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HATÁROZATOK

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2005. február 18. és 28. napján tar-
tott rendkívüli nyílt ülésein hozott határozatok: 

31/2005. (II.18.) Kt. sz. határozat

1.Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete dönt a József Attila 
ÁMK épületeinek felújítására vonatko-
zó (építési beruházás), Kbt. VI. fejezete 
szerinti  nemzeti  értékhatár  sávba  eső 
közbeszerzési eljárás megindításáról. 

2.Jóváhagyja az alábbi személyi összetéte-
lű bíráló bizottságot az eljárásban való 
közreműködésre:
Pécsi József, a Gazdasági és Városfej-
lesztési Bizottság elnöke
Kovácsné Lébényi Klára igazgató
Sebrek Csaba építészmérnök
Molnár Árpád városi főépítész
Dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna 
aljegyző
Reichert  Gyula városüzemeltetési  iro-
davezető
Kovács Gyula pénzügyi irodavezető

Határidő:  2005. február 21. – az ajánlati 
felhívás elküldésére
Felelős:     Polgármester

32/2005. (II.18.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormány-
zatának Képviselőtestülete dönt a József 
Attila ÁMK fejlesztő és informatikai esz-
közök  beszerzésére  vonatkozó  (árube-
szerzés), Kbt. 299. §. (1) bek. d) pontja 
szerinti egyszerű közbeszerzési eljárások 
megindításáról. 
A  mellékelt  ajánlati  felhívást  a  IV.2) 
pontban szereplő bírálati szempontok kö-
vetkező módosításával támogatja: 

2. Jóváhagyja  az  alábbi  személyi 
összetételű  bíráló  bizottságot  az  eljárá-
sokban való közreműködésre:
Pécsi  József,  a  Gazdasági  és  Városfej-
lesztési Bizottság elnöke

Kovácsné Lébényi Klára igazgató
Dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna al-
jegyző
Kovács Gyula pénzügyi irodavezető
Tóth Attila gazdálkodási ügyintéző

Határidő: 2005. február 25. – az ajánlatté-
teli felhívás elküldésére
Felelős:     Polgármester

33/2005. (II.18.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányza-
tának Képviselőtestülete dönt az ivóvíz-
minőség javító program kiviteli terveinek 
elkészítésére  vonatkozó Kbt.  299.  § (1) 
bekezdés b) pontja szerinti egyszerű köz-
beszerzési  eljárásának  megindításáról. 
Az ajánlattételi felhívás elkészíttetését és 
jóváhagyását a polgármesterre bízza.

2. Jóváhagyja  az  alábbi  személyi 
összetételű  bíráló  bizottságot  az  eljárá-
sokban való közreműködésre:
Pécsi József, a Gazdasági és Városfej-
lesztési Bizottság elnöke
Szücs István, a Vízmű Kft. ügyvezetője
Dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna 
aljegyző
Reichert Gyula városüzemeltetési iroda-
vezető
Kovács Gyula pénzügyi irodavezető

Határidő: 2005. február 23. – az ajánlat-
tételi felhívás elküldésére
Felelős:     Polgármester

34/2005. (II.18.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Kép-
viselőtestülete nyilatkozik arról, hogy
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1. a  „Fogd  kezénél,  ki  elmaradt,  hogy 
utolérje társait” – a hátrányos helyzetű 
gyerekek integrált nevelését segítő inf-
rastrukturális  fejlesztés  és  speciális 
szakmai program kidolgozása az Erzsé-
bet  Óvodában  című,  ROP  –2.3.1.  – 
2004-07-0027/33 számú projekt kereté-
ben  felhasználandó  támogatást  az  ön-
kormányzat törzsvagyona körébe tarto-
zó vagyontárgy, a 7200 Dombóvár, Pe-
tőfi  utca  27.  sz.  alatti,  637/2  hrsz.-ú, 
korlátozottan forgalomképes óvoda in-
gatlanának fejlesztésére kapja. 
A képviselőtestület a fejlesztéssel érin-
tett  önkormányzati  törzsvagyonba szá-
mító eszközt (ingatlant és ingó vagyon-
tárgyat) a projekt befejezéséig, tehát az 
utánkövetési időszak végéig nem sorol-
ja át a vállalkozói vagyonba. 

2. A városrehabilitációs akciók a szociá-
lis és civil szféra megerősítése céljából 
Dombóváron  című,  ROP  2.2.1.-2004-
07-0012/33 azonosítószámú projekt ke-
retében  felhasználandó  támogatást  az 
önkormányzat  a  törzsvagyona  körébe 
tartozó  vagyontárgy,  a  7200  Dombó-
vár, Kinizsi u. 33. szám alatti,  1971/1 
hrsz.-ú korlátozottan forgalomképes in-
gatlan,  valamint  a  7200  Dombóvár, 
Arany  János  tér  225/1  hrsz.-ú  forga-
lomképtelen  ingatlan  fejlesztéséhez 
kapja. 
A képviselőtestület a fejlesztéssel érin-
tett  önkormányzati  törzsvagyonba szá-
mító eszközt (ingatlant és ingó vagyon-
tárgyat) a projekt befejezéséig, tehát az 
utánkövetési időszak végéig nem sorol-
ja át a vállalkozói vagyonba. 

Határidő: 2005. február 25.
Felelős:    Polgármester

35/2005. (II.28.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Kép-
viselőtestülete a 2005. évi költségvetéssel 
összefüggésben a  következőket  határozza 
el:

1.A Képviselőtestület felkéri a polgármes-
tert, hogy a Dombóvári Ipari Park fej-
lődéséről szóló tájékoztatót terjessze a 
képviselőtestület elé a soron következő 
ülésen.

2.A Képviselőtestület felkéri a polgármes-
tert, hogy a város foglalkoztatási hely-
zetéről tájékoztassa a Képviselőtestüle-
tet félévente.

3.A Képviselőtestület a 2006. évi költség-
vetés  előterjesztéséhez  tájékoztatásul 
kéri előterjeszteni a 2005. évi várható 
teljesítés kimutatását. 

4.A 2005. évi bevételek túlteljesítése ese-
tén  a  többletforrást  útfenntartásra  és 
járdajavításra  használja  fel  az  önkor-
mányzat.

Határidő: 
1. 2005.  márciusi  testületi  ülés   -  a 

Dombóvári  Ipari  Park fejlődéséről tá-
jékoztatásra

2. 2005.  szeptemberi  testületi  ülés  – 
foglalkoztatási  helyzetről tájékoztatás-
ra 

Felelős: polgármester
 

36/2005. (II.28.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a Városszépítő és Városvé-
dő Egyesület 2005. évi múzeumi program-
ját, valamint a 2004. évi tevékenységről és 
az önkormányzati támogatás felhasználásá-
ról szóló beszámolót elfogadja.

37/2005. (II.28.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Kép-
viselőtestülete a 303/2004.(XII.13.) számú 
határozatával elfogadott 2005. évi munka-
tervét a melléklet szerint módosítja. 
A szervezési feladatok a munkatervvel 
összhangban változnak. 
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38/2005. (II.28.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Kép-
viselőtestülete mint a 90/5. hrsz-ú ingatlan-
ra  a  beépítési  kötelezettség  biztosítékául 
bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom 
jogosultja hozzájárul ahhoz, hogy az ingat-
lan 400/4045-öd hányadát a COORDINA-
TOR Rt. (Pécs, Déli Ipari u. 7.) értékesítse 
a CSI-KER Kft (Pécs, Szabó István u. 19.) 
számára a következő feltételekkel:

- az új társtulajdonos vál-
lalja a COORDINATOR 
Rt  és  az  Önkormányzat 
között  létrejött  szerző-
désben kikötött beépítési 
kötelezettség teljesítését, 
és  elfogadja  a  beépítési 
kötelezettség  nem  telje-
sítése  esetére  kikötött 
feltételeket,

- hozzájárul  az  Önkor-
mányzat javára az elide-
genítési és terhelési tila-
lom  fenntartásához  és 
annak  ingatlan-nyilván-
tartásba  történő  bejegy-
zéséhez,

- a  fenti  kötelezettségvál-
lalásokat  a  COORDI-
NATOR  Rt.  és  a  CSI-
KER Kft. közötti szerző-
dés tartalmazza.

Felhatalmazza  a  Képviselőtestület  a  Pol-
gármestert, hogy a feltételek igazolását kö-
vetően a jogosulti hozzájárulást kiadja.

Határidő: 2005. március 31.
Felelős: Polgármester

39/2005. (II.28.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete elfogadja a Dombóvá-
ri Szent Lukács Egészségügyi Kht. Kór-
házrekonstrukció II. üteme címzett támo-

gatással  megvalósuló  fejlesztésének 
2006. évi benyújtását.

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete elfogadja a Dombóvá-
ri  Szent  Lukács  Egészségügyi  Kht. 
egészségügyi gép- műszer – 2 db altató-
gép -   céltámogatással  való  beszerzését 
2005 évben.
A  beszerzéshez  saját  forrásként 
4.000.000.-Ft-ot biztosít az Egészségügyi 
Kht.-val  50-50%-ban megosztva,  továb-
bá megbízza a polgármestert, hogy part-
nerönkormányzatot,  vagy önkormányza-
tokat  vonjon  be  a  fejlesztésbe,  továbbá 
saját  rész  kiegészítésére  13.000.000.-Ft 
összegű pályázatot nyújtson be.

Határidő:  2005. április 25. Címzett támo-
gatási igénybejelentésre
2005. március  31.  Céltámogatási  igény-
bejelentésre

Felelős:      Polgármester

40/2005. (II.28.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Kép-
viselőtestülete – mint Alapító –, a Dombó-
vári Szent Lukács Egészségügyi Közhasz-
nú  Társaság  alapító  okiratát  a  melléklet 
szerint módosítja

Határidő: 2005. március 20.
Felelős:     Polgármester

41/2005. (II.28.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Kép-
viselőtestülete a Dombóvár Város Hivatá-
sos Önkormányzati  Tűzoltósága 2005. évi 
teljesítmény-követelményei  alapját képező 
kiemelt célokat elfogadja. 

42/2005. (II.28.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Kép-
viselőtestülete  2005.  március  1-jétől  kez-
dődően a Szövetség Dombóvárért Egyesü-
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let  részére  bérbe  adja  a  Civil  Szolgáltató 
Irodát  (Dombóvár,  Hunyadi  tér  30-32.) 
havi 2.800,.Ft bérleti  díjért.  A Képviselő-
testület megbízza a polgármestert a bérleti 
szerződés módosításával kapcsolatos intéz-
kedések megtételére.

Határidő: 2005. március 1.
Felelős: Polgármester

43/2005. (II.28.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete megvásárolja a Dombóvá-
riak a Dombóvári Munkanélküliekért Jólé-
ti Szolgálat Alapítványnál 2004. december 
31én fennálló lakbér és bérleti díj követe-
lést 4.117 ezer forintért.
A  megvásárolt  és  az  Önkormányzatnál 
nyilvántartott  bérleti  díj  követeléseket  át-
adja  behajtásra  a  Lakás-  és  Városgazdál-
kodási Kht.-nak. 
A képviselőtestület  a hátralékok komplex 
adatbázisát májusi ülésén felülvizsgálja, és 
dönt a kintlévőségek további sorsáról. 
Az önkormányzat és a Kht. 2005. decem-
ber  31-ig  elszámol  a  beszedett  követelé-
sekkel. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges 
megállapodások megkötésére.

Határidő: 2005. március 31. – követelé-
sek megvásárlása, átadása
2005. május 30. – komplex adatbázis ösz-
szeállítása, testület elé terjesztése
2005. december 31. – elszámolásra
Felelős: Polgármester

44/2005. (II.28.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a Dombóváriak a Dombó-
vári  Munkanélküliekért  Jóléti  Szolgálat 
Alapítvány Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálatától megvásárolja a Szolgálat  ál-
tal  használt  eszközöket  és bérlő kijelölési 
jogokat.  Felhatalmazza  a  Polgármestert, 
hogy a befektetett eszközök leltára alapján 
az  eszközök értékének  megállapítására  és 

az adás-vételi szerződés megkötésére, ma-
ximum 8 millió forintos értékhatárig.

Határidő: 2005. március 31.
Felelős: Polgármester

45/2005. (II.28.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Kép-
viselőtestülete  196/2004.(VIII.31.)  Kt.  sz. 
határozatát visszavonja.
Kérése  alapján  a  2162 hrsz-ú,  29.798 m2 

nagyságú Szállásréti-tó és környéke ingat-
lant – a létesítendő épülethez tartozó743,45 
m2-es  terület  kivételével  –   egy évre  ha-
szonbérbe  adja  a  Cser  Kft-nek,  az  alábbi 
feltételekkel:
− a bérlő a bérlet fejében gondoskodik a 

terület  rendben  tartásáról,  külön  díjat 
nem fizet,

− a terület rendben tartása a haszonbérlő 
feladata, melynek részleteit a szerződés 
szabályozza,

− a bérlő a területe vagy annak egy részét 
megállapodással tovább adhatja, azon-
ban a haszonbérbeadó felé egyetemle-
ges felelősséggel tartozik,

− a területen nem folytatható a környeze-
tet  szennyező,  egészségre  káros,  a  la-
kosság nyugalmát  súlyosan veszélyez-
tető tevékenység,

− amennyiben az egy év lejártát megelő-
zően a haszonbérlő és a haszonbérbe-
adót képviselő Gazdasági és Városfej-
lesztési Bizottság meg tudnak állapodni 
a  további  üzemeltetés  feltételeiben,  a 
szerződés maximum 4 évvel meghosz-
szabbítható, azzal a kikötéssel, hogy té-
rítés nélküli bérbeadás nem lehetséges,

− amennyiben  az  előző  pont  szerinti 
megállapodás nem jön létre,  a szerző-
dés  minden  előjog  és  kártalanítási 
igény nélkül megszűnik.
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Felhatalmazza  a  polgármestert  a  haszon-
bérleti szerződés ezen feltételekkel történő 
aláírására.

Határidő:2005. március 15. – a haszon-
bérleti szerződés megkötésére

Felelős:polgármester 

46/2005. (II.28.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a Dombóvár Vasutas Mun-
kás  Sportegyesület  részére  a  2005.  évi 
sporttámogatás terhére 2.500.000 Ft előle-
get biztosít.
A támogatás felhasználásáról a Képviselő-
testület elszámolási kötelezettséget ír elő.
Felhatalmazza  a  polgármestert  a  megálla-
podás megkötésére.

Határidő: 2005. március 2.
Felelős: Polgármester

47/2005. (II.28.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a buszváró felújítási 
feladatok 2005. évi ütemeként elfogad-
ja  a  Green-West  Kft.  ajánlatát  7  db 
buszváró telepítésére és 5 db buszváró 
felújítására.  A telepítés/felújítás  ellen-
tételezéseként díjmentesen engedélyezi 
Green-West Kft. részére a várók oldal-
felületeinek  reklámjellegű  hasznosítá-
sát. Vállalja, hogy a 2005. évi költség-
vetése terhére elkészítteti a telepítendő 
várók beton alapozását.
Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  szer-
ződés legfeljebb 10 év időtartamra való 
megkötésére  a  Green-West  Település-
fejlesztési és Beruházó Kft.-vel.

2. A képviselőtestület  felkéri  Tóth Attila 
alpolgármestert, hogy terjessze a 2005. 
április végi képviselőtestületi ülés elé a 
telepítendő,  illetve felújítandó buszvá-
rók elhelyezésére vonatkozó javaslatát. 

Határidő:

1. szerződéskötésre: 2005. március 30.
    buszvárók telepítésére: 2005. június 30.
2. buszvárók elhelyezésére javaslat: 2005. 
     áprilisi ülés
Felelős:1. Polgármester 

2. Tóth Attila alpolgármester

48/2005. (II.28.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Kép-
viselőtestülete  az  Arany  J.  tér  12.  szám, 
219 hrsz. alatti ingatlan megvásárlása érde-
kében a tulajdonosoknak 11,5 millió Forin-
tot ajánl fel. 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgár-
mestert a további tárgyalások lefolytatásá-
ra, egyezség létrejötte esetén az adásvételi 
szerződés megkötésére. 
Amennyiben  az  egyezség  nem  jön  létre, 
úgy a  kisajátítást  kezdeményező 18/2005.
(I.24.) sz. határozatot kell alkalmazni. 

Határidő: 2005. március 31.
Felelős:     Polgármester

49/2005. (II.28.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Kép-
viselőtestülete  a  Báthori  utcai  ingatlanok 
fajlagos bruttó m2 árát 2.880 forintban álla-
pítja meg. 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgár-
mestert,  hogy ezen az eladási áron az in-
gatlanokat értékesítse. 

Határidő: 2006. február 28.
Felelős: polgármester

50/2005. (II.28.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Kép-
viselőtestülete a Cerbona Rt. által megvá-
sárlásra felajánlott Dombóvár, Kórház utca 
4/b. szám, 2947/4 hrsz., valamint a Kórház 
utca 4/a. szám, 2947/6 hrsz. alatti ingatla-
nért bruttó 28,06 millió forint vételárat kí-
nál fel. 
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Felhatalmazza  a  polgármestert  a  vételár 
részletfizetéssel történő kiegyenlítése érde-
kében  tárgyalások  lefolytatására,  és  az 
adásvételi szerződés megkötésére.

Határidő: 2005. március 31.
Felelős: Polgármester

51/2005. (II.28.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Kép-
viselőtestülete  a  közterületi  sportpályák 
felméréséről készült beszámolót elfogadja. 
A  Képviselőtestület  a  javaslat  szerint  a 
meglévő közterületi sportpályák felújításá-
hoz,  illetve  megszüntetéséhez,  valamint 
földhivatali  rendezéséhez  szükséges 
2.150.000,-Ft-ot,  a  lekvárgyár  területén 
strandröplabda  pálya  kialakításához  szük-
séges  600.000,-  Ft-ot,  a  DFC  területén 
meglévő  kispálya  felújításához,  valamint 
emellett egy új kispálya építéséhez szüksé-
ges 2.050.000,- Ft-ot biztosítja. 
A Képviselőtestület  a  közterületi  sportpá-
lyák, a lekvárgyári meglévő focipálya és az 
építendő  strandröplabdapálya,  valamint  a 
DFC területén meglévő és építendő kispá-
lyák fenntartásával megbízza a Dombóvári 
Város- és Lakásgazdálkodási Kht.-t.

Határidő: 2005. június 30.
Felelős:    Polgármester

52/2005. (II.28.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Kép-
viselőtestülete  az  önkormányzati  utakról 
készült  felmérést  elfogadja. Szándékát  fe-
jezi  ki,  hogy a város útjainak folyamatos 
karbantartásához  és  a  szükséges  felújítá-
sokhoz a mindenkori költségvetésében fe-
dezetet biztosít. A jelenleg burkolatlan bel-
területi  utak  aszfaltozott  útburkolatának 
önerős útépítés keretében történő megvaló-
sításával  biztosítja,  hogy 2006-ig  a  város 

valamennyi  utcája  a  lakosság  számára 
egész évben járható legyen.

Határidő: 2005. december 31.
Felelős: Polgármester 

53/2005. (II.28.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete dönt a 291/7 hrsz-ú 
ingatlanon  létesítendő  hulladékudvar 
építési  beruházására  vonatkozó,  Kbt. 
299.§  (1)  bekezdés  b)  pontja  szerinti 
egyszerű  közbeszerzési  eljárásának 
megindításáról. 

2. Jóváhagyja az alábbi személyi összeté-
telű bíráló bizottságot az eljárásban va-
ló közreműködésre:
Pécsi József, a Gazdasági és Városfej-
lesztési Bizottság elnöke
Leitol Csaba szakértő
dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna 
aljegyző
Reichert  Gyula  városüzemeltetési  iro-
davezető
Kovács Gyula pénzügyi irodavezető

Határidő:  2005. március 04. – az ajánlat-
tételi felhívás elküldésére

Felelős:    polgármester 

54/2005. (II.28.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Kép-
viselőtestülete  módosítja  a  „Belvárosi 
szennyvíz-  csatornahálózat  kiépítése”  pá-
lyázat műszaki tartalmát úgy, hogy a teljes 
beruházás  első  üteme  valósuljon  meg  a 
rendelkezésre álló 20.855.931,- Ft támoga-
tási összeg felhasználásával. Az első ütem 
műszaki tartalma a következő:
- Nyomóvezeték  építés  az  átemelőtől 

(Gyár u.) a Bartók Béla utcáig 120 fm 
hosszban.

- Átemelő építése 1 db, mely a fent leírt 
terület szennyvíz megemelését biztosít-
ja.
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- Főgyűjtő kiépítése a Thököly és Gyár 
utca között 291 fm hosszban.

- Teljes  kiépítés  a  Thököly  –  Paál  - 
Damjanich utcákban házi beállásokkal 
295 fm hosszban.

Az  első  ütem  bruttó  bekerülési  összege 
26.069.914,-  Ft,  amelyhez  a  20%-os, 
5.213.983,- Ft saját erőt a Képviselőtestü-
let az Önkormányzat 2005. évi költségve-
téséből biztosítja.
Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  pályázat 
módosításához  szükséges  nyilatkozatok 
megtételére, biztosítékok megadására, illet-
ve a támogatási és finanszírozási szerződés 
megkötésére.

Határidő: 2005. április 30.
Felelős: Polgármester

55/2005. (II.28.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  dönt  a  „Belvárosi 
szennyvíz-csatornahálózat  kiépítése” 
építési  beruházására  vonatkozó,  Kbt. 
299.§  (1)  bekezdés  b)  pontja  szerinti 
egyszerű  közbeszerzési  eljárás  megin-
dításáról. 

2. Jóváhagyja az alábbi személyi összeté-
telű bíráló bizottságot az eljárásban va-
ló közreműködésre:
Pécsi József, a Gazdasági és Városfej-
lesztési Bizottság elnöke
Sebrek Csaba építészmérnök
dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna 
aljegyző
Reichert Gyula városüzemeltetési iro-
davezető
Kovács Gyula pénzügyi irodavezető

Határidő: 2005. március 04. – az aján-
lattételi felhívás elküldésére
Felelős: Polgármester

56/2005. (II.28.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete 2005. évre a követ-

kező  városrész  csapadékvíz-elvezető 
rendszerének  felmérési-  és  felújítási 
tervei elkészítéséről dönt:

Szuhaj-dombi városrész
Ennek  fedezetéül  4.000.000.-Ft  keret-
összeget hagy jóvá.

2. Döntést  hoz  a  közbeszerzési  eljárás 
megindításáról,  az  eljárás  fajtájának 
megfelelő  ajánlati/ajánlattételi  felhívás 
elkészíttetését  és  jóváhagyását  a  pol-
gármesterre bízza. 

3. Jóváhagyja az alábbi személyi összeté-
telű bíráló bizottságot az eljárásban va-
ló közreműködésre:
Pécsi József, a Gazdasági és Városfej-
lesztési Bizottság elnöke
Szücs István, a Vízmű Kft. ügyvezetője
dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna 
aljegyző
Reichert Gyula városüzemeltetési iro-
davezető
Kovács Gyula pénzügyi irodavezető 

Határidő: 2005. március 10. – az aján-
lattételi felhívás elküldésére

Felelős: Polgármester 

57/2005. (II.28.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Kép-
viselőtestülete módosítja az Ifjúsági, Csa-
ládügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Mi-
nisztérium  által  támogatott,  „Dombóvári 
Ifjúsági Tábor felújítása és akadálymente-
sítése” elnevezésű beruházás műszaki tar-
talmát.  A  beruházáshoz  az  elnyert 
10.000.000,- Ft támogatáshoz 3.350.000,- 
Ft önerőt biztosít a 2005. évi költségvetése 
terhére, így bruttó 13.350.000, - Ft értékű 
munka  elvégzésére  kerülhet  sor  Balaton-
fenyvesen a tábornál. 

A  Képviselőtestület  felhatalmazza  a  pol-
gármestert a pályázat módosítására, ehhez 
a szükséges nyilatkozatok megtételére és a 
támogatási,  valamint  finanszírozási  szer-
ződések megkötésére.

Határidő: 2005. április 30.
Felelős: Polgármester 
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58/2005. (II.28.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  dönt a  „Dombóvári 
Ifjúsági  Tábor  felújítása  és  akadály-
mentesítése”  építési  beruházására  vo-
natkozó,  Kbt.  299.§  (1)  bekezdés  b) 
pontja  szerinti  egyszerű  közbeszerzési 
eljárás megindításáról. 

2. Jóváhagyja az alábbi személyi összeté-
telű bíráló bizottságot az eljárásban va-
ló közreműködésre:
Pécsi József, a Gazdasági és Városfej-
lesztési Bizottság elnöke
Sebrek Csaba építészmérnök
dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna 
aljegyző
Reichert Gyula városüzemeltetési iro-
davezető
Kovács Gyula pénzügyi irodavezető

Határidő: 2005. március 10. – az aján-
lattételi felhívás elküldésére
Felelős: Polgármester

59-66/2005. (II.28.) Kt. sz. határozatokat 
a Képviselőtestület zárt ülésen hozta.

67/2005. (II.28.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Kép-
viselőtestülete az Arany János tér 2. szám 
alatti,  242/2.  hrsz-ú  ingatlan  használatára 
vonatkozó megállapodást  a melléklet  sze-
rint jóváhagyja a Reménység Napközi Ott-
hon tevékenységének bővítése céljából. 
Felhatalmazza  a  polgármestert  a  megálla-
podás aláírására. 

Határidő: 2005. március 04. – a megálla-
podás megkötésére
Felelős:   polgármester

______________________________________________________

RENDELETEK

A Képviselőtestület 2005. február 28-án tartott ülésén elfogadott rendeletei:

Dombóvár Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 11/2005. 

(III.1.) sz. rendelete az Önkormány-
zat 2005. évi költségvetéséről

A  Képviselő-testület  az  államháztartásról 
szóló  –  többször  módosított  –  1992.  évi 
XXXVIII. törvény 65.§-a alapján Dombó-
vár  Város  Önkormányzatának  2005.  évi 
költségvetéséről a következő rendeletet al-
kotja.

A rendelet hatálya
1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és 
annak Bizottságaira, a Polgármesteri Hiva-
talra, az Önkormányzat intézményeire és a 

Helyi Kisebbségi Önkormányzatokra terjed 
ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hiva-
tal, az intézmények és a Kisebbségi Önkor-
mányzatok együttes 2005. évi költségveté-
sének 
bevételi és kiadási főösszegét:

6.339.318 ezer Ft-ban
ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt

2.187.716 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást

2.185.199 ezer Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét
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1.127.621 ezer Ft-ban
- a felújítások összegét

861.961 ezer Ft-ban
- az intézményi felhalmozások összegét

29.451 ezer Ft-ban
a működési célú bevételt

4.151.602 ezer Ft-ban
a működési célú kiadásokat

4.154.119 ezer Ft-ban
a  költségvetési  létszámkeretét  átlaglét-

számként                          1038,7 főben
       zárólétszámként                    989 főben
állapítja meg.
A főösszegen belül a hitelfelvétel összegét

279.930 ezer Ft-ban
- ebből felhalmozási célú hitelfelvételt

120.000 ezer Ft-ban
a hiteltörlesztés összegét

47.698 ezer Ft-ban
- ebből a felhalmozási célú hitel törlesztés

46.353 ezer Ft-ban
határozza meg.

3. §

(1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megál-
lapított  bevételi  főösszeg részletezését 
az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megál-
lapított kiadási főösszeg részletezését a 
2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A  Képviselő-testület  a  felújítási  elő-
irányzatokat célonként a 2. sz. mellék-
let szerint állapítja meg.

(4) A  Képviselő-testület  a  fejlesztési  ki-
adásokat feladatonként a 2. sz. mellék-
let szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület  az önkormányzat 
céltartalékát 143.958 eFt összegben ha-
tározza meg. 

(6) A céltartalék összegéből 30.000 eFt pá-
lyázathoz szükséges saját erő biztosítá-
sára használható fel.

(7) A Képviselő-testület a helyi adóbevéte-
lek közül a kommunális adó teljes ösz-
szegét  2005.  évben  a  városban  folyó 
szennyvízcsatorna  építése,  út  és  járda 
felújítások, valamint az egyéb kommu-
nális  jellegű felhalmozási  kiadások fi-
nanszírozására rendeli felhasználni.

(8) A Képviselő-testület  az önkormányzat 
által nyújtott közvetett támogatásokat a 
8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a 2005. év várható 
bevételi és kiadási előirányzatainak tel-
jesítéséről készített előirányzat felhasz-
nálási  tervet  a  9.  sz.  melléklet  szerint 
fogadja el.

(10) Az  Európai  Uniós  támogatással 
megvalósuló  programok  kiadásait  és 
bevételeit a 11. sz. melléklet hagyja jó-
vá.

4. §

(1) A  Képviselő-testület  a  költségvetési 
kiadások finanszírozása céljából 1 éves 
lejáratú 159.930 eFt összegű működési 
hitel felvételét rendeli el. 

(2) A  hitelek  törlesztését  a  költségvetési 
bevételek terhére rendeli el.

(3) A  vagyonhasznosításból  származó,  a 
tervezett  előirányzatot  meghaladó  be-
vételből év közben általános tartalékot 
kell képezni.

(4) Az előző évi pénzmaradvány - az előző 
évben vállalt kötelezettségek áthúzódó 
teljesítésével  összefüggő  kiadások  ki-
vételével  -  a  felülvizsgálat,  illetve  a 
Képviselő-testület  jóváhagyását  köve-
tően használható fel.

5. §

(1) A Képviselő-testület  az önkormányzat 
és  intézményei  működőképességének 
fenntartása érdekében elrendeli  az ön-
hibáján  kívül  hátrányos  helyzetű  ön-
kormányzatok támogatási feltételei tel-
jesítésének  felülvizsgálatát,  a  benyúj-
tandó  kérelem  Képviselő-testület  elé 
terjesztését.

(2) A bevételi források növelése érdekében 
elrendeli a korábban értékesítésre kije-
lölt ingatlanok, egyéb vagyonrészek el-
adásához szükséges intézkedések meg-
tételét, a pályázati lehetőségek felkuta-
tását és igénybevételét.

6. §
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(1) A Képviselő-testület a több éves ki-
hatással járó feladatok előirányzatait 
éves bontásban a 5. és 6. sz. mellék-
let  szerint  fogadja  el  azzal,  hogy  a 
későbbi évek előirányzatait véglege-
sen az adott évi költségvetés elfoga-
dásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre 
jóváhagyott  előirányzatokon  belül  a 
Polgármester  kötelezettséget  vállal-
hat.

7. §

A Kisebbségi Önkormányzatok költségve-
tési határozata alapján a költségvetési ren-
deletbe  a  Kisebbségi  Önkormányzatok 
költségvetése elkülönítetten épül be. Dom-
bóvár Város Önkormányzata a Kisebbségi 
Önkormányzatok költségvetési  határozatai 
törvényességéért,  bevételi  és  kiadási  elő-
irányzatainak megállapításáért és teljesíté-
séért,  kötelezettségvállalásaiért  és  tartozá-
saiért nem felelős.

8. §

(1) A költségvetési rendelet alapján támo-
gatott szervezetek és magánszemélyek 
a részükre céljelleggel - nem szociális 
ellátásként - juttatott összegről írásban 
elszámolnak.  A 2005. évben támoga-
tottak  részére  az  elszámolás  teljesíté-
séig támogatás nem folyósítható. A tá-
mogatás  jogszabálysértő  vagy  nem 
rendeltetésszerű felhasználása esetén a 
felhasználót  visszafizetési  kötelezett-
ség terheli.

(2) A költségvetési rendelet alapján árube-
szerzési,  építési  beruházási,  illetve 
szolgáltatás  megrendelési  célra  jutta-
tott támogatások felhasználását a köz-
beszerzési  törvény  alkalmazásához 
kell kötni.

(3) A támogatások  nyújtásánál  az  állam-
háztartási törvény 15/A. §-át figyelem-
be kell venni, a közzétételre vonatko-
zóan a 31/2002. (XI.29.) ök. rendelet 
36.§-a az irányadó.

9. §.

Az épített környezet alakításáról és védel-
méről  szóló 1997.  évi  LXXVIII.  tv.  28.§ 
(2)  bekezdése  rendelkezését  figyelembe 
véve  az  önkormányzat  az  általa  létesített 
helyi közút, illetőleg közmű költségét rész-
ben,  vagy egészben az érintett  ingatlanok 
tulajdonosaira háríthatja. Azokat a magán-
személyeket, jogi személyeket és jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkező egyéb szerve-
zeteket, akik az épített közút használatában 
érdekeltek  és  önkéntesen  nem fizetnek,  a 
lakossági anyagi hozzájárulás mértékéig a 
Polgármester jogosult a hozzájárulás fize-
tésére  kötelezni.  Önkéntes  útépítések  leg-
alább 67%-os szervezettség és 30%-os la-
kossági saját erő megléte esetén indulhat.
Egyoldalas  beépítettségű  utak  esetében  a 
bekerülési költség felét alapul véve szüksé-
ges a 30%-os lakossági saját erő megléte, 
ugyancsak 67%-os szervezettséggel.

10.§

(1) A köztisztviselők II. besorolási osztály 
első  fizetési  fokozata  szerinti  illet-
ményalapja 2005. évben 35.000 forint. 

(2) A Polgármesteri Hivatal 2005. évi költ-
ségvetési keretében garantálja a Képvi-
selő-testület a 37/2003.(XI. 25.) sz. ök. 
rendeletben felsorolt juttatások tárgyévi 
kifizethetőségét.
A juttatásokra a 10. sz. melléklet  sze-
rinti keretet biztosítja. A kereten belül 
az egyes juttatások közötti  átcsoporto-
sítást a szükségleteknek megfelelően a 
munkáltatói  jogokat  gyakorló  jegyző 
végzi el.

Az 2005. évi költségvetés végrehajtásá-
nak szabályai

11. §

(1) A Képviselő-testület  által  jóváhagyott 
előirányzatok  és  költségvetési  létszám 
keretek között átcsoportosítást a Képvi-
selő-testület engedélyezhet.

(2) A Képviselő-testület az államháztartási 
törvény 74. § (2) bekezdése alapján a 
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jóváhagyott  kiadási  előirányzatok  kö-
zötti átcsoportosítás jogát városüzemel-
tetési feladatok vonatkozásában 5 mil-
lió Ft összeghatárig a Vagyongazdálko-
dási, Városfejlesztési  és Városüzemel-
tetési Bizottságra ruházza át. Az átcso-
portosításról a döntést követően a Kép-
viselő-testület ülésén be kell számolni.

(3) A Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Polgármestert,  hogy a szükséges fede-
zet megléte esetén utólagos beszámolás 
mellett 5 millió Ft összeghatárig köte-
lezettséget vállaljon.

(4) A Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Polgármestert  a  központi  céljellegű 
előirányzatok saját hatáskörben történő 
felosztására,  melyről  a Polgármester  a 
Képviselő-testületet a soron következő 
ülésen tájékoztatja.
Az állampolgárok  élet-  és  vagyonbiz-
tonságát veszélyeztető elemi csapás, il-
letőleg következményeinek az elhárítá-
sa  érdekében  (veszélyhelyzetben)  a 
polgármester az önkormányzat költség-
vetése  körében  átmeneti  intézkedést 
hozhat,  amelyről  a  képviselő-testület 
legközelebbi ülésén be kell számolnia.
A fenti  jogkörében a  polgármester  az 
előirányzatok  között  átcsoportosítást 
hajthat végre, egyes kiadási előirányza-
tok  teljesítését  felfüggesztheti,  a  költ-
ségvetési rendeletben nem szereplő ki-
adásokat is teljesíthet.

(5) Az éves költségvetés  jóváhagyásakor 
meghatározott  egyes  kiadási  előirány-
zatok  utólagos  előirányzat-módosítás-
sal  túlléphetők.  Ezek  azonban  csak 
olyan előirányzatok lehetnek, amelyek 
esetében törvényben, kormányrendelet-
ben megállapított támogatásra, ellátásra 
vonatkozó  többletjogosultság  eredmé-
nyezhet  előirányzatot  meghaladó  ki-
adást.

(6) A költségvetési  rendelet  módosításá-
ról  a  Képviselő-testület  negyedévente 
dönt.

(7) Azonnali  intézkedést  igénylő,  a terv-
ben nem szereplő beruházás elrendelé-
sére a Polgármester a Gazdasági és Vá-
rosfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi-

Ellenőrző Bizottság elnökének egyetér-
tésével 10 millió Ft keretösszeggel ren-
delkezik,  amelynek  felhasználásáról 
utólag  a  Képviselő-testületnek  beszá-
molni köteles.

(8) Ha év közben a körülmények oly mó-
don változnak meg, hogy ezek az ön-
kormányzat  költségvetésének  teljesíté-
sét jelentősen veszélyeztetik, a Polgár-
mester  pótköltségvetési  rendeletet  ter-
jeszt a Képviselő-testület elé.

12. §

A költségvetés hiányának fedezésére hitel-
felvételről a Képviselő-testület dönt.

A gazdálkodás rendje
13. §

(1) A  költségvetés  végrehajtása  során 
tárgyévi fizetési kötelezettség és kifize-
tés a jóváhagyott kiadási előirányzatok 
mértékéig vállalható,  kivéve a jogsza-
bályon, bírósági, illetve államigazgatási 
jogerős határozaton alapuló kötelezett-
ségeket  és  járandóságokat,  továbbá  a 
letéti  kezelésben  történő  kiadásokat. 
Tárgyéven túli  fizetési  kötelezettség – 
kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve 
államigazgatási  jogerős  döntésen  ala-
puló  kötelezettségeket  –  csak  olyan 
mértékben  vállalható,  amely  a  kötele-
zettségvállalás időpontjában ismert fel-
tételek mellett az esedékesség időpont-
jában, a rendeltetésszerű működés ve-
szélyeztetése nélkül finanszírozható.

(2) Átmeneti likviditási hitelt a Polgármes-
ter a Jegyző, vagy az általa felhatalma-
zott személy ellenjegyzésével vehet fel, 
melynek összege esetenként a 100 mil-
lió Ft-ot nem haladhatja meg.

(3) Az  Önkormányzat  átmenetileg  szabad 
pénzeszközeinek  lekötéséről  a  Jegyző 
egyetértésével  a  Polgármester,  illetve 
az általa felhatalmazott személy dönt.

(4) Az  új  induló  beruházások,  felújítások 
körében a közbeszerzési értékhatár fe-
lett  a 2003. évi CXXIX. törvény és a 
önkormányzat  közbeszerzési  szabály-
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zatának  előírásait  kell  alkalmazni.  Az 
egyéb induló önkormányzati beruházá-
sok  esetében  a  35/1997.(XII.  16.)  sz. 
ök.  rendelet  szabályai  a  meghatározó-
ak.

(5) Az önállóan gazdálkodó intézmények – 
nettósított  –  költségvetési  támogatását 
az  önkormányzati  kincstár  keretében 
1/13  szerinti  ütemezésben  biztosítja  a 
Képviselő-testület,  a  19/2001.(V.  2.) 
sz. rendelet és az önkormányzati kincs-
tár  működésére  vonatkozó megállapo-
dás szerint. Ettől eltérni csak a beruhá-
zások  és  felújítások  esetén,  illetve  az 
intézmény kérése alapján az utalványo-
zásra jogosultak döntése alapján lehet. 
Az  intézményfinanszírozás  10%-át,  a 
„Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjó-
léti  Alapszolgáltató  Központ  esetében 
15%-át – a kötött  felhasználású támo-
gatások kivételével  – a Képviselő-tes-
tület határozatlan ideig zárolja. A költ-
ségvetési rendelet 2. számú mellékleté-
ben szakmai fejlesztési feladatokra ka-
pott  támogatások összegét  a  fejleszté-
sek jóváhagyásáig a Képviselő-testület 
zárolja.

14. §

(1) Az  Önkormányzat  intézményei  éves 
költségvetés alapján a jogszabályokban 
meghatározott feltételek mellett gazdál-
kodnak.
Az  intézmények  a  249/2000.  Korm. 
rendeletnek megfelelően alakítják ki és 
írásban szabályozzák számviteli politi-
kájukat, a költségvetést a költségvetési 
törvény,  az  államháztartási  törvény,  a 
módosított  217/1998.  Korm.  rendelet, 
az önkormányzat gazdálkodásra vonat-
kozó rendeletei és a jelen rendelet elő-
írásainak megfelelően hajtják végre.
Az intézmények a feladataik bővítésére 
vonatkozó kérelmeket  csak az önkölt-
ségszámítási  szabályzataik alapján  el-
készített  költségszámítással együtt  ter-
jeszthetik elő.

(2) Az  intézmények  a  jóváhagyott  elő-
irányzatokon  belül  –  beleértve  a  lét-
számkeretet is - kötelesek gazdálkodni.

(3) Az  intézmény  a  jóváhagyott  bevételi 
előirányzatain  felüli  többletbevételét, 
csak  az  Önkormányzat  Képviselő-tes-
tületének  előirányzat  módosítása  után 
használhatja fel. Előző évi pénzmarad-
ványával  a  Képviselő-testület  jóváha-
gyása  után  intézményi  hatáskörű  elő-
irányzat  módosítás  után  rendelkezhet. 
Többletbevétel miatt előirányzat módo-
sítás csak akkor lehetséges, ha a költ-
ségvetés  bevételi  előirányzataként  ter-
vezett  összeg már  befolyt.  A bevételi 
előirányzatok  elmaradása  esetén  a  ki-
adási  előirányzatok  zárolására,  illetve 
törlésére  kerül  sor.  Az  intézmények 
előirányzat  módosítására  a  217/1998. 
Korm. rendelet 53.§-a vonatkozik
A kiemelt előirányzatokat a költségve-
tési szerv csak a Képviselő-testület en-
gedélye után módosíthatja.
Az előirányzat-módosítás költségvetési 
támogatási igénnyel sem a költségveté-
si  évben,  sem a  következő  év(ek)ben 
nem járhat.

(4) Tárgyévi  fizetési  kötelezettség a jóvá-
hagyott kiadási előirányzatok mértéké-
ig  vállalható  és  a  kifizetések  is  ezen 
összeghatárig  rendelhetők  el.  Tárgy-
éven  túli  fizetési  kötelezettség  csak 
olyan  mértékben  vállalható,  amely  a 
kötelezettségvállalás  időpontjában  is-
mert  feltételek  mellett  az  esedékesség 
időpontjában, a rendeltetésszerű műkö-
dés veszélyeztetése nélkül finanszíroz-
ható.
A  kötelezettségvállalás  előtt  meg  kell 
győződni  arról,  hogy  a  jóváhagyott 
költségvetés fel nem használt és le nem 
kötött  kiadási  előirányzata  biztosítja-e 
a fedezetet.  A kötelezettségvállalásnak 
előirányzat-felhasználási  terven  kell 
alapulnia.

(5) Az intézmény a személyi juttatások év 
közbeni  változtatását  a  217/1998. 
Korm. rendelet 59.§ bekezdés előírásai 
alapján hajtja végre. A Korm. rendelet 
57.§ (2) bekezdésében megjelölt bevé-
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teleken kívül egyéb bevétel nem fordít-
ható személyi juttatásokra. Az intézmé-
nyek az oktatási intézmények kivételé-
vel a személyi juttatások terhére a nem 
rendszeres  személyi  juttatások  között 
tervezik  meg  az  államháztartási  tör-
vény 93/A §-a alapján  járó keresetki-
egészítést.

(6) Az  intézményi  beruházásokra  a 
35/1997.(XII.16.)  sz.  ök.  rendelet  elő-
írásait kell alkalmazni.

(7) Az intézmények a 100 eFt egyedi érté-
ket meg nem haladó karbantartási mun-
kákat önállóan szervezik és végeztetik 
saját  költségük  terhére.  A  villamos 
szabványossági,  érintésvédelmi,  vil-
lámvédelmi felülvizsgálatok elkészítte-
tése és azok alapján szükséges hiányos-
ságok  megszüntetésére  vonatkozó  in-
tézkedések megtétele  az intézményve-
zető át nem ruházható felelőssége.

(8) Az intézmények – a gazdálkodási jog-
kör szerinti  besorolásuktól függetlenül 
– a részükre jóváhagyott, illetve módo-
sított személyi juttatások és létszám-e-
lőirányzattal  – a  jogszabályi  előírások 
figyelembevételével – önállóan gazdál-
kodnak. 
Saját dolgozónak megbízási díj, szerző-
déssel  díjazás  munkakörébe  tartozó, 
munkaköri leírása szerint számára elő-
írható  feladatra  nem  fizethető,  más 
esetben  megbízási  díj  kifizetésére  a 
költségvetési szerv és a megbízott kö-
zött a feladatra vonatkozóan előzetesen 
kötött  megbízási  szerződés  alapján  a 
feladat - megbízó által igazolt - teljesí-
tése után kerülhet sor.
A költségvetési szerv szakmai alapfel-
adatok keretében szellemi tevékenység 
szolgáltatási  szerződéssel  számla  elle-
nében történő igénybevételére – dologi 
kiadások között tervezett  és elszámolt 
kiadásra – szerződés külső személlyel, 
szervezettel  csak  jogszabályban,  vagy 
az önkormányzat által szabályozott fel-
tételek  szerinti  feladatok elvégzésére 
köthető. A Polgármesteri Hivatal felé a 
szerződés megkötését és összegét az in-
tézményvezetőnek  írásban  jeleznie 

kell.  A számlázott  szellemi  tevékeny-
ség  kiadásait  külön főkönyvi  számlán 
kell nyilvántartani.
A  szerződéskötés  feltétele,  hogy  az 
adott  feladat  ellátásához  megfelelő 
szakértelemmel rendelkező személyt az 
intézmény nem foglalkoztat

(9) A költségvetési szerv szellemi és anya-
gi infrastruktúráját magáncélra, megha-
tározott feladat elvégzésére igénybe ve-
vő számára a költségvetési szerv köte-
les térítést előírni a felhasználás, illetve 
az igénybevétel  alapján felmerült köz-
vetlen és közvetett költségek figyelem-
bevételével.
Amennyiben  a  költségvetési  szerv 
meghatározott  feladat  ellátására  eseti 
bevételhez  jut,  vagy támogatásban ré-
szesül, az ezzel összefüggésben tényle-
gesen  felmerült  költségeket  úgy  kell 
megosztani,  hogy az  a  felmerült  köz-
vetlen  költségek  mellett  fedezetet 
nyújtson  az  intézményüzemeltetési, 
fenntartási költségek arányos részére is. 
A költségek és a térítés megállapításá-
nak rendjét és mértékét belső szabály-
zatban kell rögzíteni.

(10) Az intézmény vezetője felelős a fel-
adatai ellátáshoz a szerv vagyonkezelé-
sébe, használatába adott vagyon rendel-
tetésszerű  igénybevételéért,  az  alapító 
okiratban előírt  tevékenységek jogsza-
bályban meghatározott követelmények-
nek megfelelő ellátásáért,  a költségve-
tési  szerv  gazdálkodásában  a  szakmai 
hatékonyság és a gazdaságosság köve-
telményeinek érvényesítéséért, a terve-
zési, beszámolási, információszolgálta-
tási kötelezettség teljesítéséért  és hite-
lességéért,  a  gazdálkodási  lehetőségek 
és kötelezettségek összhangjáért, az in-
tézményi  számviteli  rendért,  a  folya-
matba épített előzetes és utólagos veze-
tői  ellenőrzéséért,  a  belső  ellenőrzés 
megszervezéséért  és  működéséért.  A 
kötelezettségvállalást és ellenjegyzést a 
217/1998.  Korm.  rendelet  134.§ alap-
ján kell végrehajtani. A vezető köteles 
kialakítani, működtetni és fejleszteni a 
folyamatba épített, előzetes és utólagos 
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vezetői  ellenőrzés  rendszerét  a  pénz-
ügyminiszter által közzétett módszerta-
ni útmutató alapján, köteles elkészíteni 
a költségvetési szerv ellenőrzési nyom-
vonalát.

(11) Az  intézmények  bankszámlájukat 
az OTP Rt. Dombóvári Fiókjánál veze-
tik,  más  banknál  bankszámlát  nem 
nyithatnak.

(12) Az intézmények pénzkölcsönt nem 
vehetnek fel,
 kezességet nem vállalhatnak,
 értékpapírt nem vásárolhatnak,
 váltót nem bocsáthatnak ki és nem fo-
gadhatnak el,

 kötvényt nem bocsáthatnak ki.
(13) A költségvetési  szervek az  általuk 

elismert,  esedékességet  követő  30-60 
napon túli tartozás állományról havon-
ta,  a  tárgyhót  követő  5-ig  kötelesek 
adatot szolgáltatni a Polgármesteri Hi-
vatalnak.  Az  adatszolgáltatás  tartal-
mazza  valamennyi  követelésre  vonat-
kozóan a tartozás időtartamát, összegét.
A költségvetési szervek vezetői kötele-
sek  önkormányzati  biztos  kinevezését 
kezdeményezni, ha elismert, az esedé-
kességet követő 30 napon túli tartozás 
állománya meghaladja a tárgyévi éves 
eredeti  költségvetési  kiadási  előirány-
zatának 10%-át,  vagy összege megha-
ladja a 15 millió forintot.

(14) Az intézmény alapítványt nem ala-
píthat, ahhoz nem csatlakozhat, de ösz-
szesen évi  5 millió  forint  értékhatárig 
alapítványok  által  ellátott  feladattal 
összefüggő kifizetésre – ha az feladatai 
ellátásával  és  tevékenységi  körével 
összhangban áll  –  kötelezettséget vál-
lalhat,  illetve  kapacitásának  rendelke-
zésre  bocsátásával  elért  bevételét  –  a 
kiadások megtérítése mellett – átenged-
heti.

(15) Az intézmények  a normatív  támo-
gatás  alapját  képező  mutatószámokról 
kötelesek  az  elszámoláshoz  szükséges 
naprakész  nyilvántartást  vezetni. 
Az  intézménynél  feladatelmaradásnak 
kell  tekinteni a költségvetési  előirány-
zatok jóváhagyásakor alapul vett terve-

zett ellátotti létszám és a tényleges ellá-
totti átlaglétszám különbözetét, ameny-
nyiben a teljesítés elmarad a tervezett 
létszámtól.  A  létszámkülönbözet  és  a 
költségvetési  törvényben  rögzített  1 
mutatószámra jutó normatív támogatás 
teljes  összegét  kell  feladatelmaradás-
nak tekinteni. Az így számított összeg-
gel az intézmény a zárszámadás kereté-
ben elszámol az önkormányzattal.

(16) Az önkormányzat pótlékok esetén a 
mindenkori  alsó  határnak  megfelelő 
előirányzatot  biztosítja  az  intézmé-
nyeknek. Az intézményvezető és a gaz-
dasági vezető fegyelmileg felelős, hogy 
a  saját  költségvetése  ismeretében  a 
munkáltató saját hatáskörében engedé-
lyezhető pótlékokat, megbízási díjakat, 
egyéb kifizetéseket csak olyan mérték-
ben állapítson meg, melyet a költségve-
téséből fedezni tud.

(17) A Képviselő-testület  közalkalmazot-
tak  részére  fedezetet  biztosít  a  termé-
szetbeni  juttatások  közül  az  Önkor-
mányzat  intézményeiben  igénybevett 
munkahelyi étkeztetés révén havi 8.000 
forintra  vagy  kizárólag  fogyasztásra 
kész étel vásárlására jogosító utalvány-
ra havi 4.000 forint összegben. A köz-
alkalmazott  egy  adott  hónapban  csak 
egy  féle  kedvezményt  vehet  igénybe. 
Amennyiben önkéntes kölcsönös nyug-
díjpénztárba  munkáltatói  hozzájárulás 
fizetett  eddig az intézmény,  a munka-
vállaló  a  4.000  forint  terhére  választ-
hatja a munkáltatói hozzájárulás továb-
bi  folyósítását,  azonban  a  biztosított 
juttatás együttesen nem haladhatja meg 
a  havi  4.000  forintot.  A  munkáltató 
(vagy jogutódja) által a nyugdíjban ré-
szesülő  személynek  a  munkahelyi  ét-
keztetés  révén  az  éves  működési  idő 
alapján 10 hónapra havi 6.000 Ft érték-
ben  adott  természetbeni  juttatásra  a 
Képviselő-testület  szintén  fedezetet 
biztosít. 

(18) A Képviselő-testület  felhatalmazza 
a  Polgármestert  az  intézményvezetői 
pótlékok  törvényes  keretek  közötti 
megállapítására.

15



Dombóvári Közlöny                                             --                                              I. évfolyam 2. szám  

(19) A  Képviselő-testület  az  intézmé-
nyek ellenőrzését a 7. sz. melléklet sze-
rinti részletezésben rendeli el.

(20) A Képviselő-testület Dombóvár Vá-
ros Elismerő Díszjelvénye kitüntetéssel 
járó pénzjutalom mértékét személyen-
ként bruttó 100.000 forintban határozza 
meg.

(21) A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az intézményi ala-
pító okiratokon a tartalmi változást nem 
okozó, szakfeladat rendben a szakfel-
adat számának változása miatti módosí-
tást átvezesse.

A költségvetés előirányzatainak megala-
pozását szolgáló rendelet-módosí-
tások

15. §
A  közterület-használat,  hirdetési,  rek-
lámcélú építmények, táblák elhelyezésé-
nek  szabályozásáról  szóló  11/1998. 
(IV.01.) sz. rendelet módosítása

(1) Az önkormányzati rendelet 1. sz. 
melléklete helyébe e rendelet 12. sz. 
melléklete lép. 

16.§
A  lakás  és  közcélú  létesítményekhez 
kapcsolódó parkolóhelyek kialakításáról 
és  megváltásáról  szóló  9/1997.(III.25.) 
számú önkormányzati  rendelet  módosí-
tása

(1) A rendelet  2. sz. mellékletében a par-
kolóhelyek megváltási díja az alábbira 
módosul:
• személygépkocsi esetén: 

235.000,- Ft/db
• tehergépkocsi és autóbusz esetén:

825.000,- Ft/db

17.§. 
A temetőkről és a temetkezés rendjéről 
szóló  25/2001.(VI.28.)  számú  önkor-
mányzati rendelet módosítása

(1) Az önkormányzati rendelet 1. sz. mel-
léklete helyébe e rendelet 13. sz. mel-
léklete, 2. sz. melléklete helyébe e ren-
delet 14. sz. melléklete, 3. sz. mellékle-
te helyébe e rendelet 15. sz. melléklete 
lép.

19.§
Záró rendelkezések

(1)E rendelet kihirdetése napján lép hatály-
ba, rendelkezéseit a (2) – (4) bekezdés-
ben foglaltak kivételével 2005. január 1. 
napjától kell alkalmazni.

(2) A  közterület-használat,  hirdetési,  rek-
lámcélú építmények,  táblák elhelyezé-
sének  szabályozásáról  szóló  11/1998.
(IV.01.) sz. önkormányzati rendelet ki-
hirdetése napján lép hatályba, rendelke-
zéseit 2005. március 1. napjától kell al-
kalmazni.

(3) A  lakás  és  közcélú  létesítményekhez 
kapcsolódó  parkolóhelyek  kialakításá-
ról  és  megváltásáról  szóló  9/1997.
(III.25.) számú önkormányzati rendelet 
kihirdetése napján lép hatályba, rendel-
kezéseit 2005. március 1. napjától kell 
alkalmazni.

(4) A temetőkről és a temetkezés rendjéről 
szóló  25/2001.(VI.28.)  számú  önkor-
mányzati  rendelet  kihirdetése  napján 
lép hatályba, rendelkezéseit 2005. már-
cius 1. napjától kell alkalmazni.

Dombóvár, 2005. március 1.

Szabó Loránd    Frellerné dr. Kovács Anna
polgármester                címzetes főjegyző

Dombóvár Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 12/2005. 

(III.1.) rendelete az Önkormányzat 
2004. évi költségvetéséről szóló 

2/2004.(II.11.) rendelet módosításáról

1.§ 
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A rendelet 2. §-a az alábbiak szerint módo-
sul:

A költségvetés bevételei és kiadásai

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hiva-
tal, az intézmények és a Kisebbségi Önkor-
mányzatok együttes 2004. évi költségveté-
sének 
bevételi és kiadási főösszegét:

5.314.620 ezer Ft-ban
ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt

1.371.168 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást

1.380.991 ezer Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét

589.430 ezer Ft-ban
- a felújítások összegét

268.545 ezer Ft-ban
- az intézményi felhalmozások összegét

71.454 ezer Ft-ban
a működési célú bevételt

3.943.452 ezer Ft-ban
a működési célú kiadásokat

3.933.629 ezer Ft-ban
a  költségvetési  létszámkeretét  átlaglét-

számként                               947 főben
  záró létszámként                     949,5 főben
állapítja meg.
A főösszegen belül a hitelfelvétel összegét

254.862 ezer Ft-ban
- ebből felhalmozási célú hitelfelvételt

193.000 ezer Ft-ban
a hiteltörlesztés összegét

95.462 ezer Ft-ban
- ebből a felhalmozási célú hitel törlesztés

91.065 ezer Ft-ban
határozza meg.

2.§

A rendelet 3. §-ának (1) és (2) bekezdésé-
ben megállapított bevételi és kiadási főösz-
szeg részletezése e rendelet 1. számú és 2. 
számú melléklete alapján módosul.

3. §

E rendelet 2005. március 1. napján lép ha-
tályba.

Dombóvár, 2005. március 1.

Szabó Loránd    Frellerné dr. Kovács Anna
polgármester        címzetes főjegyző

Dombóvár Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 13/2005. 

(III.1.) rendelete az egészségügyi alap-
ellátás körzeteiről szóló 19/2002.
(VI.25.) rendelet módosításáról∗

1. §

A rendelet 5 §-a az alábbiak szerint módo-
sul:

5.  § Védőnői körzetek

I.számú védőnői körzet (Dombóvár, Hó-
virág utca 2. Horváth Éva)

Teleki u páros 40-ig, páratlan 45-ig, Tinódi 
utca,  Rákóczi  utca  páros  24-től,  páratlan 
41-től, Allende utca, Molnár György utca, 
Apáczai Szakközépiskola, Erzsébet Óvoda

II. számú védőnői körzet (Hóvirág u. 2. 
Molnárné Bognár Anita)

Rákóczi  utca  páros  4-től,  páratlan  41-től 
Kertváros összes utcája, Lang tanya, Zalka 
Máté utca Belvárosi Általános Iskola 5-től 
8. osztályig.

III. számú védőnői körzet (Népköztársa-
ság útja 5. Bachingerné Dicső Erzsébet)

Népköztársaság  útja,  Móricz  Zsigmond 
utca,  Köztársaság  u  8-ig,  Rózsa  Ferenc 
utca, Damjanich utca, Vörösmarty utca, Ka-
zinczy sor, Bajza utca, Thököly utca, Szil-
fás puszta, Kölcsey utca, Tanácsköztársaság 
a rendelet egységes szerkezetben megtalálható a 
19. oldalon
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tér, Bartók Béla utca, Paál László utca, Be-
zerédj Amália Óvoda
Mikszáth utca, Tóth Ede utca, Hunyadi tér 
páratlan  oldal,  Árpád utca,  Bezerédj  utca, 
Mászlony puszta, Dombó Pál utca, Rákóczi 
utca  páros 22-ig,  páratlan39-ig,  Margaréta 
Óvoda

IV.számú védőnői  körzet  (III.  u.35.  Bo-
kányiné Fábián Eszter)

Kórház utca, Krúdy utca, József Attila utca, 
Kisfaludy utca, I-II-III. utca, Fő utca a III. 
utcáig,  Babits  Mihály  utca,  Erkel  Ferenc 
utca,  Gábor Béla utca,  Radnóti  utca Erkel 
Ferenc utcáig-ig Balassi Bálint utca, Gaga-
rin utca, Vörössugár utca, Március 15-e tér, 
Nagykonda,  Reich  Béla  utca,  Szondi 
György utca,. Kodály Zoltán utca, Gunaras, 
Dankó  Oista  utca,  Dr.  Sáfár  László  utca, 
Kiskonda, Péczely utca

V.  számú  védőnői  körzet  (III.  u.  35. 
Berczki Annamária)

Szigligeti utca, Fő utca a IV. utcától,Marti-
novics utca, Liszt Ferenc utca, Bethlen Gá-
bor utca, Munkácsy utca,  Vajda utca, IV., 
V., VI., VII., VIII., IX. utca, Radnóti utca, 
az  Erkel  utcától,  Zay  Dezső  utca,  Csíky 
Gergely  utca,  Mikes  Kelemen  utca,Gorkij 
utca, Szarvasd puszta, Béke utca a IV. utcá-
tól, Kilián utca, Kosztolányi utca, Móra Fe-
renc utca,  Hunyadi  M. utca,  Vadász utca, 
Vak Bottyán utca, Rajk László utca, Eötvös 
utca,  Latinka utca, Fáy utca,  Fürst Sándor 
utca,  Gimnáziumból  a  kisgimnazisták,  Jó-
zsef  Attila  Általános Művelődési  Központ 
óvodája – megosztva

VI.  számú  védőnői  körzet  (Szabadság 
utca 2. Hartung Vilmosné)

Ady  Endre  utca,  Erzsébet  utca,  Szepessi 
utca, Zrinyi utca, Arany János tér, Szabad-
ság  utca,  Deák  Ferenc  utca,  Dombóvár-
Szőlőhegy,  Dr.  Reisz  J.  utca,  Szivárvány 
Óvoda,  Belvárosi  Általános  Iskola  1.-2. 
osztálya

VII.  számú  védőnői  körzet  (Szabadság 
utca 2 Kaszásné Király Erika)

Ivanich utca, Lehel sor, Pázmány utca, Ka-
tona J. utca, Nyár utca, Gyenis Antal utca, 
Báthory utca, Kossuth utca, Táncsics utca, 
Bem utca, Berzsenyi utca, Hunyadi tér pá-
ros oldal, Kinizsi utca, Baross utca, Dózsa 
Gy.  Utca,  Toldi  utca,  Bajcsy-Zsilinszky 
utca,  Szigetsor  utca,  Gyár  utca,  Erdősor 
utca, Jókai Mór utca, Móra Ferenc Általá-
nos Iskola

VIII. sz. védőnői körzet (Szabadság utca 
2. Orbán Melinda)

Kandó Kálmán utca, József Attila Általános 
Művelődési  Központ  Iskolája,  Bercsényi 
utca, SZOR Gárdonyi Géza Általános Isko-
la

IX.  védőnői  körzet  (Szabadság  utca  2. 
Sárközi Csilla)

Szent Gellért  utca, Perczel Mór utca, 516. 
sz. Ipari Szakképző Intézet és Szakközépis-
kola,  Széchenyi  utca,  Madách utca,  Petőfi 
Sándor utca

2 §

A rendelet 2005. március 1. napján lép ha-
tályba.
Dombóvár, 2005. március 1.

Szabó Loránd   Frellerné dr.Kovács Anna
polgármester            címzetes főjegyző

Dombóvár Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 14/2005.

(III.1.) rendelete a gyermekvédelem 
helyi szabályozásáról szóló 34/2003.

(X.29.) rendelet módosításáról∗

1.§
A rendelet 5/A § (2) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:
 a rendelet egységes szerkezetben megtalálható a 
24. oldalon
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
támogatásban, kérelemre a dombóvári 
oktatási  intézményben  tanulói  jogvi-
szonnyal  és  dombóvár  közigazgatási 
területén lakóhellyel  rendelkező tanu-
lók részesülhetnek.

2.§

Ez a rendelet 2005. március 1. napján lép 
hatályba.

Dombóvár, 2005. március 1.

Szabó Loránd    Frellerné dr. Kovács Anna
polgármester      címzetes főjegyző

Dombóvár Város Önkormányzata 
Képviselőtestületének 15/2005.

(III.1.) 
rendelete a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos helyi köz-
szolgáltatásról szóló 34/2002.

(XII.12.) rendelet módosításáról

1.§. 

A rendelet 7. §. (1) bekezdése a következő-
képpen módosul:

„A lakossági és közületi  szervezett  hulla-
dékgyűjtés  kizárólag  az  e  rendelet  1.  sz. 
mellékletében  szereplő  szabványos  –  a 
Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresí-
tett  -  a  tulajdonosnál  keletkező  hulladék-
mennyiségnek  megfelelő  méretű  gyűjtő-
edényzettel  történhet,  melynek  használata 
kötelező.  A  begyűjtés  gyakoriságának  fi-
gyelembevételével a gyűjtő-edényzetet úgy 
kell  kiválasztani,  hogy  arányos  legyen  a 
keletkező hulladék mennyiségével, de mi-
nimum 5 liter tárolókapacitás rendelkezés-
re  álljon  lakosonként  és  naponként.  A 
gyűjtőedényzet beszerzése, javítása, pótlá-
sa a használó kötelezettsége.”

2. §.

A rendelet 13. §. (1) bekezdése kiegészül a 
következőkkel:
(A  köztisztasági  szabálysértésen  túl  sza-
bálysértést követ el és 30.000 forintig terje-
dő pénzbírsággal sújtható az aki,)

„7.§. (1) „
bekezdéseit megszegi.”

3.§.

E rendelet 2005. március 1. napján lép ha-
tályba.

Dombóvár, 2005. március 1.

Szabó Loránd    Frellerné dr. Kovács Anna
 polgármester       címzetes főjegyző

Dombóvár Város Önkormányzatá-
nak Képviselőtestülete 16/2005.

(III.1.)  sz. rendelete a Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 

31/2002.(XI.29.) sz. rendelet módosí-
tásáról

1. §

A rendelet 6. § (4) bekezdése az alábbiak 
szerint módosul:
„(4) A munkaterv elfogadásáról a képvise-
lőtestület az év utolsó ülésén dönt, kivéve  
új  képviselőtestület  alakulását,  amikor  a  
határidő az alakulást követő 90 nap.”

2. § 

(1) A rendelet 7. § (1) bekezdésének első 
mondata az alábbiak szerint módosul:

„(1)  A  képviselőtestület  havonta,  de  
évente legalább 10 ülést tart, a munka-
tervben meghatározott időpontban.”

(2) A képviselőtestület a rendelet 7. § (6) 
bekezdésének második mondatát törli.

(3) A rendelet 7. § (8) bekezdése az aláb-
biak szerint módosul:
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„(8) A képviselőtestület  a nyári sza-
badságolások miatti ülésszünetet júli-
us 1. – szeptember 20. között állapítja  
meg.”

(4) A rendelet 7. § (10) bekezdése az aláb-
biak szerint módosul: 
„(10) Az ülés meghívóját és a terve-
zett napirendek írásbeli anyagát úgy 
kell kézbesíteni, hogy azt az érdekel-
tek  az  ülés  napját  megelőzően  leg-
alább 12 nappal kézhez kapják, ülés-
szak esetén az ülésszak adott napjait  
kell  irányadónak tekinteni  az anyag-
kiküldés szempontjából.”

(5) A rendelet 7. § (13) bekezdésének gon-
dolatjeles felsorolása kiegészül:
„- a város hivatalos honlapján.”

3. § 

A rendelet 10. § (6) bekezdésének 5. mon-
data az alábbiak szerint módosul:

„Fontosabb napirendek – rendelet-
alkotás – tárgyalása esetén az idő-
keretet  a  polgármester  
feloldhatja.”

4. § 

A rendelet  15.  § (6) bekezdésének utolsó 
gondolatjeles bekezdése az alábbiak szerint 
módosul:

„- A jegyző köteles a hatályos ren-
deletek  jegyzékét  –  a  szabályzat  
függelékeként  -  naprakész  állapot-
ban vezetni.”

5. §

(1) Az SZMSZ mellékleteit felsoroló 39. 
§ (2) bekezdéséből a képviselőtestület 
az  5.  sz.  mellékletet  törli,  egyben  a 
rendelet  kiegészül  az  önkormányzati 
rendeletek  jegyzékét  tartalmazó  9. 
számú függelékkel. 

(2) A képviselőtestület az önkormányzati 
ajándéktárgyak  adományozásának 
rendjéről szóló 6. számú melléklet 2. 
pontját hatályon kívül helyezi. 

(3) Jelen rendelet  2005. március 1. nap-
ján lép hatályba. 

Dombóvár, 2005. március 1.

Szabó Loránd    Frellerné dr. Kovács Anna
 polgármester      címzetes főjegyző

____________________________________________________

RENDELETEK
- egységes szerkezetben – 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2003.(VI.25.), 13/2005.(III.1.) sz. rendeletével módosított

19/2002.(VI.25.) ök. rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2.§-ában, továbbá a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 16.§.-ában kapott felhatalmazás alapján Dombó-
vár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 
törvény 152.§.  (2) bekezdésében foglalt háziorvosi és védőnői ellátás körzeteiről az alábbi 
önkormányzati rendeletet alkotja:

1.§.
E rendelet  Dombóvár  Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  Dombóvár  város köz-
igazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel, dombóvári székhellyel működő háziorvo-
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si, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteket, valamint a védőnői ellátás körzeteit a követ-
kezőképpen határozza meg:

Háziorvosi körzetek
2.§.

(1) Az I. számú háziorvosi körzet (Dombóvár, Szabadság utca 2.):
Ady Endre utca páros 2-64., páratlan 37-69., Arany János tér, Baross utca, Csokonai 
utca, Dobó István utca, Erzsébet utca, Esze Tamás utca,
Gólyavár, Hámán Kató utca, Hunyadi tér páros 4-40., Kapossor, Kállai Éva utca, Ká-
polna utca, Kossuth Lajos utca, Mező Imre utca, Petőfi Sándor utca, Dr. Riesz J. utca, 
Szabadság utca, Széchenyi utca, Szepessi utca, Zalka Máté utca

(2) A II. számú háziorvosi körzet (Dombóvár, Hóvirág utca 1.):
Árvácska utca, Búzavirág utca, Dália utca, Gyöngyvirág krt., Harangvirág utca, Heté-
nyi utca, Hóvirág utca, Ibolya utca, Jácint utca, Kéknefelejcs utca, Lang tanya, Liliom 
utca, Margaréta utca, Mászlony puszta, (Asztalos J. utca), Bordás Antal utca, Kalmár 
Antal utca, Sziklai Sándor utca, Muskátli utca, Orgona utca, Perczel Mór utca, Pipacs 
utca, Rákóczi utca 24-134., 39-117., Rezeda utca, Rozmaring tér, Szegfű utca, Tátika 
utca, Tinódi utca, Tulipán utca, Viola utca, Zrínyi utca.

(3) A III. számú háziorvosi körzet (Dombóvár, Szabadság u. 2.):
Bajcsy-Zsilinszky utca, Batsányi utca, Báthory utca, Bem utca, Dózsa György utca, Er-
dősor utca, Gyár utca, Gyenis Antal utca, Ivanich Antal utca, Jókai Mór utca, Kandó K. 
utca, Katona József utca, Kinizsi utca, Lehel sor, Nyár utca, 53. sz. őrház, Pázmány 
utca, Rét utca, Szarvasd puszta, Szigetsor, Táncsics Mihály utca, Toldi utca, Tompa 
utca

(4) A IV. számú háziorvosi körzet (2002. augusztus 31-ig: Dombóvár, Népköztársaság u. 
56., 2002. szeptember 1-jétől: Bajcsy-Zs. u. 5.):
Bajza utca, Bartók Béla utca, Bezerédj utca páros: 2-20., páratlan: 1-31., Móricz Zs. 
u. 2-8., Paál László utca, Damjanich utca, Dombó Pál utca, Hunyadi tér páratlan: 11-
13-41., Népköztársaság útja páros oldal, Thököly utca, Rózsa Ferenc utca, Tanácsköz-
társaság tér 1-9., Vörösmarty utca páros: 2-32. páratlan: 1-43.

(5) A V. számú háziorvosi körzet (Dombóvár, III. utca 35.):
Április 4. utca, Babits Mihály utca, Balassi Bálint utca, Béke utca páros:  2-12.,  párat-
lan: 1-3., Dr. Sáfár L. utca, Fő utca páros: 2-38., páratlan: 1-41., Gagarin utca, Gábor 
Béla utca, Dankó Pista utca, Gorkij utca 7-11., Gunarasi utca, I. utca, II. utca, 48. sz. 
őrház, 94. sz. őrház, József Attila utca, Juhász Gyula utca, Kisfaludy utca, Kiskonda 
puszta,  Kórház utca,  Krúdy Gyula utca,  Kun Béla utca,  Köztársaság utca,  Május 1. 
utca, Március 15. tér, Nagykonda puszta, Puskin tér, Radnóti utca páros: 2-48., párat-
lan: 1-27., Reich Béla utca, Útőrház, Vörössugár utca.

(6) A VI. számú háziorvosi körzet (Dombóvár, III. u. 35.):
Bethlen Gábor utca, Béke utca 5-27., Csiky Gergely utca, Eötvös utca, Erkel Ferenc 
utca,  Fő utca páros: 46-136.,  páratlan:  49-137.,  Fürst  Sándor utca,  Hunyadi  Mátyás 
utca, Gorkij utca páros: 18-32., páratlan: 29-33., III.-IV.-V.-VI.-VII.-VIII.-IX. utca, Ki-
lián György utca, Kosztolányi utca, Latinka Sándor utca, Liszt Ferenc utca, Martino-
vics utca, Mikes Kelemen utca, Móra Ferenc utca, Munkácsy utca, Radnóti utca 50-84., 
Szigligeti utca, Szondi utca, Vadász utca, Vajda utca, Vak Bottyán utca, Zay Dezső 
utca.

(7) A VII. számú háziorvosi körzet (Dombóvár, Népköztársaság útja 56.):
Árpád utca, Bezerédj utca 22-78., 33- végig, Kazinczy utca, Kölcsey utca, Mikszáth 
Kálmán utca, Népköztársaság útja 1-45., Szilfás puszta, Tanácsköztársaság tér 17-27., 
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Tóth Ede utca, Vörösmarty u. páros: 44-124., páratlan: 53-125., Móricz Zs. utca 10- vé-
gig

(8) A VIII. számú háziorvosi körzet (Dombóvár, Hóvirág utca 1.):
Ady u. páratlan 1-33., Allende utca, Molnár György utca, Rákóczi utca páros: 2-22.,  
páratlan: 1-37., Teleki utca, Madách Imre utca

Házi gyermekorvosi körzetek
3. §.

(1) Az I. számú gyermek háziorvosi körzet (Dombóvár, Hóvirág utca 1.):
Teleki utca, Molnár György utca, Allende utca, Rákóczi utca páros 24-től, páratlan 41-
től, Tinódi utca, Perczel Béla utca, Gyöngyvirág krt., Tulipán utca, Liliom utca, Orgona 
utca, Ibolya utca, Kéknefelejcs utca, Rezeda utca, Muskátli utca, Margaréta utca, Jácint 
utca, Búzavirág utca, Hetényi utca, Harangvirág utca, Tátika utca, Árvácska utca, Roz-
maring tér, Hóvirág utca, Viola utca, Pipacs utca, Dália utca, Szegfű utca, Lang tanya, 
Zalka Máté utca, Madách utca

(2) A II. számú gyermek háziorvosi körzet (D.vár, Népköztársaság útja 5.):
Népköztársaság útja, Vörösmarty utca, Móricz Zsigmond utca, Kazinczy sor, Tanács-
köztársaság tér, Köztársaság u. 8- végig, Bajza utca, Bartók Béla utca, Rózsa Ferenc 
utca, Thököly utca, Paál László utca, Damjanich utca, Mikszáth utca, Árpád sor, Dom-
bó Pál utca, Tóth Ede utca, Bezerédj utca, Rákóczi u. 22-ig és 39-ig, Hunyadi tér párat-
lan oldal, Mászlony puszta (Asztalos J. u., Sziklai S. u., Bordás A. u., Kalmár A. u.), 
Szilfás puszta

(3) A III. számú gyermek háziorvosi körzet (Dombóvár, III. u. 35.):
Népköztársaság útja 1. A-G., Kórház utca, Fő utca, Béke utca, Gorkij utca, Juhász Gyu-
la utca, Radnóti utca, I-IX. utca, József Attila utca, Babits Mihály utca, Balassi Bálint 
utca, Vadász utca, Reich Béla utca, Udvari Vince utca, Petőfi tér, Kiskonda, Dankó Pis-
ta utca, Kisfaludy utca, Erkel Ferenc utca, Liszt Ferenc utca, Móra Ferenc utca, Csiky 
Gergely utca, Szigligeti  utca, Mukácsy utca, Bethlen Gábor utca, Vak Bottyán utca, 
Mikes Kelemen utca, Szondi utca, Gagarin utca, Dr. Sáfár L. utca, Kun Béla utca, 48-as 
őrház, Nagykonda, Fürst Sándor utca, Zay Dezső utca, Martinovics utca, Kilián utca, 
Gábor Béla utca, Krúdy utca, Kosztolányi utca, Eötvös utca, Latinka Sándor utca, Hu-
nyadi Mátyás utca, Vajda utca, Vörössugár utca, Március 15. tér, Kossuth tér, Szarvasd 
puszta, Gunaras egész területe

(4) A IV. számú gyermek háziorvosi körzet (Dombóvár, Szabadság utca 2.):
Ady Endre utca, Petőfi utca, Deák Ferenc utca, Szent Gellért utca, Széchenyi utca, Hu-
nyadi tér – páros, Gyár utca, Kinizsi utca, Baross utca, Dózsa György utca, Bercsényi 
utca, Delta elágazás, Nyár utca, Zrínyi utca, Arany János tér, Dr. Riesz J. utca, Szőlő-
hegy, Ivanich Antal utca, Bajcsy-Zs. utca, Lehel sor, Pázmány utca, Katona József utca, 
Szigetsor  utca,  Toldi  utca,  Rét  utca,  Kandó Kálmán utca,  Erzsébet  utca,  Szabadság 
utca, Szepesi utca, Batsányi utca, Báthory utca, Jókai Mór utca, Erdősor, Táncsics utca, 
Bem utca, Berzsenyi utca, Gyenis Antal utca, Kossuth utca

Fogorvosi körzetek
4. §.

(1) Az I. számú fogorvosi körzet (Dombóvár, Szabadság utca 2.):
Jókai Mór utca , Gyenis Antal utca, Katona József utca, Toldi utca, Lehel sor, Batsányi 
utca, Nyár utca, Tüske, Szilfás, Bajcsy-Zs. utca, Kandó Kálmán utca, Bem utca , Kinizs 
utca, Erdősor, Szigetsor utca, Tompa utca, Szőlőhegy, Dózsa György utca, Ivanich An-
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tal utca, Báthory utca, Berzsenyi utca, Rét utca, Pázmány utca, Bercsényi utca, Mász-
lony

(2) A II. számú fogorvosi körzet (Dombóvár, Szabadság utca 2.):
Allende utca, Perczel Mór utca, Rákóczi utca, Molnár György utca, Tinódi utca, Kert-
város összes utcája, Madách utca, Zrínyi utca

(3) Az III. számú fogorvosi körzet (Dombóvár, Szabadság utca 2.):
Ady utca, Szent Gellért utca, Dr. Riesz J. utca, Kossuth utca, Baross utca, Hunyadi tér, 
Petőfi utca, Széchenyi utca, Erzsébet utca, Deák Ferenc utca, Szabadság utca, Szepesi 
utca, Arany János tér, Zalka Máté utca

(4) Az IV. számú fogorvosi körzet (Dombóvár, III. u. 35.):
Kórház utca, Balassi Bálint utca, Liszt Ferenc utca, Szigligeti utca, Vak Bottyán utca, 
Péczeli utca, III. utca, Fáy utca, VI. utca, Martinovics utca, IX. utca, Kosztolányi utca, 
Latinka utca, Fő utca, Gorkij utca, Jószef Attila utca, Kisfaludy utca, Móra Ferenc utca, 
Munkácsy utca, Mikes Kelemen utca, II. utca, Szondi utca, V. utca, Zay Dezső utca, 
VIII. utca, Gábor Béla utca, Eötvös utca, Hunyadi M. utca, Gorkij utca, Béke utca, Ba-
bits utca, Erkel Ferenc utca, Csiky Gergely utca, Bethlen Gábor utca, I. utca, Kodály 
Zoltán utca, IV. utca, Fürst Sándor utca, VII. utca, Kilián utca, Krúdy utca, Rajk László 
utca, Vadász utca, Béke utca, Szarvasd

(5) Az V. számú fogorvosi körzet (Dombóvár, Szabadság utca 2.):
Népköztársaság útja, Vörösmarty utca, Bajza utca, Damjanich utca, Gyár utca, Mik-
száth utca, Teleki utca , Nagykonda, Árpát utca, Tóth Ede utca, Bartók Béla utca, Ró-
zsa Ferenc utca, Kesztyű utca, Móricz Zsigmond utca, Dombó Pál utca, Szilfás , Beze-
rédj utca, , Kazinczy sor, Thököly sor, Paál László utca, Kölcsey utca, Tanácsköztársa-
ság tér, Kiskonda

Védőnői körzetek
15. §.

            I.számú védőnői körzet (Dombóvár, Hóvirág utca 2. Horváth Éva)

Teleki u páros 40-ig, páratlan 45-ig, Tinódi utca, Rákóczi utca páros 24-től, páratlan 
41-től, Allende utca, Molnár György utca, Apáczai Szakközépiskola, Erzsébet Óvoda

II. számú védőnői körzet (Hóvirág u. 2. Molnárné Bognár Anita)

Rákóczi utca páros 4-től, páratlan 41-től Kertváros összes utcája, Lang tanya, Zalka 
Máté utca Belvárosi Általános Iskola 5-től 8. osztályig.

III. számú védőnői körzet (Népköztársaság útja 5. Bachingerné Dicső Erzsébet)

Népköztársaság útja, Móricz Zsigmond utca, Köztársaság u 8-ig, Rózsa Ferenc utca, 
Damjanich  utca,  Vörösmarty  utca,  Kazinczy sor,  Bajza  utca,  Thököly  utca,  Szilfás 
puszta, Kölcsey utca, Tanácsköztársaság tér, Bartók Béla utca, Paál László utca, Beze-
rédj Amália Óvoda
Mikszáth utca, Tóth Ede utca, Hunyadi tér páratlan oldal, Árpád utca, Bezerédj utca, 
Mászlony puszta, Dombó Pál utca, Rákóczi utca páros 22-ig, páratlan39-ig, Margaréta 
Óvoda

1 Módosította a 36/2003.(XI.25.), 13/2005.(III.1.) R., hatályba lép: 2005. március 1. napján
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IV.számú védőnői körzet (III. u.35. Bokányiné Fábián Eszter)

Kórház utca, Krúdy utca, József Attila utca, Kisfaludy utca, I-II-III. utca, Fő utca a III. 
utcáig, Babits Mihály utca, Erkel Ferenc utca, Gábor Béla utca, Radnóti utca Erkel Fe-
renc utcáig-ig Balassi Bálint utca, Gagarin utca, Vörössugár utca, Március 15-e tér, 
Nagykonda, Reich Béla utca, Szondi György utca,. Kodály Zoltán utca, Gunaras, Dan-
kó Oista utca, Dr. Sáfár László utca, Kiskonda, Péczely utca

V. számú védőnői körzet (III. u. 35. Berczki Annamária)

Szigligeti utca, Fő utca a IV. utcától,Martinovics utca, Liszt Ferenc utca, Bethlen Gá-
bor utca, Munkácsy utca, Vajda utca, IV., V., VI., VII., VIII., IX. utca, Radnóti utca, az 
Erkel utcától, Zay Dezső utca, Csíky Gergely utca, Mikes Kelemen utca,Gorkij utca, 
Szarvasd puszta, Béke utca a IV. utcától, Kilián utca, Kosztolányi utca, Móra Ferenc 
utca, Hunyadi M. utca, Vadász utca, Vak Bottyán utca, Rajk László utca, Eötvös utca, 
Latinka utca, Fáy utca, Fürst Sándor utca, Gimnáziumból a kisgimnazisták, József Atti-
la Általános Művelődési Központ óvodája – megosztva

VI. számú védőnői körzet (Szabadság utca 2. Hartung Vilmosné)

Ady Endre utca, Erzsébet utca, Szepessi utca, Zrinyi utca, Arany János tér, Szabadság 
utca, Deák Ferenc utca, Dombóvár-Szőlőhegy, Dr. Reisz J. utca, Szivárvány Óvoda, 
Belvárosi Általános Iskola 1.-2. osztálya

VII. számú védőnői körzet (Szabadság utca 2 Kaszásné Király Erika)

Ivanich utca, Lehel sor, Pázmány utca, Katona J. utca, Nyár utca, Gyenis Antal utca, 
Báthory utca, Kossuth utca, Táncsics utca, Bem utca, Berzsenyi utca, Hunyadi tér pá-
ros oldal,  Kinizsi  utca,  Baross utca,  Dózsa Gy.  Utca,  Toldi  utca,  Bajcsy-Zsilinszky 
utca, Szigetsor utca, Gyár utca, Erdősor utca, Jókai Mór utca, Móra Ferenc Általános 
Iskola

VIII. sz. védőnői körzet (Szabadság utca 2. Orbán Melinda)

Kandó Kálmán utca, József Attila Általános Művelődési Központ Iskolája, Bercsényi 
utca, SZOR Gárdonyi Géza Általános Iskola

IX. védőnői körzet (Szabadság utca 2. Sárközi Csilla)

Szent Gellért utca, Perczel Mór utca, 516. sz. Ipari Szakképző Intézet és Szakközépis-
kola, Széchenyi utca, Madách utca, Petőfi Sándor utca

6.§.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Dombóvár, 2002. június 25.

A jegyző távollétében:
Tóth Attila sk.  Dr.Radochayné dr.Molnár Zsuzsanna sk.

24



Dombóvári Közlöny                                             --                                              I. évfolyam 2. szám  

                   polgármester aljegyző
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2004. (II.11.), 

12/2004.(IV.19.), 74/2004.(XII.27.), 14/2005.(III.1.) rendelettel módosított
34/2003. (X.29.) ök. számú rendelete

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Dombóvár  Város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  "A  gyermekek  védelméről  és  a 
gyámügyi igazgatásról" szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18., 29. és a 
131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által biztosított pénz-
beli és természetbeni ellátásokról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról az alábbi 
rendeletet alkotja.

I. fejezet
Alapvető rendelkezések

A rendelet célja
1.§.

A rendelet célja, hogy meghatározza azokat a pénzbeli, természetbeni és személyes gondosko-
dást nyújtó gyermekvédelmi ellátásokat, amelyek alkalmazásával az önkormányzat segítséget 
nyújt a gyermekes családoknak a gyermek törvényben foglalt jogainak, érdekeinek érvényesí-
téséhez, gondoskodjon a gyermek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, 
segítse a szülőket a gyermekükről való gondoskodásban.

A rendelet hatálya
2.§.

A rendelet hatálya kiterjed Dombóvár város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, a 
Gyvt. 4. §-ában meghatározott személyekre.

Az ellátások formái
3.§.

(1) Az önkormányzat pénzbeli, természetbeni illetve személyes gondoskodást nyújtó gyer-
mekjóléti alapellátást biztosít.
a.) 2pénzbeli és természetbeni ellátások:

− rendszeres gyermekvédelmi támogatás
− 3általános és középiskolai tanulók helyi közlekedésének támogatása,
− alsó tagozatos általános iskolások részére iskolatej biztosítása, 
− rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

b.) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
− gyermekjóléti szolgáltatás,
− gyermekek napközbeni ellátása 

- bölcsőde, 
- óvoda, 

2 Módosította a 12/2004.(IV.19.) ök.R., hatályba lép: 2004. március 1. napján
3 Módosította a 74/2004.(XII.27.) R., hatályba lép: 2005. január 1. 
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- általános iskolai napközi, 
- nyári napközis tábor)
(valamennyi ellátás keretében biztosított a gyermekétkeztetés)

− gyermekek átmeneti gondozása
- helyettes szülői ellátás
- átmeneti otthon

(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosító intézmények felsorolását az 1. 
számú melléklet tartalmazza.

II. fejezet

A gyermekjóléti ellátások hatásköri szabályai

(1) A Képviselő-testület a pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos hatásköröket 
a polgármesterre ruházza át.  

(2) A Képviselő-testület a gyermekjóléti szolgálat, a helyettes szülői ellátás és az átmeneti 
otthon és a Nyári napközis tábor működtetésével a Jóléti Szolgálat Alapítvány Család-
segítő és Gyermekjóléti Szolgálatát bízza meg. 

(3) A gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat által fenntartott közoktatási intéz-
mények, az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján a Dombóvári Jóléti Szolgál-
tató Kht. Városi Bölcsődéje biztosítják.

III. fejezet
Pénzbeli és természetbeni ellátások

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
4.§.

(1) 4A rendszeres gyermekvédelmi támogatás a Gyvt. 19-20/A §-aiban meghatározott ha-
vonta nyújtható ellátás, mely pénzbeli és természetbeni ellátásként is biztosítható. A he-
lyi közlekedés támogatása és az iskolatej biztosítása az oktatási intézményeken keresz-
tül valósul meg.

(2) A pénzbeli ellátásként nyújtott rendszeres gyermekvédelmi támogatást havonta, utólag 
— minden hónap 5. napjáig — postai úton kell folyósítani, illetve a jogosult kérésére 
folyószámlájára kell utalni.

(3) Természetbeni ellátás a gyermek érdekében álló ellátás, szolgáltatás, tandíj, stb. költsé-
géhez nyújtott támogatás vagy a költség viselésének átvállalása Természetbeni ellátás 
lehet különösen: a gyermekétkeztetés, a kollégiumi-, az externátusi ellátás, az egészség-
ügyi szolgáltatás térítési díja, a gyógyszerköltség, a tandíj stb.).

(4) Ha a természetbeni ellátás összege a rendszeres gyermekvédelmi támogatás havi össze-
génél kevesebb, a különbözetet pénzbeli ellátásként kell folyósítani.

(5) A rendszeres gyermekvédelmi  támogatás  jogosultsági feltételeit  évente egyszer  felül 
kell vizsgálni.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
5.§.

(1) A Gyvt. 21. §-a szerinti rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbe-
ni ellátásként is nyújtható.

4 Második mondattal kiegészítette a 12/2004.(IV.19.) ök.R
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(2) A pénzbeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatást készpénzben kell kifizethetni vagy 
postán kell kiutalni, a megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon be-
lül. 

(3) Természetbeni ellátásnak minősül a tanszer, tankönyv vásárlás támogatása, gyógyszer, 
gyógyászati segédeszköz beszerzése, minden a gyermek személyes szükségleteit szol-
gáló és érdekében álló ellátás, szolgáltatás költségének átvállalása, a születendő gyer-
mek fogadásához szükséges feltételek biztosítása (pl.: tanulmányi kirándulás, nyári tá-
borozás,  vizsgadíj,  tanfolyam költség,  csecsemő fogadásához  szükséges  ruhaneműk, 
felszerelési tárgyak beszerzése stb.).  

(4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege alkalmanként nem haladhatja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át. 

(5) Rendkívüli  gyermekvédelmi támogatás  évente egy alkalommal  nyújtható,  azoknak a 
gyermeket nevelő családoknak, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban nem ré-
szesülnek és családjukban az egy főre jutó havi jövedelem – a kérelem benyújtását 
megelőző 3 havi átlag alapján – nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének 150 %-át. 

(6) Kivételesen indokolt esetben, egyedi mérlegelés alapján a (3) és (4) bekezdésben fog-
laltaktól el lehet térni.

5Általános iskolai tanulók helyi közlekedésének támogatása
5/A §

(1) Az általános és középiskolai tanulók részére – tanulmányaik folytatása, sporttevékenysé-
gük biztosítása és a művészeti  oktatási intézmények elérése és egyéb szabadidős tevé-
kenységük segítése érdekében – az önkormányzat a tanítási időszakban összvonalas, helyi 
járatú „Tanuló autóbuszbérlet” megvásárlásához támogatást nyújt. 

(2) 6Az (1) bekezdésben meghatározott támogatásban, kérelemre a dombóvári oktatási intéz-
ményben tanulói jogviszonnyal és Dombóvár közigazgatási területén lakóhellyel rendel-
kező tanulók részesülhetnek.

(3) Az igénybe vett támogatás csak a helyi  járatú „Tanuló autóbuszbérlet” megvásárlására 
fordítható.

(4) A támogatásra való jogosultság megszűnik, ha a tanuló tanulói jogviszonya megszűnik, il-
letve Dombóvár közigazgatási területén kívül létesít lakóhelyet. Ezen változást az oktatási 
intézmény a tudomására jutástól számított 5 munkanapon belül köteles az önkormányzat-
nak bejelenteni. 

Alsó tagozatos általános iskolások részére iskolatej biztosítása
5/B §

Az általános iskolák az alsó tagozatos tanulóik részére a tanítási időszak alatt naponta 2 dl 
„poharas” tej és 1 db kifli juttatásáról gondoskodik. 

A pénzbeli és természetbeni ellátások eljárási szabályai
6.§.

(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása iránti 
kérelmet a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájánál lehet benyújtani. 

5 Módosította a 74/2004.(XII.27.) R., hatályba lép: 2005. január 1. napján 
6 Módosította a 14/2005.(III.1.) R., hatályba lép: 2005. március 1. napján
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(2) A rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. 
számú melléklete szerinti kérelmet és  igazolásokat kell benyújtani.

(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás igénylése esetén a kérelemhez csatolni kell a 
közös háztartásban élők jövedelemigazolását, a kérelem benyújtását megelőző három-
havi átlagáról.  

(4) Az ügyfél kérelmében, illetve a jövedelemnyilatkozatában szereplő adatok valódisága 
környezettanulmány készítésével vizsgálható. Ha  az önkormányzat hivatalos tudomása 
vagy a környezettanulmány megállapításai alapján a gyermeket gondozó család életkö-
rülményei nem felelnek meg a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatoknak a vagyoni 
helyzetet  is vizsgálni kell,  melyhez a 149/1997. Korm. rendelet  6. számú melléklete 
szerinti nyomtatványon köteles nyilatkozatot tenni a támogatást kérő.

(5)
IV. fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások

7. §
7Az önkormányzat e rendelet 3. § (1) bekezdés b.) pontjában felsorolt gyermekjóléti alapellá-
tásokat biztosítja. A rendelet 5/A és 5/B §-aiban meghatározott ellátások biztosításáról kére-
lem benyújtása nélkül gondoskodnak az oktatási intézmények.

Az ellátások igénybevétele

Gyermekjóléti szolgáltatás
8. §

(1) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a „Dombóváriak a Dombóvári Munka-
nélküliekért” Jóléti Szolgálat Alapítvány Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata által 
biztosítja.

(2) A gyermekjóléti szolgáltatást az intézmény a szülő, más törvényes képviselő kérelmére, 
illetve a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében felsoroltak, valamint a jegyző, a gyámhivatal 
vagy bármely  állampolgárnak  a  gyermek  veszélyeztetettségére  utaló  jelzése  alapján 
végzi. A kérelmet előterjeszteni, illetve jelzést megtenni közvetlenül a Gyermekjóléti 
Szolgálatnál lehet.

Gyermekek napközbeni ellátása
9.§.

A gyermekek napközbeni ellátását illetve a gyermekek átmeneti  gondozását a szolgáltatást 
nyújtó intézmény vezetője a törvényes képviselő kérelmére vagy egyetértésével biztosítja. Az 
ellátás igénybevételére irányuló igényt közvetlenül az intézmény vezetőjénél kell jelezni.

Bölcsődei ellátás
10.§.

A bölcsődei ellátást a Jóléti Szolgáltató Kht. Bölcsődéje szolgáltatási szerződés alapján bizto-
sítja a Gyvt. 42. §-ában meghatározottak szerint. 

Óvoda, iskolai napközi

7 A második mondattal kiegészítette a 12/2004.(IV.19.) ök.R.

28



Dombóvári Közlöny                                             --                                              I. évfolyam 2. szám  

12. §

Az önkormányzat a gyermekétkeztetést, az óvodai és az iskolai napközi ellátást a közoktatási 
törvényben meghatározott feltételek szerint biztosítja. 

Nyári napközis tábor
11.§.

(1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása érdekben az iskolai nyári szünetben 
nyári napközis tábort működtet. 

(2) A tábor szervezésével és működtetésével kapcsolatos feladatokat a Gyermekjóléti Szol-
gálatot látja el. 

(3) Az Önkormányzat a tábor működéséhez forrást különít el és meghatározza az intézmé-
nyi térítési díj mértékét. 

(4) Az igénybevételre irányuló kérelmeket a Gyermekjóléti Szolgálatnál lehet benyújtani, a 
felvételről a Szolgálat vezetője dönt.

Gyermekek átmeneti gondozása
13.§

A gyermekek átmeneti gondozását az önkormányzat a Gyvt. 45-51. §-ai szerint a Jóléti Szol-
gálat Alapítvánnyal kötött szolgáltatási szerződés alapján biztosítja. 

Az átmeneti gondozás formái:
- helyettes szülői ellátás
- Családok és Gyermekek Átmeneti Otthona

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díja
14.§.

Az e rendeletben szabályozott ellátásokért fizetendő térítési díj megállapítása a Gyvt-ben és a 
133/1997. Kormányrendeletben meghatározott szabályok szerint történik. Az egyes ellátások 
intézményi térítési díját a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 

Záró rendelkezések
15.§.

(1) Ez a rendelet  2003. november 1-jén lép hatályba,  rendelkezéseit a folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell. 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 15/1998 (IV. 30.) ök. számú 
és az azt módosító 5/1999. (I. 26.), 12/1999. (III. 23.), 43/1999. (XII. 21.), 3/2000. (II. 
2.),  5/2001.  (I.  31.),  23/2001.  (VI.  28.),  30/2001.  (VIII.  28.),  35/2001.  (XI.  6.  ), 
36/2001. (XI. 28.), 43/2001. (XII. 19.), 4/2002. (I. 30.), 21/2002. (VIII. 29.), 31/2003. 
(IX. 23.) ök. sz. rendelet.

Dombóvár, 2003. október 28.

Szabó Loránd sk.            Frellerné dr. Kovács Anna sk.
  polgármester             jegyző
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1. számú melléklet

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti intézmények

Gyermekjóléti szolgáltatás:
Jóléti Szolgálat Alapítvány Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata Dombóvár, Szabadság 

u. 8.

Gyermekek napközbeni ellátása:
– Dombóvári Jóléti Szolgáltató Kht. Városi Bölcsőde Dombóvár, Kórház u. 35.
– Szivárvány Óvoda Dombóvár, Zrínyi u. 10.

 Tagovódák: 
 - Szőlőhegyi Tagóvoda Dombóvár, Gárdonyi u. 14.
 - Erzsébet Óvodai Intézményegység Dombóvár, Petőfi Sándor u. 27. 
 - Bezerédj Amália Óvodai Intézményegység Dombóvár, Bezerédj u. 33.

– József  Attila  Általános  Művelődési  Központ  Százszorszép  Óvodája    
 Dombóvár, III. u. 34.

– József Attila Általános Művelődési Központ Dombóvár, Fő u. 42-44..
– Zrínyi Ilona Általános Iskola Dombóvár, Szabadság u. 27.
– Molnár György Általános Iskola Dombóvár, Hunyadi tér 23.
– Illyés  Gyula  Gimnázium,  Szakközépiskola  és  Kollégium  Dombóvár,    

  Bajcsy-Zs. u. 2.
– 516.  sz.  Ipari  Szakképző  Intézet  és  Szakközépiskola  Dombóvár,  

  Népköztársaság u. 21.
– Apáczai  Csere  János  Szakközépiskola  és  Kollégium  Dombóvár,  Arany  

 János tér 21.

Átmeneti ellátások:
Jóléti Szolgálat Alapítvány Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata Dombóvár, Szabadság 
u. 8.

– Helyettes szülői ellátás
– Családok és Gyermekek Átmeneti Otthona Dombóvár, Szabadság u. 8.

1/A. számú melléklet

A gyermekétkeztetés szervezete

Ellátásra köteles intézmény Hol készítik az ételt Hol fogyasztják el
Városi Bölcsőde saját konyhán saját étkezdében
Szivárvány Óvoda saját konyhán saját étkezdében
Szőlőhegyi Tagóvoda Szivárvány Óvoda konyhá-

ján
saját étkezdében

Erzsébet Óvoda Bezerédj Óvoda konyháján saját étkezdében
Bezerédj A. Óvoda saját konyhán saját étkezdében
József Attila ÁMK.Százszorszép 
Óvodája 

Csehi és Társa saját étkezdében

József Attila ÁMK Csehi és Társa saját étkezdében
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Zrínyi Ilona Általános Iskola 516. Ipari Szakképző Int. és 
Apáczai Cs. J. Szakközép-
iskola konyháján 

516. Ipari Szakképző 
Int. és Apáczai Cs. J. 
Szakközépiskola ét-
kezdéjében

Molnár György Általános Iskola 516. Ipari Szakképző Int. és 
Apáczai Cs. J. Szakközép-
iskola konyháján

saját étkezdében

516. Ipari Szakképző Intézet és 
Szakközépiskola

saját konyhán saját étkezdében

Apáczai Csere János Szakközépis-
kola és Kollégium

saját konyhán saját étkezdében

Illyés Gyula Gimnázium Szakkö-
zépiskola és Kollégium

saját konyhán saját étkezdében

2. számú melléklet

Intézményi térítési díjak

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai8

Óvodai ellátás 186,- Ft
Általános iskola ebéd 126.- Ft
Napközis étkeztetés 216.- Ft
Középiskolás - reggeli 104,- Ft
 - ebéd 162,- Ft

- vacsora 136,- Ft

Az átmeneti gondozás intézményi térítési díjai

Helyettes szülői ellátás napi 2001,-Ft
   havi 60.030,-Ft

Családok és gyermekek átmeneti otthona napi 2.247,- Ft
       havi 67.410,- Ft

Az intézményi térítési díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

A személyi térítési díjakat az ellátást nyújtó intézmények vezetői a Gyvt-ben és a 133/1997. 
(VII. 29.) kormányrendeletben meghatározottak szerint határozzák meg.

8 Módosította a 4/2004. (II.11.) sz. ök. rendelet
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SZERZŐDÉSEK

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatá-
ról szóló 31/2002.(XI.29.) rendeletének 36. § (5) bekezdése értelmében a vagyonnal történő 
gazdálkodással összefüggő – nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű -, árube-
szerzésre építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhaszno-
sításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó 
szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés érté-
két, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát a szerződés létrejöttét követő 
hatvan napon belül közzé kell tenni.

2005. január 1. – 2005. február 28.

Típusa: Tárgya: Szerződő fél: Értéke: Időtar-
tama:

1
.

fel-
adat-át-
adási

Erzsébet utcai szilárd 
hulladéklerakó őrzése

Dombóvári Lakás- 
és Városgazdálko-
dási Kht.
7200. Dombóvár, 
Szent István tér 1.

7.200.000,-Ft 
+ ÁFA

határo-
zatlan

2
.

fel-
adat-át-
adási

Bérlakások és nem lakás 
céljára szolgáló helyisé-

gek gazdálkodása

Dombóvári Lakás- 
és Városgazdálko-
dási Kht.
7200. Dombóvár, 
Szent István tér 1.

bérleti díj 
5 %-a + 
ÁFA/hó

határo-
zatlan

3
.

fel-
adat-át-
adási

városüzemeltetési felada-
tok elvégzésére

Dombóvári Lakás- 
és Városgazdálko-
dási Kht.
7200. Dombóvár, 
Szent István tér 1.

1.100.000,-Ft 
+ ÁFA/hó

határo-
zatlan

4
. tervezési

Hetényi úti köztemető és 
ravatalozó épült átépíté-

sének terveztetése

Horváth és Patartics 
Építész Iroda Kft.
7621. Pécs, Citrom 
u. 8.

6.125.000,-Ft
2005. 
április 

28.

5
. vállal-

kozási

uszoda átalakítása víz-
visszaforgatásos rendsze-
rűvé, tervezés és kivitele-

zés

Bitt Kft.
7400. Kaposvár, 
Guba S. u. 87.

48.626.256,-
Ft

2005. 
március 

30.
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