
Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

174/2022. (IX. 30.) Kt. határozat 

Dombóvár város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dombóvár város 

Fenntartható Városfejlesztési Stratégiáját – a Tolna Megyei Önkormányzat által 

megfogalmazott vélemények figyelembevételével – a melléklet szerint elfogadja. 

 

 

Dombóvár, 2022. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

175/2022. (IX. 30.) Kt. határozat 

a TOP Plusz Városfejlesztési Programtervről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolna Megyei 

Önkormányzat által véleményezett TOP Plusz Városfejlesztési Programtervet a 

melléklet szerint elfogadja. 

 

 

Dombóvár, 2022. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

176/2022. (IX. 30.) Kt. határozat 

támogatási kérelem benyújtásáról a TOP_Plusz-1.3.1-21 kódszámú pályázati 

felhívásra 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a 

TOP_Plusz-1.3.1-21 kódszámú, „Fenntartható városfejlesztési stratégiák 

támogatása” című felhívásra támogatási kérelem benyújtását önerő biztosítása 

nélkül, legfeljebb 80 millió forint keretösszegig. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelemmel 

összefüggő intézkedések és jognyilatkozatok megtételére, illetve a kérelem 

benyújtására a Képviselő-testület által elfogadott Fenntartható Városfejlesztési 

Stratégiával és a TOP Plusz Városfejlesztési Programtervvel együtt. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a TOP_Plusz-1.3.1-21 

kódszámú felhívásra benyújtott támogatási kérelemhez kapcsolódóan – annak 

jóváhagyása esetén – az együttműködési megállapodás megkötésére a 

Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósággal, 

valamint a kérelemben foglalt stratégiák és tervek elkészítésére vonatkozó 

beszerzési eljárás lefolytatására, a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 

szerződés megkötésére, továbbá a szükséges intézkedések, valamint 

jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2022. október 7. – a támogatási kérelem benyújtására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

Dombóvár, 2022. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

177/2022. (IX. 30.) Kt. határozat 

az EMERGENCY SERVICE Kft.-nek a központi orvosi ügyeleti feladatok 

ellátásáról szóló beszámolójáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az EMERGENCY 

SERVICE Kft.-nek az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi feladatok 

rendelési időn kívüli, központi ügyeleti ellátásáról szóló beszámolóját tudomásul 

veszi. 

 

 

Dombóvár, 2022. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

178/2022. (IX. 30.) Kt. határozat 

a Dombóvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának tájékoztatójáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvári 

Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának tájékoztatóját a dombóvári járás 

lakosságának egészségügyi állapotáról és Dombóvár közegészségügyi-járványügyi 

helyzetéről. 

 

 

Dombóvár, 2022. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

179/2022. (IX. 30.) Kt. határozat 

a víziközmű-szolgáltatások 2021. évi ellátásáról szóló beszámolóról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a DRV Zrt. 

2021. évi beszámolóját a víziközmű-szolgáltatások Dombóváron történő ellátásáról. 

 

 

Dombóvár, 2022. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

180/2022. (IX. 30.) Kt. határozat 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló 

közszolgáltatás 2021. évi ellátásáról szóló beszámolóról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a DRV Zrt. 

2021. évi beszámolóját a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére irányuló közszolgáltatás Dombóváron történő ellátásáról. 

 

 

Dombóvár, 2022. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

181/2022. (IX. 30.) Kt. határozat 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló 

közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és a dombóvári szennyvíztelepre 

történő beszállítására irányuló közszolgáltatás ellátásával 2024. december 31. 

napjáig a DRV Zrt.-t bízza meg. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésével és a dombóvári szennyvíztisztító telepre történő 

beszállításával, valamint ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatási 

szerződés módosításának aláírására, valamint a további szükséges jognyilatkozatok 

megtételére. 

 

Határidő: 2022. december 31. – a szerződésmódosítás aláírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2022. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

182/2022. (IX. 30.) Kt. határozat 

a Dombóvárt érintő víziközmű-szolgáltatások 2023-2037. évekre vonatkozó 

gördülő fejlesztési tervéről 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a közműves 

ivóvízellátást biztosító, „DRV_V_613 Dombóvár vízmű” víziközmű rendszerre 

vonatkozóan a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2023-2037. időszakra 

elkészített gördülő fejlesztési terv felújítási-pótlási és beruházási tervrészét. 

2. A Képviselő-testület elfogadja a közműves szennyvízelvezetést és -tisztítást 

biztosító, „DRV_S_603 Dombóvár szennyvízelvezető és -tisztító rendszer” 

víziközmű rendszerre vonatkozóan a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 

2023-2037. időszakra elkészített gördülő fejlesztési terv felújítási-pótlási és 

beruházási tervrészét. 

3. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az 1. és 2. pont szerinti gördülő fejlesztési 

terveket Dombóvár Város Önkormányzata nevében a Dunántúli Regionális 

Vízmű Zrt. nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz 

jóváhagyásra azzal, hogy a Képviselő-testület vállalja az eljárás során 

felmerülő igazgatási díjak önkormányzatra eső részének megfizetését. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 

meghatalmazások és jognyilatkozatok aláírására, valamint a végrehajtáshoz 

szükséges további intézkedések megtételére. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati forrásra 

vonatkozó nyilatkozat megtételére azzal, hogyha a tervezett pályázati forrás nem 

kerül jóváhagyásra, akkor az önkormányzat a gördülő fejlesztési terv 

módosítását kezdeményezi. 

Határidő: azonnal – a szükséges nyilatkozatok megtételére a gördülő fejlesztési 

tervek jóváhagyása érdekében 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2022. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

183/2022. (IX. 30.) 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 

270/2019. (IX. 26.), 320/2021. (XII. 17.), 73/2022. (IV. 8.), 89/2022. (IV. 29.), 

103/2022. (V. 31.), 105/2022. (V. 31.), 106/2022. (V. 31.), 107/2022. (V. 31.), 

109/2022. (V. 31.), 111/2022. (V. 31.), 117/2022. (V. 31.), 121/2022. (V. 31.), 

125/2022. (V. 31.), 130/2022. (VI. 30.), 131/2022. (VI. 30.), 132/2022. (VI. 30.), 

133/2022. (VI. 30.), 134/2022. (VI. 30.), 135/2022. (VI. 30.), 138/2022. (VI. 30.), 

139/2022. (VI. 30.), 141/2022. (VI. 30.), 146/2022. (VI. 30.), 148/2022. (VI. 30.), 

153/2022. (VI. 30.), 154/2022. (VI. 30.), 156/2022. (VI. 30.), 157/2022. (VI. 30.), 

158/2022. (VI. 30.), 159/2022. (VII. 29.), 160/2022. (VII. 29.), 162/2022. (VII. 

29.), 163/2022. (VII. 29.), 164/2022. (VII. 29.), 165/2022. (VII. 29.), 166/2022. 

(VII. 29.), 167/2022. (VII. 29.), 168/2022. (VIII. 10.), 169/2022. (VIII. 10.), 

170/2022. (VIII. 17.), 171/2022. (VIII. 17.) Kt. határozatok, illetve a 

veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 139/2021. (IV. 

30.) határozat végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben 2022 

júniusában, júliusában és augusztusában hozott döntésekről, illetve 

 

2. az alábbi lejárt végrehajtási határidejű határozatok végrehajtási határidejét a 

következők szerint meghosszabbítja: 

 

a) 2022. október 31-ig: 303/2021. (XI. 30.) Kt. határozat, 

b) 2022. december 31-ig: 133/2017. (III. 30.), 492/2017. (XI. 30.), 327/2021. 

(XII. 17.) Kt. határozatok, 

c) 2023. június 30-ig: 145/2020. (IX. 30.) Kt. határozat. 

 

 

Dombóvár, 2022. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

184/2022. (IX. 30.) Kt. határozat 

az Életfa Nagycsaládos Egyesület Dombóvár részére a 2022. évi civil keretből 

nyújtott önkormányzati támogatás felhasználási céljának módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Életfa 

Nagycsaládos Egyesület Dombóvár a 2022. évi civil keretből nyújtott támogatást a 

„Nagycsaládos Napközis Tábor” helyett a „Termény Derbi” elnevezésű 

rendezvényre használja fel. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 

módosításának aláírására. 

 

Határidő: 2022. október 15. – a szerződésmódosítás aláírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

Dombóvár, 2022. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

185/2022. (IX. 30.) Kt. határozat 

a dombóvári általános iskolák felvételi körzeteinek megállapításához kapcsolódó 

önkormányzati véleményről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében foglalt véleményezési 

jogkörében eljárva a dombóvári általános iskolák 2023/2024. tanévre vonatkozó 

felvételi körzeteinek tervezett meghatározását tudomásul veszi, és nem tesz 

javaslatot a körzethatárok módosítására. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Tamási Tankerületi Központ 

tájékoztatására. 

 

Határidő: 2022. október 15. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2022. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

186/2022. (IX. 30.) Kt. határozat 

a Dombóvári Vízmű Kft. végelszámolása kezdő időpontjának módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Vízmű Kft. 

végelszámolásának elrendeléséről szóló 303/2021. (XI. 30.) Kt. határozat 2. pontját 

módosítja, miszerint a végelszámolás kezdő időpontja 2022. október 1., valamint a 

rendelkezés az alábbi szöveggel egészül ki: 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére, dokumentumok – beleértve az alapító okirat – aláírására. 

 

 

Dombóvár, 2022. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

187/2022. (IX. 30.) Kt. határozat 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi 

fordulójához való csatlakozásról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási dokumentumok 

aláírására és a pályázati felhívások közzétételére. 

 

A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójában a pályázati felhívásokban meghatározott 

jogosultsági feltételeknek megfelelő pályázók részére 10.000,- Ft/fő/hónap összegű 

ösztöndíjat biztosít, és az önkormányzat 2023. évi költségvetésében ennek megfelelő 

keretet különít el. 

 

Határidő:  2022. szeptember 30. – a csatlakozási nyilatkozat beküldésére 

2022. október 3. – a pályázati felhívások közzétételére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 

 

 

Dombóvár, 2022. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

188/2022. (IX. 30.) Kt. határozat 

energia- és költségmegtakarítást célzó intézkedésekről 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

polgármester tájékoztatóját a villamos-, valamint a földgázenergia szolgáltató 

közbeszerzési eljáráson történő kiválasztásával kapcsolatban megtett 

intézkedésekről, továbbá az energiafelhasználás csökkentése érdekében javasolt 

intézkedésekről. 

 

2. Az önkormányzattal, az önkormányzati intézményekkel és gazdasági 

társaságokkal kapcsolatban az energia- és költségmegtakarítás érdekében a 

Képviselő-testület az alábbiakról rendelkezik: 

 

a) A Képviselő-testület hozzájárul a közvilágítást, illetve az egyházi és 

középületek díszkivilágítását biztosító egyes világítótestek kikötéséhez, a 

gyalogos forgalmú közterületek közvilágításának időszakos 

lekapcsolásához, valamint a közvilágítási órák rövidebb kapcsolási időre 

történő átállításához, és felhatalmazza a polgármestert a végrehajtásához 

szükséges intézkedések megtételére. 

b) A Képviselő-testület nem járul hozzá az adventi díszvilágítás kihelyezéséhez 

a 2022. év ünnepi időszakában. 

c) A Képviselő-testület a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalt érintően 

egyetért olyan ügyfélfogadási rend alkalmazásával, amely csökkenti a 

hivatali dolgozók munkahelyi jelenlétét, továbbá azzal, hogy a hivatali 

dolgozók számára – a heti 40 órás munkarend megtartása mellett – a jegyző 

otthoni munkavégzést rendeljen el, illetve biztosítsa ennek lehetőségét. A 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a 

végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére azzal, hogy 

elrendelhető a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratában 

rögzített feladatellátási helyektől eltérő helyen történő munkavégzés is a 

hivatali dolgozók részére. 

d) A Képviselő-testület egyetért a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit 

Kft. székhelyén (Dombóvár, Kinizsi utca 37.) építési engedélyhez nem kötött 

részleges épületátalakítás megvalósításával annak érdekében, hogy a 

társaság által használt épületrészben minél kevesebb helyiségben kerüljön 

sor személyes munkavégzésre, illetve a munkavégzésre nem használt 

helyiségekben csak temperáló fűtés legyen. 



e) A Képviselő-testület elrendeli a Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ 

kulturális szakmai feladatot ellátó szervezeti egységeiben (Földi István 

Könyvtár, Tinódi Művelődési Ház, Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény) a 

nyitvatartások energiatakarékossági szempontú felülvizsgálatát, és felkéri 

az intézményvezetőt, hogy tegyen javaslatot a Humán Bizottság következő 

ülésére a nyitvatartási rend módosításával összefüggő döntés meghozatala 

érdekében. 

f) A Képviselő-testület elrendeli a Dombóvári Szivárvány Óvoda székhelyén 

lévő tanuszoda működésének szüneteltetését. 

g) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzat és a fenntartásában 

álló költségvetési szervek tekintetében az üres álláshelyek betöltése/új 

dolgozók felvétele 2022. október 15-étől csak a polgármester előzetes 

jóváhagyásával történhet. 

h) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a polgármester az önkormányzati 

tulajdonú sportlétesítmények esetében az igénybevételi díjakat meghatározó 

40/2020. (II. 28.) Kt. határozattól eltérő díjakat határozzon meg a fűtési 

időszakban a tényleges rezsiköltségek érvényesítése érdekében. 

i) A Képviselő-testület támogatja a Farkas Attila Uszoda és a Szuhay 

Sportcentrum energiatakarékos működését, ennek érdekében elrendeli a 

nyitvatartás, illetve a használati rend felülvizsgálatát, és felhatalmazza a 

polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a sportlétesítmények 

házirendjének és használati szabályainak módosítására. 

j) A Képviselő-testület felhatalmazza a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsába delegált képviselőt, hogy 

kezdeményezze és támogassa a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató 

Intézmény feladatellátási helyeinek energiatakarékos működésével, illetve az 

Intézmény által nyújtott szolgáltatások racionalizálásával kapcsolatos 

döntések meghozatalát. 

k) A Képviselő-testület kötelezi az önkormányzati fenntartású intézmények 

vezetőit arra, hogy tegyenek javaslatokat a vezetésük alá tartozó 

intézmények energiatakarékos működése érdekében, és felhatalmazza a 

polgármestert az egyes intézményeket érintő intézkedések jóváhagyására. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szociális ellátásokról szóló 

8/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló javaslatot a 

2022. októberi ülésen terjessze a Képviselő-testület elé a szociálisan rászorultak 

rezsikiadásainak nagyobb támogatása érdekében. 

 

  



Határidő: 2022. október 15. – az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásához 

szükséges intézkedések megtételére 

2022. októberi képviselő-testületi ülés – a rendeletmódosítás 

előterjesztésére 

Felelős: Polgármester, Társulási Tanácsba delegált képviselő 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 

Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ 

Dombóvári Szivárvány Óvoda 

Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény 

 

 

Dombóvár, 2022. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. szeptember 30-

i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

189/2022. (IX. 30.) Kt. határozat 

a dombóvári középiskolákban a közétkeztetés igénybevételére ösztönző 

programról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Eatrend Kft. 

közétkeztetést népszerűsítő programját megismerte, és felkéri a szolgáltatót a 

program megvalósításával összefüggő intézkedések megtételére. 

 

 

Dombóvár, 2022. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



 

Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. szeptember 30-

i zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

190/2022. (IX. 30.) Kt. határozat 

a dombóvári 5337/234 hrsz.-ú ingatlan telekalakításáról és a 

 Sellő utcai üdülőtelkekhez kapcsolódó egyes részeinek értékesítéséről   

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a dombóvári 

5337/234 hrsz.-ú erdő, fásított terület, kivett kápolna, udvar, vízmű és magánút 

megnevezésű – a Gunarasfürdő városrészben található – ingatlan telekalakítását és 

az érintett részeinek versenyeztetési eljárás nélküli értékesítését a Sellő utcai 

5337/187, 5337/189-193, 5337/195, valamint az 5337/204-209 hrsz.-ú 

ingatlantulajdonosok részére telekhatár-rendezéssel az alábbi feltételekkel: 

 

1. A vételár 2.855,- Ft/m2, melyet áfa nem terhel. 

2. Az értékesítendő területek nagysága a Vadászi és Társa Kft. 192/2022. 

munkaszámon készített vázrajzán alapul. 

3. A telekalakítással, a művelési ág változásával, az értékbecsléssel és az 

adásvétellel kapcsolatos költségek – beleértve a szerződéskötéssel 

kapcsolatos díjat is – a vevőket terhelik. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződések 

tartalmának jóváhagyására és megkötésére, valamint a telekalakítással kapcsolatos 

nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2022. december 31. – a telekalakítás lebonyolítására és a 

szerződéskötésekre 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2022. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. szeptember 30-

i zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

191/2022. (IX. 30.) Kt. határozat 

a befejezetlen újdombóvári utcanyitásokról 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

tájékoztatást az újdombóvári városrészben található Fáy András utcára, Péczely 

László utcára és Kodály Zoltán utcára vonatkozóan a 84/2022. (IV. 8.) Kt. 

határozat alapján tett ajánlatokra az érintett ingatlan-tulajdonosoktól az 

önkormányzathoz visszaérkezett nyilatkozatokról. 

 

2. A Képviselő-testület a 84/2022. (IV. 8.) Kt. határozatának 3. pontját – mely az 

ingatlanvásárlásokhoz szükséges 150 millió Ft összegű fedezetnek az 

önkormányzat 2023. évi költségvetésében történő biztosítására vonatkozik – 

visszavonja, és nem járul hozzá adásvételi szerződések megkötéséhez az 1. pont 

szerinti nyilatkozatok tekintetében. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert 

az érintett ingatlantulajdonosok tájékoztatására. 

 

3. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti utcák esetében az önkormányzati 

feladatkörbe tartozó infrastrukturális beruházások megvalósításához azokat az 

ingatlanokat érintően járul hozzá, amelyeknél 2022. szeptember 30-ig 

megtörtént a hatályos szabályozási tervnek megfelelő telekalakítás az út 

kialakítása érdekében. 

 

Határidő: 2022. október 15. – a tájékoztató levél megküldésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2022. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. szeptember 30-

i zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

192/2022. (IX. 30.) Kt. határozat 

a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére a 2022-2023. évi földgáz 

ellátásra irányuló szerződéskötéshez való hozzájárulásról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A Dombóvári 

Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére 2022-2023. évi földgáz ellátás beszerzése 

versenyújranyitással” elnevezéssel 2022. szeptember 21. napján 16470 KEF 

azonosítóval indított, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(továbbiakban: Kbt.) Második Része szerinti uniós eljárásrendben a Kbt. 105. § (2) 

bekezdés c) pontja alapján a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, mint központi 

beszerző szerv által kötött KM01GE2223 azonosítószámú keretmegállapodás II. 

részében történő versenyújranyitással lefolytatott eljárás alapján – a Dombóvári 

Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője által jóváhagyott bírálóbizottság 

javaslata alapján – hozzájárul az alábbi végső döntés meghozatalához: 

 

Az ajánlatkérő az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényessé nyilvánítja: 

 

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) 

 

Indokolás: Az ajánlattevők esetében kizáró okok nem állnak fenn, ajánlatuk minden 

tekintetben megfelel a keretmegállapodásban, az ajánlattételi felhívás és a 

közbeszerzési dokumentumok, továbbá a jogszabályok által meghatározott 

feltételeknek, esetükben a Kbt. 73. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt, az ajánlat 

érvénytelenségére vonatkozó esetek egyike sem áll fenn. 

 

Az ajánlatkérő az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja: 

 

Ajánlattevő neve, címe 
Érvénytelenség 

jogcíme 
Indokolás 

ALTEO Energiakereskedő 

Zrt. (1033 Budapest, 

Kórház u. 6-12.) 

Kbt. 73. § (1) 

bek. e) pont 

Ajánlattevő nem igazolta a kizáró okok fenn nem állását, 

illetve nem nyújtotta be a szerződés feltételeinek 

elfogadására vonatkozó ajánlattevői nyilatkozatot, 

továbbá nem megfelelő táblázat kitöltésével nyújtotta be 

ajánlatát. 

Az ajánlatkérő ezzel kapcsolatban hiánypótlási 

lehetőséget biztosított, az ajánlattevő a hiánypótlást nem 

teljesítette, az elbírálás eredeti ajánlata alapján történt. 

E.ON Energiamegoldások 

Kft. (1034 Budapest, Váci 

út 17.) 

Kbt. 73. § (1) 

bek. e) pont 

Ajánlattevő nem igazolta a kizáró okok fenn nem állását, 

továbbá nem nyújtotta be a szerződés feltételeinek 

elfogadására vonatkozó ajánlattevői nyilatkozatot. 

Az ajánlatkérő ezzel kapcsolatban hiánypótlási 

lehetőséget biztosított, az ajánlattevő a hiánypótlást nem 

teljesítette, az elbírálás eredeti ajánlata alapján történt. 



 

Az ajánlatkérő az eljárás eredményét az érvényes ajánlatok figyelembevételével – az 

ajánlattételi felhívás II.2.5) pontjában szereplő, a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja 

szerinti, a legalacsonyabb ár értékelési szempontja szerinti értékeléssel – az 

alábbiak szerint hirdeti ki: 

 
Fedezet  1. helyezett 2. helyezett 

19 500 000 Ajánlattevő MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 

(1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) 

- 

 Ajánlati ár 23 984 503 - 

 

A Képviselő-testület hozzájárul a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő 

szerződés megkötéséhez a nyertes ajánlattevővel az ajánlatkérő részéről. 

 

Határidő: a döntést követő három munkanapon belül az eredményről való 

tájékoztatás tekintetében 

Felelős: Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

 

Dombóvár, 2022. szeptember 30. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

 

 


