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Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. május 29-én hozott – 

 

49/2020. (V. 29.) határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóról 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 

1. elfogadja a lejárt végrehajtási határidejű 

a) 296/2019. (IX. 26.) Kt. határozat, illetve  

b) a veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 

2/2020. (III. 27.) polgármesteri határozat 1-2. pontjának, továbbá a 

7/2020. (III. 27.), a 17/2020. (III. 27.), a 24/2020. (III. 27.), a 41/2020. 

(IV. 30.), a 43/2020. (IV. 30.), a 45/2020. (IV. 30.), a 46/2020. (IV. 30.), 

a 47/2020. (IV. 30.) és a 48/2020. (V. 8.) polgármesteri határozat 

végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 

2. az alábbi lejárt végrehajtási határidejű Kt., illetve a veszélyhelyzetben 

képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott polgármesteri határozatok 

végrehajtási határidejét a következők szerint meghosszabbítja: 

2020. május 31-ig: 242/2019. (VII. 18.) Kt. határozat, 

2020. június 15-ig: 4/2020. (III. 27.), 42/2020. (IV. 30.) polgármesteri 

határozat, 

2020. június 30-ig: 1/2019. (I. 14.) Kt. határozat, a 2/2020. (III. 27.) 

polgármesteri határozat 3. pontja, 

2020. július 30-ig: 251/2019. (VIII. 29.) Kt. határozat, 

2020. szeptember 30-ig: 198/2018. (V. 17.), 230/2019. (VI. 27.) Kt. határozat, 

2020. október 31-ig: 215/2018. (V. 31.) Kt. határozat. 

 

 

Dombóvár, 2020. május 29. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
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Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. május 29-én hozott – 

 

50/2020. (V. 29.) határozata 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok 2019. évi ellátásáról szóló 

beszámolóról 

 
Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során elfogadja a 

Dél-Kom Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok 

ellátásával kapcsolatos 2019. évi beszámolóját. 

 

 

Dombóvár, 2020. május 29. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 



 

Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 
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Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. május 29-én hozott – 

 

51/2020. (V. 29.) határozata 

a dombóvári távhőellátó rendszer 2019. évi működtetéséről szóló beszámolóról 

 
Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során elfogadja a 

DOMBÓVÁRHŐ Kft. beszámolóját a dombóvári távhőellátó rendszer 2019. január 

1-jétől 2019. december 31-ig terjedő időszakra szóló működtetéséről. 

 

 

Dombóvár, 2020. május 29. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
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Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. május 29-én hozott – 

 

52/2020. (V. 29.) határozata 

a városkártya rendszer 2019. évi működéséről szóló beszámolóról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során elfogadja a 

városkártya rendszer 2019. évi működéséről szóló beszámolót. 

 

 

Dombóvár, 2020. május 29. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
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Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. május 29-én hozott – 

 

53/2020. (V. 29.) határozata 

a gyermekétkeztetési feladatok 2019. évi ellátásáról szóló beszámolóról 

 
Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során elfogadja 

az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezetnek a gyermekétkeztetési 

feladatok ellátásáról szóló 2019. évi beszámolóját.  

 

 

Dombóvár, 2020. május 29. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 



 

Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. május 29-én hozott – 

 

54/2020. (V. 29.) határozata 

a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatellátás 2019. évi átfogó értékeléséről 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során a 

gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatellátás 2019. évi átfogó értékeléséről 

szóló beszámolót elfogadja.  

 

Határidő: 2020. június 5.- a beszámoló továbbítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. május 29. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 



 

Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. május 29-én hozott – 

 

55/2020. (V. 29.) határozata 

Dombóvár Város Önkormányzata 2019. évi összefoglaló belső ellenőrzési 

jelentéséről 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során a melléklet 

szerint elfogadja Dombóvár Város Önkormányzatának 2019. évi összefoglaló 

belső ellenőrzési jelentését.  

 

 

Dombóvár, 2020. május 29. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 



 

Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. május 29-én hozott – 

 

56/2020. (V. 29.) határozata 

az önkormányzati bérlakások 2020. évi felújítási és karbantartási munkáiról 

szóló beszámolóról 

 
Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvás Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során az 

önkormányzati bérlakások 2020. évben elvégzett felújítási és karbantartási 

munkálatairól szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

Dombóvár, 2020. május 29. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 



 

Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. május 29-én hozott – 

 

57/2020. (V. 29.) határozata 

az önkormányzati bérlakásokat érintő 2020. évi további felújítási és  

karbantartási munkálatokról  

 
Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi 

döntést hozza: 

 
Dombóvár Város Önkormányzata a 43/2020. (II. 28.) Kt. határozat 2. pontjában 

felsoroltak közül a 2020. év II. félévében a bérlakások hasznosításából származó 

bevétel terhére kicserélteti a Termál u. 5. szám alatti ingatlannál az 

ivóvízvezetéket, valamint a kivitelezési költségektől függően el kívánja végeztetni a 

Pannónia út 7. szám alatti épületnél a függőfolyosó megerősítését és a 4. emeleti 

folyosó felett a sérült üvegtető felújítását. A szükséges szakértői vélemények és a 

kivitelezési árajánlatok beszerzését Dombóvár Város Polgármestere teszi meg, a 

kivitelezésről az árajánlatok alapján a képviselő-testület dönt. 

 

Határidő: 2020. június 10. - a Termál u. 4. szám alatti ingatlannál a munkálatok 

megrendelésére 

2020. július 30. - a Pannónia út 7. szám alatti épületnél a becsült 

kivitelezési költségek képviselő-testület elé 

terjesztésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. május 29. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 



 

Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. május 29-én hozott – 

 

58/2020. (V. 29.) határozata 

önkormányzati tulajdonú bérlakások értékesítésre történő kijelöléséről  

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvás Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során az 

önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 

9/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi döntést hozza: 

 

1.  Dombóvár Város Polgármestere az alábbi szociális alapon kiadható lakásokat 

értékesítésre jelöli ki:  

 

a) Dombóvár, Arany János tér 16. fsz. 1. szám alatti, dombóvári 226/A/1 

hrsz.-ú lakás;  

 

b) Dombóvár, Arany János tér 15. szám alatti, dombóvári 212/1 hrsz.-ú 

lakóház; 

 

c) Dombóvár, Arany János tér 26. szám alatti, dombóvári 48/A/1 hrsz.-ú 

lakás; 

 

d) Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 3. fsz. 3. szám alatti, 1402/A/3 hrsz.-ú 

lakás; 

 

e) Dombóvár, Szabadság utca 15. fsz. 3. szám alatti, dombóvári 79/A/3 hrsz.-ú 

lakás; 

 

f) Dombóvár, Lucza hegyi utca 2/B. szám alatti, dombóvári 291/14 hrsz.-ú 

lakóház, udvar, gazdasági épület; 

 

g) Dombóvár, Baross utca 6. szám alatti ingatlan, az ingatlanon álló 

társasházi épületben lévő három, dombóvári 167/A/1, 167/A/2 és 167/A/2 

hrsz.-ú lakás. 

 



2. Dombóvár Város Polgármestere az 1. pontban szereplő bérlakások 

értékesítésének feltételeit az alábbiak szerint határozza meg:  

 

a) az értékesítésre az adott ingatlan vonatkozásában elővásárlási joggal 

rendelkezők részére van lehetőség, a Baross utca 6. szám alatti, valamint 

a 6. pont szerinti ingatlanok kivételével pályáztatás nem lehetséges, 

 

b) társasházi lakás esetén az ingatlanhoz tartozó társasházi közös 

tulajdonrész is értékesítésre kerül, 

 

c) a vevőnek az önkormányzat részére meg kell téríteni az értékbecslés és az 

energetikai tanúsítvány elkészíttetésének, valamint a szerződéskötés díját 

is, 

 

d) amennyiben az ingatlan korlátozottan forgalomképes, az adásvételi 

szerződésben ki kell kötni, hogy az ingatlan csak az ingatlan-nyilvántartás 

szerinti funkcióra használható, a helyi építészeti értékek védelméről szóló 

önkormányzati rendelet hatálya alá eső ingatlan esetében a használatnak 

összhangban kell lennie a rendelettel, 

 

e) ha az ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés időtartama lejár, az ingatlan 

csak a tulajdonosváltás jogerős bejegyzése, mint feltétel bekövetkezéséig, 

de legfeljebb 2020. december 31-ig adható bérbe, továbbá a jogcím 

nélküli lakáshasználók esetében intézkedni kell a lakás kiürítése iránt, 

 

f) amennyiben az ingatlan üressé válik, új bérlőkijelölés nem történhet, az 

ingatlant az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendeletben foglaltak 

szerinti árveréssel egybekötött nyilvános pályáztatás útján kell értékesíteni 

az értékbecslés szerinti áron, melyet áfa nem terhel. 

 

3.  Dombóvár Város Önkormányzata az Arany János tér 15. és az Arany János tér 

16. fsz. 1. szám alatti lakás jogcím nélküli lakáshasználóinak elővásárlási jogot 

nem biztosít. 

 

4. Amennyiben a jogosult nem él elővásárlási jogával, a további értékesítési 

feltételekről a képviselő-testület dönt. 

 

5.  Dombóvár Város Önkormányzata a Dombóvár, Baross utca 6. szám alatti, a 

dombóvári 167 hrsz.-hoz tartozó ingatlant egyben, a társasházzá alakított 

épületben lévő lakásokkal együtt értékesíti 500.000,- Ft vételáron az 

önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. 

(III. 4.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti árveréssel egybekötött 

nyilvános pályáztatás útján. 

 



A nyertes pályázónak meg kell téríteni az önkormányzat részére a vételáron 

felül az az értékbecslés és az energetikai tanúsítvány elkészíttetésének, 

valamint a szerződéskötés díját is. 

 

6.  Dombóvár Város Önkormányzat az alábbi lakásokat azok kiürítése után, az 

önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. 

(III. 4.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti árveréssel egybekötött 

nyilvános pályáztatás útján értékesíti: 

 

a) a Dombóvár, Arany János tér 15. (212/1 hrsz.) szám alatti lakóház 

megnevezésű ingatlant 3.100.000,- Ft-os induló licitáron, melyet áfa nem 

terhel, 

 

b) a Dombóvár, Arany János tér 16. fsz. 1. (226/A/1 hrsz.) szám alatti lakás 

megnevezésű ingatlant 2.000.000,- Ft-os induló licitáron, melyet áfa nem 

terhel. 

 

A nyertes pályázónak meg kell téríteni az önkormányzat részére a vételáron 

felül az értékbecslés és az energetikai tanúsítvány elkészíttetésének, valamint a 

szerződéskötés díját is. 

 

7. A végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket és kötelezettségvállalásokat 

Dombóvár Város Polgármestere teszi meg, továbbá jóváhagyja az ajánlatok és 

a pályázati felhívás tartalmát. 

 

Határidő: 2020. június 30. – az ajánlatok megküldésére, illetve a pályázat 

kiírására 

A veszélyhelyzet megszűnését követő 90. nap – a jogcím nélküli 

lakáshasználók esetében a lakás kiürítése iránti intézkedésekre 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda  

 

 

Dombóvár, 2020. május 29. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 



 

Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. május 29-én hozott – 

 

59/2020. (V. 29.) határozata 

a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáról a Német 

Közösségi Házhoz kapcsolódó fejlesztés megvalósítása érdekében 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi 

döntést hozza:  

 

1. Dombóvár Város Önkormányzata hozzájárul, hogy a Dombóvári Német 

Nemzetiségi Önkormányzat a használatában álló, Dombóvár, Bezerédj utca 14. 

szám alatti Német Közösségi Háznak a Franjo Vlasic udvar felé néző déli 

oldalán – közterületen –  egy tetővel ellátott, oldalain nyitott árkádot alakítson 

ki, melynek megvalósítását 500.000,- Ft-tal támogatja, amennyiben a 

Nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2020. évi 

költségvetési támogatása megnevezésű felhívásra benyújtott pályázata alapján 

a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat a megvalósításhoz 

támogatásban részesül. 

 

2. A Német Szövetségi Köztársaság Szövetségi Belügyminisztériuma pályázati 

felhívására a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat által a Német 

Közösségi Ház eszközfejlesztésére benyújtani kívánt pályázathoz kapcsolódóan 

Dombóvár Város Önkormányzata nevében Dombóvár Város Polgármestere 

nyilatkozhat arról, hogy a Dombóvár, Bezerédj utca 14. szám alatti Német 

Közösségi Ház igénybevétele a német nemzetiséghez kapcsolódó 

tevékenységekre legalább további 10 évig folyamatosan biztosított lesz. 

 

Határidő: 2020. június 5. - a támogatási szerződés aláírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

Dombóvár, 2020. május 29. 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. május 29-én hozott – 

 

60/2020. (V. 29.) határozata 

az önkormányzat módosított közbeszerzési szabályzatának elfogadásáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során elfogadja 

Dombóvár Város Önkormányzatának módosított közbeszerzési szabályzatát a 

melléklet szerint 2020. június 1. napján történő hatályba lépéssel.  

 

A nyilvánosság biztosítása érdekében a módosított szabályzat a www.dombovar.hu 

honlapon közzétételre kerül. 

 

Határidő: azonnal - a szabályzat közzétételére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

 

Dombóvár, 2020. május 29. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 

http://www.dombovar.hu/


 

Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. május 29-én hozott – 

 

61/2020. (V. 29.) határozata 

a Buzánszky Jenő sportösztöndíj-program folytatásáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi 

döntést hozza:  

 

1. Dombóvár Város Polgármestere a 266/2019. (IX. 12.) Kt. határozat 1. és 2. 

pontját visszavonja. Dombóvár Város Önkormányzata a 2019-ben Buzánszky 

Jenő sportösztöndíjban részesített sportolók részére a támogatási szerződésben 

foglaltak szerint folyósítja az ösztöndíjat a szerződésben foglalt jogosultsági 

feltételek ellenőrzését követően és azok fennállása esetén, melyre 1.300.000,- Ft 

keretösszeget biztosít a 2020. évi költségvetése terhére. Dombóvár Város 

Önkormányzata kezdeményezi a 2019-ben megkötött támogatási szerződések 

megszüntetését 2020. december 31-ével, 2020-ban nincs lehetőség további 

ösztöndíjas bevonására a programba. 

 

2. Dombóvár Város Önkormányzata a Buzánszky Jenő sportösztöndíjat 2021-től 

pályázati úton, évente legfeljebb 15, a pályázat benyújtásáig a 20. életévét még 

be nem töltött, válogatott-kerettagsággal rendelkező vagy az abba való bejutást 

elősegítő tehetséggondozási programban résztvevő olyan sportoló számára 

kívánja biztosítani, aki Dombóváron bejegyzett vagy Dombóváron is 

tevékenykedő és aktívan működő sportszervezetben űzi sporttevékenységét; egy 

személy összesen három évben részesülhet ösztöndíjban. Az ösztöndíj összege 

egy évig negyedévente bruttó 25.000,- Ft, a sportösztöndíj-pályázatok 

elbírálására a tárgyév február 28. napjáig kerül sor a képviselő-testület által. 

 

3. Dombóvár Város Önkormányzata a sportösztöndíj-pályázatok elbírálásába 

javaslattevőként a Dombóváron működő sportszerveteket összefogó, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szerveződést, az újonnan létrejövő városi 

sportszövetséget kívánja bevonni. A Buzánszky Jenő sportösztöndíj-program 2. 

pontban felvázolt feltételeinek, valamint a városi sportszövetség működési 

kereteinek részletes meghatározására a sportról szóló önkormányzati 

rendeletben kerül sor, melyet Dombóvár Város Polgármestere terjeszt elő. 



 

Határidő:  2020. június 30. – a sportról szóló önkormányzati rendelet 

módosításának előterjesztésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

 

 

Dombóvár, 2020. május 29. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 



 

Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. május 29-én hozott – 

 

62/2020. (V. 29.) határozata 

a városi térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területek módosításáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során a 

következő döntést hozza: 

 

1. A városi térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területek közül kikerül a Béke 

utca - Krúdy Gyula utca kereszteződése (hrsz.: 2973), és a megfigyelt területek 

közé bevonásra kerül a Szállásréti-tó nyugati oldalán, a tóval párhuzamos út 

menti terület (dombóvári 2111 és 2162 hrsz.-ú ingatlan). 

 

2. Dombóvár Város Polgármestere elrendeli a városi térfigyelő kamerarendszer 

részeként a Béke utca - Krúdy Gyula utca kereszteződésében üzemelő kamera 

áthelyezését a Szállásréti-tónál lévő parkolóhoz, és megteszi az ehhez szükséges 

kötelezettségvállalásokat. 

 

Határidő: 2020. június 30. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. május 29. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 



 

Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. május 29-én hozott – 

 

63/2020. (V. 29.) határozata 

a Siófoktól Pécsig vezető kerékpárút Dombóvár-Pécs közötti szakasza 

tanulmánytervének véleményezéséről 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során a 

következő döntést hozza: 

 

Dombóvár Város Önkormányzata egyetért a Siófok-Szabadhídvég-Tamási-

Dombóvár-Orfű-Pécs kerékpárút még hiányzó szakaszainak fejlesztésével, továbbá 

a kerékpárút Dombóvár-Pécs közötti szakaszának tanulmánytervével és 

nyomvonalával.  

 

Határidő: 2020. június 1. – a tervezők tájékoztatására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. május 29. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 



 

Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. május 29-én hozott – 

 

64/2020. (V. 29.) határozata 

az önkormányzati fenntartású óvodák és a bölcsőde nyári zárva tartási rendjéről 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során – a Humán 

Bizottság átruházott hatáskörét magához vonva – az alábbi döntést hozza:  

 

1. Dombóvár Város Polgármestere az önkormányzat fenntartói jogkörében eljárva 

– a Humán Bizottság átruházott hatáskörében hozott döntést megváltoztatva – a 

Dombóvári Szivárvány Óvoda, valamint a Dombóvári Százszorszép Óvoda és 

Bölcsőde nyári zárva tartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Dombóvári Szivárvány Óvoda 

 

 A zárva tartás időtartama 
A zárva tartás 

időpontja 

Dombóvári Szivárvány 

Óvoda (székhely) 
2 hét 

2020.08.10. – 

2020.08.19. 

Dombóvári Szivárvány 

Óvoda Zöld Liget 

Tagóvodája 

2 hét 
2020.07.27. – 

2020.08.07. 

 

Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 

 

 A zárva tartás időtartama 
A zárva tartás 

időpontja 

Dombóvári 

Százszorszép Óvoda 

(székhely) 

2 hét 
2020.07.27. – 

2020.08.07. 

Dombóvári 

Százszorszép Óvoda  

Tündérkert Bölcsődéje 

1 hét 
2020.07.27. – 

2020.07.31. 

    



A zárva tartás ideje alatt a nyitva álló önkormányzati fenntartású óvodai 

feladatellátási helyen biztosított a gyerekfelügyelet az óvodások részére, a 

bölcsődések esetében nincs lehetőség ügyeletre. 

 

2. Dombóvár Város Polgármestere elrendeli, hogy a 2020. március 11-én 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel annak fennállása alatt csak a ténylegesen 

bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek után kell gondozási díjat fizetni. 

 

 

Dombóvár, 2020. május 29. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 



 

Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. május 29-én hozott – 

 

65/2020. (V. 29.) határozata 

a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde óvodavezetőjének megbízásáról 

2020. augusztus 1-jétől 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi 

döntést hozza:  
 

Dombóvár Város Polgármestere a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 

vezetésével és az óvodavezetői (magasabb vezető) beosztás ellátásával 2020. 

augusztus 1. napjától 2025. július 31. napjáig terjedő időszakra Teufelné Glaub 

Ágnest, az intézmény közalkalmazottját bízza meg az óvodapedagógus munkakör 

betöltése mellett. Az óvodavezető a kötelező óvodai foglalkoztatásait az óvoda 

német nemzetiségi óvodai csoportjában végzi és nemzetiségi pótlékra jogosult. 

 

Dombóvár Város Polgármestere az óvodavezető illetményét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

− Az óvodavezető garantált illetménye a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 64-65. § bekezdése figyelembevételével a Pedagógus II. 

fokozat 13. fizetési kategóriának megfelelően 356.265,- Ft. 

 

− Az óvodavezető nemzetiségi pótlékának mértéke a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 8. mellékletének megfelelően az illetményalap 

40%-a, azaz 73.080,- Ft. 

 

− Az óvodavezető vezetői pótléka a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 8. számú melléklete alapján a mindenkori illetményalap 60%-a, azaz 

109.620,- Ft. 

 

− Az óvodavezető illetménye 539.000,- Ft a kerekítés figyelembevételével.  

 

A szükséges munkajogi dokumentumokat Dombóvár Város Polgármestere írja alá. 

 



Határidő: 2020. július 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. május 29. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. május 29-én hozott – 

 

66/2020. (V. 29.) határozata 

a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás társulási megállapodásának 

elfogadásáról, valamint tag delegálásáról a Társulás Társulási Tanácsába 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi 

döntést hozza:  

 

1. Dombóvár Város Polgármestere Dombóvár Város Önkormányzatának a 

Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társuláshoz történő csatlakozásával 

összefüggésben a Társulás 2020. július 1-jétól hatályos társulási 

megállapodását elfogadja. Dombóvár Város Polgármestere a társulási 

megállapodást a Képviselő-testület, mint a Társulás tagja nevében aláírja. 

 

2. A Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulásban részvétellel összefüggő 

2020. évi tagdíj - 150.000,- Ft - megfizetéséről Dombóvár Város Polgármestere 

gondoskodik. 

 

3. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testületét a Kapos-menti 

Terület- és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsában Pintér Szilárd 

polgármester, akadályoztatása esetén a képviselő-testület tagjai közül választott 

alpolgármester, az ő további akadályoztatása esetén pedig a Pénzügyi és 

Gazdasági Bizottság elnöke képviseli delegáltként. 

 

Határidő: 1. 2020. június 15. - a megállapodás aláírására 

2. 2020. szeptember 15. - a 2020. évi tagdíj átutalására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: 1.: Önkormányzati Iroda 

2.: Pénzügyi Iroda 

 

Dombóvár, 2020. május 29. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. május 29-én hozott – 

 

67/2020. (V. 29.) határozata 

az egészségbiztosításból támogatott szájsebészeti járóbeteg szakellátás ellátási 

területe módosításának kezdeményezéséről az ellátás Dombóváron való 

biztosítása érdekében 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi 

döntést hozza:  

 

Dombóvár Város Önkormányzata az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről 

szóló 2006. évi CXXXII. törvény 5/B. § (2) bekezdése alapján ellátási érdekből 

kezdeményezi, hogy a Dombóváron élő, egészségbiztosítás által finanszírozott 

szájsebészeti (dento-alveoláris) járóbeteg szakellátást igénylő fogbetegséggel 

rendelkezők ellátását dombóvári fogorvos, dr. Meiszter Péter (Dr. Meiszter Dental 

Korlátolt Felelősségű Társaság) is végezze. 

 

A Dombóvárra kiterjedő ellátási terület módosításával kapcsolatos kérelmet 

Dombóvár Város Polgármestere nyújtja be az illetékes egészségügyi 

államigazgatási szervhez. 

 

Határidő: 2020. június 15. - a kérelem beküldésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. május 29. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 



 

Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. május 29-én hozott – 

 

68/2020. (V. 29.) határozata 

a Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor bérbeadásáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során a 

következő döntést hozza: 

 

1. A tulajdonában álló ingatlanokon működő Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor 

idényjellegű (szezonális) üzemeltetését nem Dombóvár Város Önkormányzata 

látja el 2020-ban, hanem azt bérbeadás útján egy gazdasági társaságra bízza. 

 

2. Dombóvár Város Önkormányzata a Balatonfenyvesi Ifjúsági Táborhoz tartozó, 

a Balatonfenyves, Kaposvári utca 35. szám (109/1 helyrajzi szám alatt lévő 

kivett üdülőépület, udvar), valamint a Balatonfenyves, Kaposvári utca 42. szám 

(174 helyrajzi számú, kivett üdülőtábor) alatti ingatlanokat és az azokban 

található ingóságokat, illetve a vízfelület megközelítését biztosító víziállást 

bérbe adja a BURGENDOMB Kft. (cg.: 17 09 009896, 7361 Kaposszekcső, 

Táncsics utca 24.) részére az alábbi feltételekkel: 

− A bérlet időtartama: 2020. június 4. - 2020. augusztus 31. 

− A bérleti díj 150.000,- Ft/hó, melyet áfa nem terhel, és a bérlőt a díjfizetési 

kötelezettség 2020. június 16-ától terheli. 

− A bérlő feladata a bérlet időtartama alatt a bérbeadott ingatlanokon nem 

üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás nyújtásával az 

ingatlanok gyermek- és ifjúsági táborként való üzemeltetése, a szolgáltatás 

nyújtásához szükséges feltételek biztosítása az étkeztetéssel és a víziállás 

(stég) kihelyezésével, illetve a tómederből való kivételével együtt, a 

jogszabályi és hatósági előírások teljesítése. A bérlőt terhelik a szolgáltatás 

nyújtásával (tábor üzemeltetésével) kapcsolatos költségek és megilletik az 

ebből származó bevételek azzal, hogy a szolgáltatás nyújtása során 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati 

fenntartású ifjúsági táborok 2020. évi igénybevételi díjairól szóló 39/2020. 

(II. 28.) Kt. határozata szerinti díjtételeket alkalmazhatja. 

 



A végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket Dombóvár Város Polgármestere 

teszi meg, aki jóváhagyja a bérleti szerződés tartalmát és azt aláírásával látja 

el. 

 

3. Dombóvár Város Polgármestere hozzájárul a BURGENDOMB Kft. és a 

Dombóvár Város Önkormányzata között létrejött, a Balatonfenyvesi Ifjúsági 

Táborban való étkeztetési feladatok ellátására szóló szerződés közös 

megegyezéssel való megszüntetéséhez, és megteszi az ehhez szükséges 

jognyilatkozatot. 

 

Határidő: 2020. június 3. - a bérleti szerződés megkötésére 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. május 29. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 



 

Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. május 29-én hozott – 

 

69/2020. (V. 29.) határozata 

a Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 2/A. szám alatti volt kollégium 

értékesítésével kapcsolatban az induló licitár módosításáról 

 
Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvás Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi 

döntést hozza: 

Dombóvár Város Polgármestere a Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 2/A. szám 

alatti volt kollégium értékesítéséről szóló 350/2018. (X. 26.) Kt. határozat a) 

pontját módosítja, miszerint az induló licitár 89.000.000,- Ft, melyet áfa nem 

terhel, és elrendeli az ingatlan értékesítésére irányuló ismételt versenyeztetést.  

Határidő: 2020. június 15. - a pályázati felhívás megjelentetésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. május 29. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. május 29-én hozott – 

 

70/2020. (V. 29.) határozata 

a Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény igazgatójának 

megbízásáról 2020. július 16-tól 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi 

döntést hozza:  

Dombóvár Város Polgármestere a Földi István Könyvtár és Helytörténeti 

Gyűjtemény vezetésével és az igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátásával 

2020. július 16. napjától 2025. július 15. napjáig terjedő időszakra Virágné Bán 

Emmát, az intézmény közalkalmazottját bízza meg könyvtáros munkakör betöltése 

mellett. 

Dombóvár Város Polgármestere az igazgató havi illetményét az alábbiak szerint 

állapítja meg a napi 6 órás részmunkaidőben való foglalkoztatására figyelemmel: 

− Az igazgató illetménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 61-66. §-a alapján a H fizetési osztály 7. fizetési fokozata, 

valamint a garantált bérminimum összege alapján havi bruttó 158.000,- Ft. 

− Az igazgató kulturális pótlékának mértéke a 150/1992. (XI. 20.) Korm. 

rendelet 5. melléklete alapján 19.500,- Ft.  

− Az igazgató vezetői pótléka a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. melléklete 

alapján a mindenkori pótlékalap 225%-a, azaz 45.000,- Ft. 

− Az igazgató havi bruttó 23.200,- Ft illetménykiegészítésben részesül. 

− Az igazgató havi illetménye összesen 245.700,- Ft. 

A szükséges munkajogi dokumentumokat Dombóvár Város Polgármestere írja alá. 

Határidő: 2020. július 15. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

Dombóvár, 2020. május 29. 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 


