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HATÁROZATOK 
 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13-i rendkívüli 
ülésén elfogadott határozatai: 
 

125/2014. (III. 13.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a TÁMOP-3.1.3-10/2-
2010-0015 azonosító számú „Együtt a 
jövődért” című projekthez kapcsolódó 
döntéseket elnapolja. 

 
126/2014. (III. 13.) Kt. határozat 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete támogatja a város 
Szabályozási Tervének a dombóvári 
2980/2. hrsz. alatti ingatlant övező 
közlekedési nyomvonalak, a 078-
078/11 hrsz alatti Gksz-3 övezet déli 
peremterületének módosítása - teljes 
eljárás során - történő módosítását. 

2. A képviselő-testület a tervezési 
feladatok ellátásával a Koller és Társa 
Kft.-t (Pécs, Bárány u. 5/2.) bízza meg 
1.130.000,- forint + Áfa megbízási 
díjjal. A képviselő-testület a megbízási 
díj fedezetét a 2014. évi 
költségvetésében biztosítja. 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a megbízási szerződés 

aláírására. 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a településrendezési  
szerződés aláírására az Agrár-Béta 
Kft.-vel (Dombóvár, Birkamajor) 
480.000,- forint + áfa értékben. 

5. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert településrendezési 
szerződés kötésére a Viessman 
Technika Dombóvár Kft.-vel és a 
LINER Kft.-vel azzal, hogy a tervezési 
feladatra jutó 650 eFt + áfa megbízási 
díj egyharmad-egyharmad része a 
vállalkozásokat terheli.  

6. A képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy a 
Városüzemeltetési Irodán keresztül 
folyamatosan biztosítsa az érintettek 
tájékoztatását. 

Határidő: 2014. március 20. – a 
megbízásra, településrendezési szerződésre 
Felelős: Szabó Loránd polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 

 
A képviselő-testület a 127-129/2014. (III. 13.) Kt. határozatokat zárt ülésen hozta: 
 

127/2014. (III. 13.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt megállapodást 
Dombóvár Város Önkormányzata és a Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt. közt 
elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2014. március 31. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
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A határozatban elfogadott dokumentum megegyezik a 2014. március 13-i képviselő-testületi 
ülés 3. számú előterjesztésében foglaltakkal. 
 

128/2014. (III. 13.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Dombóvár Város közigazgatási 
területén helyi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási tevékenység végzése 
kizárólagos joggal, valamint a személyszállítási tevékenységgel összefüggő előkészítési, 
irányítási és ellenőrzési feladatok végrehajtása” tárgyában a 2012. évi XLI. törvény alapján 
lefolytatott pályázati eljárásban a következő döntést hozza: 

A Képviselő-testület az alábbi ajánlattevő ajánlatát érvényessé nyilvánítja: 

Régió 2007 Kft. 

8142 Úrhida, Dózsa Gy. u. 48. 

Indokolás: Az ajánlattevő esetében kizáró okok nem állnak fenn, a szerződés teljesítéséhez 
előírt pénzügyi-gazdasági, illetőleg műszaki-szakmai követelményeknek megfelel, ajánlata 
minden tekintetben megfelel a pályázati felhívásban és a részletes pályázati kiírásban 
meghatározott feltételeknek, a pályázati kiírás 19.) pontja 7. francia bekezdésében foglalt 
érvénytelenségi esetek egyike sem áll fenn. 

A Képviselő-testület az alábbi ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja: 

Ajánlattevő 
neve, címe 

Érvénytelenség 
jogcíme 

Indokolás 

Szöllősi 
Travel 
Kereskedel
mi és 
Szolgáltató 
Kft. 
2800 
Tatabánya, 
Gál I. ltp. 
704. 7/29 

Pályázati kiírás 19. 
pont 7. francia 

bekezdés d) pont: 
egyéb módon nem 

felel meg a pályázati 
felhívásban és a 

pályázati kiírásban, 
valamint a 

jogszabályokban 
meghatározott 
feltételeknek 

Az ajánlattevő ajánlatába pénzügyi intézményi nyilatkozatokat 
csatolt ugyan, ám a Környe-Bokod Takarékszövetkezettől 
származó nem tartalmaz a sorban állásra vonatkozó információt, 
amivel nem felel meg a pályázati kiírás 5.) P1.) pontjában 
foglaltaknak, illetőleg nem teszi lehetővé a 6.) P1.) alkalmassági 
kritériumnak való megfelelés egyértelmű megállapítását. 

Az ajánlatkérő ezzel kapcsolatban hiánypótlási lehetőséget 
biztosított, az ajánlattevő a hiánypótlást nem teljesítette, az 
elbírálás eredeti ajánlata alapján történt. 

Az eljárás nyertesét, adott esetben második helyezettjét az érvényes ajánlattevők közül – a 
részletes pályázati kiírás 16.) pontjában szereplő az összességében legelőnyösebb ajánlat 
kiválasztása értékelési szempontja szerinti elbírálással, az 5.4. sz. mellékletben foglalt 
részszempontok és súlyszámok, illetve értékelési módszer alkalmazásával – az alábbiak 
szerint hirdeti ki: 

 1. helyezett 2. helyezett 

Ajánlattevő Régió 2007 Kft. - 

Pontszám 100,00 - 

Ajánlati ár (Ft/km, nettó) 349 - 
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Határidő: A döntést követő három munkanapon belül az eredményről való tájékoztatás 
tekintetében 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
 

129/2014. (III. 13.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségi szavazatszámláló 
bizottság tagjait az alábbiak szerint megválasztja:  
 

Dorn Judit Dorina Dombóvár,  
Füleki Sándorné Dombóvár,  
Hegedüs Nikolett Dombóvár,  
Müller Lászlóné Dombóvár,  
Toderóné Rajkai Krisztina Dombóvár,  

 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 17-i rendkívüli 
ülésén elfogadott határozata: 
 

130/2014. (III. 17.) Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0015 
azonosító számú „Együtt a jövődért” című projekthez kapcsolódóan az alábbi döntéseket 
hozza 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vortex Kft. által benyújtott 
pótmunka igényeket az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Sorsz. Megnevezés 

Vortex Kft. által 
igényelt 

pótmunka 
összege (Ft) 

Műszaki ellenőr által 
javasolt pótmunka összege 

(Ft) 

Elfogadott 
pótmunka 

összege (Ft) 

1. Meglévő épületben lévő szerverszoba bontása, új 
épülethez csatlakozó folyosó kialakítása 

1.057.572 249.102 0 

2.  Tolófal kiegészítő acél tartószerkezete 
1.058.054 

Önkormányzat mérlegelését 
követően elfogadható  

242.803 
242.803 

3.  PB-gáz hálózathoz szükséges egyéb munkák 
306.060 

Önkormányzat mérlegelését 
követően elfogadható  

306.060 
306.060 

4. Homlokzati felületképzés pótmunkái 
409.343 

Önkormányzat mérlegelését 
követően elfogadható  

228.917 
0 

5. Meglévő és új tetőszerkezet összeépítése 
250.069 

Önkormányzat mérlegelését 
követően elfogadható  

125.035 
0 

6.  Alapozáskor terven nem szereplő szerkezetek 
elbontása 

97.145 0 0 

7. Emeleti válaszfalak módosított műszaki tartalma 301.663 0 0 
 

Összesen 3.560.960 

Pótmunka 
242.102 

Önkormányzat mérlegelését 
követően elfogadható  

902.815 
 

548.863 
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a) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pótmunkára vonatkozó megállapodás aláírására. 

b) Felkéri a Polgármestert, hogy a pótmunka költségének finanszírozására járjon 
el a Közreműködő Szervezetnél. 

2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
az új épülethez csatlakozó folyosó kialakítására indítson közbeszerzési eljáráson kívüli 
beszerzési eljárást.  

A folyosó kialakítására vonatkozó költségeket Dombóvár Város Önkormányzata 2014. 
évi költségvetéséből – V. Céltartalék 3.4 Tartalék előre nem tervezett 
vásorüzemeltetési feladatokra –  biztosítja. 

3. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vortex Kft. részére a 
teljesítés igazolás kiadását a következő feltételekhez köti: 

- A teljesítés igazolás csak a tűzjelző rendszer kiépítése után, a 20 %-os kötbér 
igény figyelembe vételével írható alá és adható ki a kivitelező számára. 

4. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a konzorciumvezetői szerepet nem kívánja 
átvenni. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő:   

1. pont: a megállapodás aláírása azonnal 
2. pont: azonnal 
3. pont: tűzjelző rendszer kiépítését követően 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli 
ülésén elfogadott határozatai: 
 

131/2014. (IV. 10.)Kt. határozat 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dunántúli 
Regionális Vízmű Zrt. által Dombóvár 
város vízellátásával és szennyvíz-
rendszerével kapcsolatban összeállított 
2014. évi beruházási-felújítási és 
pótlási tervét áttekintette, és a 
megbízott szakértő által javasolt, a 2. 
számú mellékletben szereplő munkák 
megvalósítását támogatja 2014. évben. 

2. A Képviselő-testület a beruházási-
felújítási és pótlási munkák 
fedezeteként a víziközmű vagyon 
használatáért a Dombóvár és Környéke 
Víz- és Csatornamű Kft.-től korábban 
befolyt bérleti díjat, illetve a Dunántúli 
Regionális Vízmű Zrt.-től 2014. évben 
befolyó bérleti díjat jelöli meg. 

3. A Képviselő-testület a vízellátó és 
szennyvízelvezető rendszerek 
beruházási-felújítási és pótlási 
feladatait az üzemeltető Dunántúli 
Regionális Vízmű Zrt.-vel  kívánja 
elvégeztetni a megfelelő műszaki 
színvonal biztosítása érdekében. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármester, hogy a munkák 
elvégzése érdekében – az 5. pontban 
foglalt eltéréssel – vállalkozási 
szerződést kössön az üzemeltetővel. 

5. A Képviselő-testület a Petőfi utcai 
szennyvíz- és ivóvízvezeték 
rekonstrukciójáról a későbbiek során 
dönt. 

6. A Képviselő-testület elrendeli, hogy 
IV. és az V. sz. vízműtelep klórozó 
berendezései korszerűsítése 
költségeinek meghatározására 
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árajánlatok kerüljenek bekérésre, 
melyekről a polgármester a soron 
következő ülésen adjon tájékoztatást.  

7. Ha a beruházási-felújítási és pótlási 
munkákra fordított összeg meghaladja 
a 2014. évre előirányzott használati 
díjat, a víziközmű-rendszerben 
tulajdoni illetőséggel rendelkező többi 
önkormányzatot is meg kell keresni, 
hogy járuljanak hozzá a 
többletköltségekhez. 

 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2014. április 10-i képviselő-
testületi ülés 1. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 
 

132/2014. (IV. 10.)Kt. határozat 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete hozzájárul a 
Dombóvár Város Önkormányzata és az 
ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. között a 
Lucza hegyi utcai hulladékudvar 
üzemeltetésére megkötött szerződés 
2014. december 31. napjáig történő 
meghosszabbításához az alábbiak 
szerint. 

2. A Képviselő-testület a 2014. április 1. 
és 2014. április 30. közötti időszakra az 
üzemeltetési díjat  650 000,- Ft + Áfa 
összegben állapítja meg. 

3. A Képviselő testület a 2014. május 1-
től fizetendő üzemeltetési díjat a 
bemutatott költségek alapján az áprilisi 
rendes ülésen állapítja meg. 

 
Határidő: 2014. április 30. - a szerződés 
módosítására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. 
 

133/2014. (IV. 10.)Kt. határozat 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy 
Dombóvár Város Könyvtára 
együttműködési megállapodást kössön 
a Dombóvári Városszépítő és 
Városvédő Egyesülettel a Dombóvári 
Helytörténeti Gyűjtemény szakmai 
működtetésével kapcsolatos feladatok 
ellátásáról. 

2. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Dombóvár Város 
Könyvtára alapító okiratának 
módosítását a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja.  
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a módosító okiratot és 
az egységes szerkezetű alapító okiratot 
aláírja, és az illetékes hatóságok részére 
megküldje. 
 
Határidő: 2014. április 17. – alapító okirat 
aláírására és továbbítására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati 
Iroda 
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2014. április 10-i képviselő-
testületi ülés 4. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 

 
134/20134. (IV. 10.)Kt. határozat 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi civil keretet az alábbiak 
szerint osztja fel: 
 

Pályázó elnevezése Megvalósítandó program Támogatás összege 

Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei 
Egyesülete 

Érzékenyítő Esélyórák 80. 000 Ft 

Látássérültek Dombóvári Baráti Köre 
működésének biztosítása 

0 Ft 
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Dombóvári Nyugdíjasok 
Érdekvédelmi Egyesülete 

Gyöngykoszorú kultúrcsoport nevezése 
„Országos Nyugdíjas Ki-mit tud”-ra 

20 000 Ft 

Iharosberényi tánccsoport vendégül 
látása a Pál-napi vígasságon 

60 000 Ft 

Fekete István Kulturális Egyesület 

A kulturális egyesület emlékkönyvének 
megjelentetése 

100 000 Ft 

Fekete István és Én c. rajzpályázat 
diákok részére 

150 000 Ft 

Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei 
Szervezete 

Elsősegély-nyújtó verseny a Szállásréti 
tónál 

80 000 Ft 

Véradók megbecsülése 0 Ft 

Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar 
KHE. 

Filmzene koncertről hangfelvétel 
készítés 

80 000 Ft 

Dombóvári Szívklub Egyesület 

Egészségügyi ismeretterjesztő és 
felvilágosító előadás-sorozat 

125 000 Ft 

Civil fesztiválon való megjelenés 
fotókkal, totókkal, vércukor teszttel 
Regionális Szívklub Találkozó 
szervezése 

Vörösbor hatása az érrendszerünkre 

Nők Dombóvárért Egyesület 
Téltemető túra 

55 000 Ft Nyárzáró rendezvény /új 
fogadalomtétel 

MME. 28. sz. Dombóvári Csoportja 

Madármegfigyelő világnap 

70 000 Ft „Hallgasd, figyeld, nézd és kérdezz” 
hogy többet tudj a természetről. 
Kiállítások, előadások. 

Tolna megye természeti értékeiért 
alapítvány 

„Zengő túra” természetvédelmileg 
értékes élőhelyek meglátogatása 

65 000 Ft 
„Madarak és fák napja” vetélkedő, 
„Fülemülék éjszakája” 

Dombóvári Magyar- Izraeli Baráti 
Társaság 

„Mit kell tudni a holokausztról” 
vetélkedő diákoknak 

40 000 Ft 

Dombóvári Zenész Egyesület 
X. Harmónia Unió Regionális 
Fúvószenekari Találkozó 

80 000 Ft 

Százszorszép Alapítvány 

„Süssünk süssünk valamit…” kézműves 
foglalkozás 

50 000 Ft 

„Hamar jő a szüretidő” szüreti 
néphagyományok 

50 000 Ft 

Az Ifjúság Zenei Neveléséért 
Alapítvány 

V. Dobszerda 2013 Regionális 
Ütőhangszeres Találkozó 

60 000 Ft 

M-12 Postagalamb Sportegyesület 

Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség 
által szervezett 2014. évi postagalamb 
versenyeken való részvétel 65 000 Ft 

Galambkiállítás díjazások 

"Jalingva" József Attila Ált.Isk.  
Idegen Nyelv Tanításáért Alapítvány 

Újdombóvári Őszi Fesztivál 350 000 Ft 

Dombóvári Ózon Asztma Egyesület 
Részvétel a 2014. évi civil fesztiválon 

55 000 Ft 
Asztma Világnap 2014 

Kertbarát Egyesület 

Termékbemutató Civil fesztiválon 

90 000 Ft 
Részvétel szüreti szakmai bemutatón 
Kakasdombi borünnepen 
bemutatkozás, előadás 

Viharmadár Önkéntes Mentő 
Egyesület 

Viharmadár Egyesületi Nap általános 
és középiskolások részvételével 

150 000 Ft Utcai szolgálat megszervezése 
Katasztrófavédelmi oktatás általános 
és középiskolások részére 

Dombóvári Ilco Egyesület 
Részvétel a III. Országos Sztomás 
Találkozón (Miskolc) 150 000 Ft 
Karácsonyi ünnepség, csomag 
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Dombóvári Önkéntes Polgári 
Természetőr Egyesület 

www.kondavolgy.hu honlap 2014. évi 
üzemeltetése 

60 000 

Madármegfigyelő építése 

Dombóvári Székely Kör 
Dombóvári Székelyek Kulturális Hete 130 000 Ft 
Trianoni emléknap 50 000 Ft 

Galamb És Kisállattenyésztő 
Egyesület 

Galamb. Díszbaromfi és Díszmadár 
kiállítás 

60 000 Ft 

Pál-napon, civil fesztiválon részvétel 5 000 Ft 

Dombóvári Kutyás Egyesület 
IX. Dombóvár kupa 

70 000 Ft Kutyaiskola területének fásítása, 
rendbe tétele 

Dombóvári Apáczai Alapítvány Apáczais napok 50 000 Ft 

Civil Tanács 
Civil fesztivál, Civil advent, működési 
kiadások, díjazások 

550 000 Ft 

  3 000 000 Ft 

 
Határidő: 2014. április 30. – a szerződések megkötésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Titkárság 
 

135/2014. (IV. 10.)Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dombóvár Város Önkormányzata 
2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.4.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 106. 
cím Önkormányzat V. alcím 3.3. pontjában szereplő Közalkalmazottak cafetéria juttatása 
elnevezésű működési célú céltartalék 12.000 eFt keretösszegét az alábbiak szerint osztja fel: 
 
A Képviselő-testület az önkormányzati fenntartású intézményekben dolgozó 
közalkalmazottak részére bruttó 40.265 Ft/fő/év béren kívüli juttatást biztosít a következő 
módon: azon intézményben dolgozók részére, ahol a munkahelyi étkeztetés biztosított, ott 
természetbeni étkeztetés formájában, ahol pedig a munkahelyi étkezést nem tudják igénybe 
venni (védőnők is), ott Erzsébet utalvány formájában. 
 

Sorszám Intézmény neve Érintett közalkalmazottak 
száma 

Béren kívüli juttatás 
formája 

Béren kívüli 
juttatás EHO 

és SZJA 
összegével 
növelt ért. 

(bruttó 
40.265,- 
Ft/fő/év) 

Kerekítés 

1. Dombóvári 
Szivárvány 
Óvoda és 
Bölcsőde 

68 munkahelyi étkezés 2.738.020 2.738.000 

2. Dombóvári 
Gyermekvilág 
Óvoda 

19 munkahelyi étkezés 765.035 765.000 

3. Dombóvár Város 
Könyvtára 

8 Erzsébet utalvány 322.120 322.000 

4. Integrált 
Önkormányzati 
Szolgáltató 
Szervezet 

72 munkahelyi 
étkezés/védőnőknek 
Erzsébet utalvány 

2.899.080 2.900.000 

Összesen:  167  6.724.255 6.725.000 
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A Képviselő-testület a Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Intézményfenntartó 
Társulása részére 3.624.000 Ft összegű hozzájárulást biztosít az Egyesített Szociális 
Intézmény dombóvári tagintézménye dolgozóinak munkahelyi étkeztetés béren kívüli 
juttatása céljára.  

 
A Képviselő-testület a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ 
Társulás részére 1.651.000 Ft összegű hozzájárulást biztosít a Kapaszkodó Szociális és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ intézmény dolgozóinak Erzsébet utalvány béren 
kívüli juttatása céljára. 

 
Határidő: 2014. június 30. – a költségvetési rendelet módosítására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
 

136/2014. (IV. 10.)Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Szekszárdi 
Törvényszék Pk.60.098/1997/29. végzése 
alapján alapítói jogkörben eljárva a 
Dombóvári Fiatal Értelmiségért 
Közalapítvány (székhely: 7200 Dombóvár, 
Szent István tér 1., országos 
nyilvántartásbeli azonosító: 74802 / 1997, 
a Tolna Megyei Bíróság által 1997. június 
hó 2. napján kelt és 1997. június hó 21. 
napján jogerőre emelkedett 
Pk.60.098/1997/3. számú végzésével 
41/1997. nyilvántartási szám alatt 
nyilvántartásba vett) jogutód nélküli 
megszűnéséről határoz végelszámolás 
keretében, a cégnyilvánosságról, a bírósági 
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 
2006. évi V. törvény 94-115. §-ai alapján, 
2014. május 1-jei kezdő időponttal azzal, 
hogy a végelszámolói tisztségre a 
Kuratórium elnökét, Gaál Jánost (lakcím: 
7200 Dombóvár, Tóth Ede u. 26.) választja 
meg a végelszámolás kezdő időpontjától a 
végelszámolás befejező időpontjáig, aki 
előzetesen nyilatkozott a tisztség 
elfogadásáról és arról, hogy vele szemben 
kizáró feltétel nem áll fenn. A 
végelszámoló tisztségét megbízási 
jogviszonyban díjazás nélkül látja el azzal, 
hogy a végelszámolással összefüggő 
igazolt költségei megtérítésére igényt 
tarthat. 
 

A végelszámolás kezdő időpontjával a 
Közalapítvány kezelő szervének, a 
kuratóriumnak a megbízatása megszűnik, a 
Közalapítvány képviselője a végelszámolás 
kezdő időpontjával a végelszámoló.  
 
A Közalapítvány vagyoni részesedésével 
működő jogalany, valamint részvételével 
működő alapítvány vagy társadalmi 
szervezet nincsen, így e körben 
rendelkezni nem szükséges. 
 
Végelszámoló jogosult a végelszámolással 
összefüggésben az illetékes Szekszárdi 
Törvényszék előtti képviseletre a 
Közalapítvány tekintetében ügyvédi 
megbízást és meghatalmazást adni dr. 
Erdélyi Ildikó ügyvédnek. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a szükséges alapítói 
jognyilatkozatok megtételére. 

 
Határidő: 2014. április 30. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati 
Iroda 
 

137/2014. (IV. 10.)Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete versenyeztetéssel bérbe 
kívánja adni a Teleki utcában található 
dombóvári 2856 hrsz.-ú, 10.433 m2 
nagyságú, vásártér megnevezésű ingatlant 
nettó 25.000,-Ft/hó induló, évente az 
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infláció mértékével emelkedő bérleti díjjal 
5 évre, mely egyszer 5 évvel 
meghosszabbítható. A sikeres pályázónak 
meg kell téríteni az önkormányzat részére 
az értékbecslési díjat. A bérleti 
szerződésben ki kell kötni, hogy az 
ingatlan használatának összhangban kell 
lennie a Helyi Építési Szabályzattal. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a pályázati felhívás 
jóváhagyására és a legmagasabb összegű 
bérleti díjat megajánló pályázóval a bérleti 
szerződés megkötésére. 
 
Határidő: 2014. április 30.  – pályázat 
kiírása 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati 
Iroda 
 

138/2014. (IV. 10.)Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Önkormányzat 
Közbeszerzési Szabályzatának módosítását 
az előterjesztés melléklete szerint 
elfogadja. A nyilvánosság biztosítása 
érdekében elrendeli, hogy a 
módosításokkal egybeszerkesztett verzió a 
www.dombovar.hu honlapra kerüljön fel. 

 
Határidő: 2014. április 15. – a 
módosításokkal egybeszerkesztett 
szabályzat közzétételére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2014. április 10-i képviselő-
testületi ülés 17. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 

 
139/2014. (IV. 10.)Kt. határozat 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2014. évi Közbeszerzési Tervét elfogadja. 
A nyilvánosság folyamatos biztosítása 

érdekében elrendeli, hogy a 
www.dombovar.hu honlapra kerüljön fel. 

Határidő: Azonnal – a terv nyilvánosságra 
hozatalára 
Felelős:Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyző  

A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2014. április 10-i képviselő-
testületi ülés 18. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 
 

140/2014. (IV. 10.)Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) 
önkormányzati rendeletben foglaltak 
szerint árveréssel egybekötött nyilvános 
versenyeztetés útján értékesítésre kijelöli a 
Dombóvár, Hunyadi tér 32. szám alatti, 
763/11/A/7 helyrajzi számon 
nyilvántartott, üzlethelyiség megnevezésű 
23 m2-es ingatlant a társasházi  alapító 
okiratban meghatározott társasházi közös 
tulajdonnal, helyiségekkel együtt nettó 
3.900.000,- Ft induló licitáron. A nyertes 
pályázónak meg kell téríteni az 
önkormányzat részére az eljárásnak az 
ügyvédi díjon kívüli egyéb költségeit is. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a pályázati felhívás 
jóváhagyására és a legmagasabb összegű 
vételárat megajánló ajánlattevővel az 
adásvételi szerződés tartalmának 
jóváhagyására és megkötésére 

 
Határidő: 2014. április 30. – pályázati 
felhívás közzététele 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati 
Iroda  
 

141/2014. (IV. 10.)Kt. határozat 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete értékesítésre 
kijelöli  a   

http://www.dombovar.hu/
http://www.dombovar.hu/
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a) Hunyadi tér 27. alatti, dombóvári 
1313/2/A/9 hrsz.-ú lakást, 

b) Móricz Zs. u. 4. alatti, dombóvári 
1119/6/A/11 hrsz.-ú lakást, 

c) Móricz Zs. u. 6 alatti, dombóvári 
1119/5/A/4 hrsz.-ú lakást és a 

d) Népköztársaság útja 14. alatti, 
dombóvári 1077/4/A/5 hrsz.-ú 
lakást  

az önkormányzat tulajdonában lévő 
lakások és helyiségek elidegenítéséről 
szóló önkormányzati rendeletben foglaltak 
és az alábbiak szerint: 

a) az értékesítésre az adott ingatlan 
vonatkozásában elővásárlási joggal 
rendelkezők részére van lehetőség, 
versenyeztetés nem lehetséges, 

b) a lakáshoz tartozó társasházi közös 
tulajdonrész is értékesítésre kerül, 

c) a vevőnek meg kell téríteni az 
önkormányzat részére az eljárásnak 
az ügyvédi díjon kívüli egyéb 
költségeit is, az értékbecslést és az 
energetikai tanúsítványt is 
beleértve. 

2. A Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy az elővásárlásra 
jogosultak részére az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások és 
helyiségek elidegenítéséről szóló 
önkormányzati rendelet és a lakások és 
helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló törvény előírásainak 
figyelembevételével, az értékbecslés 
szerinti forgalmi értékek alapján ajánlja 
fel megvételre az ingatlanokat, az 
ajánlati kötöttség 2014. június 30-ig áll 
fenn. Azon ingatlanok esetében, ahol 
az elővásárlásra jogosult a vételi 
ajánlatot feltétel nélkül elfogadta, a 
vételi ajánlatban megfogalmazott 
feltételekkel adásvételi szerződés 
köthető, a szerződést az ajánlat 
elfogadásától számított 60 napon belül 
kell megkötni, a vevőnek a 
szerződéskötésig kell igazolni 
önkormányzat tulajdonában lévő 
lakások és helyiségek elidegenítéséről 
szóló önkormányzati rendeletben előírt 

szerződéskötési feltételeket, 
egyösszegű fizetés esetén a teljes 
vételár kiegyenlítésére 60 nap áll 
rendelkezésre. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a végrehajtáshoz szükséges 
intézkedések és kötelezettségvállalások 
megtételére, az adásvételi szerződések 
tartalmának jóváhagyására és aláírására. 

 
Határidő: 2014. április 30.  - elővásárlási 
jogosultaknak ajánlat kiküldése               
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati 
Iroda 
 

142/2014. (IV. 10.)Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2014. évi 
költségvetésében a HPV elleni védőoltások 
biztosítására az 557.000 Ft-os eredeti 
előirányzaton felül további 3.000.000 Ft-ot 
biztosít az Önkormányzat cím V. Egyéb 
működési célú kiadások 4. Általános 
tartalék terhére.  
 
Határidő: 2014. június 30. – költségvetési 
rendelet módosítására 
Felelős: Jegyző 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
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143/2014. (IV. 10.)Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete továbbra is egyetért az 
ERMIBAU Építőipari, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. vételárhátralékának peren 
kívüli rendezésével és a tartozás 
megfizetése iránt indított peres eljárás 
lezárásával. A Képviselő-testület fenntartja 
a 48/2014. (II. 13) Kt. határozatban 
foglaltakat és az egyezségi ajánlatát a 
mellékelt megállapodásban foglaltak 
szerint, az egyezségi ajánlatot az 
Önkormányzat törvényes képviselője 
aláírásának napjától-, és az aláírt okirat 
alperes ill. alperesi jogi képviselő általi 
átvételétől számított legkésőbb 8. naptári 
napig tartja fenn azzal, hogy amennyiben 
az előzőekben írt határidőben ERMIBAU 
Kft. alperes az okiratot aláírásával nem 
látja el, úgy a felperesi egyezségi ajánlat 
érvényét veszti. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a mellékelt megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: 2014. április 30. – 
megállapodás aláírására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati 
Iroda 
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2014. április 10-i képviselő-
testületi ülés 26. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 
 

144/2014. (IV. 10.)Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az 52/2012. (II. 23.), a 
213/2012. (VII. 5.), a 346/2012. (XI. 29.) 
és a 362/2013. (X.31.) Kt. határozat 
szerinti bérlakás-értékesítésekkel 
kapcsolatban – fenntartva az azokban 
foglalt rendelkezéseket a jelen 
határozatban foglalt módosításokkal együtt 
– az alábbiakról dönt:  

1. A Képviselő-testület a továbbra is 
értékesítésre kijelölt lakások esetében a 
következőkről rendelkezik: 
a) A Dombóvár, Fecske u. 13. szám 

alatti, 6036 helyrajzi számon 
nyilvántartott lakóház, udvar, 
gazdasági épület megnevezésű 
ingatlan esetében a korábbi ajánlat 
szerinti vételár kifizetésére 20%-os 
kezdő vételárrészlet mellett 
legfeljebb 5 éves törlesztési idővel 
biztosít fizetési kedvezményt az 
elővásárlásra jogosultnak.  

b) Az Arany J. tér 26. alatti 48/A/1 
hrsz.-ú lakást törli az értékesítésre 
kijelölt ingatlanok közül, 
amennyiben az újabb 
versenyeztetési eljárás ismételten 
eredménytelenül zárul. 

c) Az Arany J. tér 8. alatti 197/A/2 
hrsz.-ú és a 197/A/1 hrsz-ú 
lakásokat – amennyiben mindegyik 
lakás kiürül – együtt kell 
értékesíteni az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet szerint versenyeztetés 
útján a forgalmi érték 70%-ának 
megfelelő induló licitárral és az 
alábbiak szerinti részletfizetési 
lehetőséggel: a szerződés 
megkötésekor fizetendő első 
vételárrészlet összege legalább a 
vételár 50%-a, a fennmaradó 
vételárhátralékot legfeljebb 2 év 
alatt kell megfizetni. 

2. A Képviselő-testület az Erzsébet u. 21. 
alatti 24/3/A/4 és a 24/3/A/5 hrsz.-ú 
lakásokat ismételten kijelöli 
értékesítésre az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet szerint versenyeztetés útján, a 
forgalmi érték 70%-ának megfelelő 
induló licitárral. 

3. A Képviselő-testület a 
362/2013.(X.31.) Kt. határozat 4. d) 
pontját visszavonja. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a végrehajtáshoz szükséges 
jognyilatkozatok megtételére, a pályázati 
felhívások jóváhagyására és a legmagasabb 
összegű vételárat megajánló ajánlattevővel 
az adásvételi szerződések tartalmának 
jóváhagyására és megkötésére. 
  
Határidő: 2014. április 30. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati 
Iroda 
 

145/2014. (IV. 10.)Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvári Szent 
Lukács Kórház gazdasági igazgatói 
munkakörének betöltésére benyújtott 
pályázatokat megismerte, azokat reálisnak 
tartja, és mindkettő pályázatot 
támogathatónak ítéli. 
 
Határidő: azonnal – értesítésre 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati 
Iroda 
 

146/2014. (IV. 10.)Kt. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az ÖKO-DOMBÓ 
Nonprofit Kft. ügyvezetője részére kiírt 
prémiumfeladatok közül az „Az ipari 
közszolgáltatás esetén legalább 4 millió Ft 
nyereség elérése” és a „Lakossági 
hulladékudvar rentábilis üzemeltetési 

feltételeinek megteremtése” teljesítését 
elfogadja, és részére 360.000,- Ft összegű 
prémium kifizetését támogatja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a taggyűlésen a döntés 
képviseletére. 
 
Határidő: Következő taggyűlés 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 

147/2014. (IV. 10.)Kt. határozat 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 2014-ben a 
Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási NKft.-nél 10 fő 
közfoglalkoztatását támogatja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert arra, hogy az 
önkormányzati tulajdonú területeket 
érintően természetvédelmi és 
környezetvédelmi közfeladatok 
ellátására vonatkozó együttműködési 
megállapodást kössön azzal a 
feltétellel, hogy az NKft. a feladatot az 
„Új Kezdet” Roma Közhasznú 
Egyesülettel együttműködve, a 
szükséges szakmai segítség és eszköz 
biztosításával valósítja meg.  

 
Határidő: 2014. április 15. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 

 
148/2014. (IV. 10.)Kt. határozat 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár Város Önkormányzata 
2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.4.) önkormányzati rendeletben a 
sporttámogatásra elkülönített keretet az alábbiak szerint osztja fel: 

 
1. A sporttámogatási keretből a következő szervezetek részesülnek támogatásban:  

 
 Szervezet hivatalos neve 2014. évi támogatás 
1. Dombóvári Városi Diáksport Bizottság 150. 000 Ft 
2. Dombóvár 2004 Sakk Egyesület 200. 000 Ft 
3. Dombóvári Spartacus Szövetkezeti Sportegyesület 200. 000 Ft 
4. Forgi Box Club Ökölvívó Közhasznú Egyesület 500. 000 Ft 
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5. Vincze Ju-Jutsu Egyesület 300. 000 Ft 
6. Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület 3. 900. 000 Ft 
7. Dombóvári Hangulat Szabadidő SE 50. 000 Ft 
8. Aerobik és Szabadidős Egyesület Dombóvár 100.000 Ft 
9. Dombóvári Sportiskola Egyesület 600. 000 Ft 
10. Dombóvári Focisuli Egyesület 500. 000 Ft 
11. Dombóvári Floorball Sportegyesület 100. 000 Ft 
12. Dombóvári Boxklub 700. 000 Ft 
13. Dombóvári Karatesuli Közhasznú Egyesület 400. 000 Ft 
14. Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesület 3. 500. 000 Ft 
15. Dombóvári Futball Club 9. 200. 000 Ft 

 
16. D-ride Sport Club  100. 000 Ft 
17. Dombóvári Sportszövetség 0 Ft 
18. Dombóvári Úszó Egyesület 400. 000 Ft 
19. Dombóvári Judo Klub 100. 000 Ft 
 Összesen: 13.500.000 Ft 

 
2. A Képviselő-testület a 2014. évi sporttámogatási keretből 9 millió forintot különít el a 

Dombóvári Sportiskola Egyesület úszószakosztálya és a Dombóvári Úszó Egyesület 
támogatása céljából a dombóvári Farkas Attila Uszoda használatának bérleti díjaként, 
azzal, hogy az összeg Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési 
rendeletének háromnegyed éves módosítása során felülvizsgálatra kerül. 

 
3. A Képviselő-testület a Dombóvári Futball Club számára az 1. pontban megállapított 

támogatási összegből a 4/2014. (I .30.) számú határozat alapján 3 millió forintot, a 
Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesületet részére 24/2014. (I.30.) határozat 
értelmében pedig 1,6 millió forintot már előlegként biztosított. 

 
4. A Képviselő-testület minden dombóvári sportegyesületnek és sporttal kapcsolatos 

rendezvényt lebonyolító egyéb szervezetnek Dombóvár internetes honlapján 
(www.dombovar.hu) ingyenes megjelenési felületet biztosít a sportprogramjaik 
népszerűsítésére. 

 
Határidő: 2014. április 30. – támogatási szerződések megkötésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Titkárság 
 

149/2014. (IV. 10.)Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a „Kapaszkodó” 
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató 
Központ Biztos Kezdet Gyerekházának és 
az Egyesített Szociális Intézmény 
„Őszikék” Szociális Alapszolgáltatások 
Intézményének áthelyezésére vonatkozó 
javaslatot nem fogadja el.  
 

150/2014. (IV. 10.)Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a XX. századi 
önkényuralmi rendszerekhez köthető 

elnevezésekről szóló törvény alapján az 
alábbi közterületi elnevezések 
módosításáról dönt azzal, hogy a Pannónia 
utca házszámozása 2. számmal kezdődik: 
 

Jelenlegi név Új elnevezés 
 

Népköztársaság u. Pannónia utca 
Zalka Máté utca Fészek utca 
Árpilis 4. utca 
Kun Béla utca 

Delta utca 

Reich Béla utca Monostor utca 
Vörössugár utca Szent Vendel 

utca 
Rózsa Ferenc utca Bakadomb 

utca 

http://www.dombovar.hu/
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Tanácsköztársaság 
tér 

Platán tér 

Latinka Sándor utca Böhm Ferenc 
utca 

Rajk László utca Saguly Károly 
utca 

Fürst Sándor utca Bernát János 
utca 

Gorkij utca Horvay János 
utca 

Népköztársaság u. 
1-1/G 

Park utca 

Kilián György utca Őrház utca 
Zay Dezső utca Fehérvári 

József utca 
Udvari Vince utca Borsos Miklós 

utca 
 

Határidő: 2015. január 1. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 
 

151/2014. (IV. 10.)Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Hamulyák 
Közalapítvány kuratóriumának tagjává 
Máté Zoltánt választja meg. 
 

152/2014. (IV. 10.)Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási Nkft.-vel 
parkfenntartási feladatokra megkötött 
szerződés 2014. december 31. napjáig 
történő meghosszabbításával egyetért. 
 
Határidő: 2014. április 18. – a szerződés 
meghosszabbítására 
Felelős: Polgármester   
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 

153/2014. (IV. 10.)Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a közterületek 
használatáról szóló 26/2012. (VII. 6.) 
önkormányzati rendelet módosítását nem 
fogadja el. 

 
154/2014. (IV. 10.)Kt. határozat 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások és helyiségek 
bérletéről szóló önkormányzati 
rendelettervezetet nem fogadja el.  
 

155/2014. (IV. 10.)Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete, mint a Dombóvár és 
Környéke Víz- és Csatornamű Kft. 
többségi tulajdonosa az alábbiak 
képviseletére hatalmazza fel az 
Önkormányzat képviseletében eljáró 
polgármestert: 
 
A taggyűlésen vagy taggyűlésen kívüli 
határozathozatal útján fogadja el a cég 
1993.12.09. napján kelt – utoljára 
2013.08.02. napján módosított – a társasági 
szerződése szövegének teljes hatályon 
kívül helyezését és az új – a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény rendelkezéseihez hozzáigazított – 
társasági szerződés szövegét, valamint azt, 
hogy a taggyűlés határozza el, miszerint a 
társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény előírásaival 
összhangban működik a továbbiakban. 
 
Fogadja el továbbá azt is, hogy a társasági 
szerződésben könyvvizsgálatért 
személyében is felelős munkatársként dr. 
Tasnádi Márta Éva könyvvizsgáló (1147 
Budapest, Fűrész u. 23. an.: Szikszai Éva, 
kamarai igazolványának száma: 005030) 
kerüljön megnevezésre. 

 
Határidő: 2014. április 30. 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Dombóvári és 
Környéke Víz- és Csatornamű Kft. 
Önkormányzati Iroda 
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156/2014. (IV. 10.)Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvár, 
Szabadság u. 18. alatti, dombóvári 2 hrsz.-
ú ingatlanon található használaton kívüli 
tűzoltóvíz tározó bontására vonatkozó 
javaslatot nem fogadja el.  
 

157/2014. (IV. 10.)Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 10/2011.(III. 4.) 
önkormányzati rendelet 30. § (3) 
bekezdése alapján elrendeli a Dombóvár, 
Szabadság u. 18. alatti, dombóvári 2 hrsz.-
ú ingatlanon található faház bontását.   
 
A Képviselő-testület a bontási munkák 
elvégzésével a Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási NKft.-t bízza meg 
azzal, hogy a lebontott épület tulajdonjogát 
térítésmentesen átadja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 
 

158/2014. (IV. 10.)Kt. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvár Város 
Önkormányzata és a Gunaras Gyógyfürdő 
és Idegenforgalmi Zrt. közötti 
Engedményezési Szerződést a melléklet 
szerint elfogadja. 
A Képviselő-testület hozzájárul az 
egyezségi megállapodás aláírásának 2014. 
április 30-ig történő meghosszabbításához. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodások aláírására. 
A Képviselő-testület hozzájárul az 
egyezségi megállapodás és az 

engedményezési szerződés aláírását 
követően a végrehajtási eljárás 
felfüggesztéséhez. 

 
Határidő: 2014. április 30. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
 
A határozatban elfogadott dokumentum 
megegyezik a 2014. április 10-i képviselő-
testületi ülés 29. számú előterjesztésében 
foglaltakkal. 
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RENDELETEK 
 

(A rendeletek egységes szerkezetben megtalálhatóak a www.dombovar.hu honlapon!) 
 

A Képviselő-testület 2014. április 10-i rendkívüli ülésén elfogadott rendeletei: 
 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2014. (IV. 16.) önkormányzati rendelete 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 11/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §  

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 11/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. 
§ (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„e) Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője,” 

2. §  

A Rendelet 50. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) A jegyzőkönyv két eredeti példányban készül. Egy példányt a mellékleteivel együtt 

1. évente be kell köttetni, külön a zárt ülésről készült jegyzőkönyveket és azok 
mellékleteit, 

2. munkapéldányként az Önkormányzati Hivatal kezel.” 

3. §  

A Rendelet XII. fejezetének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„XII. fejezet 
A helyi népszavazás 

 
78. § 

 
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát külön 
önkormányzati rendelet határozza meg.” 

4. §  

(1) A Rendelet 81. § (1) bekezdésének i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„i) 9. melléklet: Az önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti 
besorolása.” 
 
(2) A Rendelet 81. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki. 
„j) 10. melléklet: A költségvetési rendeletben elkülönített képviselői keret felhasználásának 
szabályai” 

5. §  

(1) A Rendelet 2. mellékletének 2.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

http://www.dombovar.hu/
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„ 
2.3. A képviselő-testület a következő hatásköreit a Humán Bizottságra ruházza át:  

2.3.1. dönt a költségvetésben a nemzetiségi önkormányzatok támogatására 
elkülönített keret felhasználásáról, 

2.3.2. jóváhagyja a feladatkörét érintő önkormányzati költségvetési szervek, valamint 
a szolgáltató feladatokat ellátó költségvetési szerv szervezeti és működési 
szabályzatát, amennyiben jogszabály szerint jogosult annak jóváhagyására, 

2.3.3. gyakorolja a nemzeti köznevelésről szóló törvény és a felhatalmazása alapján 
kiadott egyéb jogszabály szerinti fenntartói egyetértési és véleményezési jogokat az 
önkormányzati nevelési-oktatási intézmények tekintetében,  

2.3.4. jóváhagyja a feladatkörét érintő önkormányzati költségvetési szervek, valamint 
a szolgáltató feladatokat ellátó költségvetési szerv fenntartói jóváhagyást igénylő 
szakmai és közalkalmazotti dokumentumait, ellenőrzi azok végrehajtását, 

2.3.5. dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi 
időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról, és erről 
közleményt jelentet meg, 

2.3.6. meghatározza az óvodai felvételi körzeteket, 
2.3.7. az önkormányzat nevében véleményt nyilvánít az iskolai felvételi körzetek 

megállapításához kapcsolódóan, 
2.3.8. az önkormányzat nevében véleményt nyilvánít a megyei feladatellátási, 

intézmény-hálózat működtetési és köznevelés-fejlesztési tervhez kapcsolódóan, 
2.3.9. a kötelező felvétel biztosítása után az dönt üres óvodai férőhelyekre történő 

felvételről, 
2.3.10. dönt az óvodaszékbe történő fenntartói képviselő delegálásáról, 
2.3.11. dönt a nevelési-oktatási intézményekben az egyetértési jog gyakorlása során 

felmerült vitás kérdések egyeztetésére létrehozott bizottságba a fenntartó részéről 
delegált tagokról,  

2.3.12. ellenőrzi a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programját, házirendjét, 
valamint szervezeti és működési szabályzatát, 

2.3.13. értékeli a nevelési-oktatási intézmény foglalkoztatási programjában, 
pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-
szakmai munka eredményességét, 

2.3.14. nevelési évenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az óvodavezetőt arra, 
hogy a nevelési-oktatási intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon, 

2.3.15. kiírja a feladatkörét érintő önkormányzati költségvetési szervek, valamint a 
szolgáltató feladatokat ellátó költségvetési szerv vezetői állásának pályázatát, 

2.3.16. a közalkalmazott elleni fegyelmi eljárás során kijelöli a vizsgálóbiztost és a 
fegyelmi tanács tagjait, amennyiben a közalkalmazottat foglalkoztató 
önkormányzati költségvetési szervnél a jogszabályban előírt személyi feltételek nem 
biztosíthatók, 

2.3.17. elbírálja a „Bursa Hungarica” felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj 
pályázatokat, 

2.3.18. engedélyezi a városi könyvtár számára beiratkozási díj szedését és jóváhagyja 
annak mértékét, 

2.3.19. jóváhagyja a városi könyvtár könyvtárhasználati szabályzatát és a könyvtár 
fejlesztésére vonatkozó terveket, 

2.3.20. dönt a városi könyvtár ideiglenes zárva tartásáról,  
2.3.21. jóváhagyja a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét, 
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2.3.22. ellenőrzi a gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet ellátó önkormányzati 
költségvetési szerv működésének törvényességét,  

2.3.23. ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét, 
a szakmai program végrehajtását a gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet 
ellátó önkormányzati költségvetési szervnél, 

2.3.24. dönt a munkahelyteremtés támogatásáról szóló önkormányzati rendeletben 
meghatározott esetekben, 

2.3.25. gyakorolja az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére 
vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott 
hatásköröket, 

2.3.26. dönt az e rendeletben meghatározott esetekben.” 
 
(2) A Rendelet 2. melléklet 4.1.22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4.1.22. választás, helyi népszavazás” 
 
(3) A Rendelet 2. melléklet 4.2.39. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4.2.39. a helyi népszavazásra vonatkozó előterjesztés,” 
 
(4) A Rendelet 3. mellékletének 37. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„37. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a mezőőrök és a védőnői szolgálathoz tartozó 
közalkalmazottak felett.” 

6. §  

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
(2) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
(3) A Rendelet e rendelet 3. mellékletét képező 10. melléklettel egészül ki. 

7. §  

A Rendelet 70/A. §-ban az „Önkormányzati és Szervezési Iroda” szövegrész helyébe a 
„Önkormányzati Iroda” szöveg lép. 

8. §  

Hatályát veszti a Rendelet 
a) 42. § (1) bekezdésének b) pontja,  
b) 4. mellékletének 1. és 2. pontja. 

9. §  

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 

Szabó Loránd 
polgármester 

dr. Letenyei Róbert 
jegyző 
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1. melléklet a 8/2014. (IV. 16.)  önkormányzati rendelethez. 
 

„1. melléklet a 11/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelethez 
 

Az önkormányzat önként vállalt feladatai 
 
 
1. Kitüntetések, elismerő címek adományozása. 
2. Testvérvárosi és partnervárosi kapcsolatok szervezése, külföldi önkormányzatokkal való 

együttműködés. 
3. Települési nemzetiségi önkormányzatok támogatása. 
4. A közbiztonság helyi feladatainak támogatása a megyei rendőr-főkapitánysággal kötött 

együttműködési megállapodás alapján. 
5. A város hivatalos honlapjának fenntartása. 
6. Időszaki lap megjelentetése. 
7. Helyi televíziós műsorszolgáltatás megrendelése. 
8. Önkormányzati mezei őrszolgálat létrehozása. 
9. Helyi jelentőségű természeti terület védetté nyilvánítása, helyi jelentőségű védett 

természetű területek fenntartására terv készítése. 
10. Polgári természetőrök bevonása az önkormányzat természetvédelmi őrzési 

tevékenységébe. 
11. Önkormányzati környezetvédelmi alap, annak részeként természetvédelmi alap 

létrehozása. 
12. Közterület-felügyelet létrehozása a Polgármesteri Hivatalban. 
13. Helyi építészeti értékek védetté nyilvánítása, a védett érték fenntartásának támogatása. 
14. Az önkormányzati költségvetési szerveknél közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók 

lakáscélú támogatása, részükre béren kívüli juttatás biztosítása. 
15. Csatlakozás a „Bursa Hungarica” felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázathoz. 
16. Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás fenntartása helyi járattal. 
17. Egyesületek, alapítványok, egyházak és további lakossági önszerveződő közösségek 

tevékenységének segítése, támogatása, az együttműködés biztosítása. 
18. Polgárőrség működésének és tevékenységének támogatása. 
19. A helytörténeti emlékek gyűjtésének és gondozásának, helytörténeti gyűjtemény 

fenntartásának támogatása, a működtetéshez való hozzájárulás. 
20. Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat működésének biztosítása. 
21. Városi rendezvények és kulturális programok szervezése, lebonyolítása. 
22. Szilárd hulladék szelektív gyűjtésének szervezése, zöldhulladék gyűjtése és 

ártalmatlanítása. 
23. Hulladékudvar fenntartása. 
24. Szociális ellátások körében: 

24.1. a köztemetés költségeinek részben vagy egészben történő megtérítése alóli 
mentesítés,  

24.2. adósságkezelési szolgáltatás, 
24.3. szociális célú tűzifa támogatás, 
24.4. utazási támogatás, 
24.5. utazási költségtérítés külterületi lakott területen élők számára egészségügyi 

ellátás igénybevételéhez, 
24.6. méhnyakrák elleni védőoltás támogatása, 
24.7. iskolakezdési támogatás, 
24.8. méltányossági közgyógyellátás. 
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25. Szociális szolgáltatások körében: 
25.1. tanyagondnoki szolgáltatás, 
25.2. közösségi ellátás, 
25.3. támogató szolgáltatás, 
25.4. szociális taxi szolgáltatás, 
25.5. szociális intézményi szolgáltatások: 

25.5.1. idősek otthona, 
25.5.2. időskorúak gondozóháza, 
25.5.3. éjjeli menedékhely. 

26. Gyermekvédelmi ellátások körében: 
26.1. Biztos Kezdet Gyerekház működtetése, 
26.2. gyermekek átmeneti gondozása körében: helyettes szülői hálózat, családok 

átmeneti otthona. 
27. Részvétel a többcélú kistérségi társulás működtetésében, ennek keretében az alábbi nem 

kötelező feladatok ellátása: 
27.1. iskolabusz üzemeltetése, 
27.2. gyermek és ifjúsági táborok működtetése, 
27.3. drogprevencióval kapcsolatos feladatok ellátása, kábítószer egyeztető fórum 

működtetése. 
28. Tourinform iroda működtetése. 
29. Külön önkormányzati rendelet szerint vállalkozások támogatása új munkaerő 

foglalkoztatása érdekében. 
30. Részvétel a Pannon Európai Területi Együttműködési Csoportosulásban. 
31. Tanuszoda működtetése. 
32. Hozzájárulás a Kaposvár-TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. 

működéséhez. 
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2. melléklet a 8/2014. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez 
 

„9. melléklet a 11/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelethez 
 

Az önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása 
 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
013320 Köztemető-fenntartás és –működtetés 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-, gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 
031030 Közterület rendjének fenntartása 
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 
032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése 
041140 Területfejlesztés igazgatása 
042180 Állat-egészségügy 
045120 Út, autópálya építése 
045130 Híd, alagút építése 
045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített 

begyűjtése, szállítása, átrakása 
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 

átrakása 
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és 

fenntartása 
061020 Lakóépület építése 
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
064010 Közvilágítás 
066010 Zöldterület-kezelés 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
072111 Háziorvosi alapellátás 
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 
072311 Fogorvosi alapellátás 
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
082044 Könyvtári szolgáltatások 
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082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 
082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása 
083020 Könyvkiadás 
083030 Egyéb kiadói tevékenység 
084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, 

nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása 
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások 

fejlesztése, működtetése 
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 
102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 
102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 
104012 Gyermekek átmeneti ellátása 
104030 Gyermekek napközbeni ellátása 
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása 
107030 Szociális foglalkoztatás 
052080  Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 
063080  Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 
106010  Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése  
086030  Nemzetközi kulturális együttműködés 
091110  Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091140  Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
102022  Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 
041231  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás  
041232  Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
041233  Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
041237  Közfoglalkoztatási mintaprogram 
084020  Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 
082091  Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése  
082092  Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
041236 Országos közfoglalkoztatási program 
” 
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3. melléklet a 8/2014.  (IV. 16.) önkormányzati rendelethez. 
 

„10. melléklet a 11/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelethez 
 
A költségvetési rendeletben elkülönített képviselői keret felhasználásának szabályai 
 

1. A keretet csak az önkormányzati feladatokkal összefüggő, közérdekű felújítási, 
beruházási és karbantartási kiadásokra lehet igénybe venni. 

2. A felhasználásra a települési képviselők egyenként legfeljebb 500.000 Ft erejéig 
tehetnek javaslatot, valamint a polgármester is 500.000 Ft felett rendelkezhet. 

3. A képviselői keret felhasználására vonatkozó javaslatot – ha a döntés nem tartozik a 
képviselő-testület, bizottság hatáskörébe – a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a 
végrehajtásáról. Amennyiben a polgármester nem ért egyet a javaslattal, azt köteles a 
képviselő-testület elé terjeszteni a soron következő rendes ülésre, a javaslatról a 
képviselő-testület dönt. 

4. A javaslat elfogadása esetén a beszerzésekre vonatkozó szabályok szerint kell 
intézkedni a végrehajtás során. 

5. A képviselői keret felhasználásával kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a 
képviselő-testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be a 
költségvetési rendeletébe. 

6. A keret felhasználásáról, aktuális egyenlegéről az Önkormányzati Hivatal 
nyilvántartást köteles vezetni a képviselő-testület valamennyi tagjára nézve. 

7. A polgármester a jóváhagyott javaslatokról, valamint a saját keretrésze 
felhasználásáról az átruházott hatáskörben hozott döntések körében beszámol a 
képviselő-testületnek. 

8. A keretből fel nem használt összeg a következő költségvetési évre nem vihető át.” 
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2014. (IV. 16.) önkormányzati rendelete 

a szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a szociális és 
gyermekjóléti alapszolgáltatásokat ellátó intézményi társulásban, valamint a szociális 
alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat nyújtó intézményi társulásban résztvevő 
önkormányzatok képviselő-testületének hozzájárulásával – a következőket rendeli el: 
 

1. § 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról szóló 
22/2003. (VIII.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (3) bekezdés g) 
pontjában, 6. § (1) bekezdésében és (6) bekezdésében, a 7. § (2) bekezdésében, 7/B. § (1) 
bekezdésében a „Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás” 
szövegrész helyébe a „Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ” 
szöveg lép. 
 

2. § 

A Rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 „(3) A szociális alapellátások személyi térítési díját az Szt. 114-119/B. §-aiban, valamint 
a 29/1993. (II17.) Korm.rendeletben foglaltak szerint kell megállapítani, a kötelezett  

a) az Egyesített Szociális Intézmény dombóvári intézményegységeiben igénybe vett 
nappali ellátás, étkeztetés és házi segítségnyújtás, 

b) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban Dombóvár közigazgatási területén 
kihelyezett készülékkel igénybe vett szolgáltatás, 

c) valamint a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ 
által Dombóvár közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező ellátott részére nyújtott támogató szolgáltatás 

így megállapított díjának 90%-át köteles az ellátást nyújtó szolgáltatónak megfizetni, a 
10%-os különbözetet az önkormányzat fizeti.” 

3. § 

A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 
 

4. § 

 
Ez a rendelet 2014. május 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát 
veszti. 
 

Szabó Loránd 
polgármester 

dr. Letenyei Róbert 
jegyző 
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Melléklet a 9 /2014. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez 
 

„„2. melléklet a 22/2003. (VIII.26.) önkormányzati rendelethez 
 

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK 

1. EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY- DOMBÓVÁRI INTÉZMÉNYEGYSÉGEI 
1.1. Tartós bentlakás 
 

 A B C 
1. Átlagos napi 2.700 Ft/fő 

havi 81.000 Ft/fő 
2. Demens napi 2.700 Ft/fő 

havi 81.000Ft/fő 
 
1.2. Átmeneti elhelyezés 
 

 A B C 
1. Átlagos napi 2.700 Ft/fő 

havi 81.000 Ft/fő 
2. Demens napi 2.700 Ft/fő 

havi 81.000 Ft/fő 
 
1.3. Nappali ellátás 
 

 A B 
1. 

Átlagos nappali ellátás 260 Ft/fő/nap 

2. Étkeztetés helyben 
fogyasztással 
(általános forgalmi adót 
tartalmazza) 

250 Ft/fő/nap 

3. 
Demens nappali ellátás 720 Ft/fő/nap 

5. Pszichiátriai betegek 
nappali ellátása  

720 Ft/fő/nap 

 
1.4. Szociális étkeztetés 
 

 A B 
1. Szociális étkeztetés 

kiszállítással 
(általános forgalmi adót 

tartalmazza) 

354 Ft/fő/adag 

2. Szociális étkeztetés elvitellel 
(általános forgalmi adót 

tartalmazza) 
250 Ft/fő/adag 

 
1.5. Házi segítségnyújtás 
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 A B 

1. Házi segítségnyújtás 90 Ft/fő/óra 

 
1.6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 

1. 
Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 68 Ft/fő/nap 

 
2. EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY- SZAKCSI TAGINTÉZMÉNY 
2.1. Tartós bentlakás 
 

 A B C 
1. Átlagos  napi 2.580 Ft/fő 

havi 77.400 Ft/fő 
2. Demens napi 2.350 Ft/fő 

havi 70.500 Ft/fő 
 
2.2. Szociális étkeztetés 
 

 A B 
1. Szociális étkeztetés 

(általános forgalmi adót 
tartalmazza) 

483 Ft/fő/adag 

2. Szociális étkeztetés 
kiszállítással 

(általános forgalmi adót 
tartalmazza) 

483 Ft/fő/adag 

 
2.3. Házi segítségnyújtás 
 

 A B 
1. Házi segítségnyújtás 0 Ft/fő/óra 

 

2.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 

1. 
Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 68 Ft/fő/nap 

 
3. EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY- GYULAJI TAGINTÉZMÉNY 
 
3.1. Tartós bentlakás 
 

 A B C 
1. Átlagos  napi  2.500 Ft/fő 

havi 75.000 Ft/fő 
2. Demens napi 2.500 Ft/fő 
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havi 75.000 Ft/fő 
 
3.2. Szociális étkeztetés 
 

 A B 
1. Szociális étkeztetés 

(általános forgalmi adót 
tartalmazza) 

 610 Ft/fő/adag 

 
3.3. Házi segítségnyújtás 
 

 A B 
1. Házi segítségnyújtás 65 Ft/fő/óra 

 
3.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 

1. 
Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 68 Ft/fő/nap 

 
4. „KAPASZKODÓ” SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 
4.1. Támogató szolgálat 
 

 A B 
1. Szállító szolgálat 126 Ft/km 
2. Személyi segítés 615 Ft/óra 
 
4.2. Házi segítségnyújtás 
 

 A B 
1. Házi segítségnyújtás 320 Ft/fő/óra 

 
4.3. Szociális Taxi 
 

 A B 
1. Szociális taxi 256 Ft/fő/óra” 
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2014. (IV. 16.) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II.20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében és 147. §-ban 
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a 
szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat ellátó intézményi társulásban résztvevő 
önkormányzatok képviselő-testületének hozzájárulásával – a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi 
szabályozásáról szóló 12/2006. (II.20.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe e 
rendelet melléklete lép. 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2014. május 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
 

Szabó Loránd 
polgármester 

dr. Letenyei Róbert 
jegyző 
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Melléklet a 10 /2014. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez 
 

„„2. melléklet a 12/2006. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 
 

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK 

1. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai 
 

  A B 

1. Bölcsődei étkeztetés 277 Ft/fő/nap 

2. Óvodai ellátás során biztosított étkeztetés 235 Ft/fő/nap 

3. 
Általános iskola ebéd 
(TM EGYMI Móra Ferenc Tagintézményt is beleértve) 160 Ft/fő/nap 

4. 
Általános iskola napközis étkeztetés (tízórai, ebéd, uzsonna) 
(TM EGYMI Móra Ferenc Tagintézményt is beleértve) 263 Ft/fő/nap 

5. Kollégiumi reggeli 136 Ft/fő/nap 

6. Kollégiumi ebéd 215 Ft/fő/nap 

7. Kollégiumi vacsora 176 Ft/fő/nap 

8. Középiskolás ebéd 215 Ft/fő/nap 

9. Középiskolás teljes ellátás (tízórai, ebéd, uzsonna) 318 Ft/fő/nap 

10. 
Fogyatékos tanköteles tanulókat nevelő-oktató intézmény étkeztetés 
(Reménység Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola) 

355 Ft/fő/nap 

 
Az intézményi térítési díjak az áfát nem tartalmazzák. 
 

2. A bölcsődei gondozás intézményi térítési díja 
 

 A B 
1. Bölcsődei gondozás 251 Ft/fő/nap 

 
3. Az átmeneti gondozás intézményi térítési díjai 

 
 A B 

1. Családok Átmeneti Otthona 410 Ft/fő/nap 
12.300 Ft/fő/hónap 

2. Helyettes szülői ellátás 0 Ft/fő/nap 
0 Ft/fő/hónap” 
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