
Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. augusztus 5-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

228/2021. (VIII. 5.) Kt. határozata 

a Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje ellátási területének 

kibővítéséről 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2021. február 8-án 

kihirdetett veszélyhelyzetben a feladat- és hatáskörét a 307/2021. (VI. 5.) Korm. 

rendelet alapján gyakorolva – a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 

alapító okiratának módosítását – amely arra irányul, hogy a Dombóvári 

Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéjének ellátási területe szabad kapacitás 

esetén a Dombóvári Járás többi településére is kiterjed –, valamint az egységes 

szerkezetű alapító okiratot a melléklet szerint elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat 

módosítását aláírja, és intézkedjen a törzskönyvi nyilvántartásba való változás-

bejelentés iránt. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Dombóvári Százszorszép 

Óvoda Tündérkert Bölcsődéjének szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatai 

módosítására irányuló eljárás kezdeményezésére. 

3. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Dombóvári Százszorszép Óvoda 

Tündérkert Bölcsődéje indokolt esetben a Dombóvári Járáson kívüli lakóhellyel 

rendelkező gyermekek ellátását is biztosítsa a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (5a) bekezdésében 

foglaltak szerint. 

4. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Dombóvári Százszorszép Óvoda és 

Bölcsőde intézményben az egyik bölcsődei dajka óvodai dajka munkakörben 

legyen tovább foglalkoztatva az óvodai nevelésnek a 2021/2022. nevelési évtől hat 

óvodai csoportban történő ellátására tekintettel. 

 

Határidő: 2021. augusztus 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. augusztus 5. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. augusztus 5-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

229/2021. (VIII. 5.) Kt. határozata 

Dombóvár város településszerkezeti tervének módosításáról a teljes eljárásban 

egyeztetett 2020. évi módosítási kezdeményezésekkel összefüggésben 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2021. február 8-án 

kihirdetett veszélyhelyzetben a feladat- és hatáskörét a 307/2021. (VI. 5.) Korm. 

rendelet alapján gyakorolva – a Dombóvár településrendezési eszközeinek teljes 

eljárásban egyeztetett, 2020. évi módosítási kezdeményezései alapján 

Dombóvár város 7/2004. (II. 9.) Kt. határozattal jóváhagyott településszerkezeti 

tervének tervlapját a jelen határozat 1. mellékletében megjelölt tömbökre 

vonatkozóan a mellékletben foglaltak szerint módosítja. A településszerkezeti 

terv módosítása a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról 

szóló 2/2006. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2021. augusztus 5-én elfogadott 

módosításával egyidejűleg lép hatályba. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a módosítás és 

a módosított településszerkezeti terv nyilvánosságáról, közzétételéről és az 

érintett szervezetek részére történő megküldéséről a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendeletben foglaltak szerint. 

 

Határidő: 2021. augusztus 19. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. augusztus 5. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. augusztus 5-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

230/2021. (VIII. 5.) Kt. határozata 

Dombóvár város településrendezési eszközeinek a 2021. évben kezdeményezett, 

állami főépítészi és a tárgyalásos eljárásban egyeztetett módosításához 

kapcsolódóan a véleményezési szakasz lezárásáról 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2021. február 8-án 

kihirdetett veszélyhelyzetben a feladat- és hatáskörét a 307/2021. (VI. 5.) Korm. 

rendelet alapján gyakorolva – elfogadja a városi főépítész beszámolóját 

Dombóvár város településrendezési eszközeinek a 2021. évben kezdeményezett, 

állami főépítészi és tárgyalásos eljárásban egyeztetett módosításai partnerségi 

véleményezési szakaszának lezárásáról. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a környezetért felelős 

államigazgatási szervekkel lefolytatandó környezeti értékelés kapcsán beérkező 

vélemények tárgyában a környezeti vizsgálat szükségességéről szóló döntés 

meghozatalára a városi főépítész állásfoglalása alapján. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a végső szakmai véleményezési 

szakaszban az állami főépítészi záró szakmai vélemény kiadásához szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2021. augusztus 19.  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. augusztus 5. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. augusztus 5-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

231/2021. (VIII. 5.) Kt. határozata 

a DRV Zrt.-vel kötött, a közcélú szennyvízelvezető rendszer és szennyvíztisztító 

telep működtetésére vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2021. február 8-án 

kihirdetett veszélyhelyzetben a feladat- és hatáskörét a 307/2021. (VI. 5.) Korm. 

rendelet alapján gyakorolva – egyetért az Önkormányzat és a DRV Zrt. között 

megkötött, a közcélú szennyvízelvezető rendszer és szennyvíztisztító telep 

működtetésére vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés Döbrököz község belépése 

miatti módosításával. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosításához, 

illetve a módosított szerződés illetékes szerveknek történő benyújtásához szükséges 

intézkedések és jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2021. augusztus 15. – a módosított szerződés aláírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. augusztus 5. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. augusztus 5-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

232/2021. (VIII. 5.) Kt. határozata 

az önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2021. február 8-án 

kihirdetett veszélyhelyzetben a feladat- és hatáskörét a 307/2021. (VI. 5.) Korm. 

rendelet alapján gyakorolva – az önkormányzat 2021. évi módosított közbeszerzési 

tervét a melléklet szerint elfogadja és felkéri a polgármestert, hogy a jogszabályok 

szerinti közzétételéről gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal – a módosított közbeszerzési terv közzétételére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

 

Dombóvár, 2021. augusztus 5. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. augusztus 5-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

233/2021. (VIII. 5.) Kt. határozata 

egyes dombóvári utcaszakaszokat érintően a csapadékvíz-elvezető rendszer 

rekonstrukciójának tervezésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2021. február 8-án 

kihirdetett veszélyhelyzetben a feladat- és hatáskörét a 307/2021. (VI. 5.) Korm. 

rendelet alapján gyakorolva – döntést hoz a „Dombóvár Fő utca I. ütem – 

nyugati utcarész, Fő utca II. ütem – keleti utcarész és Ady Endre utca 

csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciójának tervezési munkái a TOP-

2.1.3-16-TL1 pályázat keretében” közbeszerzési eljárásának megindításáról a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárás előkészítésére és 

megindítására. 

 

2. A Képviselő-testület jóváhagyja az alábbi személyi összetételű bírálóbizottságot 

az eljárásban való közreműködésre: 

 

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

szakértelem 

Dr. Szabó Péter jogi 

Ábrahám Mónika 
közbeszerzés tárgya szerinti 

szakmai 

Győrfiné Hahner Timea pénzügyi 

a kiválasztásra kerülő felelős 

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
közbeszerzési 

 

Határidő: 2021. augusztus 31. – az eljárás megindítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

 

Dombóvár, 2021. augusztus 5. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. augusztus 5-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

234/2021. (VIII. 5.) Kt. határozat 

pályázat benyújtásáról zárkerti besorolású földterületek infrastrukturális 

fejlesztése céljából 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2021. február 8-án 

kihirdetett veszélyhelyzetben a feladat- és hatáskörét a 307/2021. (VI. 5.) Korm. 

rendelet alapján gyakorolva – támogatási kérelmet nyújt be az 

Agrárminisztérium ZP-1-2021 kódszámú, „A zártkerti besorolású földrészletek 

mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító 

fejlesztések támogatása” című felhívására az alábbiak megvalósítása érdekében 

a Dombóvár szőlőhegyi városrészében: 

 

− az Oportó dűlő, a Kápolna utca és a Szent Anna dűlő felújítása, 

 

− a 7298/2 hrsz.-ú zártkert vadkár ellen történő körbekerítése. 

 

Az igényelt támogatás mértéke legfeljebb 25 millió Ft. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával, 

illetve pozitív döntés esetén a támogatói okirat kiállításával, valamint a 

támogatás felhasználásával kapcsolatos intézkedések és jognyilatkozatok 

megtételére. 

 

Határidő: 2021. augusztus 9. – a pályázat benyújtására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. augusztus 5. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

 


