
Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. április 29-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

87/2022. (IV. 29.) Kt. határozat 

a Dombóvári Rendőrkapitányság vezetőjének 2021. évre szóló beszámolójáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvári 

Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolóját a rendőrkapitányság illetékességi 

területére vonatkozóan a 2021. évi közbiztonsági helyzetről, a közbiztonság 

érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, illetve a 

Dombóvári Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről. 

 

 

Dombóvár, 2022. április 29. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. április 29-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

88/2022. (IV. 29.) Kt. határozat 

a Dombóvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzvédelmi beszámolójáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvári 

Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolóját a Dombóvárra is kiterjedő 

működési területének 2021. évi tűzvédelmi helyzetéről, valamint a tűzvédelem 

érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. 

 

 

Dombóvár, 2022. április 29. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. április 29-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

89/2022. (IV. 29.) Kt. határozat 

az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet feladatainak más szervezeti 

formában történő ellátásáról, a költségvetési szerv jogutód nélküli 

megszüntetéséről 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált 

Önkormányzati Szolgáltató Szervezet által ellátott közfeladatokat 2022. július 1-

jével más szervezeti formában, a következők szerint biztosítja: 

 

a. az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezethez rendelt és gazdasági 

szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, illetve önkormányzati 

társulások tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 

feladatokat a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal látja el, 

b. az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) 

bekezdés d) pontja szerinti védőnői ellátást közvetlenül Dombóvár Város 

Önkormányzata biztosítja költségvetési szerv közreműködése nélkül, azzal, 

hogy a védőnői szolgálattal összefüggő személyi és dologi kiadások 

közvetlenül Dombóvár Város Önkormányzatához kapcsolódnak, az 

egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló védőnők a Dombóvár Város 

Önkormányzatánál foglalkoztattak közé tartoznak, 

c. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 21. §-a szerinti intézményi és szünidei gyermekétkeztetési 

feladatokat közvetlenül Dombóvár Város Önkormányzata biztosítja, az 

étkezési díjjal és az adagszámok jelentésével kapcsolatos ügyintézést a 

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, 

d. a Dombóvár, Zrínyi utca 10. és a Dombóvár, Bezerédj utca 33. alatti óvodai 

tálalókonyhák működtetését a Dombóvári Szivárvány Óvoda, a Dombóvár, 

III. utca 34. alatti óvodai tálalókonyha, illetve a Dombóvár, Kórház utca 

35. alatti bölcsődei tálalókonyha működtetését a Dombóvári Százszorszép 

Óvoda és Bölcsőde látja el, a konyhai dolgozókat az óvodák foglalkoztatják 

közalkalmazotti jogviszonyban. 

 

2. A Képviselő-testület az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 

költségvetési szervet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. §-

ának (1) bekezdése alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 14. §-ában foglaltak szerinti 

mellékelt megszüntető okirattal 2022. július 1-jével jogutód nélkül megszünteti, 



a költségvetési szerv utolsó működési napja 2022. június 30. A Képviselő-testület 

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésben foglaltakról az 1. pontban és a 

megszüntető okiratban foglaltak szerint gondoskodik.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megszüntető okirat 

aláírására és a Magyar Államkincstárhoz történő beküldésére, illetve a 

törzskönyvi nyilvántartásból való törlés kezdeményezésére, továbbá a 

megszüntetéshez kapcsolódó további intézkedések és jognyilatkozatok 

megtételére.  

 

3. A Képviselő-testület elrendeli, hogy az Integrált Önkormányzati Szolgáltató 

Szervezet, a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal, a Dombóvári Szivárvány 

Óvoda, illetve a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde vezetője 

egyeztessen az érintett dolgozókkal a 2022. július 1-jétől átveendő közfeladat 

ellátásával összefüggésben a további foglalkoztatásukról. A további 

foglalkoztatás érdekében a Képviselő-testület az érintett költségvetési szervek 

számára biztosítja a szükséges létszámot a közfeladat megfelelő ellátása 

érdekében. 

 

4. A Képviselő-testület elrendeli, hogy az Integrált Önkormányzati Szolgáltató 

Szervezet személyi állományához tartozó védőnők 2022. július 1-jétől a 

Dombóvár Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak közé tartozzanak az 

egészségügyi szolgálati jogviszonyuk folyamatossága mellett.  

 

5. A Képviselő-testület az 1. pont szerint közfeladatot átvevő szervezet számára 

biztosítja a feladatellátáshoz kapcsolódóan az Integrált Önkormányzati 

Szolgáltató Szervezetnél nyilvántartott és általa használt ingó vagyonelemek 

használatát, a vagyontárgyakat az érintett átvevő szervezet veszi 

nyilvántartásba. 

 

6. A Képviselő-testület kezdeményezi, hogy az Integrált Önkormányzati Szolgáltató 

Szervezet vezetőjének, Kovács Zitának az intézménnyel fennálló közalkalmazotti 

jogviszonya a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő 

áthelyezéssel 2022. június 30. napjával bezárólag megszüntetésre kerüljön. A 

kezdeményezés elfogadása esetén a Képviselő-testület hozzájárul az 

intézménnyel fennálló közalkalmazotti jogviszonya megszüntetéséhez. A 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges munkajogi 

dokumentumok aláírására és intézkedések megtételére. 

 

7. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1. pont szerinti feladatok 

átvételével összefüggő további szükséges döntési javaslatok előterjesztésére. 

 

 

 

 



 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 

 

 

Dombóvár, 2022. április 29. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. április 29-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

90/2022. (IV. 29.) Kt. határozat 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről szóló beszámolóról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. elfogadja a polgármester beszámolóját a lejárt végrehajtási határidejű 

265/2021. (IX. 30.), 335/2021. (XII. 17.), 26/2022. (II. 14.), 27/2022. (II. 14.), 

28/2022. (II. 14.), 29/2022. (II. 14.), 31/2022. (II. 14.), 32/2022. (II. 14.), 

33/2022. (II. 14.), 35/2022. (II. 14.), 46/2022. (III. 7.), 47/2022. (III. 7.), 

48/2022. (III. 7.), 49/2022. (III. 7.), 50/2022. (III. 7.), 52/2022. (III. 7.), 54/2022. 

(III. 7.), 60/2022. (III. 7.),74/2022. (IV. 8.), 75/2022. (IV. 8.), 76/2022. (IV. 8.) 

Kt. határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben 2022 

márciusában hozott döntésekről, illetve 

 

2. a 18/2022. (II. 14.) Kt. határozat végrehajtási határidejét 2022. május 15-ig, a 

48/2020. (II. 28.) Kt. határozat végrehajtási határidejét 2022. június 30-ig 

meghosszabbítja, 

 

3. a 230/2019. (VI. 27.) és a 245/2021. (IX. 30.) Kt. határozatot visszavonja. 

 

 

Dombóvár, 2022. április 29. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. április 29-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

91/2022. (IV. 29.) Kt. határozat 

a Dombóvár, Erzsébet utca 2/A. 7. szám alatti állami tulajdonú lakóingatlan 

térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása iránti kezdeményezéséről 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami 

vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 42/O. § (1) bekezdésének a) pontja 

alapján a Maradvány-hasznosító Zrt.-nél kezdeményezi, illetve kérelmezi a 

Magyar Állam tulajdonában és a Maradvány-hasznosító Zrt. kezelésében lévő 

alábbi ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba 

adását: 

- hrsz.: dombóvári 232/A/7, természetben: Dombóvár, Erzsébet utca 2/A. 7.,  

- megnevezés: lakás, 

- ingatlan területe: 40,71 m2, 

- felhasználási cél: önkormányzati bérlakásként történő hasznosítás, 

- segítendő feladat: lakás- és helységgazdálkodási feladatok ellátása, 

- jogszabályi rendelkezés: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

  2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontja. 

 

A Képviselő-testület az ingatlant az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 

törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján a fenti jogszabályi rendelkezésekben 

foglalt közfeladatok ellátásának érdekében kívánja tulajdonba venni. 

 

2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a kérelemnek helyt adó döntés esetén az 

önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében a Maradvány-hasznosító 

Zrt. előtt folyó eljárásban felmerülő költségek megtérítését.  

Az önkormányzat vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett 

ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át. 

 

3. A Képviselő-testület tudomással bír arról, hogy az ingatlant építésügyi hatósági 

kötelezés terheli, illetve az igényelt ingatlan nem áll természetvédelmi/Natura 

2000 védettség alatt. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Dombóvár, Erzsébet 

utca 2/A. 7. szám alatti ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülése 

iránti igénybejelentést és a költségek viseléséről szóló nyilatkozatot aláírja, a 

tulajdonba adáshoz szükséges jognyilatkozatokat, kötelezettségvállalásokat 

megtegye, szerződést megkösse. 



5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges 

intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának az önkormányzat részére történő 

ingyenes megszerzése érdekében a Magyar Állam irányába. 

 

Határidő: 2022. május 5. – az igény bejelentésére a Maradvány-hasznosító Zrt. felé 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2022. április 29. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. április 29-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

92/2022. (IV. 29.) Kt. határozat 

dombóvári nevelési-oktatási intézménybe járó 18 év alatti ukrajnai menekült 

gyermekek részére a helyi tömegközlekedés igénybevételének térítésmentes 

biztosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 

önkormányzat a 18 év alatti, dombóvári nevelési-oktatási intézménybe járó, 

humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel vagy a magyarországi 

tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkező menekült, illetve menedékes 

gyermekek részére 2022. május 1-től a helyi tömegközlekedés igénybevételére 

jogosító bérletet biztosítson ingyenesen. Az önkormányzat a bérletet a nevelési-

oktatási intézményen keresztül juttatja el a jogosultak részére. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtételére. 

 

Határidő: azonnal – a nevelési-oktatási intézmények értesítésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2022. április 29. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. április 29-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

93/2022. (IV. 29.) Kt. határozat 

a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkabére 

módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyedüli tulajdonos 

nevében a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (7200 Dombóvár, Kinizsi 

u. 37., cg.: 17-09-007169) tekintetében az alábbi alapítói döntéseket hozza: 

 

1. A Képviselő-testület Vida Tamás ügyvezető igazgató munkabérét 2022. január 1-

jétől havi bruttó 610.000,- Ft-ban, azaz hatszáztízezer forintban állapítja meg, ami 

évente a mindenkori minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével azonos 

mértékben emelkedik. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a felügyelő-bizottság elnökét az ügyvezető igazgató 

munkaszerződése módosításának aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 

    Jegyző 

 

 

Dombóvár, 2022. április 29. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. április 29-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

94/2022. (IV. 29.) Kt. határozat 

a „Mászlony – oázis az agrársivatagban” elnevezésű, TOP-4.3.1-15-TL1-2016-

00002 kódszámú projekthez biztosított saját erő összegének módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 333/2021. (XII. 17.) Kt. 

határozattal módosított 239/2019. (VII. 18.) Kt. határozatában a „Mászlony – oázis 

az agrársivatagban” elnevezésű, TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 kódszámú 

projekthez vállalt saját forrás mértékét a jóváhagyott 12 186 535 Ft összegű 

többlettámogatással csökkenti.  

 

A Képviselő-testület a „Mászlony – oázis az agrársivatagban” elnevezésű, TOP-

4.3.1-15-TL1-2016-00002 kódszámú projekt megvalósításához bruttó 3 167 740 Ft 

összegű saját forrást biztosít az önkormányzat 2022. évi költségvetésében. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az érintettek tájékoztatására az 

önerő összegének módosításával összefüggésben. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

Dombóvár, 2022. április 29. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. április 29-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

95/2022. (IV. 29.) Kt. határozat 

a Dombóvári Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosításáról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdasági 

szervezettel nem rendelkező Dombóvári Szivárvány Óvoda tekintetében az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatok ellátására 2022. 

július 1-jétől az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet helyett a 

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalt jelöli ki. 

2. A Képviselő-testület a Dombóvári Szivárvány Óvoda részére 2022. július 1-jétől 

biztosítja a Dombóvár, Zrínyi utca 10. és a Dombóvár, Bezerédj utca 33. alatti 

óvodai tálalókonyhák működtetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, 

az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet által használt és a 

feladatellátási helyein található tálalókonyhák működtetéséhez kapcsolódó ingó 

vagyontárgyakat az intézmény vagyonkezelésébe adja. A Képviselő-testület 

felkéri a Dombóvári Szivárvány Óvoda vezetőjét a tálalókonyhák 

működtetésének az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezettől történő 

átvételével összefüggő intézkedések megtételére. 

3. A Képviselő-testület a Dombóvári Szivárvány Óvoda alapító okiratának 

módosítását – amely arra irányul, hogy az Óvoda tekintetében 2022. július 1-

jétől a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal látja el a 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatokat, illetve az 

intézmény működteti a feladatellátási helyein található tálalókonyhákat –, 

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. 

 

Határidő: 2022. május 31. – az alapító okirat módosításának aláírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2022. április 29. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. április 29-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

96/2022. (IV. 29.) Kt. határozat 

a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosításáról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdasági 

szervezettel nem rendelkező Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 

tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatok ellátására 

2022. július 1-jétől az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet helyett a 

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalt jelöli ki. 

2. A Képviselő-testület a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde részére 

2022. július 1-jétől biztosítja a Dombóvár, III. utca 34. alatti óvodai 

tálalókonyha, illetve a Dombóvár, Kórház utca 35. alatti bölcsődei tálalókonyha 

működtetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, az Integrált 

Önkormányzati Szolgáltató Szervezet által használt és a feladatellátási helyein 

található tálalókonyhák működtetéséhez kapcsolódó ingó vagyontárgyakat az 

intézmény vagyonkezelésébe adja. A Képviselő-testület felkéri a Dombóvári 

Százszorszép Óvoda és Bölcsőde vezetőjét a tálalókonyhák működtetésének az 

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezettől történő átvételével összefüggő 

intézkedések megtételére. 

3. A Képviselő-testület a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde alapító 

okiratának módosítását – amely arra irányul, hogy az Óvoda tekintetében 2022. 

július 1-jétől a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal látja el a 368/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatokat, illetve 

az intézmény működteti a feladatellátási helyein található tálalókonyhákat –, 

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. 

 

Határidő: 2022. május 31. – az alapító okirat módosításának aláírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

Dombóvár, 2022. április 29. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. április 29-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

97/2022. (IV. 29.) Kt. határozat 

az önkormányzati fenntartású óvodák és a bölcsőde átszervezésének 

kezdeményezéséről 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában álló 

Dombóvári Szivárvány Óvoda, valamint a Dombóvári Százszorszép Óvoda és 

Bölcsőde nevelési-oktatási intézményt 2022. szeptember 1-jével át kívánja 

szervezni, és azokat a Tündérkert Bölcsődével együtt négy dombóvári 

feladatellátási helyen működő, dombóvári székhellyel rendelkező intézménnyé 

(költségvetési szervvé) átalakítani, amelynek a jelenleg a két költségvetési szerv 

által ellátott óvodai feladatok változatlanul a tevékenységi körébe tartoznak, 

valamint az intézmény továbbra is biztosít bölcsődei ellátást, az eddigi hat 

helyett hét bölcsődei csoportban.  

 

2. A Képviselő-testület támogatja, hogy az átszervezési kezdeményezés a Kocsolai 

Gyermeklánc Óvoda Csikóstőttősi Tagóvodájára, illetve a kocsolai 

feladatellátási helyére is kiterjedjen, és azok az 1. pont szerinti átalakítás 

kapcsán a dombóvári székhelyű nevelési-oktatási intézmény feladatellátási 

helyeivé váljanak azzal, hogy Dombóvár Város Önkormányzata Kocsola Község 

Önkormányzatával, illetve Csikóstőttős Község Önkormányzatával a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § 

(6) bekezdése alapján feladatellátási szerződést köt az óvodai nevelési feladatok 

ellátására. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átszervezési 

kezdeményezéssel összefüggő egyeztetésekre, valamint arra, hogy a 

jogszabályban előírt véleményezési joggal rendelkező szervezetek véleményét 

kérje ki, és azokat terjessze a Képviselő-testület elé a szükséges döntési 

javaslatokkal együtt. 

 

Határidő: 2022. májusi rendes képviselő-testületi ülés 

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

Dombóvár, 2022. április 29. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. április 29-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

98/2022. (IV. 29.) Kt. határozat 

a szociális alapon igényelhető kaszálás 2022. évi meghirdetéséről 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet 

természetes személyek részére az őket, mint ingatlantulajdonosokat terhelő, a 

közterületek tisztántartására vonatkozó kötelezettségek részbeni átvállalása 

céljából. 

A pályázatot azon magánszemélyek nyújthatják be, akik: 

- orvosi szakvéleménnyel igazoltan mozgás- vagy látásfogyatékosságban 

szenvednek, vagy 

- 200 m2-nél nagyobb területet gondoznak, és 

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

pályázó súlyos mozgáskorlátozott és a vele együtt élő személyek mindegyike 

betöltötte a 63. életévet, és 

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

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

egyedülálló vagy egyedülélő személy esetében a 400%-át (114.000,- Ft). 

2. A pályázati feltételeknek megfelelő kérelmező esetén a Képviselő-testület 2022 

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

előtti közterületen.  

3. A Képviselő-testület a kaszálással a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit 

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

keretében lát el. 

4. A Képviselő-testület a pályázat megvalósítására 500.000,- Ft keretösszeget 

biztosít az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének 2. melléklete 2022. 

évi kiadások 106. Önkormányzat cím III. Dologi kiadások alcím 11. sora 

alapján. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás 

közzétételére, valamint a benyújtott pályázatok elbírálására. 

 

 

 

 

 

 



Határidő: 2022. május 15. – a pályázati felhívás megjelentetésére 

2022. szeptember 30.  – a határozatban foglaltak végrehajtására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 

Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2022. április 29. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. április 29-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

99/2022. (IV. 29.) Kt. határozat 

a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. könyvvizsgálója megbízásának 

meghosszabbításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyedüli tulajdonos 

nevében a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (7200 Dombóvár, Kinizsi 

u. 37., cg.: 17-09-007169) tekintetében az alábbi alapítói döntést hozza: 

 

A Képviselő-testület az ügyvezető és a felügyelő-bizottság javaslatára a Dombóvári 

Városgazdálkodási Nonprofit Kft. állandó könyvvizsgálójának az M+K 

Könyvvizsgáló, Adótanácsadó, Könyvelő Bt.-t (székhely: 7623 Pécs, Szabadság utca 

42., cégjegyzékszám: 02-06-000200, kamarai nyilvántartási szám: 001666) – a 

könyvvizsgálatért személyesen felelős könyvvizsgáló: Molnár Gyöngyi (7623 Pécs, 

Szabadság utca 42., kamarai nyilvántartási száma: 001610) – bízza meg 2025. 

május 31-ig, és hozzájárul, hogy a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-

vel kötött megbízási szerződése meghosszabbításra kerüljön 2025. május 31-ig nettó 

37.500,- Ft/hó összegű díjazás ellenében, a díjnak évente a KSH honapján közzétett 

fogyasztói árindex figyelembevételével történő aktualizálásával. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a fentiekkel összefüggő alapító okirat 

módosítás aláírására, továbbá megbízza az ügyvezetőt, hogy gondoskodjon a 

cégbíróság felé történő benyújtása iránt.  

 

Határidő: 2022. május 15. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 

 

 

Dombóvár, 2022. április 29. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

 


