
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. május 14-én hozott – 

 

147/2021. (V. 14.) határozata 

önkormányzati vagyon ingyenes vagyonkezelésbe, illetve tulajdonba adása a 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány részére szakképző intézmény 

fenntartása és működtetése érdekében 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

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

hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntést hozza:  

 

1. Dombóvár Város Önkormányzata támogatja, hogy a Tolna Megyei Szakképzési 

Centrum részét képező Esterházy Miklós Szakképző Iskola és Kollégium 

fenntartásával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket átvegye a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány a 2021/2022. tanévtől. 

 

2. Dombóvár Város Önkormányzata a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. 

törvény 26. § (7) bekezdése szerint a Tolna Megyei Szakképzési Centrumot 

megillető vagyonkezelői jog megszűnése esetén 2021. szeptember 1-jétől 

határozatlan időre, de legalább 5 évre szakképzési és köznevelési alapfeladatok 

ellátása, szakképző intézmény fenntartása és működtetése érdekében ingyenesen 

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány vagyonkezelésébe adja a 

Dombóvár, Pannónia út 21. szám alatti, dombóvári 967/2 helyrajzi számú, 

valamint a Bezerédj u. 53. szám alatti, dombóvári 974 helyrajzi számú 

ingatlanokat. 

 

3. Dombóvár Város Önkormányzata a Tolna Megyei Szakképzési Centrumot 

megillető vagyonkezelői jog megszűnése esetén a Tolna Megyei SZC Esterházy 

Miklós Szakképző Iskola és Kollégium feladatellátásához kapcsolódó, 

önkormányzati tulajdonú ingóságok tulajdonjogát a 2. pont szerinti fenntartói 

tevékenységhez ingyenesen átruházza a közhasznú szervezetnek minősülő 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítványra. 

 

4. A 2. és 3. pontok végrehajtásához szükséges egyeztetéseket, szerződéses és egyéb 

jognyilatkozatokat Dombóvár Város Polgármestere folytatja le, illetve teszi 

meg. 

 

 



Határidő: 2021. május 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. május 14. 

 

 

 

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. május 14-én hozott – 

 

148/2021. (V. 14.) határozata 

pályázat benyújtásáról a Bölcsődei fejlesztési program című felhívásra  

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

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

hatáskörének gyakorlása során - a vészhelyzetben képviselő-testületi hatáskört 

gyakorolva hozott 32/2021. (II. 15.) határozatot megerősítve - az alábbiakról 

rendelkezik: 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Bölcsődei fejlesztési 

program című felhívás keretében a bölcsődei ellátást nyújtó Dombóvári 

Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéjének helyet adó önkormányzati 

tulajdonú – a dombóvári 2894/2 hrsz. alatt felvett – ingatlan (Dombóvár, 

Kórház utca 35.) férőhelybővítéssel járó, beruházást is magában foglaló 

fejlesztésének támogatására. Az igényelt támogatás összege: 96 millió Ft. 

 

2. Dombóvár Város Önkormányzata a 2021. évi költségvetése terhére vállalja a 

támogatás elnyeréséhez szükséges 7,29%-os önerő biztosítását, melynek 

összege: 7.547.600,- Ft. 

 

3. Dombóvár Város Önkormányzata a beruházást egy ütemben tervezi 

megvalósítani a támogatás elnyerése esetén. 

 

4. A pályázat benyújtásával összefüggő intézkedéseket és jognyilatkozatokat 

Dombóvár Város Polgármestere teszi meg. 

 

Határidő: 2021. május 31. – a pályázat benyújtására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. május 14. 

 

 

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. május 14-én hozott – 

 

149/2021. (V. 14.) határozata 

a 2021/2022. nevelési évben az önkormányzati óvodákban indítható óvodai 

csoportokról és a kötelező felvétel biztosítása után fennmaradó üres óvodai 

férőhelyek 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 alábbi döntést hozza:  

 

1. A 2021/2022. nevelési évben a Dombóvári Szivárvány Óvodában és a 

Dombóvári Százszorszép Óvodában a következők szerint indíthatók óvodai 

csoportok: 

 

a. Dombóvári Szivárvány Óvoda (székhely):   6 csoport 

b. Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája: 4 csoport 

c. Dombóvári Százszorszép Óvoda:    6 csoport 

 

2. Dombóvár Város Önkormányzata a Dombóvári Százszorszép Óvoda 

tekintetében 2021. szeptember 1-jétől 6 óvodai csoportot működtet, és ezzel 

összefüggésben Dombóvár Város Polgármestere felhatalmazza az óvodavezetőt 

a szükséges előkészítő intézkedések megtételére a személyi feltételek biztosítása 

érdekében, illetve Dombóvár Város Polgármestere 2021. május 28-ig 

előterjeszti a szükséges javaslatokat az intézmény alapító okiratának és a 

szakmai létszámának módosítására. 

 

3. Valamennyi óvoda a kötelező felvétel biztosítása után a 2021/2022. nevelési év 

kezdetéig a 4. pont szerint engedélyezett létszámig, illetve annak kezdete után az 

alapító okiratban rögzített maximális létszámig felveheti azt a körzetébe tartozó 

gyermeket, aki a harmadik életévét a nevelési év kezdete után, illetőleg a 

felvételétől számított fél éven belül tölti be, valamint a körzetén kívüli 

óvodaköteles vagy a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül 

betöltő azon gyermeket is, aki a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 20. § (9) bekezdése szerint életvitelszerűen Dombóváron él vagy 

költözés miatt itt fog élni, illetve ennek hiányában előzetes polgármesteri 

jóváhagyás után abban az esetben, ha valamelyik szülő Dombóváron dolgozik. 



 

4. Dombóvár Város Önkormányzata a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 25. § (7) bekezdése alapján a Dombóvári Szivárvány Óvodában a 

székhelyen működő csoportok tekintetében a 2021/2022. nevelési év indításánál 

engedélyezi a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott maximális 

óvodai csoportlétszám (25 fő) túllépését a Mazsola csoportban 2 fővel, a Vackor 

és a Cirmi csoportban 3-3 fővel, a többi csoportban pedig 1-1 fővel. 

 

5. Valamennyi óvoda esetében a nevelési év kezdete után a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése szerint léphető át a maximális 

csoportlétszám, ha óvodaköteles vagy a 3. pont szerint az óvodába felvehető új 

gyermek jelentkezése miatt indokolt, és az óvodához tartozó csoportok 

mindegyike elérte a 25 fős létszámot. 

 

Határidő: azonnal – az óvodák tájékoztatására 

2021. május 28. – az újabb óvodai csoport indításával összefüggő 

javaslatok megtételére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. május 14. 

 

 

 

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. május 14-én hozott – 

 

150/2021. (V. 14.) határozata 

a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának 

kiválasztásáról 

 

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 egyedüli tulajdonos nevében a Dombóvári 

Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37., cg.: 17-09-

007169) tekintetében az alábbi alapítói döntést hozza: 

 

Dombóvár Város Önkormányzata az ügyvezető és a felügyelőbizottság javaslatára 

a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. állandó könyvvizsgálójának 2021. 

május 15-től 2022. május 31-ig az M+K Könyvvizsgáló, Adótanácsadó, Könyvelő 

Bt.-t (székhely: 7623 Pécs, Szabadság utca 42., cégjegyzékszám: 02-06-000200, 

kamarai nyilvántartási szám: 001666) – a könyvvizsgálatért személyesen felelős 

könyvvizsgáló: Molnár Gyöngyi (7623 Pécs, Szabadság utca 42., kamarai 

nyilvántartási száma: 001610) – bízza meg nettó 35.000 Ft/hó díjazás ellenében.  

 

A fentiekkel összefüggő alapító okirat módosítását Dombóvár Város Polgármestere 

írja alá, illetve megbízza az ügyvezetőt, hogy gondoskodjon a cégbíróság felé 

történő változásbejelentés, valamint a megbízott könyvvizsgálóval való 

szerződéskötés iránt. 

 

Határidő: 2021. május 15. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 

 

 

Dombóvár, 2021. május 14. 

 

 

 

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. május 14-én hozott – 

 

151/2021. (V. 14.) határozata 

térítésmentes ingatlanhasználat biztosításáról a Dombóvári Városi Horgász 

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 az alábbiakról rendelkezik: 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzata a bérleti szerződésen alapuló használat 

helyett 2021. május 14. napjától 2026. május 30. napjáig térítésmentesen 

biztosítja a Kis-Konda-patak völgyében található, dombóvári 058 hrsz.-ú 

külterületi ingatlan használatát a Dombóvári Városi Horgász Egyesület részére 

a sporttevékenysége végzésére azzal, hogy az ingatlannal kapcsolatban 

felmerülő valamennyi költséget – beleértve a „Városi Civil Alapok támogatása 

2021” elnevezésű pályázat alapján állami támogatásból megvalósítani kívánt 

beruházás költségeit, valamint az építmények vonatkozásában a fenntartási és a 

közüzemi költségeket is –, illetve a működtetési kötelezettséget az Egyesület 

viseli, továbbá azon a közforgalmú gyalogos és kerékpáros közlekedést köteles 

az eddigiek szerint lehetővé tenni.  

 

2. Az Egyesülettel megkötésre kerülő, térítésmentes használatot biztosító 

szerződést, valamint az önkormányzat és az Egyesület között a 65/2019. (II. 28.) 

Kt. határozat alapján létrejött haszon- és ingatlanbérleti szerződés módosítását 

Dombóvár Város Polgármestere írja alá. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. május 14. 

 

 

 

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. május 14-én hozott – 

 

152/2021. (V. 14.) határozata 

beszerzési eljárás indításáról az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi 

személyszállítás szolgáltatási tartalmának felülvizsgálata érdekében 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

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

hatáskörének gyakorlása során elrendeli beszerzési eljárás megindítását az 

autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás szolgáltatási 

tartalmának felülvizsgálatára, az utazási igényekhez igazodó új vonalhálózat és 

menetrend kialakítására, melyhez az önkormányzat a 2021. évi költségvetése terhére 

legfeljebb bruttó 7.620.000.- Ft keretösszeget biztosít.  

 

Határidő: 2021. május 20. – a beszerzési eljárás megindítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. május 14. 

 

 

 

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. május 14-én hozott – 

 

153/2021. (V. 14.) határozata 

a Dombóvár, Teleki u. 14. szám alatti önkormányzati lakóépület nyílászáróinak 

cseréjére lefolytatott beszerzési 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 „Dombóvár, Teleki u. 14. szám alatti épület 

nyílászáróinak cseréje” elnevezéssel 2021. április 19. napján indult közbeszerzésen 

kívüli beszerzési eljárásában az alábbi döntést hozza: 

1. Dombóvár Város Polgármestere az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényesnek 

nyilvánítja: 

Deák Béla ev. 

7200 Dombóvár, Rét u. 45. 

IMOBAU Építőipari Kft. 

7200 Dombóvár, III. u. 63. 

Indokolás: Az ajánlattevők ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi 

felhívásban foglaltaknak, a szerződés teljesítéséhez előírt alkalmassági 

követelményeknek megfelelnek, esetükben Dombóvár Város Önkormányzata 

Beszerzési Szabályzatának VII.2. pontjában foglalt ajánlatok érvénytelenségére 

vonatkozó esetek egyike sem áll fenn. 

2. Dombóvár Város Polgármestere az eljárást a Beszerzési Szabályzat V.19. d) 

pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja, mivel a rendelkezésre álló anyagi 

fedezet összege, nettó 8.064.222,- Ft - melyet az ajánlatkérő az ajánlatok 

borítékbontása előtt az ajánlattevőkkel ismertetett, - nem elegendő a szerződés 

megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.  

3. Dombóvár Város Polgármestere helybenhagyja, hogy a bontási jegyzőkönyvben 

rögzítetteknek megfelelően a Dombó Ablak Kft. ajánlata nem került érdemi 

értékelésre, mivel az ajánlatkérő ajánlattételre nem kérte fel, emiatt a Beszerzési 

Szabályzat V.2., illetőleg az ajánlattételi felhívás 11. 17. pontja értelmében 

ajánlatot nem tehetett. 

4. Dombóvár Város Polgármestere új beszerzési eljárás megindítását rendeli el. 

 



Határidő: azonnal – az eredményről való tájékoztatásra 

2021. május 20. – az új beszerzési eljárás megindítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

 

Dombóvár, 2021. május 14. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

 


