
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. június 11-én hozott – 

 

196/2021. (VI. 11.) határozata 

a képviselő-testület 2021. évi munkatervének 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 képviselő-testületnek a veszélyhelyzetben 

képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 137/2020. (XII. 18.) határozattal 

elfogadott 2021. évi munkatervét módosítja, miszerint júniusban, szeptemberben, 

októberben és novemberben a képviselő-testület a rendes üléseit az adott hónap 

utolsó munkanapján tartja. 

 

Határidő: 2021. június 15. – a módosított munkaterv honlapon történő közzétételére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. június 11. 

 

 

 

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. június 11-én hozott – 

 

197/2021. (VI. 11.) határozata 

a Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ 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 Kulturális Szolgáltató Központ alapító 

okiratának módosítását – amely a közművelődési feladatellátás keretében ellátott 

közművelődési alapszolgáltatások körének pontosítására, illetve vállalkozási 

tevékenység lehetőségének biztosítására irányul –, valamint az egységes szerkezetű 

alapító okiratot a melléklet szerint elfogadja. 

 

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

a törzskönyvi nyilvántartásba való változás-bejelentés iránt. 

 

Határidő: 2021. június 30.  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. június 11. 

 

 

 

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. június 11-én hozott – 

 

198/2021. (VI. 11.) határozata 

a WiFi4EU utalvány felhasználásával összefüggő intézkedésekről 

 

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 184/2019. (V. 30.) Kt. határozatot 

visszavonja. 

 

2. Dombóvár Város Polgármestere a WiFI4EU programra benyújtott pályázat 

keretében, a programban kapott utalvány terhére az alábbi helyszíneket jelöli ki 

ingyenes és nyilvános vezeték nélküli internet hozzáférési pontok (WiFI4EU 

hotspotok) kialakítására: 

 

a) A Hunyadi téren található víztorony (kültéri). 

b) A Tolna Megyei SZC Apáczai Csere János Technikum és Kollégium előtti 

edzőpark az Arany János téren (kültéri). 

c) A Városháza mellett a Dombóvár Helytörténeti Gyűjtemény előtti tér 

(kültéri). 

d) A Hunyadi téri buszállomásnak a várokozásra használt területe (kültéri). 

e) A Szigeterdei közpark játszótere, illetve sportparkja (kültéri). 

f) A Tinódi Ház (Hunyadi tér 25.), valamint az előtte lévő közterület (4 beltéri 

és 1 kültéri). 

g) A védőnői tanácsadók/gyermekorvosi rendelők váróhelyiségei a Pannónia 

út 5., a III. utca 35., a Hóvirág utca 1., valamint a Szabadság utca 2. alatti 

egészségügyi célú ingatlanokban (összesen 4 beltéri). 

 

3. Dombóvár Város Önkormányzata a WiFI4EU programból megvalósult 

hozzáférési pontok működtetéséhez kapcsolódó üzemeltetési kötelezettségeket 

vállalja, az üzemeltetési kiadásokra a 2021. évi költségvetésében 400.000,- Ft 

összegű keretet biztosít. 

 



4. A hozzáférési pontok kialakításával és üzemeltetésével összefüggő beszerzési 

eljárás lefolytatásával, illetve a hozzáférési pontok működtetésével összefüggő 

kötelezettségvállalásokat és jognyilatkozatokat Dombóvár Város Polgármestere 

teszi meg. 

 

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

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. június 11. 

 

 

 

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. június 11-én hozott – 

 

199/2021. (VI. 11.) határozata 

az Országos Roma Rendezvényszervező Egyesülettel történő együttműködésről 

 

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 Dombóváron és környékén élő roma 

nemzetiségűekkel kapcsolatos célkitűzéseik összehangolása, illetve közös 

megvalósítása érdekében együttműködik az Országos Roma 

Rendezvényszervező Egyesülettel, az együttműködés részletei megállapodásban 

kerülnek rögzítésre. 

 

2. Az együttműködési megállapodást Dombóvár Város Polgármestere írja alá. 

 

Határidő: 2021. július 1. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. június 11. 

 

 

 

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. június 11-én hozott – 

 

200/2021. (VI. 11.) határozata 

többletfedezet biztosításáról a Dombóvári Szivárvány Óvodát érintő 

munkálatokhoz 

 

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 „Dombóvár, Zrínyi 

Óvoda térkövezése, homlokzat javítása” elnevezésű közbeszerzésen kívüli beszerzési 

eljárásának eredményessé nyilvánításához szükséges 2.291.108,- Ft többletfedezetet 

az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosítja a beruházás megvalósítása 

érdekében. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. június 11. 

 

 

 

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. június 11-én hozott – 

 

201/2021. (VI. 11.) határozata 

Dombóvár Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének 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 az Önkormányzat 2021. évi módosított 

Közbeszerzési Tervét a melléklet szerint elfogadja és intézkedik a jogszabályok 

szerinti közzétételéről. 

 

 

Dombóvár, 2021. június 11. 

 

 

 

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. június 11-én hozott – 

 

202/2021. (VI. 11.) határozata 

az „Útburkolat felújítása a Horvay János utcának az Őrház utca és IX. utca 

közötti szakaszán, a Kórház utcának a Fő utcától az új kórházi parkolóig tartó 

szakaszán és a Széchenyi utca teljes hosszán” elnevezésű közbeszerzési eljárás 

megindításáról 

 

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 döntés hozza: 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzata közbeszerzési eljárást indít „Útburkolat 

felújítása a Horvay János utcának az Őrház utca és IX. utca közötti szakaszán, a 

Kórház utcának a Fő utcától az új kórházi parkolóig tartó szakaszán és a 

Széchenyi utca teljes hosszán” elnevezéssel. 

 

2. Dombóvár Város Polgármestere jóváhagyja az alábbi személyi összetételű 

bírálóbizottságot az eljárásban való közreműködésre: 

 

A bírálóbizottsági tag neve A közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény 27. § (3) bekezdés szerinti 

szakértelem 

dr. Szabó Péter jogi 

Ábrahám Mónika közbeszerzés tárgya szerinti szakmai 

Győrfiné Hahner Timea pénzügyi 

dr. Puskásné dr. Szeghy Petra közbeszerzési 

 

Határidő: 2021. július 30. – az eljárás megindítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

Dombóvár, 2021. június 11. 

 

 

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. június 11-én hozott – 

 

203/2021. (VI. 11.) határozata 

a Bölcsődei fejlesztési program című felhívásra pályázat benyújtásáról szóló 

148/2021. (V. 14.) határozatot 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 vészhelyzetben képviselő-testületi hatáskört 

gyakorolva hozott 148/2021. (V. 14.) határozata 2. és 3. pontját az alábbiak szerint 

módosítja, illetve az 5. ponttal egészíti ki: 

 

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

pályázat elnyeréséhez szükséges 11,92%-os önerő biztosítását, melynek összege: 

13 285 686,- Ft 

 

„3. Dombóvár Város Önkormányzata a Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert 

Bölcsődéjének felújítását a meglévő bölcsődeépület átalakításával kívánja 

megvalósítani az alábbi időbeni és pénzügyi ütemezés szerint: 

 

I. A kiviteli tervek elkészítése: 2021. augusztus 1. – 2021. szeptember 30., a 

felhasználni tervezett összeg: 1.000.000 Ft, 

 

II. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés és beszerzések lefolytatása: 2021. 

szeptember 30. – 2021. december 31., a felhasználni tervezett összeg: 

1.000.000 Ft, 

 

III. Kivitelezés: 2022. január 1. – 2022. március 30., a felhasználni tervezett 

összeg összesen: 74.291.700 Ft (műszaki ellenőr: 1.000.000 Ft, kivitelezés: 

73.291.700 Ft) 

 

IV. Eszközbeszerzés (a kivitelezéssel párhuzamosan): 2022. január 1. – 2022. 

február 28., a felhasználni tervezett összeg: 32.696.443 Ft 

 

V. Projektzárás: 2022. március 30.” 

 

„5. Dombóvár Város Önkormányzata vállalja, hogy az előre nem látható okokból, 

illetve áremelkedés miatti költségemelkedés esetén is megvalósítja a beruházást.” 



Határidő: 2021. június 11. – a hiánypótlás benyújtására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. június 11. 

 

 

 

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. június 11-én hozott – 

 

204/2021. (VI. 11.) határozata 

önkormányzati vagyon használatba, illetve tulajdonba adásáról 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 Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi 

döntést hozza:  

 

1. Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 147/2021. (V. 14.) határozatot visszavonja. 

 

2. 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. 

 

3. 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 feladatok 

ellátása, szakképző intézmény fenntartása és működtetése érdekében ingyenesen 

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány használatába adja a 

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

ingatlant azzal, hogy az Alapítvány vagyonhasználata nem terjed ki a Buzánszky 

Jenő Sportkomplexum műfüves pályájára és kültéri öltöző épületére, valamint a 

tálalókonyhához tartozó helyiségekre.  

 

4. Dombóvár Város Önkormányzata a 2. pont szerinti ingatlannal szomszédos, 

Dombóvár, Bezerédj u. 53. szám alatti, dombóvári 974 helyrajzi számú ingatlant 

a Tolna Megyei Szakképzési Centrumot megillető vagyonkezelői jog megszűnése 

esetén parkolóként működteti, és biztosítja, hogy azt a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány által fenntartott szakképző intézmény is 

térítésmentesen igénybe vegye parkolási célokra. 

 



5. 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 3. pont szerinti fenntartói 

tevékenységhez kapcsolódóan, a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 

szerinti szakképzési, illetve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

szerinti köznevelési feladatok ellátásának elősegítése érdekében 2021. 

szeptember 1-jétől ingyenesen átruházza a közhasznú szervezetnek minősülő 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítványra. 

 

6. A 3-5. pontok végrehajtásához szükséges egyeztetéseket, szerződéses és egyéb 

jognyilatkozatokat Dombóvár Város Polgármestere folytatja le, illetve teszi 

meg. 

 

Határidő: 2021. június 30.  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. június 11. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 


