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hatáskörében eljárva 
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Dombóvár Város Polgármesterének – a 2021. február 8-án kihirdetett veszélyhelyzetre 

tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének 

gyakorlása során 2021. május 28-án hozott – 

 

155/2021. (V. 28.) 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 

veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 131/2020. 

(XII. 18.), 64/2021. (II. 26.), 106/2021. (III. 31.), 120/2021. (IV. 15.), 123/2021. 

(IV. 15.), 124/2021. (IV. 15.), 125/2021. (IV. 15.), 126/2021. (IV. 15.), 130/2021. 

(IV. 30.), 133/2021. (IV. 30.), 135/2021. (IV. 30.), 137/2021. (IV. 30.), 140/2021. 

(IV. 30.), 143/2021. (IV. 30.), 145/2021. (IV. 30.) 149/2021. (V. 14.), 150/2021. 

(V. 14.), 151/2021. (V. 14.), 152/2021. (V. 14.), 153/2021. (V. 14.), 

polgármesteri határozat végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben 

2021 áprilisában hozott döntésekről. 

 

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

végrehajtási határidejét a következők szerint meghosszabbítja: 

 

a) 2021. május 31-ig: 1/2019. (I. 14.) Kt. határozat, 100/2020. (XII. 4.), 

polgármesteri határozat, 

b) 2021. június 30-ig: 54/2021. (II. 26.), 55/2021. (II. 26.), 56/2021. (II. 26.), 

94/2021. (III. 31.), 104/2021. (III. 31.), 131/2021. (IV. 30.) polgármesteri 

határozat, 

c) 2021. december 31-ig: 230/2019. (VI. 27.), 270/2019. (IX. 26.) Kt. határozat 

és 103/2021. (III. 31.) polgármesteri határozat. 

 

 

Dombóvár, 2021. május 28. 

 

 

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 28-án hozott – 

 

156/2021. (V. 28.) határozata 

a 2020. évi civil keretből a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének 

nyújtott önkormányzati támogatás visszafizetésének feltételeiről 

 

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 Vakok és Gyengénlátók Tolna 

Megyei Egyesülete a 2020. évi civil keretből kapott és fel nem használt 

önkormányzati támogatást – melynek összege 150.000,- Ft – a támogatási 

szerződésben foglaltakról eltérően 2021. június 30. napjáig kamatmentesen 

fizethesse vissza. 

 

Határidő: 2021. május 31. – a civil szervezet tájékoztatására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. május 28. 

 

 

 

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 28-án hozott – 

 

157/2021. (V. 28.) határozata 

a „DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca 

szegregációval veszélyeztetett területeken” című, TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 

kódszámú projekthez kapcsolódó önerő biztosításáról szóló 175/2020. (X. 30.) Kt. 

határozat módosításáról 

 

1. Dombóvár Város Polgármestere a vészhelyzet 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 175/2020. (X. 30.) Kt. határozat 2. 

pontját módosítja, miszerint a határozat 2. pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„Dombóvár Város Önkormányzata a TOP-4.3.1-15 „Leromlott városi területek 

rehabilitációja” elnevezésű felhívásra benyújtott TOP-4.3.1-15-TL1-2016-

00004 kódszámú „DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-

Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területeken” című projektje 

kapcsán a többlettámogatás igényléshez az önerő biztosítását átmenetileg az 

alábbiak szerint vállalja: 

 

− A projekt összköltségvetése: 315.900.551 Ft 

− A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 303.195.175 

Ft 

 

Dombóvár Város Önkormányzata vállalja, hogy a projekt összköltségvetése 

alapján a Dombóvár Város Önkormányzatánál jelentkező nem elszámolható 

költségekből eredő többletkiadás összegét, bruttó 6.642.376,- Ft-ot a 2021. évi 

költségvetésének terhére önerő vállalásként átmenetileg biztosítja a projekt 

megvalósítása céljából. 

 

A vállalt önerő az Irányító Hatósághoz benyújtandó 69.950.175 Ft 

többlettámogatási igényen felüli összeg.” 

 

2. Dombóvár Város Polgármestere megteszi az intézkedéseket az érintettek 

tájékoztatására az önerő módosításával összefüggésben. 

 

 



Határidő: 2021. május 31. – az önerő összegéről a projektben érintettek 

tájékoztatására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. május 28. 

 

 

 

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 28-án hozott – 

 

158/2021. (V. 28.) határozata 

a Kapos-hegyháti Natúrpark Egyesület részére a Dombóvár, Gyár utca 16. szám 

alatti ingatlan egy részének használatát biztosító 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 - a vészhelyzetben képviselő-testületi hatáskört 

gyakorolva hozott 137/2021. (IV. 30.) határozatot megerősítve - az alábbi döntést 

hozza: 

 

Dombóvár Város Önkormányzata a Kapos-hegyháti Natúrpark Egyesülettel 

fennálló, a Dombóvár, Gyár utca 16. szám alatti ingatlan egy részének használatát 

biztosító haszonkölcsön szerződést - a szerződés 8. pontjára való hivatkozással - 

felmondja az ingatlan értékesítésére és a vevő részére üres állapotban történő 

birtokbaadása érdekében az alábbi feltételekkel: 

 

• Dombóvár Város Önkormányzata nem biztosít csereingatlant. 

• A szerződés a felmondás közlésétől számított 30 nap elteltével szűnik meg. 

• Az érintett ingatlanrész kiürített állapotban való átadásának határideje 2021. 

július 15-e. 

 

A felmondás közlésével összefüggő jognyilatkozatokat Dombóvár Város 

Polgármester teszi meg. 

 

Határidő: 2021. június 4. – a felmondás közlésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. május 28. 

 

 

 

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 28-án hozott – 

 

159/2021. (V. 28.) határozata 

a Dombóvár város településrendezési eszközeinek módosítására irányuló 2021. 

évi kezdeményezés kiegészítéséről szóló, a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 126/2021. (IV. 15.) 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 Dombóvár város településrendezési eszközeinek 

módosítására irányuló 2021. évi kezdeményezés kiegészítéséről szóló, a 

veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 126/2021. (IV. 

15.) határozatának 2. pontját módosítja, miszerint a 2. pont helyébe a következő 

rendelkezés lép: 
 

„2. Dombóvár Város Polgármestere kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja az 

alábbi módosítási indítványokkal érintett területeket a tervezett fejlesztések, 

beruházások megvalósítása érdekében: 

 

2.1 2. módosító indítvány: A kertvárosi Szent István templom építési telek 

beépítési lehetőségeinek növelése. 

 

2.2 3. módosító indítvány: Telekalakítási kérelem a Kórház utcai három 

lakóingatlan és a mögötte elhelyezkedő iparterület között. 

 

2.3 7. módosító indítvány: A Dombóvár, Kórház utca 35. szám alatti Dombóvári 

Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje már meglévő közvetlen Kórház 

utcai közútcsatlakozásának rendezése (nyeles telek létrehozása vagy új 

közlekedési célú telek kialakítása a 2895/1 hrsz.-ú terület telekosztásával).” 

 

 

Dombóvár, 2021. május 28. 

 

 

 

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 28-án hozott – 

 

160/2021. (V. 28.) határozata 

a Tinódi Házban kialakított kávézóhelyiség minimális bérleti díjáról 

 
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 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

átruházott hatáskörét magához vonva - hozzájárul, hogy a Dombóvári 

Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény a Dombóvár, Hunyadi 

tér 25. szám alatti Tinódi Házban kialakított kávézóhelyiséget versenyeztetés 

útján bérbe adja azzal, hogy a bérleti díj összege minimum nettó 100.000,- Ft/hó, 

mely a rezsiköltséget nem tartalmazza. 

 

2. Dombóvár Város Polgármestere felhatalmazza a Dombóvári Művelődési Ház, 

Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény igazgatóját, hogy a rezsiköltség 

rendezésére irányuló megállapodást vagy az önálló mérőórák kialakítására 

irányuló szerződéseket aláírja a bérlővel. 

 

3. Dombóvár Város Polgármestere jóváhagyja, hogy a Dombóvári Művelődési 

Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény tekintetében a TEÁOR’08 szerinti 

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, mint az 

alaptevékenység mellett ténylegesen végzett egyéb tevékenység az 

adóalanyisággal összefüggő adatok körében a törzskönyvi nyilvántartásba 

bejegyzésre kerüljön. 

 

Határidő: 2021. június 15. – a pályázat kiírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ 

 Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. május 28. 

 

 

 

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 28-án hozott – 

 

161/2021. (V. 28.) határozata 

a Kórház utcai teniszpálya telekalakításáról és a sportcélú használaton 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 hozzájárul a Dombóvár Város Önkormányzata 

tulajdonában lévő Kórház utcából megközelíthető, dombóvári 2892/2 hrsz.-ú, 

kivett sportpálya megnevezésű ingatlan telekalakításához, és az előterjesztés 

melléklete szerint cserélendő ingatlanrészként megjelölt - a terepviszonyok 

szerint magasabban fekvő, sportcélra nem használt, kb. 520-525 m2 nagyságú - 

területnek a szomszédos 2895/4 hrsz.-ú ingatlannal való összevonásához az 

ingatlanrész csere útján történő értékesítésével a 2895/4 hrsz.-ú ingatlan 

tulajdonosa(i) részére az alábbi feltételek szerint:  

 

a) az ingatlanrész értékesítésére a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 139/2021. (IV. 30.) határozat alapján az 

önkormányzat által megvásárlandó, a Dombóvár, Kórház utca 35. szám 

alatti, 2894/2 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon elhelyezkedő 

bölcsőde épületének megközelítését szolgáló, a 2895/3 és 2895/4 hrsz. alatt 

felvett ingatlanok átjárási és útszolgalmi joggal érintett, összesen 520 m2 

területű, bevezető útként funkcionáló részeinek cseréjével kerül sor azonos 

vételáron, 

 

b) a szerződéskötéssel és a telekalakítással kapcsolatos költségeket, valamint 

a helyi szabályozási terv módosításával kapcsolatos kiadásokat az 

önkormányzat viseli. 

 

Dombóvár Város Polgármestere megteszi a telekalakítással kapcsolatos 

jognyilatkozatokat, valamint jóváhagyja a csereszerződés – beleértve az 

előszerződés – tartalmát, valamint aláírja a megkötésre kerülő szerződéseket. 

 

2. Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 138/2021. (IV. 30.) határozatát visszavonja. 



 

Határidő: 2021. július 30. – az előszerződés aláírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. május 28. 

 

 

 

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 28-án hozott – 

 

162/2021. (V. 28.) határozata 

a PASZ Dombóvári Amatőr Sportegyesület 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 130/2021. (IV. 30.) határozatát módosítja, miszerint 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 a térítésmentes használat 

jogosultságát 2021. május 1. napjától 2028. január 1. napjáig biztosítja a PASZ 

Dombóvári Amatőr Sportegyesület részére. 

 

A használat időtartamának módosításra irányuló szerződést Dombóvár Város 

Polgármestere írja alá. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda  

 

 

Dombóvár, 2021. május 28. 

 

 

 

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 28-án hozott – 

 

163/2021. (V. 28.) 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.) határozatának 3. pontját módosítja, miszerint 

Dombóvár Város Önkormányzata a Dombóvár 2004. Egyesület részére a Lampert 

Gábor Edzőterem térítésmentes használatát 2028. január 1. napjáig biztosítja, és az 

Egyesülettel az edzőterem használatára és működtetésére kötött használati 

szerződés ennek megfelelően módosul. 

 

A használat időtartamának módosítására irányuló szerződést Dombóvár Város 

Polgármestere írja alá. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda  

 

 

Dombóvár, 2021. május 28. 

 

 

 

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 28-án hozott – 

 

164/2021. (V. 28.) határozata 

a Dombóvári Városi Horgász Egyesület részére biztosított ingatlanhasználat 

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 151/2021. (V. 14.) határozatának 1. pontját módosítja, miszerint 

Dombóvár Város Önkormányzata 2021. május 14. napjától 2028. január 1. napjáig 

térítésmentesen biztosítja a Dombóvári Városi Horgász Egyesület részére a Kis-

Konda-patak völgyében található, dombóvári 058 hrsz.-ú külterületi ingatlan 

használatát és a szerződés ennek megfelelően módosul. 

 

A használat időtartamának módosítására irányuló szerződést Dombóvár Város 

Polgármestere írja alá. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda  

 

 

Dombóvár, 2021. május 28. 

 

 

 

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 28-án hozott – 

 

165/2021. (V. 28.) határozata 

a „Dombóvár Város zöldterület gondozási és kaszálási munkálatai 2021-2024” 

tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
 

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 felhatalmazza a Dombóvári 

Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a „Dombóvár Város zöldterület 

gondozási és kaszálási munkálatai 2021-2024” elnevezésű közbeszerzési eljárás 

megindítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 

alapján. 
 

2. Dombóvár Város Polgármestere felhatalmazza az ügyvezetőt az eljárás 

előkészítésére és lefolytatására.  
 

3. Dombóvár Város Polgármestere jóváhagyja az alábbi személyi összetételű 

bírálóbizottságot az eljárásban való közreműködésre: 

 

Bírálóbizottsági tag neve Kbt. 27. § (3) bekezdés szerinti szakértelem 

Dr. Szabó Péter jogi 

Szabotin Gábor közbeszerzés tárgya szerinti szakmai 

Tóth Zsuzsanna pénzügyi 

Dr. Bakó Zoltán közbeszerzési 

Határidő: 2021. június 15. – az eljárás megindítására 

Felelős: Jegyző 

Végrehajtásért felelős: Jegyző  

  Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 

 

Dombóvár, 2021. május 28. 

 

 

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 28-án hozott – 

 

166/2021. (V. 28.) határozata 

a Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ általánostól eltérő nyitvatartásához 

való hozzájárulásról 

 

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 Kulturális 

Szolgáltató Központ kulturális szakmai feladatot ellátó szervezeti egységei a 

Központ szervezeti és működési szabályzatában foglaltakhoz képest korlátozott 

nyitvatartással működjenek az igazgató rendelkezése szerint mindaddig, amíg az 

intézmény egyes szervezeti egységeinek látogatása jogszabályi feltételhez kötött a 

koronavírus-járvány elleni védekezés következtében. 

 

Határidő: azonnal – az intézmény tájékoztatására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. május 28. 

 

 

 

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 28-án hozott – 

 

167/2021. (V. 28.) határozata 

önerő biztosításáról a TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026 azonosító számú, „A 

Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című 

projekt megvalósításához 

 

1. Dombóvár Város Polgármestere a vészhelyzet 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: 

 

Dombóvár Város Önkormányzata a 2021. évi költségvetésének terhére a TOP-

3.2.1-16-TL1-2019-00026 azonosító számú „A Dombóvári József Attila 

Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt megvalósításához 

átmenetileg 86.600.594 Ft önerőt biztosít. 

 

2. Dombóvár Város Polgármestere megteszi az intézkedéseket az érintettek 

tájékoztatására az önerő módosításával összefüggésben, illetve a projekt 

szempontjából szükséges további kötelezettségvállalásokat és 

nyilatkozattételeket. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. május 28. 

 

 

 

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 28-án hozott – 

 

168/2021. (V. 28.) határozata 

a 2020. év végén Horvátországot sújtó sorozatos földrengések okozta károk 

enyhítésére indított adománygyűjtéshez való hozzájárulásról 

 

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 2020. év végén a 

Horvátországot sújtó sorozatos földrengések okozta károk enyhítésére a Dombóvári 

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat által indított adománygyűjtéshez Dombóvár 

Város Önkormányzata 75.000,- Ft összegű adománnyal járul hozzá. 

 

Az adomány biztosításával összefüggő intézkedéseket Dombóvár Város 

Polgármestere teszi meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. május 28. 

 

 

 

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 28-án hozott – 

 

169/2021. (V. 28.) határozata 

ellátási szerződések megkötéséről a pszichiátriai betegek, illetve a 

szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására a Baptista Tevékeny Szeretet 

Misszióval 

 

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 határozatlan idejű ellátási szerződést köt a 

Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval a Dombóvár területén élő, illetve itt 

tartózkodó pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek nappali ellátásának - 

ellátásonként 50-50 fő férőhelyen történő - biztosítása céljából. 

 

2. Az ellátásokhoz kapcsolódó személyi és tárgyi feltételek biztosítása a Baptista 

Tevékeny Szeretet Misszió feladata az Önkormányzat hozzájárulása nélkül. 

 

3. A Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval megkötésre kerülő ellátási 

szerződéseket Dombóvár Város Polgármestere írja alá. 

 

Határidő: 2021. május 31. – az ellátási szerződések megkötésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. május 28. 

 

 

 

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 28-án hozott – 

 

170/2021. (V. 28.) határozata 

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület beszámolója az idősek otthona 

szolgáltatás ellátásáról  

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

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

hatáskörének gyakorlása során elfogadja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Egyesület beszámolóját az önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján 

biztosított idősek otthona szolgáltatás 2020-ban történő ellátásáról.  

 

 

Dombóvár, 2021. május 28. 

 

 

 

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 28-án hozott – 

 

171/2021. (V. 28.) határozata 

a Dombóvári Rendőrkapitányság vezetőjének 2020. évre szóló 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 Rendőrkapitányság 

vezetőjének beszámolóját a rendőrkapitányság illetékességi területére vonatkozóan 

a 2020. évi közbiztonsági helyzetről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről 

és az azzal kapcsolatos feladatokról, illetve a Dombóvári Rendőrkapitányság 2020. 

évi tevékenységéről. 

 

 

Dombóvár, 2021. május 28. 

 

 

 

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 28-án hozott – 

 

172/2021. (V. 28.) határozata 

az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezetnek a gyermekétkeztetési 

feladatok ellátásáról szóló 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 az Integrált Önkormányzati Szolgáltató 

Szervezetnek a gyermekétkeztetési feladatok ellátásáról szóló 2020. évi 

beszámolóját.  

 

 

Dombóvár, 2021. május 28. 

 

 

 

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 28-án hozott – 

 

173/2021. (V. 28.) határozata 

a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatellátás 2020. évi átfogó értékeléséről 

 

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 gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatellátás 

2020. évi átfogó értékeléséről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Határidő: 2021. június 5. – a beszámoló továbbítására a Tolna Megyei 

Kormányhivatal részére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. május 28. 

 

 

 

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 28-án hozott – 

 

174/2021. (V. 28.) határozata 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok 2020. évi ellátásáról szóló 

beszámolóról 

 
Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

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

hatáskörének gyakorlása során elfogadja a Dél-Kom Nonprofit Kft. beszámolóját a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásáról a 2020. évben. 

 

 

Dombóvár, 2021. május 28. 

 

 

 

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 28-án hozott – 

 

175/2021. (V. 28.) határozata 

a civil szervezetek nyilvántartásából törölt Dombóvári „Kisgimnazistákért” 

Alapítvány megmaradt vagyonának felhasználásáról 

 

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 civil szervezetek 

nyilvántartásából törölt Dombóvári „Kisgimnazistákért” Alapítványnak a kényszer-

végelszámolása után az alapító Dombóvár Város Önkormányzatára átszállt, pénz- 

és tárgyi eszközökből álló vagyonát – a 313/2018. (IX. 27.) Kt. határozatban vállalt 

kötelezettségnek eleget téve – az alapító átadja a Dombóvári Illyés Gyula 

Gimnáziumért Alapítvány részére, amellyel az alapítvány céljának megfelelően a 

Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium működését kell támogatnia. 

 

A vagyon átadásával kapcsolatos jognyilatkozatokat Dombóvár Város 

Polgármestere teszi meg. 

 

Határidő: 2021. június 4. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. május 28. 

 

 

 

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 28-án hozott – 

 

176/2021. (V. 28.) határozata 

a Hamulyák Közalapítvány 2020. évi működéséről szóló tájékoztatóról 

 

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 tudomásul veszi a Hamulyák Közalapítvány 2020. 

évi működéséről szóló tájékoztatót. 

 

 

Dombóvár, 2021. május 28. 

 

 

 

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 28-án hozott – 

 

177/2021. (V. 28.) határozata 

a Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány 2020. évi működéséről szóló 

tájékoztatóról 

 

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 tudomásul veszi a Dombóvári Szociális Lakásalap 

Alapítvány 2020. évi működéséről szóló tájékoztatót. 

 

 

Dombóvár, 2021. május 28. 

 

 

 

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 28-án hozott – 

 

178/2021. (V. 28.) határozata 

a Tinódi Ház Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolójának és 2021. évi üzleti 

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 az alábbiakról rendelkezik: 

 

1. Dombóvár Város Polgármestere a Tinódi Ház Nonprofit Kft. 2020. évi 

egyszerűsített beszámolóját 19.831 eFt eszköz és forrás oldali egyezőséggel, 

2.435 eFt adózott eredménnyel elfogadja. 

2. Dombóvár Város Polgármestere a Tinódi Ház Nonprofit Kft. 2020. évi 

közhasznúsági jelentését elfogadja. 

3. Dombóvár Város Polgármestere a Tinódi Ház Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti 

tervét elfogadja. 

 

 

Dombóvár, 2021. május 28. 

 

 

 

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 28-án hozott – 

 

179/2021. (V. 28.) határozata 

a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolójának és 

2021. évi üzleti 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 az alábbiakról rendelkezik: 

 

1. Dombóvár Város Polgármestere a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 

2020. évi egyszerűsített beszámolóját elfogadja az eszközök és a források 

összegét egyezően 68.179 eFt végösszegben, az adózott eredményt 762 eFt 

összegben. 

2. Dombóvár Város Polgármestere a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 

2020. évi közhasznúsági jelentését elfogadja. 

3. Dombóvár Város Polgármestere a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 

2021. évi üzleti tervét elfogadja. 

 

 

Dombóvár, 2021. május 28. 

 

 

 

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 28-án hozott – 

 

180/2021. (V. 28.) határozata 

a Dombó-Land Térségfejlesztő Kft. 2020. évi beszámolójának és 2021. évi üzleti 

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 az alábbiakról rendelkezik: 

 

1. Dombóvár Város Polgármestere a Dombó-Land Térségfejlesztő Kft. 2020. évi 

mérlegét 27.442 eFt egyező eszköz-forrás oldallal, valamint -18.225 eFt adózott 

eredménnyel elfogadja. 

2. Dombóvár Város Polgármestere a Dombó-Land Térségfejlesztő Kft. 2021. évi 

üzleti tervét elfogadja. 

 

 

Dombóvár, 2021. május 28. 

 

 

 

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 28-án hozott – 

 

181/2021. (V. 28.) határozata 

a Dombóvári Vízmű Kft. székhelyének 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 Pénzügyminisztérium, mint kérelmező által a 

Dombóvári Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság kérelmezett ellen indult 

törvényességi felügyeleti eljárásban a Szekszárdi Törvényszék Cégbíróságának 

2021. március 26. napján hozott végzésére tekintettel – egyetért a Dombóvár Város 

Önkormányzata többségi tulajdonában álló Dombóvári Vízmű Kft. bejegyzett 

székhelyének és telephelyének a 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18. szám alatti 

címre történő módosításával. 

 

A döntést Dombóvár Város Polgármestere a Dombóvári Vízmű Kft. soron következő 

taggyűlésén képviseli. 

 

Határidő: 2021. május 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Dombóvári Vízmű Kft. ügyvezetője 

 

 

Dombóvár, 2021. május 28. 

 

 

 

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 28-án hozott – 

 

182/2021. (V. 28.) határozata 

a Dombóvári Vízmű Kft. 2020. évi beszámolójának 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 Dombóvár Város Önkormányzata többségi 

tulajdonában álló Dombóvári Vízmű Kft. 2020. évre vonatkozó, számviteli törvény 

szerinti egyszerűsített beszámolóját 66.952 eFt eszköz és forrás oldali egyezőséggel, 

2.351 eFt adózott eredménnyel elfogadja. 

 

A döntést Dombóvár Város Polgármestere a Dombóvári Vízmű Kft. soron következő 

taggyűlésén képviseli. 

 

Határidő: 2021. május 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Dombóvári Vízmű Kft. ügyvezetője 

 

 

Dombóvár, 2021. május 28. 

 

 

 

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 28-án hozott – 

 

183/2021. (V. 28.) határozata 

a Dombóvári Szivárvány Óvoda alapító okiratának 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 Dombóvári Szivárvány Óvoda alapító okiratának 

módosítását – amely a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 

gyermekek maximális létszámának meghatározására irányul mindkét feladatellátási 

hely tekintetében –, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratot a melléklet 

szerint elfogadja. 

 

Az alapító okirat módosítását Dombóvár Város Polgármester írja alá, és intézkedik 

a törzskönyvi nyilvántartásba való változás-bejelentés kezdeményezése iránt. 

 

Határidő: 2021. június 30.  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. május 28. 

 

 

 

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 28-án hozott – 

 

184/2021. (V. 28.) határozata 

a Dombóvári Százszorszép Óvoda alapító okiratának módosításáról, valamint a 

hatodik óvodai csoport indításához szükséges személyi és tárgyi feltételekről 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

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

hatáskörének gyakorlása során az alábbiakról rendelkezik: 

 

1. Dombóvár Város Polgármestere a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 

alapító okiratának módosítását – amellyel a felvehető maximális 

gyermeklétszám 150 főre, a nemzetiségi óvodai nevelésében részesíthető 

gyermekek maximális létszáma 50 főre, a többi gyermekkel együtt nevelhető 

sajátos nevelési igényű gyermekek maximális létszáma pedig 12 főre változik –, 

valamint az egységes szerkezetű alapító okiratot a melléklet szerint elfogadja. 

 

Az alapító okirat módosítását Dombóvár Város Polgármester írja alá, és 

intézkedik a törzskönyvi nyilvántartásba való változás-bejelentés iránt. 

 

2. Dombóvár Város Polgármestere az óvodai nevelésnek a 2021/2022. nevelési 

évtől hat óvodai csoportban történő ellátására tekintettel engedélyezi a 

Dombóvári Százszorszép Óvoda létszámának kettő óvodapedagógus, valamint 

egy pedagógiai asszisztens munkakörrel való bővítését 2021. szeptember 1-jétől, 

valamint tárgyi eszközök beszerzését 2 millió Ft keretösszeggel, amely magában 

foglalja az óvodaépületen belüli internetes elérhetőség fejlesztését. A hat óvodai 

csoportból kettőben német nemzetiségi óvodai nevelést folytathat az intézmény. 

 

3. Dombóvár Város Önkormányzata a létszámbővítéshez és az eszközbeszerzéshez 

szükséges fedezetet az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosítja az 

intézmény kiadási előirányzataiban. 

 

  



Határidő: 2021. június 30.  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. május 28. 

 

 

 

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 28-án hozott – 

 

185/2021. (V. 28.) határozata 

a 2021. évi városi rendezvénynaptárról 

 

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 2021. évi városi rendezvénynaptárt a 

melléklet szerint elfogadja. 

2. Dombóvár Város Önkormányzata a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

szóló 3/2019. (I. 31.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint nyújt 

segítséget a városi rendezvénynaptárban szereplő programok, rendezvények 

szervezéséhez és lebonyolításához a szervezők számára. 

 

Határidő: azonnal – a városi rendezvénynaptár közzétételére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. május 28. 

 

 

 

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 28-án hozott – 

 

186/2021. (V. 28.) határozata 

a Szent István téri dombóvári 1061/13 hrsz.-ú ingatlan 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 támogatja a Dombóvár Város Önkormányzata 

tulajdonában lévő dombóvári 1061/13 hrsz.-ú, kivett közterület megnevezésű 

ingatlan telekalakítását az előterjesztés melléklete szerint, majd a kijelölt rész 

értékesítését a szomszédos 1061/12 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosának az alábbi 

feltételekkel:  

 

a) a vételár 4.100,-Ft/m2 (melyet áfa nem terhel); 

b) a telekalakítási eljárás keretében rendezni kell a megvásárolandó 

telekrészen húzódó közművezetékek vezetékjogát; 

c) a megvásárolandó terület délnyugati részén található közvilágítási oszlop 

nem kerül áthelyezésre; 

d) a telekalakítási eljárás megindításának feltétele a távhővezetékkel 

kapcsolatos szolgáltatói döntés meghozatala, és a döntés szerinti, 

esetlegesen a vevőt terhelő előírások teljesítése; 

e) a vevő feladata a városi főépítésszel való kapcsolattartás a környezeti terv 

megvalósítása során; 

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

adásvétellel és a szerződéskötéssel kapcsolatos költségeket, azaz a 

szerződéskötési, az értékbecslési, valamint az ingatlan-nyilvántartási 

eljárási díjat.  

 

2.  Dombóvár Város Polgármestere a dombóvári 1061/13 hrsz.-ú közterület 

megnevezésű ingatlan forgalomképtelenségét az önkormányzat vagyonáról és a 

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

ezirányú módosításával az értékesítés lezárásáig feloldja az ingatlan egy 

részének értékesíthetősége érdekében.  

 



Dombóvár Város Polgármestere jóváhagyja a telekalakítással kapcsolatos 

nyilatkozatokat, az adásvételi szerződés tartalmát és aláírja az adásvételi 

szerződést. 

 

Határidő: 2021. június 20. – a telekalakítási eljárás megindítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. május 28. 

 

 

 

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 28-án hozott – 

 

187/2021. (V. 28.) határozata 

a Lucza hegyi u. 2/B. szám alatti önkormányzati bérlakás 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 támogatja a Dombóvár, Lucza hegyi u. 2/B. szám alatti 

dombóvári 291/14 hrsz.-ú kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű 

ingatlan értékesítését a lakás kiürítése után az önkormányzat vagyonáról és a 

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

foglaltak szerinti árveréssel egybekötött nyilvános pályáztatás útján az alábbi 

feltételekkel: 

a) az induló nettó licitár 2.800.000,- Ft, melyet áfa nem terhel,  

b) az önkormányzat nevén lévő, a teljes Lucza hegyi utca vízfogyasztását mérő 

főmérő óra átírásra kerül a vevő nevére, 

c) a nyertes pályázónak meg kell téríteni az önkormányzat részére a vételáron 

felül az értékbecslés, az energetikai tanúsítvány, a szerződéskötés és az 

ingatlan-nyilvántartási díjat is. 

 

Dombóvár Város Polgármestere jóváhagyja a végrehajtáshoz szükséges 

intézkedéseket, illetve az adásvételi szerződés tartalmát, valamint aláírja az 

adásvételi szerződést. 

 

Határidő: 2021. július 31. – a lakás kiürítésére és a pályázat kiírására  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda  

 

 

Dombóvár, 2021. május 28. 

 

 

 

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 28-án hozott – 

 

188/2021. (V. 28.) határozata 

a Park u. 2. szám alatti lakás 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 az alábbi döntést hozza: 

 

Dombóvár Város Polgármestere támogatja a Dombóvár, Park u. 2. 1. szám alatti 

dombóvári 2903/1/2 hrsz.-ú lakás megnevezésű ingatlan megvásárlását az alábbi 

feltételekkel: 

a) a vételár 10.000.000,- Ft, melyet áfa nem terhel,  

b) az önkormányzat vállalja az ingatlanvásárlással kapcsolatos költségek (azaz 

az értékbecslés, és az ingatlan-nyilvántartási díj) megfizetését. A 

szerződéskötés előkészítésére az önkormányzat jogtanácsosa által kerül sor. 

Az energetikai tanúsítvány elkészítése az eladók feladata. 

 

Dombóvár Város Polgármestere jóváhagyja a végrehajtáshoz szükséges 

intézkedéseket, az adásvételi szerződés tartalmát és aláírja az adásvételi szerződést. 

 

Határidő: 2021. július 31. – a szerződéskötésre 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda  

 

 

Dombóvár, 2021. május 28. 

 

 

 

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 28-án hozott – 

 

189/2021. (V. 28.) határozata 

új térkőburkolatú járda építéséről az Erzsébet utcában 

 

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 megbízza a Dombóvári Városgazdálkodási 

Nonprofit Kft.-t a Dombóvár, Erzsébet utca 24. házszámtól a Rákóczi utcáig új, 

térkőburkolatú járda készítésével az általa gyártott térkő felhasználásával, 825 m 

hosszon, 1,2 m szélességben, a gépkocsibejáróknál erősített kivitelben, a földárok 

tisztításával, továbbá az út mindkét oldalán a padka rendezésével, összesen 2280 m 

hosszon a padka nyesésével, 0,5 m széles nemesített padka építésével.  

 

Az önkormányzat a munkák elvégzésének fedezetéül 26.000.000.- Ft keretösszeget 

biztosít a 2021. évi költségvetése terhére. 

 

Határidő: 2021. június 15. – a szerződéskötésre 

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

   

 

Dombóvár, 2021. május 28. 

 

 

 

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 28-án hozott – 

 

190/2021. (V. 28.) határozata 

a befejezetlen újdombóvári utcanyitásokhoz kapcsolódó tervezési feladatokról 

 

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 újdombóvári városrészben található Péczely 

László utca, Kodály Zoltán utca és Fáy András utca beépítésének folytatása 

érdekében az önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére elrendeli beszerzési 

eljárások megindítását az alábbi tervezési feladatok elvégzésére: 

1. geodéziai munkák legfeljebb 12.606.000,- Ft + áfa keretösszeggel; 

2. víziközmű (víz, szennyvíz) tervezési feladatok legfeljebb 5.700.000,- Ft + áfa 

keretösszeggel; 

3. közlekedési építmények és csapadékvíz elvezetés tervezése legfeljebb 

1.680.000,- Ft + áfa keretösszeggel. 
 

Az eljárások megindításával kapcsolatos intézkedéseket és jognyilatkozatokat 

Dombóvár Város Polgármestere teszi meg, illetve azok eredménye alapján javasolja 

a további döntések meghozatalát annak érdekében, hogy az érintett utcák 

beépítésének infrastrukturális feltételei biztosítottak legyenek. 

 

Határidő: 2021. június 30. – a beszerzési eljárások megindítására  

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. május 28. 

 

 

 

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 28-án hozott – 

 

191/2021. (V. 28.) határozata 

az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet igazgatói beosztásának 2021. 

június 1-jétől történő betöltéséről  

 

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 – 

a lefolytatott pályázat alapján – 2021. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig 

terjedő időszakra Kovács Zitát, az intézmény közalkalmazottját bízza meg. 

 

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 9 fizetési 

fokozata szerint kerül megállapításra (a magasabb vezetői megbízás 

betöltése kezdetén havi 159.515,- Ft), amely kiegészítésre kerül a garantált 

bérminimum összegére. 

 

− Dombóvár Város Polgármestere az igazgató számára 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 szerint 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 

magasabb vezetői megbízás betöltése kezdetén havi 100.000,- Ft). 

 



− Az igazgató az illetményén felül költségtérítésre is jogosult, melynek 

átalányösszege havi 50.000,- Ft a jogszabály 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 

kezdeményezése iránt. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. május 28. 

 

 

 

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 28-án hozott – 

 

192/2021. (V. 28.) határozata 

a helyi védelem alatt álló építészeti örökség felújítását szolgáló, vissza nem 

térítendő önkormányzati támogatásra benyújtott 2021. évi igényekről 

 

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 támogatásra - a 108/2021. (III. 31.) 

határozattal jóváhagyott 2021. évi felhívásra - benyújtott pályázatok alapján az 

alábbi védett ingatlanok felújítását támogatja a következők szerint: 

 

A védettséggel 

érintett dombóvári 

ingatlan címe és 

helyrajzi száma 

(Dombóvár) 

A védettség jellege 
A támogatás 

összege 

A támogatott 

munkálatok 

Bezerédj utca 2/C., 

hrsz.:1297/6 

 

Helyi egyedi 

védelem (HV)  

(Dombóvár város 

helyi védett 

elemeinek 

értékvizsgálata 

2018, 21. sorszám) 

441.100,- Ft 

 

Az utcafronti 

nyílászárók - 4 ablak 

és egy ajtó - cseréje 

korszerű, a nyílászáró 

szerkezet eredeti 

osztást megőrző 

műanyag 2 réteg 

üvegezésű 

térelhatároló 

szerkezetekre. 

Ady Endre utca 

28.,  

hrsz.:729 

 

Helyi egyedi 

védelem (HV) 

(Dombóvár város 

helyi védett 

elemeinek 

értékvizsgálata 

2018, 29. sorszám) 

300.000,- Ft 

 

Az utcafronti, 

valamint a belső 

udvaron meglévő 

nyílászárók, valamint 

belső helyiségek 

felületkezelése. 



 

A támogatás nyújtásának feltételeiről szóló támogatási szerződéseket Dombóvár 

Város Polgármestere írja alá. 

 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. május 28. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

Bezerédj utca 2/A.,  

 hrsz.:1295 

Helyi egyedi 

védelem (HV)  

(Dombóvár város 

helyi védett 

elemeinek 

értékvizsgálata 

2018, 20. sorszám) 

500.000,- Ft 

 

A meglévő óvoda 

rendeltetésű épület 

északi tájolású, 

középső 

épületszárnyát lezáró 

oromfalának 

helyreállítási és 

felújítási munkája. 

Petőfi utca 13., 

 hrsz.:702/1, 702/2  

 

Helyi egyedi 

védelem (HV)  

(Dombóvár város 

helyi védett 

elemeinek 

értékvizsgálata 

2018, 47. sorszám) 

500.000,- Ft 

 

Az épület 

tetőszerkezetének, 

valamint héjalásának 

felújítása. 

 



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 28-án hozott – 

 

193/2021. (V. 28.) határozata 

a 2021. évi kátyúzási munkák elvégzésére 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 város helyi közútjainak 2021. évi 

kátyúzási munkái” elnevezéssel 2021. május 4. napján indult közbeszerzésen kívüli 

beszerzési eljárásában az alábbi döntést hozza: 

 

Dombóvár Város Polgármestere az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényesnek 

nyilvánítja: 

 

InfinitumBau Kft. 

8152 Kőszárhegy, Fő u. 116. 

KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft. 

7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 28. 

Swietelsky Magyarország Kft. 

1016 Budapest, Mészáros u. 13. 

 

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. 

 

Dombóvár Város Polgármestere az eljárás eredményét az érvényes ajánlatok 

figyelembevételével – az ajánlattételi felhívás 4. pontjában szereplő legalacsonyabb 

ár értékelési szempontja szerinti értékeléssel – az alábbiak szerint hirdeti ki: 

 
 1. helyezett 2. helyezett 
Ajánlattevő Swietelsky Magyarország Kft. 

1016 Budapest, Mészáros u. 13. 

InfinitumBau Kft. 

8152 Kőszárhegy, Fő u. 116. 
Pontszám - - 
Ajánlati ár (Ft/m2, nettó) 13 195 13 850 

https://www.google.hu/maps/place/1141+Budapest+Szugl%C3%B3+utca+82.+
https://www.google.hu/maps/place/1141+Budapest+Szugl%C3%B3+utca+82.+


Amennyiben a nyertes a szerződéskötéstől visszalép, az ajánlattételi felhívás 11.11. 

pontja alapján a második helyezett ajánlattevővel megköthető a szerződés a 

megjelölt ajánlati áron. 

 

Határidő: azonnal - az eredményről való tájékoztatás tekintetében 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

 

Dombóvár, 2021. május 28. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

 


