
Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

127/2022. (VI. 30.) Kt. határozat 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok 2021. évi ellátásáról szóló 

beszámoló elfogadásáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dél-Kom 

Nonprofit Kft.-nek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásával 

kapcsolatos 2021. évi beszámolóját. 

 

 

Dombóvár, 2022. június 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

128/2022. (VI. 30.) Kt. határozat 

a dombóvári távhőellátó rendszer 2021. évi működtetéséről szóló beszámolóról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvárhő 

Kft. beszámolóját a dombóvári távhőellátó rendszer 2021. január 1-jétől 2021. 

december 31-ig terjedő időszakra szóló működtetéséről. 

 

 

Dombóvár, 2022. június 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

129/2022. (VI. 30.) Kt. határozat 

a Dombóvárhő Kft. 2022. évi műszaki fejlesztési tervéről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvárhő 

Kft.-nek a dombóvári távhőellátó rendszerre vonatkozó 2022. évi műszaki fejlesztési 

tervét. 

 

 

Dombóvár, 2022. június 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

130/2022. (VI. 30.) Kt. határozat 

önkormányzati vagyon használatba, illetve tulajdonba adásáról a Magyarországi 

Evangélikus Egyház részére köznevelési intézmény fenntartása és működtetése 

érdekében 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári 

Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartásával kapcsolatos 

jogok és kötelezettségek átvételére tekintettel - a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdése szerint a Tamási Tankerületi 

Központot megillető vagyonkezelői jog megszűnése esetén - 2022. szeptember 1-

jétől határozatlan időre, de legalább 5 évre köznevelési feladatok ellátása, 

köznevelési intézmény fenntartása és működtetése érdekében ingyenesen a 

Magyarországi Evangélikus Egyház használatába adja a  

a) Dombóvár, Hunyadi tér 23. alatti, dombóvári 1294/9 helyrajzi szám alatt 

felvett, 

b) Dombóvár, Bezerédj utca 2/B. alatti, dombóvári 1296 helyrajzi szám alatt 

felvett, 

c) Dombóvár, Hunyadi téren található, dombóvári 1294/8 helyrajzi szám alatt 

felvett  

ingatlanokat. 

 

2. A Képviselő-testület a Tamási Tankerületi Központot megillető vagyonkezelői 

jog megszűnése esetén a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti 

Iskola feladatellátásához kapcsolódó, önkormányzati tulajdonú ingóságok 

tulajdonjogát az 1. pont szerinti fenntartói tevékenységhez kapcsolódóan a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési 

feladatok ellátásának elősegítése érdekében 2022. szeptember 1-jétől 

ingyenesen átruházza a Magyarországi Evangélikus Egyházra. 

 

3. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház 

által fenntartott köznevelési intézmény a köznevelési feladatainak ellátásához a 

Dombóvár Város Önkormányzatának tulajdonában álló, de a Tamási 

Tankerületi Központ vagyonkezelésébe tartozó vagyonelemeket használhasson. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert  

 

a) a Tamási Tankerületi Központot megillető vagyonkezelői jog megszűnésével 

összefüggő intézkedések és jognyilatkozatok megtételére, valamint 

b) az 1. és a 2. pont szerinti ingatlanhasználatról, illetve vagyonátruházásról 



szóló szerződés tartalmának jóváhagyására és aláírására. 

 

Határidő: 2022. július 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2022. június 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

131/2022. (VI. 30.) Kt. határozat 

az intézményi gyermekétkeztetés biztosításáról a Dombóvári Evangélikus 

Általános és Alapfokú Művészeti Iskola intézményben 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Magyarországi Evangélikus Egyház által fenntartott Dombóvári Evangélikus 

Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tekintetében az intézményi 

gyermekétkeztetést 2022. szeptember 1-jétől Dombóvár Város Önkormányzata 

végezze önként vállalt feladatként – a feladat ellátását a Magyarországi Evangélikus 

Egyháztól átvállalva – határozatlan ideig azzal, hogy az Egyházat nem terheli 

pénzügyi hozzájárulási kötelezettség az önkormányzat részére. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az intézményi gyermekétkeztetés 

ellátásáról szóló megállapodás megkötésére a Magyarországi Evangélikus 

Egyházzal. 

 

Határidő: 2022. augusztus 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2022. június 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

132/2022. (VI. 30.) Kt. határozat 

vagyonkezelési szerződés megkötéséről a Tamási Tankerületi Központtal a 

köznevelési közfeladatainak ellátását szolgáló önkormányzati tulajdonú vagyon 

tekintetében 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Dombóvári 

Illyés Gyula Gimnázium, a Dombóvári József Attila Általános Iskola, valamint a 

Tamási Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra Ferenc Általános 

Iskolája köznevelési feladatellátását szolgáló, 

 

a) Dombóvár, Fő utca 42-44., 

b) Dombóvár, Szabadság utca 27., 

c) Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. és 

d) Dombóvár, Kinizsi utca 37. 

 

alatti ingatlanok, illetve ingatlanrészek, valamint az intézmények köznevelési 

közfeladatainak ellátását szolgáló önkormányzati tulajdonú ingó vagyon 

tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) 

bekezdése alapján fennálló vagyonkezelői joghoz kapcsolódó vagyonkezelési 

szerződés megkötéséhez a Tamási Tankerületi Központtal, és annak aláírására 

felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő: 2022. augusztus 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2022. június 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

133/2022. (VI. 30.) Kt. határozat 

a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

munkaszervezeti feladatainak ellátásáért járó hozzájárulás összegének 

módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás tekintetében a 

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal által végzett munkaszervezeti feladatok 

ellátása éves hozzájárulásának összege 2022. július 1-jétől a központi 

költségvetésről szóló törvényben az önkormányzati hivatal működésének 

támogatására megállapított fajlagos összegen felül további évi 5.400.000,-Ft arra 

tekintettel, hogy a Társulás által fenntartott Dombóvári Egyesített Humán 

Szolgáltató Intézménynél a gazdasági szervezeti feladatokat 2022. július 1-jétől a 

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal látja el.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munkaszervezeti feladatok 

ellátásának részleteiről és a hozzájárulás biztosításáról szóló módosított 

együttműködési megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2022. július 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2022. június 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

134/2022. (VI. 30.) Kt. határozat 

a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási 

megállapodásának módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvári 

Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának – 

a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény által biztosított helyettes szülői 

szolgáltatás törlésére, valamint az idősek nappali ellátása szolgáltatás ellátási 

területének kiterjesztésére irányuló – módosítását, és az egységes szerkezetű társulási 

megállapodást. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a Képviselő-testület, mint a Társulás tagja 

nevében aláírja. 

 

Határidő: 2022. július 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2022. június 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

135/2022. (VI. 30.) Kt. határozat 

a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást érintően kétirányú kommunikációra 

alkalmas rendszer bevezetéséről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény által biztosított jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtás ellátása 2022. október 1-jétől kétirányú kommunikációra 

alkalmas rendszerrel történjen, és ezzel összefüggésben a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás intézményi térítési díját a 2022 szeptemberi rendes ülésén 

felülvizsgálja. 

 

Határidő: 2022. szeptember 30. – a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi 

térítési díjának felülvizsgálatára irányuló 

javaslat képviselő-testület elé terjesztésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2022. június 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

136/2022. (VI. 30.) Kt. határozat 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről szóló beszámolóról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 

beszámolóját a lejárt végrehajtási határidejű 84/2022. (IV. 8.), 95/2022. (IV. 29.), 

96/2022. (IV. 29.), 108/2022. (V. 31.), 118/2022. (V. 31.), 123/2022. (V. 31.), 

124/2022. (V. 31.) Kt. határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott 

hatáskörben 2022 májusában hozott döntésekről. 

 

 

Dombóvár, 2022. június 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

137/2022. (VI. 30.) Kt. határozat 

a 2022. évi közmeghallgatás időpontjáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évben november 

hónapban tart közmeghallgatást, és felkéri a polgármestert, hogy a Dombóvár 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon 

a közmeghallgatás összehívásáról, illetve a lakosság tájékoztatásáról. 

 

 

Dombóvár, 2022. június 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

138/2022. (VI. 30.) Kt. határozat 

az egészségügyi ellátásban közreműködők részére utazási kedvezmény 

biztosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja az 

egészségügyben szolgálatot teljesítő dolgozóknak az autóbusszal végzett menetrend 

szerinti helyi tömegközlekedési szolgáltatás ingyenes, menetjegy megvásárlása 

nélküli utazás lehetőségét 2022. június 30-ig tartó időszakra vonatkozóan. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a közszolgáltató tájékoztatására. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2022. június 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

139/2022. (VI. 30.) Kt. határozat 

külterületi ingatlanok belterületbe vonásáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a dombóvári 081, 

082 és 083 hrsz. alatt felvett külterületi ingatlanok belterületbe vonásával, azzal, 

hogy a belterületbe vonással kapcsolatos minden felmerülő költséget az ingatlanok 

tulajdonosai kötelesek megfizetni. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések és 

kötelezettségvállalások megtételére.  

 

Határidő: 2022. július 15. – a kérelmezők értesítésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2022. június 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

140/2022. (VI. 30.) Kt. határozat 

a Dombóvári Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete számára megállapított 2022. 

évi civil támogatás más célra történő felhasználásáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi civil keretből 

a Dombóvári Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete számára megállapított 

250.000,- Ft támogatás összegével – arra tekintettel, hogy az Egyesület lemondott a 

támogatási igényéről, és ezáltal nem jött létre vele támogatási jogviszony – 

megnöveli a civil keretből a Dombóvári Civil Tanácshoz kapcsolódó közvetlen 

kiadásokra biztosított keretösszeget a Civil Karácsony rendezvénnyel összefüggő 

költségek finanszírozása érdekében. 

 

 

Dombóvár, 2022. június 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

141/2022. (VI. 30.) Kt. határozat 

a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá rendelt, gazdasági 

szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közötti, a munkamegosztás és 

felelősségvállalás rendjét tartalmazó megállapodások jóváhagyásáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 

államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

9. § (5) bekezdés a) pontja alapján az irányítása alá tartozó Dombóvári Közös 

Önkormányzati Hivatal, és a gazdálkodási szempontból 2022. július 1-jétől hozzá 

tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező Dombóvári Szivárvány Óvoda, 

Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde, Dombóvári Művelődési Ház, 

Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény, valamint Dombóvári Egyesített Humán 

Szolgáltató Intézmény közötti, a gazdasági szervezeti feladatok ellátásáról szóló, a 

munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó megállapodásokat, azzal, 

hogy a Dombóvári Szivárvány Óvoda tekintetében a megállapodást a 2022. 

szeptember 1-jétől bekövetkező változásokra figyelemmel kell megkötni. 

 

Határidő: 2022. július 31. – megállapodások aláírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2022. június 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

142/2022. (VI. 30.) Kt. határozat 

a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2021. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szociális és 

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2021. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

 

Dombóvár, 2022. június 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

143/2022. (VI. 30.) Kt. határozat 

a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás 2021. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár Térségi 

Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

 

Dombóvár, 2022. június 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

144/2022. (VI. 30.) Kt. határozat 

a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás 

2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár és Környéke 

Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás 2021. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

 

Dombóvár, 2022. június 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

145/2022. (VI. 30.) Kt. határozat 

a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás 2021. évi tevékenységéről 

szóló beszámolóról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kapos-menti Terület- és 

Vidékfejlesztési Társulás 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

Dombóvár, 2022. június 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

146/2022. (VI. 30.) Kt. határozat 

a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról  

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mecsek-Dráva 

Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati 

Társulás 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Társulás tájékoztatására. 

 

Határidő: 2022. július 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2022. június 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

147/2022. (VI. 30.) Kt. határozat 

a közvilágítással kapcsolatos önkormányzati közfeladat ellátásáról szóló 

beszámolóról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közvilágítással 

kapcsolatos közfeladat 2021. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

Dombóvár, 2022. június 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

148/2022. (VI. 30.) Kt. határozat 

Dombóvár város településrendezési eszközeinek teljes eljárásban egyeztetésre 

kerülő módosításának új kezdeményezésekkel történő kiegészítéséről 

 

1.  Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Dombóvár 

város településrendezési eszközei (településszerkezeti terv, helyi építési 

szabályzat és szabályozási terv) teljes eljárásban egyeztetésre kerülő 

módosításának kiegészítését az alábbi pontokban: 

 

1.1. 1. módosító indítvány: A szőlőhegyen kialakult nyeles telkek 

telekalakítási lehetőségének felülvizsgálata. 

Hrsz.: Szőlőhegy (több érintett ingatlan), 

1.2 2. módosító indítvány: Az Ujvári Kálmán Sporttelep (Dombóvár, Katona 

József utca 37.) telekalakítási lehetőségének megteremtése. 

Hrsz.: 1414/31, 

1.3  3. módosító indítvány: A gyepmesteri telep építési övezeti előírásainak 

felülvizsgálata. 

Hrsz.: 0328/1, 

1.4  4. módosító indítvány: A helyi építési szabályzat pontatlanságainak 

megszüntetése, hivatkozások egyértelműsítése. 

 

2.  A Képviselő-testület kezdeményezi Dombóvár Város Önkormányzata és az 5T 

Építészeti és Városfejlesztési Kft. (székhely: 7635 Pécs, Donátusi utca 61.; 

vezető településrendező tervező: Kovács Péter) között létrejött tervezési 

szerződés módosítását a településrendezési eszközök 1. pontban kezdeményezett 

módosításai tervezési munkáinak elvégzésére, melyre a fedezetet az 

önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére biztosítja. A Képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

 

3.   A Képviselő-testület elrendeli az egyeztetési eljárások lefolytatását a 314/2012. 

(XI. 8.) Korm. rendelet, valamint a településfejlesztéssel, településrendezéssel és 

településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi 

szabályairól szóló 44/2017. (VIII. 2.) önkormányzati rendelet szerint. 

  



Határidő: 2022. július 5. – a szerződésmódosítás aláírására 

 2022. július 8. – a véleményezési szakasz megindítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2022. június 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

149/2022. (VI. 30.) Kt. határozat 

az Ujvári Kálmán Sporttelepnek is helyet adó ingatlan telekalakításáról és egy 

részének értékesítéséről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Dombóvár, 

Katona József utca 37. alatti, dombóvári 1414/31 hrsz-ú, kivett sporttelep 

megnevezésű ingatlan – az Ujvári Kálmán Sporttelep – telekalakítását, és egy 

részének versenyeztetési eljárás nélküli értékesítését a dombóvári 1414/31/A hrsz.-

ú ingatlan tulajdonosának az alábbi feltételekkel: 

 

1. A vételár 5.600,-Ft/m2, melyet áfa nem terhel. 

2. Az értékesítésre kijelölt ingatlan a helyi építési szabályzat szerinti funkcióra 

használható, a kialakításának és területének főbb jellemzői: 

- az ingatlan telekhatára és a Sporttelep lelátója között min. 6 méternyi 

széles önkormányzati tulajdonú területet biztosítani kell a lelátó szélétől 

annak nyugati oldalán,  

- a terület déli határa a dombóvári 1414/37 hrsz.-ú közterületi ingatlantól 

északra 12 m-re húzódik, az északi határa az étterem épületének 

vonaláig, keleti határa az étterem épülete mellett a faltól számítva 

további 3 méterig terjed, 

- teljes egészében magában foglalja a 1414/31/A hrsz.-ú ingatlan 

(étterem) alatti földterületet. 

3. Az értékesítésre kerülő ingatlan esetében mind az OTÉK, mind a HÉSZ 

szerinti előírások betartásával összefüggő kötelezettségeket, illetve az 

ezekkel kapcsolatban felmerülő költségeket a vevő és az eladó egyenlő 

arányban vállalja. 

4. A vevőnek továbbra is biztosítania kell az étterem épülete, valamint a 

Sporttelep volt pénztára közötti részen a Sporttelep lelátójának 

megközelítését és az átjárást, melynek biztosítására az ingatlan-

nyilvántartásba szolgalmi jog kerül bejegyzésre. 

5. A telekalakítással, az értékbecsléssel és az adásvétellel kapcsolatos 

költségeket – beleértve a szerződéskötéssel kapcsolatos díjat is – a vevő 

vállalja. 

6. A Képviselő-testület az értékesítésre kerülő ingatlan be nem épített része 

tekintetében beépítési kötelezettséget ír elő, a vevő köteles az adásvételi 

szerződés megkötését követő 5 éven belül az értékesítésre kerülő ingatlanon 

új építményt elhelyezni. 

 



A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 

tartalmának jóváhagyására és megkötésére, a hatályos bérleti szerződések 

megszüntetésére, a Magyar Államot megillető elővásárlási jog gyakorlásával 

kapcsolatos nyilatkozat beszerzésére, valamint a telekalakítással kapcsolatos 

intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2022. június 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

150/2022. (VI. 30.) Kt. határozat 

a Dombóvár, Szabadság utca 15. fsz. 3. szám alatti bérlakás értékesítéséről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 9/2012. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet, valamint az önkormányzat vagyonáról és a 

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

alapján árveréssel egybekötött nyilvános pályáztatás útján történő értékesítésre 

jelöli ki a szociális alapon kiadható, Dombóvár, Szabadság u. 15. fsz. 3. szám alatti 

(dombóvári 79/A/3 hrsz.-ú) lakást az alábbi feltételekkel: 

 

1. az értékesítésre lakottan kerül sor, 

2. a vételár legalább az értékbecslés szerinti nettó forgalmi érték 90%-a, azaz 

5.940.000,- Ft induló licitár, melyet áfa nem terhel, 

3. az ingatlan birtokbaadására 2023. január 5. napja után kerülhet sor, a 

jelenlegi bérlők lakásbérleti szerződése nem kerül meghosszabbításra, az 

önkormányzat részükre cserelakást biztosít, 

4. a nyertes pályázónak meg kell téríteni az önkormányzat részére az 

értékesítéssel kapcsolatosan felmerülő költségeket (szerződéskötési díj, 

értékbecslési díj, ingatlan-nyilvántartási díj) is. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás 

jóváhagyására és a legmagasabb összegű vételárat ajánló ajánlattevővel az 

adásvételi szerződés megkötésére, továbbá felkéri a bérlőknek az ingatlan 

értékesítéséről való tájékoztatására. 

 

Határidő: 2022. július 20. – a pályázati felhívás kiírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
 

 

Dombóvár, 2022. június 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

151/2022. (VI. 30.) Kt. határozat 

a Dombóvár, Arany János tér 10. fsz. 4-5. szám alatti bérlakás értékesítéséről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 9/2012. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet szerint értékesítésre jelöli ki, és az önkormányzat 

vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 10/2011. (III. 4.) önkormányzati 

rendelet alapján árveréssel egybekötött nyilvános pályáztatás útján értékesíteni 

kívánja a Dombóvár, Arany János tér 10. fsz. 4-5. szám alatti (dombóvári 221/A/4-

5 hrsz.-ú) szükséglakást az alábbi feltételekkel: 

 

1. a vételár legalább az értékbecslés szerinti nettó forgalmi, azaz 900.000,- Ft 

induló licitár, melyet áfa nem terhel, 

2. a nyertes pályázónak meg kell téríteni az önkormányzat részére az 

értékesítéssel kapcsolatos felmerülő költségeket (szerződéskötési díj, 

értékbecslési díj, ingatlan-nyilvántartási díj) is. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás 

jóváhagyására és a legmagasabb összegű vételárat ajánló ajánlattevővel az 

adásvételi szerződés megkötésére. 

 

Határidő: 2022. július 20. – a pályázati felhívás kiírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2022. június 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

152/2022. (VI. 30.) Kt. határozat 

a Dombóvár, Kakasdombi köz 6. szám alatti ingatlan értékesítéséről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) 

önkormányzati rendelet alapján árveréssel egybekötött nyilvános pályáztatás útján 

történő értékesítésre jelöli ki a Dombóvár, Kakasdombi köz 6. szám alatti 

(dombóvári 190/1 hrsz.-ú) kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű 

ingatlant az alábbi feltételekkel: 

 

1. az induló nettó licitár 650.000,- Ft, melyet áfa nem terhel, 

2. az ingatlan birtokbaadására csak az érintett projekt támogatói okirata 

módosításának elfogadása után kerülhet sor, 

3. a nyertes pályázónak meg kell téríteni az önkormányzat részére az 

értékesítéssel kapcsolatos felmerülő költségeket (szerződéskötési díj, 

értékbecslési díj, energetikai tanúsítvány díja, ingatlan-nyilvántartási díj) is. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás 

jóváhagyására és a legmagasabb összegű vételárat ajánló ajánlattevővel az 

adásvételi szerződés megkötésére. 

 

Határidő: 2022. július 20. – a pályázati felhívás kiírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2022. június 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

153/2022. (VI. 30.) Kt. határozat 

a Rádió PLUSZ Dombóvár indításához szükséges döntések meghozataláról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. szeptember 1. 

napján induló „Rádió PLUSZ Dombóvár” elnevezésű rádiószolgáltatás költségeit 

hat hónap időtartamra, havi bruttó 1.500.000,- Ft összegben fedezi, és a szolgáltatás 

nyújtására a Golden Talk Hungary Kft.-vel megbízási szerződést köt. A szerződés 

megkötésének feltétele, hogy a Golden Talk Hungary Kft. az ideiglenes (6 hónapos) 

frekvenciahasználati engedélyt 2022. augusztus 30. napjáig megkapja. 

 

A Képviselő-testület – a frekvenciahasználati engedély Golden Talk Hungary Kft. 

általi megszerzése esetén – felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 

tartalmának jóváhagyására és aláírására. 

 

Határidő: 2022. augusztus 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

Dombóvár, 2022. június 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

154/2022. (VI. 30.) Kt. határozat 

a civil szervezetek bírósági nyilvántartásából törölt „HOSPITAL” Alapítvány 

önkormányzatnak átadott vagyona felhasználásáról 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 299/2019. (IX. 26.) 

Kt. határozatát visszavonja. 

 

2. A Képviselő-testület a civil szervezetek bírósági nyilvántartásából törölt 

„HOSPITAL” Alapítványtól a Dombóvár Város Önkormányzatának, mint 

alapítónak a Szekszárdi Törvényszék Pk.60.145/1992/64. számú végzésével 

juttatott maradványvagyonnal kapcsolatban úgy rendelkezik, hogy azt az 

alapítványi célnak megfelelően a Dombóvári Szent Lukács Kórház 

betegségmegelőző és gyógyító munkájának támogatására használja fel a Kórház 

működésének támogatására létrehozott Szent Lukács Kórházért Alapítvány 

részére adományként történő átadásával, orvostechnikai eszközök beszerzésére 

irányuló felhasználási kötelezettség kikötése mellett.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az adományozásról szóló 

megállapodás megkötésére. 

 

Határidő: 2022. július 15. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2022. június 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

155/2022. (VI. 30.) Kt. határozat 

rendkívüli támogatási igény benyújtásáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2022. évi 

központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.5. pontja 

alapján rendkívüli támogatási igényt nyújt be. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2022. szeptember 30. – a támogatási kérelem benyújtására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2022. június 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

156/2022. (VI. 30.) Kt. határozat 

a 2022 júniusában viharos időjárás miatt károsodott önkormányzati út 

helyreállítási költségeinek megtérítése érdekében vis maior pályázat 

benyújtásáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

Belügyminisztériumhoz vis maior támogatás címen. 

1. A káresemények megnevezése: a 2022. június 9-i viharkárok. 

2. A káresemények pontos helye: 

- útburkolat és útpadka károsodása 

- helye: Dombóvár, Garay utca - 6387 hrsz. 

 

3. A káresemény forrásösszetétele a becsült költségek alapján: 

Megnevezés  2022. év %  

Saját forrás 

(biztosítási összeg 

nélkül)  

47.004.900.-  30%  

Biztosító kártérítése  0.-  0.-  

Egyéb forrás  0.-  0.-  

Vis maior 

támogatási igény  

109.678.100.-  70%  

Források összesen  156.683.000.-  100%  

 

4. A károk helyreállításának tervezett összköltsége bruttó 156.683.000 Ft, melyre a 

fedezetet az Önkormányzat részben tudja biztosítani. A Képviselő-testület 

nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. 

5. A károsodott építmények az Önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását 

szolgálják: 

- Garay utca útburkolat és útpadka károsodása – kötelező feladat - 

településüzemeltetés (a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és 

fenntartása). 

 

6. A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással 

rendelkezik. 
 

Biztosító társaság megnevezése: Aegon Magyarország Zrt. 

Biztosítási szerződés száma: 68709. 



Az adott káreseményekre biztosítási összeget igényelt az Önkormányzat. 

7. A Képviselő-testület vállalja a károsodott építményeknek a költséghatékonyság és 

a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

8. Az Önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát nem 

tudja ellátni. 

9. A Képviselő-testület a saját forrás összegét Dombóvár Város Önkormányzata 

2022. évi költségvetésében biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2022. június 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 30-i 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

157/2022. (VI. 30.) Kt. határozat 

a 2022 júniusában viharos időjárás miatt károsodott önkormányzati építmények 

helyreállítási költségeinek megtérítése érdekében vis maior pályázat 

benyújtásáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

Belügyminisztériumhoz vis maior támogatás címen. 

1. A káresemények megnevezése: a 2022. június 10-i viharkárok. 

2. A káresemények pontos helye: 

- A Nyergesvölgyi I. számú völgyzárógátas horgásztó árapasztója teljes 

hosszában megrongálódott. A Nyergesvölgyi II. számú völgyzárógátas tó 

mentett oldali völgyzárógátjának rézsűje mintegy 30 m hosszan alámosás 

miatt megrongálódott. 

- helye: Dombóvár, 0399/7 hrsz. 

 

3. A káresemény forrásösszetétele a becsült költségek alapján: 

Megnevezés  2022. év %  

Saját forrás 

(biztosítási összeg 

nélkül)  

9.111.600.-  30%  

Biztosító 

kártérítése  

0.-  0.-  

Egyéb forrás  0.-  0.-  

Vis maior 

támogatási igény  

21.260.400.- 70%  

Források összesen  30.372.000.-  100%  

 

4. A károk helyreállításának tervezett összköltsége bruttó 30.372.000.- Ft, melyre a 

fedezetet az Önkormányzat részben tudja biztosítani. A Képviselő-testület 

nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. 

5. A károsodott építmények az Önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását 

szolgálják: 

 

- Nyergesvölgyi I. és II. számú tó árapasztó-, illetve völgyzárógát károsodása 

– kötelező feladat – helyi vízgazdálkodás, vízkárelhárítás. 

 



6. A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással 

rendelkezik. 
 

Biztosító társaság megnevezése: Aegon Magyarország Zrt. 

Biztosítási szerződés száma: 68709. 

Az adott káreseményekre biztosítási összeget igényelt az Önkormányzat. 

7. A Képviselő-testület vállalja a károsodott építményeknek a költséghatékonyság és 

a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

8. Az Önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát nem 

tudja ellátni. 

9. A Képviselő testület a saját forrás összegét Dombóvár Város Önkormányzata 

2022. évi költségvetésében biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2022. június 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 30-i zárt 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

158/2022. (VI. 30.) Kt. határozat 

a Dombóvári Százszorszép Óvoda térkövezési munkáira lefolytatott                              

beszerzési eljárás eredményéről 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Dombóvári 

Százszorszép Óvoda térkövezése” elnevezéssel 2022. június 16. napján indult 

közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárásban az alábbi döntést hozza: 

A Képviselő-testület az alábbi ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja: 

IMOBAU Építőipari Kft. (7200 Dombóvár, III. u. 63.) 

Indokolás: Az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban 

foglaltaknak, a szerződés teljesítéséhez előírt alkalmassági követelményeknek 

megfelel, esetében Dombóvár Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának 

VII.2. pontjában foglalt ajánlatok érvénytelenségére vonatkozó esetek egyike sem 

áll fenn. 

A Képviselő-testület az eljárás eredményét az érvényes ajánlat figyelembevételével 

– az ajánlattételi felhívás 4. pontjában szereplő legalacsonyabb ár értékelési 

szempontja szerinti értékeléssel – az alábbiak szerint hirdeti ki: 

 1. helyezett 2. helyezett 

Ajánlattevő 
IMOBAU Építőipari Kft.  

(7200 Dombóvár, III. u. 63.) 
- 

Pontszám - - 

Ajánlati ár 

(Ft, nettó) 
16 120 400,- Ft - 

Határidő: azonnal - az eredményről való tájékoztatásra  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

Dombóvár, 2022. június 30. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 


