyedi 

élményekkel a Konda-patak 

völgyében” 

100.000 Ft 



Egyesület 28. sz. 

Dombóvári 

Csoportja 

9. 

Tolna Megye 

Természeti 

Értékeiért 

Alapítvány 

„Városunk természeti 

értékei” 
150.000 Ft 

10. 

„JALINGVA”  

József Attila 

Általános Iskola 

Idegen nyelv 

Tanításért 

Alapítvány 

Karácsonyi hagyományok 

örökítése 

380.000 Ft 

Buzánszky Jenő műfüves 

labdarúgó torna 

Zene világnapja és „Legyen 

a zene mindenkié” 

zenetörténeti verseny 

Tök jó nap 

Interaktív író-olvasó 

találkozó a Dombvári József 

Attila Általános Iskolában 

11. 

Magyarországi 

Német 

Nemzetiségűek 

Egyesülete 

Dombóvár 

Újdombóvári Fesztivál 

200.000 Ft 
Geresdlaki kirándulás 

„Mi Svábok” könyvben 

Dombóvár megjelenése 

12. 
Százszorszép 

Alapítvány 

„Ma senki sem szomorú” 
130.000 Ft 

„Egy nap a múlt játékaival” 

13. 
Kisbarát 

Alapítvány 
„Játszani is engedd!” 200.000 Ft 

14. 

Életfa 

Nagycsaládos 

Egyesület 

Dombóvár 

Családi kincskereső 

150.000 Ft Nagycsaládos Piknik 

Terményfesztivál 

15. 

Dombóvári 

Szívklub 

Egyesület 

Egészségügyi ismeretbővítő 

előadások 

140.000 Ft 
III. Regionális Szívklub 

Találkozó 

Kirándulás Szálkára 

Családi sportdélután 

16. 

Dombóvári 

Vállalkozók 

Egyesülete 

Dombóvári Agrár- és 

Vállalkozói Fórum 
150.000 Ft 

17. 
Dombóvári 

Székely Kör 

Dombóvári Székelyek 

Kulturális Hete 160.000 Ft 

Adventi ünnep 

18. 
Dombóvári 

Gazdakör 

Dombóvári Agrár- és 

Vállalkozói Fórum 
150.000 Ft 



19. 

Dombóvári 

„Kertbarát” 

Egyesület 

Márton napi Újbor verseny 

és borkóstoló 
200.000 Ft 

Jubileumi kiadvány 

készítése 

Összesen: 3.900.000 Ft 

 

A támogatott szervezetekkel a támogatás nyújtásának feltételeiről szóló 

szerződéseket Dombóvár Város Polgármestere írja alá. 

 

2. Dombóvár Város Polgármestere a civil keretből a Dombóvári Civil Tanácshoz 

kapcsolódó közvetlen kiadások körében a 2021. évben adományozásra kerülő 

Dombóvári Civil Díjjal járó pénzjutalmakra 100.000,- Ft-ot biztosít.  

 

Határidő: 2021. május 21. – a támogatási szerződések megkötésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. április 30. 

 

 

 

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. április 30-án hozott – 

 

136/2021. (IV. 30.) határozata 

Dombóvár város településrendezési eszközeinek a 2019. és a 2020. évben 

kezdeményezett, teljes eljárásban egyeztetett módosításához kapcsolódóan a 

véleményezési szakasz lezárásáról 

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 Dombóvár város településrendezési 

eszközeinek a 2019. és a 2020. évben a 366/2019. (XI. 29.), valamint a 79/2020. 

(VI. 30.) Kt. határozatokkal kezdeményezett, teljes eljárásban egyeztetett 

tervezett módosításaihoz kapcsolódóan 

a. elfogadja a beérkezett véleményeket és észrevételeket a városi főépítész 

állásfoglalása alapján,  

b. elrendeli a városi főépítész által megjelölt hiányzó munkarész pótlását, 

illetve 

c. a tervezők, a környezetért felelős államigazgatási szervek és a városi 

főépítész véleményére tekintettel nem teszi szükségessé egyéb környezeti 

értékelés lefolytatását.  

2. Dombóvár Város Polgármestere tájékoztatja az állami főépítészi hatáskörében 

eljáró Tolna Megyei Kormányhivatalt, illetve megteszi a szükséges 

intézkedéseket a végső szakmai véleményezési szakaszban az állami főépítészi 

záró szakmai vélemény kiadásához. 

Határidő: 2021. május 30. – a végső szakmai véleményezéshez szükséges 

intézkedések megtételére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. április 30. 

 

 

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. április 30-án hozott – 

 

137/2021. (IV. 30.) határozata 

a Dombóvár, Gyár utca 16. szám alatti társasházi ingatlan értékesítéséről 
 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

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

hatáskörének gyakorlása során az alábbiakról rendelkezik: 

 

1. Dombóvár Város Polgármestere a Dombóvár, Gyár utca 16. szám alatti, 

dombóvári 2923 hrsz.-ú, kivett beépített terület megnevezésű, társasházzá 

alakított önkormányzati tulajdonú ingatlant versenyeztetéssel történő 

értékesítésre jelöli ki az alábbi feltételekkel: 

 

a) az induló licitár 25.000.000,- Ft, melyet áfa nem terhel. 

b) a birtokbaadásra a 2923/A/1-2-3 hrsz.-ú ingatlanok kiürítése esetén kerülhet 

sor, de legkésőbb 2021. július 31-ig. A birtokbaadásig az ingatlan 

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

ingatlanon fennálló bérleti/használati jogviszonyok 2021. július 31-e 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 és az energetikai tanúsítvány költségét, valamint az ingatlan-

nyilvántartási eljárási díjat.  

d) az ingatlan értékesítésére a jelenlegi funkciók (üzlet, lakás, egyéb helyiség) 

megtartása, vagy bővítése céljából kerülhet sor. 

 

2. Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 13/2020. (III. 27.) polgármesteri határozatot 

visszavonja. 

 

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

szerinti ingatlanon fennálló bérleti és használati jogviszonyok 2021. július 31-

ig történő megszüntetése iránt. 

 

 



Dombóvár Város Polgármestere jóváhagyja a pályázati felhívás és az adásvételi 

szerződés tartalmát, aláírja az adásvételi szerződést, a legmagasabb vételárat 

megajánló ajánlattevővel, valamint megküldi az adásvételi szerződést az illetékes 

állami szervnek a Magyar Államot megillető elővásárlási jog miatt. 

 

Határidő: 2021. május 10. – a pályázati felhívás kiírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. április 30. 

 

 

 

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. április 30-án hozott – 

 

138/2021. (IV. 30.) határozata 

a Kórház utcai teniszpálya értékesítéséről 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

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

hatáskörének gyakorlása során az alábbiakról rendelkezik: 

 

1. Dombóvár Város Polgármestere a Dombóvár, Kórház utcai 2892/2 hrsz.-ú, 

sportpálya megnevezésű, 2.525 m2 nagyságú, önkormányzati tulajdonú ingatlant 

versenyeztetéssel történő értékesítésre jelöli ki az alábbi feltételekkel: 

 

a) az induló licitár 5.050.000,- Ft, melyet áfa nem terhel; 

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

szerződéskötéssel kapcsolatos költségeket – a szerződéskötési, az 

értékbecslési, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárási díjat; 

c) szükséges az ingatlan művelési ágának megváltoztatása beépítetlen területre, 

melynek költsége a vevőt terheli. 

 

2. Dombóvár Város Polgármestere jóváhagyja a pályázati felhívás és az adásvételi 

szerződés tartalmát, aláírja az adásvételi szerződést a legmagasabb vételárat 

megajánló ajánlattevővel, valamint megküldi az adásvételi szerződést az 

illetékes állami szervnek a Magyar Államot megillető elővásárlási jog miatt. 

 

Határidő: 2021. június 30. – a pályázati felhívás kiírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. április 30. 

 

 

 

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. április 30-án hozott – 

 

139/2021. (IV. 30.) határozata 

a bölcsőde épületének megközelítését szolgáló, bevezető útként funkcionáló 

terület megvásárlásáról 

 

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 egyetért azzal, hogy Dombóvár Város 

Önkormányzata tulajdonába kerüljön a fenntartásában álló – a Dombóvár, Kórház 

utca 35. szám alatti, 2894/2 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon 

elhelyezkedő – bölcsőde épületének megközelítését szolgáló, a 2895/3 hrsz. alatt 

felvett ingatlannak az átjárási és útszolgalmi joggal érintett 520 m2 területű, 

bevezető útként funkcionáló része az alábbi feltételekkel: 

 

a) a vételár 1.560.000,- Ft; 

b) az önkormányzat előszerződést köt a dombóvári 2895/3 hrsz.-ú ingatlan 

tulajdonosával, a végleges szerződéskötésre pedig akkor kerül sor, ha a 

tulajdonjog megszerzésének feltételei a helyi építési szabályzat szerint 

fennállnak;  

c) az adásvétellel és a szerződéskötéssel kapcsolatos költségeket, valamint a 

helyi szabályozási terv módosításával kapcsolatos kiadásokat az 

önkormányzat viseli.   

 

Határidő: 2021. május 30. – az előszerződés megkötésére 

2022. január 30. – a végleges adásvételi szerződés megkötésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. április 30. 

 

 

 

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. április 30-án hozott – 

 

140/2021. (IV. 30.) határozata 

a Kinizsi utca 37. szám alatti JAM Központ telekalakításáról és egy részének 

értékesítéséről  

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

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

hatáskörének gyakorlása során az alábbiakról rendelkezik: 

 

1. Dombóvár Város Polgármestere elrendeli a Dombóvár Város Önkormányzata 

tulajdonában lévő, dombóvári 1971/1 hrsz.-ú, kivett telephely megnevezésű 

ingatlan – a JAM Központ – telekalakítását annak érdekében, hogy az ingatlan 

nyugati oldalán egy kb. 2.775 m2 nagyságú önálló ingatlan jöjjön létre a Bajcsy-

Zsilinszky utcára való útcsatlakozással. Dombóvár Város Polgármestere a 

telekalakítással létrejövő új ingatlant az önkormányzat forgalomképes vagyoni 

körébe sorolja.   

 

2. Dombóvár Város Polgármestere az 1. pont szerinti telekalakítással létrejövő 

ingatlant versenyeztetéssel történő értékesítésre jelöli ki az alábbi feltételekkel: 

 

a) az induló licitár 2.000,- Ft/m2, melyet áfa nem terhel; 

b) a vevőnek az önkormányzat részére meg kell téríteni a telekalakítással, az 

adásvétellel és a szerződéskötéssel kapcsolatos költségeket – a 

szerződéskötési és az értékbecslési, valamint az ingatlan-nyilvántartási 

eljárási díjat. 

 

Dombóvár Város Polgármestere megteszi a telekalakítással kapcsolatos 

jognyilatkozatokat, jóváhagyja a pályázati felhívás és az adásvételi szerződés 

tartalmát, aláírja az adásvételi szerződést a legmagasabb vételárat megajánló 

ajánlattevővel, valamint megküldi az adásvételi szerződést az illetékes állami 

szervnek a Magyar Államot megillető elővásárlási jog miatt. 

 

  



Határidő: 2021. május 10. – a pályázati felhívás kiírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. április 30. 

 

 

 

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. április 30-án hozott – 

 

141/2021. (IV. 30.) határozata 

az Arany János téri közterületi ingatlan telekalakításáról és a közhasználaton 

kívüli részének értékesítéséről 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

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

hatáskörének gyakorlása során az alábbiakról rendelkezik: 

 

1. Dombóvár Város Polgármestere elrendeli a Dombóvár Város Önkormányzata 

tulajdonában lévő, dombóvári 66 hrsz.-ú ingatlan telekalakítását – miután azt a 

helyi építési szabályzat lehetővé teszi – annak érdekében, hogy annak a 63/2 

hrsz.-ú ingatlanhoz kapcsolódó, közhasználaton kívüli részéből önálló ingatlan 

jöjjön létre.  

 

2. Dombóvár Város Polgármestere a dombóvári 66 hrsz.-ú közterület megnevezésű 

ingatlanból az 1. pont szerint telekalakítással létrejövő új ingatlant az üzleti 

(forgalomképes) vagyoni körbe sorolja be és értékesítésre jelöli ki a szomszédos 

63/2 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa részére az alábbi feltételekkel:  

 

a) a vételár 4.000,- Ft/m2, melyet áfa nem terhel; 

b) a vevőnek meg kell téríteni az önkormányzat részére a telekalakítással, az 

adásvétellel és a szerződéskötéssel kapcsolatos költségeket – a 

szerződéskötési, az értékbecslési, valamint az ingatlan-nyilvántartási 

eljárási díjat.  

 

Dombóvár Város Polgármestere jóváhagyja a telekalakítással kapcsolatos 

nyilatkozatokat, az adásvételi szerződés tartalmát és aláírja az adásvételi 

szerződést. 

 

  



Határidő: 2021. június 30. – a telekalakítási eljárás megindítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. április 30. 

 

 

 

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. április 30-án hozott – 

 

142/2021. (IV. 30.) határozata 

a Dombóvár, Hunyadi tér 782/6 hrsz. alatti ingatlanon lévő elektromos 

töltőállomás üzemeltetésbe adására vonatkozó pályázat kiírásáról 

 

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 Dombóvár, Hunyadi tér 782/6 

hrsz. alatti ingatlanon lévő elektromos töltőállomást Dombóvár Város 

Önkormányzata üzemeltetésbe adja a legkedvezőbb ajánlatot adó, arra jogosult 

üzemeltető részére. 

 

Határidő: 2021. május 30. – az üzemeltető kiválasztására irányuló eljárás 

megindítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. április 30. 

 

 

 

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. április 30-án hozott – 

 

143/2021. (IV. 30.) határozata 

a szociális alapon igényelhető közterületi kaszálás 2021. évi 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 Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi 

döntést hozza: 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzata pályázatot hirdet természetes személyek 

részére az őket, mint ingatlantulajdonosokat terhelő, a közterületek 

tisztántartására vonatkozó kötelezettségek részbeni átvállalása céljából. 

 

A pályázatot azon magánszemélyek nyújthatják be, akik: 

 

• orvosi szakvéleménnyel igazoltan mozgás- vagy látásfogyatékosságban 

szenvednek, vagy 

• 200 m2-nél nagyobb területet gondoznak, és 

• a háztartásban élő személyek mindegyike betöltötte a 63. életévet, vagy a 

pályázó súlyos mozgáskorlátozott és a vele együtt élő személyek mindegyike 

betöltötte a 63. életévet, és 

• akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (85.500,- Ft), 

egyedül élő személy esetében pedig a 400%-át (114.000,- Ft). 

 

2. A pályázati feltételeknek megfelelő kérelmező esetén az önkormányzat 2021. 

szeptember 30-ig legfeljebb 3 alkalommal elvégezteti a kaszálást az ingatlan 

előtti közterületen. 

 

3. Az önkormányzat a kaszálások elvégzésével a Dombóvári Városgazdálkodási 

Nonprofit Kft.-t bízza meg, amelyet az önkormányzattal kötött közszolgáltatási 

szerződés keretében lát el. 

 



4. A kaszálások elvégzésére 200.000,- Ft keretösszeg áll rendelkezésre a 2021. évi 

költségvetési rendelet 2. melléklete 2021. évi kiadások 106. Önkormányzat cím 

III. Dologi kiadások alcím 10. sora alapján. 

 

5. A benyújtott pályázatokat Dombóvár Város Polgármestere bírálja el. 

 

Határidő: 2021. május 15. – a pályázati felhívás megjelentetésére  

2021. szeptember 30.  – a határozatban foglaltak végrehajtására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 

Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. április 30. 

 

 

 

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. április 30-án hozott – 

 

144/2021. (IV. 30.) határozata 

Dombóvár Város Önkormányzata 2020. évi összefoglaló belső ellenőrzési 

jelentéséről 

 

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 2020. évi 

összefoglaló belső ellenőrzési jelentését a melléklet szerint elfogadja.  

 

 

Dombóvár, 2021. április 30. 

 

 

 

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. április 30-án hozott – 

 

145/2021. (IV. 30.) határozata 

a dombóvári 0300/7 hrsz.-ú termőföld önkormányzati tulajdonrészének 

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 – a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság átruházott 

hatáskörét magához vonva – értékesítésre jelöli ki a dombóvári 0300/7 hrsz.-ú, 

szántó megnevezésű termőföld 5202/25755 tulajdoni hányadát a résztulajdonos 

Molnár Istvánné részére az alábbi feltételekkel:  

 

a) a vételár 2.126.000,- Ft, valamint 

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

szerződéskötéssel kapcsolatos költségeket – a szerződéskötési, az 

értékbecslési, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárási díjat. 

 

Dombóvár Város Polgármestere jóváhagyja az adásvételi szerződés tartalmát, 

aláírja az adásvételi szerződést, és intézkedik a szerződés kifüggesztése iránt. 

 

Határidő: 2021. május 15. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. április 30. 

 

 

 

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. április 30-án hozott – 

 

146/2021. (IV. 30.) határozata 

az önkormányzati tulajdonú dombóvári 0302/41 hrsz.-ú termőföld 

hasznosításáról 

 

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 – egyetért azzal, hogy a Dombóvár Város 

Önkormányzata tulajdonában lévő, dombóvári 0302/41 hrsz.-ú, rét és árok 

megnevezésű ingatlan 2021. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig az 

ingatlan korábbi haszonbérlője számára kerüljön haszonbérbe adásra évi 350,- 

Ft/AK összegű haszonbér ellenében, mely évente az infláció mértékével emelkedik.  

 

Határidő: 2021. május 30. – a haszonbérleti szerződés megkötésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda  

 

 

Dombóvár, 2021. április 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

 


