
Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. április 11-i 
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

114/2019. (IV. 11.) Kt. határozat 

a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár átszervezésének kezdeményezéséről 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda 
és Bölcsőde Dombóvár nevelési-oktatási intézményt 2019. augusztus 1-jével át 
kívánja szervezni az alábbiak szerint: 

 
a. Az intézmény két szervezeti egységéből, a Százszorszép Tagóvodából 

(Dombóvár, III. utca 34.) és a Tündérkert Bölcsődéből (Dombóvár, Kórház 
utca 35.) jogutódlással, kiválás útján új önálló költségvetési szerv – a 
Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde – jön létre, mint többcélú 
nevelési-oktatási intézmény, azon belül óvoda-bölcsőde, amely legalább 
egy óvodai csoportban német nemzetiségi óvodai nevelést folytat. Az új 
intézmény székhelye a Dombóvár, III. utca 34., főtevékenysége: óvodai 
nevelés. 

b. A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár költségvetési szervként 
fennmarad, és csak óvodai nevelést végez alaptevékenységként a székhelyén 
(Dombóvár, Zrínyi utca 10.), valamint a Zöld Liget Tagóvodában 
(Dombóvár, Bezerédj utca 33.), illetve az elnevezése Dombóvári Szivárvány 
Óvodára változik a bölcsődei ellátás elhagyása miatt. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Humán Bizottságot, hogy a Dombóvári Szivárvány 

Óvoda és az 1. a. pont szerinti új költségvetési szerv igazgatói (magasabb vezető) 
beosztásának 2019. augusztus 1-jétől 5 évre szóló betöltésére irányuló pályázati 
felhívást az 1. pontban foglaltak figyelembevételével hagyja jóvá. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Kiss Béla alpolgármestert, hogy az 1. pont 

szerinti tervezett döntésről a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvényben, illetve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvényben előírt véleményezési joggal rendelkező szervezetek véleményét 
kérje ki, és azokat terjessze a Képviselő-testület elé a Szivárvány Óvoda és 
Bölcsőde Dombóvár módosító okiratának, illetve a kiválással létrejövő új 
költségvetési szerv alapító okiratának tervezetével együtt. 

 
  



Határidő: 2019. májusi rendes képviselő-testületi ülés 
Felelős: Kiss Béla alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
 

 
Dombóvár, 2019. április 11. 
 
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 

 
  



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. április 11-i 
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

115/2019. (IV. 11.) Kt. határozat 

a szőlőhegyi kerékpárút kialakításának I. ütemében kiépítésre kerülő 
útszakaszról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 28/2019. (I. 31.) Kt. 
határozatában foglaltak szerint a szőlőhegyi kerékpárút kialakításának I. ütemét a 
611-es számú főúttól a homokpusztai bekötőútig tartó szakaszban határozza meg és 
ennek megfelelően rendeli el a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás 
megindítását. 
 
Határidő: 2019. május 31. – a közbeszerzési eljárás megindítására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda  

 
 
Dombóvár, 2019. április 11. 
 
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 

 
  



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. április 11-i 
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

116/2019. (IV. 11.) Kt. határozat 

az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének módosításáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. 
évi módosított Közbeszerzési Tervét a melléklet szerint elfogadja, és felkéri a 
polgármestert, hogy a jogszabályok szerinti közzétételéről gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal – a módosított terv közzétételére 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Jegyző  
 

 
Dombóvár, 2019. április 11. 
 
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 

 
  



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. április 11-i 
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

117/2019. (IV. 11.) Kt. határozat 

a Kéknefelejcs és az Ibolya utcai ivóvízhálózat-rekonstrukció közbeszerzési 
eljárásának megindításáról 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hoz a 
dombóvári Kéknefelejcs és Ibolya utcai ivóvízhálózat rekonstrukciójának 
megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) alapján. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárás előkészítésére és 
megindítására. 
 

2. A Képviselő-testület az eljárás lefolytatásával, illetve a jogi tanácsadási, felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás nyújtásával dr. Turi Ákos 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bízza meg az átalánydíjas 
szerződés terhére (7621 Pécs, Teréz u. 11-13.). 
 

3. A Képviselő-testület jóváhagyja az alábbi személyi összetételű bírálóbizottságot 
az eljárásban való közreműködésre: 
 

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

dr. Szabó Péter jogi 
Nagy Sándor közbeszerzés tárgya szerinti szakmai 
Kovács Gyula pénzügyi 
dr. Turi Ákos közbeszerzési 

 
Határidő: 2019. április 30. – az eljárás megindítására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyző, Városüzemeltetési Iroda 
 

 
Dombóvár, 2019. április 11. 
 
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 

 


