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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (VI. 6.) számú 
rendelete a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település köztisztaságáról előírja, 
hogy az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetőleg haszonélvezője 
köteles gondoskodni 

• az ingatlan körüli zöldterület, járdaszakasz, illetve amennyiben az ingatlan és a 
közút között zöldsáv is van, az úttestig terjedő terület, legfeljebb azonban az 
ingatlan 10 méteres körzetén belüli terület (az ingatlan körüli járdaszakasz, 
zöldsáv, nyílt árok és azok műtárgyai), továbbá  

• az ingatlanról a járda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok biztonságos 
gyalogos és gépjármű közlekedést biztosító nyeséséről, továbbá az ingatlan 
körüli közterületekre lehullott lomb oly módon történő összegyűjtéséről, és 
elhelyezéséről, hogy az a biztonságos gyalogos és gépjármű közlekedést ne 
veszélyeztesse és a csapadékvíz megfelelő elfolyását ne akadályozza,  

• az ingatlan megműveléséről, illetve rendben tartásáról, gyomtól (különösen a 
parlagfűtől és más, allergiát okozó gyomnövénytől), gaztól, szeméttől, vadon 
élő bokortól való megtisztításáról.  

 
Ez a feladat leginkább a családi házas övezeteknél jelentkezik, azon belül is főleg a 
saroktelkek esetében és leginkább a vegetációs időben történő fűnyírásra vonatkozik. 

A fent említett rendelet 3. § (6) bekezdése alapján a Képviselő-testület évente a 
tárgyévi költségvetés terhére pályázatot hirdethet természetes személyek részére az 
őket, mint ingatlantulajdonosokat terhelő, a közterületek tisztántartására vonatkozó 
kötelezettségek részbeni átvállalása céljából. 

Javaslom, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan pályázati úton tegyük lehetővé a segítség 
igénybevételét a közterület tisztán tartásához. A pályázati feltételeket a 2018. évben 
kialakított szempontok szerint javasom meghatározni, így a pályázatot azok a 
magánszemélyek nyújthatják be, akik: 

• orvosi szakvéleménnyel igazoltan mozgás- vagy látásfogyatékosságban 
szenvednek, vagy 

• 200 m2-nél nagyobb területet gondoznak, és 

• a háztartásban élő személyek mindegyike betöltötte a 63. életévet, vagy a 
pályázó súlyos mozgáskorlátozott és a vele együtt élő személyek mindegyike 
betöltötte a 63. életévet, és 

• akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500,- Ft), 
egyedülálló személy esetében 400 %-át (114.000,- Ft). 

Javaslom, hogy amennyiben a kérelmező a fent meghatározott feltételeknek megfelel, 
abban az esetben részére három alkalommal (május 15. és szeptember 30. között) 
végeztesse el az önkormányzat a kaszálást az ingatlan előtti közterületen.  

Kérem, hogy ennek fedezetére a Képviselő-testület 500.000,- Ft keretösszeget 
különítsen el a 2019. évi költségvetésében, amely feladatot a Dombóvári 



 

Városgazdálkodási Nkft., azon belül az Nkft. alkalmazásában álló településrészi 
gondnokok lássák el az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés terhére. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 
a szociális alapon igényelhető kaszálás 2019. évi meghirdetéséről 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet 
természetes személyek részére az őket, mint ingatlantulajdonosokat terhelő, a 
közterületek tisztántartására vonatkozó kötelezettségek részbeni átvállalása 
céljából. 

A pályázatot azon magánszemélyek nyújthatják be, akik: 

• orvosi szakvéleménnyel igazoltan mozgás- vagy látásfogyatékosságban 
szenvednek, vagy 

• 200 m2-nél nagyobb területet gondoznak, és 

• a háztartásban élő személyek mindegyike betöltötte a 63. életévet, vagy a 
pályázó súlyos mozgáskorlátozott és a vele együtt élő személyek 
mindegyike betöltötte a 63. életévet, és 

• akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (85.500,- 
Ft), egyedülálló személy esetében 400 %-át (114.000,- Ft). 

2. A pályázati feltételeknek megfelelő kérelmező esetén a Képviselő-testület 2019. 
szeptember 30-ig legfeljebb 3 alkalommal elvégezteti a kaszálást az ingatlan 
előtti közterületen.  

3. A Képviselő-testület a pályázat megvalósítására 500.000,- Ft keretösszeget 
különít el a 2019. évi költségvetésében. 

4. A Képviselő-testület a kaszálással a Dombóvári Városgazdálkodási Nkft.-t 
bízza meg, amelyet az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés 
keretében lát el. Felkéri az Nkft. ügyvezetőjét, hogy a feladat elvégzésével a 
településrészi gondnokokat bízza meg. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás 
közzétételére, valamint a benyújtott pályázatok elbírálására. 

Határid ő: 2019. május 15. – Pályázati felhívás megjelentetésére  
   2019. szeptember 30.  – a határozatban foglaltak végrehajtására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda 

Városüzemeltetési Iroda 
 
 
 Kiss Béla 
 alpolgármester 


