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HATÁROZATOK
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2005. szeptember 1-jei rendkívüli és
2005. szeptember 26-i ülésén elfogadott határozatai:
sz. melléklet 113. cím III. alcím 20. sor
– rendelkezésre áll.

282/2005. (IX.1.) Kt. sz. határozat
1.

Dombóvár
Város
Önkormányzatának Képviselőtestülete a
Dombóvár, Árpád u. 2-4-6. sz. épület
megsüllyedésével
kapcsolatos
tájékoztatót elfogadja.
2.
A
Képviselőtestület
felhatalmazza a polgármestert, hogy
nyisson alszámlát, melyen fogadja az
Árpád u. 2-4-6. sz. épület lakóinak
megsegítésére szánt pénzadományokat.
A Képviselőtestület felhatalmazza a
polgármestert arra, hogy az adományozás
lehetőségéről hirdetéseket jelentessen
meg a médiában.
3.
A Képviselőtestület felhívja
Népjóléti Bizottságának figyelmét, hogy
az Árpád u. 4-6. szám alatt lakók
szociális
problémáit
kezeljék
megkülönböz-tetetten, a támogatásról
lehetőleg soron kívül döntsenek.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
283/2005. (IX.1.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
–
Szekszárd
gesztorságával – pályázatot nyújtott be
a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács
által
a
decentralizált
idegenforgalmi fejlesztések szakmai
program
keretében
meghirdetett
szúnyoggyérítési programra. A Tanács
a fejlesztést csökkentett összeggel
támogatta.
A Képviselőtestület nyilatkozik arról,
hogy a tevékenység ellátásához
szükséges saját forrás, azaz 1.144.000,Ft (a teljes bekerülési költség 82 %-a) a
2005. évi költségvetési rendeletben – 2.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
284/2005. (IX.1.) Kt. sz. határozat
1.

Dombóvár
Város
Önkormányzata pályázatot nyújt be az
Ifjúsági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlőségi
Minisztériumhoz
Ifjúsági referens ifjúsági szolgáltatások
keretében történő foglalkoztatására,
ifjúságsegítői
feladatokat
ellátó
szakemberek ifjúsági szolgáltatások
keretében történő foglalkoztatására,
ifjúsági információs és tanácsadó iroda
kialakítására,
fejlesztésére,
ifjúsági
információs és tanácsadó irodához
kapcsolódó ifjúsági információs pontok
kialakítására, fejlesztésére, az ifjúsági
szolgáltatások
kialakítására,
illetve
fejlesztésére vonatkozó helyi ifjúsági terv
elkészítésére.
2.
A Képviselőtestület a pályázat
6.700.000,-Ft-os
összköltségéhez
szükséges
önerőt,
1.700.000,.-Ft-ot
biztosítja.
3.
A
Képviselőtestület
kötelességet vállal arra, hogy az ifjúsági
referenst
2006.
december
31-ig
foglalkoztatja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
285/2005. (IX.26.) Kt. sz. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a polgármester
jelentését
a
195/2004.(VIII.31.),
35/2005.(II.28.),
51/2005.(II.28.),
122/2005.(III.30.), 165/2005.(IV.25.),
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172/2005.(V.2.),
179/2005.(V.2.),
183/2005.(V.30.), 185/2005. (V.30.),
189/2005.(V.30.), 191/2005.(V.30.),
197/2005.(V.30.), 198/2005.(V.30.),
203/2005.(V.30.), 205/2005.(V.30.),
208/2005.(V.30.), 213/2005.(V.30.),
214/2005. (V.30.), 225/2005.(VI.9.),
226/2005.(VI.9.),
227/2005.(VI.9.),
228/2005.(VI.9.),
229/2005.(VI.9.),
231/2005.(VI.27.), 233/2005.(VI.27.),
235/2005.(VI.27.), 237/2005. (VI.27.),
238/2005.(VI.27.), 239/2005.(VI.27.),
240/2005.(VI.27.), 241/2005. (VI.27.),
242/2005.(VI.27.), 243/2005.(VI.27.),
245/2005.(VI.27.), 246/2005. (VI.27.),
247/2005.(VI.27.), 248/2005.(VI.27.),
249/2005.(VI.27.), 251/2005. (VI.27.),
252/2005.(VI.27.), 253/2005.(VI.27.),
254/2005.(VI.27.), 255/2005. (VI.27.),
256/2005.(VI.27.),
265/2005.(VIII.29.),
267/2005.(VIII.29.),
274/2005.(VIII.29.),

263/2005.(VIII.29.),
266/2005.(VIII.29.),
272/2005.(VIII.29.),
275/2005.(VIII.29.),

277/2005.(VIII.29.), 282/2005. (IX.1.),
283/2005.(IX.1.), 284/2005.(IX.1.) sz.
határozat végrehajtásáról, beszámolóját az átruházott hatáskörben tett
intézkedésekről, tájékoztatóját a két
ülés közötti fontosabb eseményekről
elfogadja.
2. A képviselőtestület a 164/2005.
(IV.25.).
194/2005.(V.30.),
a
200/2005.(V.30.), 210/2005. (V.30.)
számú
határozat
végrehajtási
határidejét 2005. október 31-ig
47/2005.(II.28.),
141/2005.(III.30.),
234/2005.(VI.27.), 257/2005.(VI.27.)
számú
határozat
végrehajtási
határidejét 2005. november 30-ig, a
192/2005.(V.30.)
sz.
határozat
végrehajtási
határidejét
2005.
december 31-igmeghosszabbítja..
3. A képviselőtestület a 249/2005.
(VI.27.)
számú
határozatát
az
alábbiakkal egészíti ki:
„A képviselőtestület a Gunarasi
Castrum Gyógykemping Kft. előtti
közterületen meglévő 20 db
parkolót
a
Kft.-nek
átadja
üzemeltetésre.”
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286/2005. (IX.26.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Gemenc Volán Rt.
2005. október 1-től érvényes díjemelési
javaslatát az alábbi feltételekkel fogadja el:
2006. december 31-ig a Gemenc Volán Rt.
díjemelési javaslatot nem nyújt be,
valamint a helyi járat veszteségének
kompenzálását
nem
kéri
az
önkormányzattól.
287/2005. (IX.26.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete hozzájárulását adja a
tulajdonában lévő Dombóvár, Hunyadi tér
27. szám hrsz. 1313/2/A/46 alatti 63m2-es
raktárhelyiség, továbbá az ugyanezen
épületben lévő 28m2-es, 1313/2/A/47 hrszú üzlethelyiség és a Vöröskereszt
tulajdonát képező Ady E. u. 8. szám
hrsz:732/4/A/49, illetve a Népköztársaság
u. 27. szám hrsz: 959/2/A/21 alatti
helyiségek cseréjéhez.
Az önkormányzat javára mutatkozó
500.000 Ft+áfa összeget a képviselőtestület
a
Vöröskereszt
tevékenységének
támogatásaként elengedi.
A képviselőtestület felhatalmazza a
polgármestert
a
csereszerződéshez
kapcsolódó
áfa
összegéről
APEH
állásfoglalás kérésére, mely eredményétől
függően a képviselőtestület újra tárgyalja a
napirendet.
A képviselőtestület
polgármestert
a
megkötésére.

felhatalmazza a
csereszerződés

Határidő: 2005. október 15.
Felelős: Polgármester
288/2005. (IX.26.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
felhatalmazza
a
polgármestert a Bartex Rt.-vel fennálló
üzemeltetési szerződés felülvizsgálatára.
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pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok
megtételére.
Határidő:

289/2005. (IX.26.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
felhatalmazza
a
polgármestert a temetőkről és a
temetkezésről szóló törvény és a
temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló
25/2001.(VI.28.)
helyi
rendelet
módosításának
megfelelően
az
üzemeltetővel megkötött közszolgáltatási
szerződés felülvizsgálatára és a módosított
szerződés aláírására.
Határidő: 2005. október 15.
Felelős: Polgármester
290/2005. (IX.26.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete elutasítja a Dombóvár,
2887/1 hrsz. alatti, jelenleg „Z-1”
besorolású ingatlan értékesítését a LIDL
Élelmiszer-üzletlánc részére.
291/2005. (IX.26.) Kt. sz. határozat
1) Dombóvár Város Önkormány-zatának
Képviselőtestülete
elfogad-ja
a
Panelprogramról és a Panel Plusz
Hitelprogramról szóló tájékoztatást.
2) A lakossági pályázatok 4/2005. (1.24.)
Kt. számú határozatban szereplő
beadási határidejét 2005. szeptember
30-ra módosítja.
3) A képviselőtestület a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság
javaslata
alapján a Teleki u. 6-8., Teleki u. 1012.,
Népköztársaság
u.
48.
lakóközösségek
pályázatát
tartja
alkalmasnak arra, hogy azok alapján az
Önkormányzat pályázatot nyújtson be
az Országos Lakás- és Építésügyi
Hivatalhoz.
4) Felhatalmazza a polgármestert a
pályázatok benyújtására az Országos
Lakás- és Építésügyi Hivatalhoz, és a

2005. szeptember 30. az
augusztus 31-ig beérkezett
pályázatok elbírálására
2005. október 31. a szeptember 30-ig
beérkezett pályázatok elbírálására
2005. október 31. az augusztus 31-ig
beérkezett pályázatok benyújtására
OLÉH-hoz.
2005. november 30. a szeptember 30-ig
beérkezett pályázatok benyújtására
OLÉH-hoz.
Felelős: Polgármester
292/2005. (IX.26.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához a
hivatásos
önkormányzati
tűzoltóság
szerállományának, technikai eszközeinek
amortizációs cseréjére, korszerűsítésére.
A pályázathoz szükséges 20 % önerőt,
várhatóan 1.250.000,-Ft-ot saját forrásból
biztosítja.
Vállalja, hogy a pályázat alapján elnyert és
átvett eszközöket készenlétben az általa
fenntartott tűzoltóság kezelésében tartja.
Bármely okból történő elidegenítés esetén
a pályázott eszköz 5 éves koráig a BM
OKF elővásárlási jogát biztosítja a további
tűzoltósági használat érdekében.
A visszavásárlási ár maximuma a befizetett
önrész.
A pályázat alapján elnyert eszközökre
olyan mértékű biztosítást köt, mellyel azok
esetleges pótlását biztosítani tudja.
Vállalja a fejlesztés érdekében az átvett
eszközök
üzemeltetéséhez
szükséges
összes személyi és tárgyi költség
biztosítását.
A Képviselőtestület felhatalmazza a
polgármestert a fenti nyilatkozatok
aláírására.
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Határidő: 2005. szeptember 30.
Felelős: Polgármester
293/2005. (IX.26.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2006. évi fordulójához
és a 2006. évi költségvetésében e célra 2
millió Ft-ot elkülönít.
Dombóvár
Város
Képviselő-testülete
megbízza a „Dombóvár Fiatal
Értelmiségéért” Közalapítványt
a pályázat lebonyolításával és a
pályázatok elbírálásával.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert a szükséges dokumentumok
aláírásával.
Határidő:
2005. szeptember 30.
Felelős: Polgármester
294/2005. (IX.26.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormány-zatának
Képviselőtestülete pályáza-tot nyújt be a
Dél-Dunántúli
Regionális
Fejlesztési
Tanács által meghirdetett Települési
önkor-mányzati
szilárd
burkolatú
belterületi közutak burkolat-felújítása
támogatás elnyerésére.
A felújítás megvalósulási helye: Teleki
utca a Rákóczi utca és Bontovai híd közötti
szakaszon.
Helyrajzi szám(ok): 2859.
A fejlesztés
tervezett
összköltsége
7.800.000,- Ft, a támogatási igény
3.900.000,- Ft és a saját forrás összege
3.900.000,- Ft az adott éves bontásban:
2005. évi beruházási költség
7.800.000,-Ft,
ebből támogatási igény
3.900.000,- Ft
saját forrás
3.900.000,- Ft
egyéb helyi hozzájárulás
0,- Ft
2006. évi beruházási költség
Ft,
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A Képviselőtestület a 2005. évi saját forrás
összegét a 2005. évi költségvetéséről szóló
11/2005. (III. 1.) számú rendeletében, míg
a következő évre eső saját forrást az adott
évi költségvetésének terhére biztosítja.
A Képviselőtestület felhatalmazza a
polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2005. október 31.
Felelős: Polgármester
295/2005. (IX.26.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a
Dél-Dunántúli
Regionális
Fejlesztési
Tanács által meghirdetett Települési
önkormányzati
szilárd
burkolatú
belterületi közutak burkolat-felújítása
támogatás elnyerésére.
A felújítás megvalósulási helye: Dombó
Pál utca - a Szent István tér és a Bezerédj
utca közötti szakaszon.
Helyrajzi szám(ok): 1130.
A fejlesztés
tervezett
összköltsége
4.068.000,- Ft, a támogatási igény
2.034.000,- Ft és a saját forrás összege
2.034.000,- Ft az adott éves bontásban:
2005. évi beruházási költség 4.068.000,- Ft,
ebből támogatási igény
2.034.000,- Ft
saját forrás
2.034.000,- Ft
egyéb helyi hozzájárulás
_________ Ft
2006. évi beruházási költség
Ft
A Képviselőtestület a 2005. évi saját forrás
összegét a 2005. évi költségvetéséről szóló
11/2005. (III. 1.) számú rendeletében, míg
a következő évre eső saját forrást az adott
évi költségvetésének terhére biztosítja.
A Képviselőtestület felhatalmazza a
polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2005. október 31.
Felelős: Polgármester
296/2005. (IX.26.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a
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Dél-Dunántúli
Regionális
Fejlesztési
Tanács által meghirdetett Települési
önkormányzati
szilárd
burkolatú
belterületi közutak burkolat-felújítása
támogatás elnyerésére.
A felújítás megvalósulási helye: Kórház
utca - a Bajcsy-Zsilinszky utca és Kondapataki híd közötti szakaszon.
Helyrajzi szám(ok): 1948.
A fejlesztés
tervezett
összköltsége
8.580.000,- Ft, a támogatási igény
4.290.000,- Ft és a saját forrás összege
4.290.000,- Ft az adott éves bontásban:
2005. évi beruházási költség 8.580.000,-Ft,
ebből támogatási igény
4.290.000,-Ft
saját forrás
4.290.000,-Ft
egyéb helyi hozzájárulás
_________Ft
2006. évi beruházási költség
Ft
A Képviselőtestület a 2005. évi saját forrás
összegét a 2005. évi költségvetéséről szóló
11/2005. (III. 1.) számú rendeletében, míg
a következő évre eső saját forrást az adott
évi költségvetésének terhére biztosítja.
A Képviselőtestület felhatalmazza a
polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2005. október 31.
Felelős: Polgármester
297/2005. (IX.26.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
jóváhagyja az 56-os téren elhelyezendő
emlékmű
tervezésére
vonatkozó
ötletpályázati
felhívást.
A
legjobb
pályázatok díjazására 600 ezer forintot
biztosít a 2005. évi költségvetés terhére.
A képviselőtestület felhatalmazza az
ötletpályázat értékelésére az alábbi
személyi összetételű bizottságot:
Szabó Loránd polgármester
Frellerné dr. Kovács Anna
főjegyző
Erky Nagy Tibor tipográfus
Szentkirályi Attila festőművész
Molnár Árpád városi főépítész

címzetes
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Reichert
Gyula
városüzemeltetési
irodavezető
Sebrek Csaba építész
Szabotin Károly képviselő
Béres Sarolta, a Szövetség Dombóvárért
elnöke
Mayer Zoltán műszaki ügyintéző
Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázati
felhívást a DOMBÓ-TÁJ Kistérségi
Közéleti Újságban és a Delta TV
Képújságban jelentesse meg.
Határidő: 2005. október 10.
- a hirdetmény megjelentetésére
2005. december 22. - a döntésre
Felelős: Polgármester
298/2005. (IX.26.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete pályázatot nyújtott be
Területi kötöttség nélkül a helyi
önkormányzatok felhalmozási, felújítási és
vis maior feladatok támogatása felhívásra
„Polgármesteri
Hivatal
informatikai
fejlesztése” címmel. A pályázatot a
Magyar
Államkincstár
csökkentett
összeggel támogatta.
A Képviselő-testület nyilatkozik arról,
hogy a csökkentett támogatást elfogadja és
a pályázathoz szükséges megnövekedett
saját erőt, 2 514 480 Ft-ot biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős:
Polgármester
299/2005. (IX.26.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a 134/2005.(IV.25.)
számú határozatát az alábbi pontokkal
egészíti ki:
„4.

A tervezett fejlesztés pénzügyi
ütemezése, összköltsége, pénzügyi
forrásainak összetétele és azok éves
ütemezése:
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Évszám

1.
EU
Alapokból
igényelt
forrás
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2.
Központi
költségvetésből a
projekthez
biztosított összeg
(Eu Önerő Alap
előirányzat nélkül)

3.
A Pályázó
összes saját
forrása

2005. év

9 176 982

3 276 995

655 029

2006. év

356 427 293

127 295 817

25 460 125

2007. év

2 681 995

957 999

191 008

368 286 270

131 530 811

26 306 162

3.1. A Pályázó
által
költségvetésén
ek terhére
vállalt saját
forrás összege

3.2. Az EU Önerő
Alapból a saját
forrás kiegészítésére
igényelt BM
támogatás

5.
A beruházás
összköltsége

2005. év

262 012

393 017

13 109 006

2006. év

10 184 450

15 275 675

509 183 235

2007. év

76 003

115 005

3 831 002

10 522 465

15 783 697

526 123 243

összesen:
Évszám

összesen:

5. Dombóvár
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
nyilatkozik,
hogy a „Tiszta ivóvizet mindenki
poharába!”
–
Dombóvári
ivóvízminőség-javító
programprojekt
2003-2006.
címen a Belügyminisztériumhoz
a helyi önkormányzatok EU-s
fejlesztési pályázatai saját forrás
kiegészítés tárgyában benyújtott
pályázatban vállalt 10.522.465
Ft-os – EU Önerő Alap által nem
finanszírozandó - saját forrás éves
ütemezését (2005. évben 262.012
Ft, 2006. évben 10.184.450 Ft,
2007. évben 76.003 Ft) a
költségvetési
rendeletében
biztosítja.”
Határidő:2005. szeptember 30. – a
hiánypótlás benyújtására
Felelős: Polgármester
300/2005. (IX.26.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város
Képviselőtestülete

Önkormányzatának
a
Dombóvár

I. évfolyam 12. szám
Ivóvízminőség-javító
Programjához
készített
pályázat
költségét,
bruttó
11.808.384 Ft-ot a Dombóvári Vízmű Kft.
részére tagi kölcsönként biztosítja.
301/2005. (IX.26.) Kt. sz. határozat
1.) Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2005. november 1től a vonatkozó törvényi előírásoknak
megfelelő feltételek fennállása és
intézményi szintű szabályozása esetén
a fenntartásában működő intézmények
dolgozói számára az alábbi, helyi és
törvényi szabályozásban eddig nem
garantált juttatásokat nyújtja, és
költségvetési fedezetét biztosítja:
a) Véradók munkaidő-kedvezménye
Igazolt távollét és átlagfizetés a véradás
napjára, erre az időre eső helyettesítés
finanszírozása.
b) Kamatmentes illetményelőleg
- Intézményi kerete: Az illetményelőleg
kintlévő állománya nem haladhatja
meg az intézmény költségvetésében
jóváhagyott (átlaglétszám X 10. 000
Ft) összeget
- A juttatás feltétele: legalább hat havi,
adott
intézményben
fennálló
közalkalmazotti jogviszony
- Előleg
mértéke:
évente
egy
alkalommal, a dolgozó maximum egy
havi nettó munkabére
- Visszafizetés időtartama: maximum 6
hónap (határozott időtartamra szóló
kinevezés esetén legfeljebb a kinevezés
időtartamára)
- Visszafizetés módja: havi egyenlő
részletekben a házipénztárban történő
befizetéssel
c) Munkába
járással
kapcsolatos
költségtérítés:
Törvényi szabályozásnak megfelelően.
d) Idegennyelv-tudási pótlék:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló
törvény szabályozásának megfelelő
feltételek fennállása esetén.
e) Gazdálkodási
eredmény
terhére
nyújtott juttatások:
A költségvetési év lezárása után, a
költségvetési
rendeletben

Dombóvári Közlöny
megfogalmazottak alapján jóváhagyott
intézményi
előirányzat
terhére
juttatható.
f) Illetménynek pénzintézetnél nyitott
bankszámlára történő átutalásból adódó
többletköltség megtérítésére 2.000.Ft/év.
2.) Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felkéri
a
fenntartásában működő intézmények
vezetőit, hogy a jelen határozatban
megállapított és garantált juttatások
intézményi szintű szabályozását a
törvényi előírásoknak megfelelően
végezzék
el,
valamint
a
szakszervezetekkel
való
együttműködés
keretében
gondoskodjanak
azok
kollektív
szerződésekben történő átvezetéséről,
ennek hiányában a vonatkozó törvényi
előírásnak megfelelő szabályzatokban
történő érvényesítéséről.
3.) Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete vállalja, hogy jelen
határozatával
megállapított
és
szabályozott
juttatásokat
az
intézmények vezetői számára is
teljeskörűen biztosítja.
Határidő: 2005. november 1.
Felelős: Krauss Péter alpolgármester
Intézményvezetők
302/2005. (IX.26.) Kt. sz. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
dönt
a
balatonfenyvesi Dombóvári Ifjúsági
Tábor épületeinek helyreállítására
vonatkozó, Kbt. 299.§ (1) bekezdés b)
pontja szerinti egyszerű közbeszerzési
eljárás megindításáról építési beruházás
tárgyában.
2. Jóváhagyja
az
alábbi
személyi
összetételű bíráló bizottságot az
eljárásban való közreműködésre:
Pécsi József, a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság elnöke
Sebrek Csaba építészmérnök
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dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna
aljegyző
Reichert Gyula városüzemeltetési
irodavezető
Kovács Gyula pénzügyi irodavezető
Határidő: 2005. szeptember 30. – az
ajánlattételi felhívás elküldésére
Felelős:
Polgármester
303/2005. (IX.26.) Kt. sz. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
a
belvárosi
városrészen és a kertvárosi városrészen
megvalósuló
szennyvíz-csatornázási
munkálatokat a Dombóvár-Kertvárosi
Csatornaépítő
Víziközmű-társulattal
közös beruházásként valósítja meg.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
készfizető
kezességet vállal – maximum 90 millió
Ft hitel és járulékai erejéig - a
Dombóvár-Kertvárosi
Csatornaépítő
Víziközmű-társulat által a lakossági
érdekeltségi
hozzájárulás
megelőlegezésére tervezett éven túli
lejáratú víziközmű társulati hitel
felvételéhez.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert
a
készfizető
kezességvállalással
kapcsolatos
nyilatkozatok megtételére.
Határidő:
Felelős:

2005. december 31.
Polgármester

304/2005. (IX.26.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy
az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és
Kollégium
tankonyha
céljára
melegítőkonyha funkcióval üzemeltesse a
Polgármesteri Hivatal épületében lévő
konyhát.
Felhatalmazza a polgármestert és az
intézmény
vezetőjét
a
szükséges
megállapodások megkötésére, engedélyek
beszerzésére.

Dombóvári Közlöny

Határidő: 2005. október 1.
Felelős: Polgármester, intézményvezető
305/2005. (IX.26.) Kt. sz. határozat
1.) Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a József Attila
ÁMK HEFOP / 2005 / 3.1.3.
intézkedésére benyújtott pályázatát
megismerte, és vállalja, hogy a
következő öt évben az intézményt
fenntartja, valamint a pályázati projekt
végrehajtását támogatja.
2.) Dombóvár Város Önkormányzatának
képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda
HEFOP / 2005 / 3.1.3. intézkedésére
benyújtott pályázatát megismerte, és
vállalja, hogy a következő öt évben az
intézményt fenntartja, valamint a
pályázati
projekt
végrehajtását
támogatja.
306/2005. (IX.26.) Kt. sz. határozat
1.) Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a „József Attila
ÁMK felújítására, speciális szakmai
programjának kidolgozására” nyert
pályázat végrehajtásával megbízza a
Konzorciumot és felhatalmazza a
következő döntési jogosultsággal:
1. A projekt végrehajtását tevékenyen
segítő, a végrehajtás ideje alatt a napi
munkához
szükséges
döntéshozó
Stratégiai Bizottság tagjainak felkérése.
2. A végrehajtást teljes folyamatában
értékelő
Monitoring
Bizottság
tagjainak felkérése.
3. A projekt végrehajtását szakmai
tanácsokkal segítő közoktatási szakértő
felkérése.
4. Közbeszerzési Bizottság felállítása.
5. Közbeszerzési pályázati eljárás
előkészítése.
6. Közbeszerzési döntés után a szakmai
programot segítő eszközök beszerzése.
7. Könyvvizsgálat biztosítása.
8. Műszaki ellenőrzés biztosítása.
2.) Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a pályázat végrehaj-
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tását segítő Stratégiai Bizottság
díjazására
negyedévenként
nettó
20.000,- Ft/fő összeget biztosít a
projektvégrehajtás időtartamára, azaz 7
hónapra. A közoktatási szakértőt 8
alkalommal
történő
szakértői
tevékenységéért alkalmanként 6.000,Ft szakértői díjban részesíti.
Határidő: 2005. szeptember 30.
Felelős: Polgármester
307/2005. (IX.26.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Belvárosi Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény 1. sz. telephelyén (Dombóvár,
Hunyadi tér 23.) a tantermek feletti
tetőfelület szigetelésének munkálataihoz
szükséges
költségvetési
fedezetet,
2.600.000 Ft-ot 2005. évben biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a
munkálatok
elvégzéséhez
szükséges
eljárást indítsa meg.
Határidő: 2005. október 30.
Felelős: Polgármester
308/2005. (IX.26.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete megtéríti a Dombóvár
és Környéke Víz-és Csatornamű Kft-nek a
2004
évre
vonatkozó
vízdíj
különbözeteket, a bérlakások tekintetében.
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete elhatározását fejezi ki a
szociális bérlakások komfortosítására,
melynek
keretén belül 2.750.000,támogatást nyújt a Dombóvári Város- és
Lakásgazdálkodási
Kht.-nak
a
komfortosítások végrehajtására, a 2006-os
költségvetés terhére.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés
megkötésére.
Határidő:

2005.
október
szerződéskötésre,

30

-

Dombóvári Közlöny
2006. december 31. a
program végrehajtására
Felelős:
Polgármester
309/2005. (IX.26.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
a
mellékelt
megállapodás szerint üzemeltetésre átadja
a Dombóvár és Környéke Víz- és
Csatornamű Kft. részére a Fürdő utcaKernen téren megépült, valamint az Ady
Endre utcában megépült szökőkutak
felépítményeit.
Felhatalmazza
a
Polgármestert
az
üzemeltetésre történő átadásra vonatkozó
megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2005. szeptember 30.
Polgármester

310/2005. (IX.26.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a volt
Korona Szálló épületét – a statikai
szakvélemény alapján – lebontja, a bontást
pályázat útján 500.000 Ft induló licitárral
meghirdeti.
A
pályázati
kiírásnak
tartalmaznia kell, hogy a bontást elnyerő
vállalkozó a műemlék jelleget képező régi
épületrészből származó 5.000 db téglát az
önkormányzatnak átad, melyet kizárólag a
Korona Szálló helyén létesítendő új
épülethez lehet felhasználni.
Határidő:
Felelős:

2006. március 30.
Polgármester

311/2005. (IX.26.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
a
Városés
Lakásgazdálkodási Kht. használatába adja
a „Jam-csarnok” 1971/1 hrsz-ú ingatlanban
telephely kialakítás céljára a volt
bizományi áruház épületét (2. sz. melléklet
5. sz. épülete) a hozzátartozó területtel
együtt.
Hozzájárulását adja, hogy a területen
működő Diákönkormányzattal, Ambrus

-10-

I. évfolyam 12. szám
Sándor, Katatics Zsuzsa, Varga Gábor
művészekkel, továbbá a Dombóvári Városés Lakásgazdálkodási Kht.-val 5 éves
használati szerződés köttessen.
Felhatalmazza a polgármestert a használati
szerződések megkötésére.
Határidő:
Felelős:

2005.
október
15.
szerződések megkötésére
Polgármester

312/2005. (IX.26.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
a
város
helyi
közlekedésének forgalomfelvételére és a
forgalomfelvétel adatainak feldolgozására
és kiértékelésére vonatkozóan a győri
UNIVERSITAS-GYŐR Kht. által készített
tanulmányt elfogadja. Kifejezi szándékát,
hogy az Önkormányzat az abban
megfogalmazott javaslatokat a helyi
buszközlekedést üzemelő Gemenc Volán
Rt.-vel egyeztetve, anyagi lehetőségétől
függően egy év alatt megvalósítja.
Határidő:
Felelős:

2006. szeptember 30.
Polgármester

313/2005. (IX.26.) Kt. sz. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 50 millió Ft
összegű rulírozó hitel felvételét rendeli
el.
2. A hitel és járulékai visszafizetésének
biztosítékául a Képviselő-testület a
TRFC/2005/DD-101/Db
azonosítószámú „Dombóvár, Kertváros
városrész szennyvízcsatorna hálózat
építése” című pályázaton a DDRFT-től
elnyert 122.107 eFt vissza nem
térítendő
TRFC
támogatás
engedményezését ajánlja fel.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert
a
hitelfelvétellel
kapcsolatban valamennyi önkormányzati nyilatkozat megtételére és a
szerződések megkötésére.

Dombóvári Közlöny
Határidő:

2005. október
30. –
hitelszerződés megkötésére
Felelős:
Polgármester
314/2005. (IX.26.) Kt. sz. határozat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete dönt az Erzsébet
utca Petőfi és Rákóczi utca közötti
szakasza, illetve a Szigligeti utca
szilárd
burkolatú
belterületi
közutjainak
burkolat
felújítására
vonatkozó (építési beruházás), Kbt.
299.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti
egyszerű
közbeszerzési
eljárás
megindításáról.
Felhatalmazza
a
Polgármestert az ajánlattételi felhívás
elkészíttetésére és az ajánlattevők
részére történő megküldésére.
2. Jóváhagyja
az
alábbi
személyi
összetételű bíráló bizottságot az
eljárásban való közreműködésre:
Pécsi József, a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság elnöke
Sebrek Csaba építészmérnök
dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna
aljegyző
Reichert Gyula városüzemeltetési
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irodavezető
Kovács Gyula pénzügyi irodavezető
Határidő: 2005. október 15. – az
ajánlattételi felhívás elküldésére
Felelős:
Polgármester
315/2005. (IX.26.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
a
város
és
városkörnyéki
munkaerőpiaci
és
foglalkoztatási helyzetről szóló beszámolót
elfogadja.
316/2005. (IX.26.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
az
Állami
Számvevőszék megállapításait a 2004. évi
felhalmozási
célú
támogatások
témakörében
végzett
ellenőrzésről
tudomásul veszi.
A 317/2005.(IX.26.) Kt. sz. határozatot a
Képviselőtestület zárt ülésen hozta.

_______________________________
RENDELETEK
A Képviselőtestület 2005. szeptember 26-i ülésén elfogadott rendeletei:
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
51/2005.(IX.29.) rendelete a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról
szóló 1/1991.(III.1.) rendelet módosításáról
1. §
A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A képviselőtestület a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjaként a következő árakat állapítja
meg:
Menetjegy:
115.-Ft/db
Összvonalas bérlet:
2.530.-Ft/db
Tanuló, nyugdíjas bérlet:
810.-Ft/db
Az árak az általános forgalmi adót tartalmazzák.”
2. §
E rendelet 2005. október 1. napján lép hatályba.
Dombóvár, 2005. szeptember 26.
Szabó Loránd
polgármester

Frellerné dr. Kovács Anna
címzetes főjegyző

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
52/2005.(IX.29.) rendelete a belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a
fizető parkolóhelyek működtetéséről
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a
közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 3. § (1) bekezdésében és a 15. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján Dombóvár Város Képviselő-testülete a város területén lévő
kijelölt parkolóhelyek ésszerű hasznosítása és a történelmi belváros közúti közlekedés
károsító hatásaitól való megóvása érdekében az alábbi rendeletet alkotja.
Rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet területi hatálya a Dombóvár város közigazgatási területén belül kijelölt
parkolási zónára terjed ki.

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed valamennyi gépjárműre, kivéve:
a) a megkülönböztető fény- és hangjelző készülékkel felszerelt gépjárműveket,
b) a figyelmeztető jelzést használó kommunális szolgáltató járműveket,
c) a
mozgáskorlátozottságot
igazoló
engedéllyel
rendelkező
súlyosan
mozgáskorlátozottak, illetve az őket szállítók gépjárműveit, amennyiben az
engedélyes érdekében használják, és használatkor az erre jogosító igazolványt a jármű
szélvédője mögött úgy helyezték el, hogy előlapja az érvényesség és a jogosultság
ellenőrzése céljából látható.
d.) a magánparkolókat.
Fogalom meghatározások
2. §
(1) E rendelet alkalmazása során:
a) Parkolási zóna: a 1/1975. (II.5.) KP-BM rendelettel elfogadott KRESZ 17. § (1)
bekezdésének e) pontjában meghatározott módon kijelölt területek, amelyek díjfizetés
ellenében parkolójegy automatákból vásárolt jegy vagy parkolási jogot tanúsító bérlet
alapján vehetők igénybe.
b) Parkolási övezetek: a parkolási zónán belül kijelölt és e rendelet 1.számú
mellékletében megállapított, olyan körülhatárolt terület, amelyre érvényes bérlettel,
korlátozás nélkül, vagy az engedélyben megadott korlátozással használható
várakozásra.
c) Zónabérlet: a rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt valamennyi utcában, korlátozás
nélküli várakozásra jogosító bérlet.
d) Övezetbérlet: a rendelet 1. sz. mellékletében megjelölt övezetben felsorolt utcákban
korlátozás nélküli várakozásra jogosít.
e) Kedvezményes bérlet: az 1. számú függelékben felsorolt önkormányzati intézmények
és a rendelet szerinti feladatot ellátó dolgozóik által vásárolható zóna vagy övezeti
bérlet.
f) Bemutatóra szóló kedvezményes bérlet: olyan kedvezményes zóna vagy övezeti
bérlet, amelyen a munkáltató neve, székhelye, telephelye és a bérlet sorszáma,
„zónabérlet”, vagy az engedélyezet övezet van feltüntetve.
g) Rendszámra szóló kedvezményes bérlet: olyan kedvezményes bérlet, amelyen a
munkáltató neve, székhelye, telephelye, a bérlet sorszáma és a kedvezmény
igénybevételére jogosított gépjármű rendszáma, „zónabérlet”, vagy az engedélyezet
övezet van feltüntetve.
h) Engedély: a parkolási engedélyben meghatározottan a parkolási zónán, illetőleg az
engedélyben meghatározott övezetben korlátozott ideig várakozásra jogosít.
i) Éves bérlet: a bérlet megváltásának időpontjától, azonban a megváltás hónapjának
első napjától 12 havi időtartamig a zónán, illetőleg a megváltott övezeten belül
korlátlan várakozásra jogosít.
j) Sürgősségi betegellátást végző orvos: a dombóvári önkormányzattal szerződéses
jogviszonyban álló, területi kötelezettséggel humán egészségügyi szolgáltatást végző
háziorvos és gyermekorvos.
k) Jogosult magánszemély: akinek állandó lakhelye az 1. sz. mellékletben felsorolt
utcában van és saját (vagy házastárssal közös) tulajdonú, lízingelt, vagy általa
üzemeltetett személygépkocsival, vagy motorkerékpárral rendelkezik.
l) Gazdálkodó: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (1) bek. 2-4. pontjában
meghatározott vállalkozók, államháztartási szervezetek és – lakásszövetkezetek és
társasházak kivételével – egyéb szervezetek, amelyek az adott területen cégjegyzékbe,

m)
n)
o)
p)

vagy nyilvántartásba bejegyzett székhellyel, telephellyel vagy fióktelephellyel
rendelkeznek.
Parkolóhely: a közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen útburkolati
jellel, jelzőtáblával vagy mindkettővel kijelölt járművek várakozására kialakított
terület
Gépjármű: a KRESZ 1. számú függelék II/b pontja szerinti jármű,
Gépjármű tulajdonosa: a hatósági nyilvántartás szerinti gépjármű tulajdonos, illetve
üzembentartó
Magánparkoló: a jogosult magánszemély és a jogosult intézmény tulajdonában
(használatában) álló ingatlan vagy ingatlanrész (belső udvar, kapualj, stb.), amely a
saját gépjármű(vek) parkolási lehetőségét biztosítja.

(2) A fizető parkolók üzemeltetése a parkoló automata tulajdonosának feladata.
Fizető parkoló zónák és a parkoló helyek használata
3. §
Az önkormányzat a rendelet 1. számú mellékletében megjelölt területen lévő parkolókat
fizető parkolóhellyé nyilvánítja.

4. §
A fizető parkolókat az önkormányzat parkoló zónába sorolja, a parkoló zónán belül
parkoló övezeteket alakít ki. A fizető zónát „Várakozási övezet” (zóna) jelzőtáblával és a
fizetésre utaló kiegészítő jelzőtáblával kell ellátni.
5. §
(1) A parkolásért fizetendő parkolási díjak, parkoló-bérletek és engedélyek díjait, továbbá a
jogosulatlan használat miatt fizetendő pótdíjak mértékét a rendelet 2. számú melléklete
határozza meg. A díjak és pótdíjak beszedése az üzemeltető feladata.
(2) A fizető parkoló helyen vásárolható legrövidebb időtartamra szóló parkolójegy 15 perc
parkolásra jogosít.
(3) Az előzetes fizetési kötelezettség elmulasztása és az idő túllépés esetén pótdíj
megállapításának van helye.
(4) A parkoló zónában a parkoló helyek használatáért a díjfizetési kötelezettség
munkanapokon 8-18 óráig, szombaton 8-13 óráig áll fenn.
(5) A parkoló használattal együtt az üzemeltető nem biztosítja a jármű őrzését.
(6) A parkolási idő meghosszabbítása csak új parkolójegy megvásárlásával történhet.
Parkolóbérlet
6. §

(1) A parkoló zóna, illetve parkoló övezet igénybevételére forgalmi rendszámhoz kötött havi,
negyedéves és 2. számú mellékletben meghatározott mérsékelt összegű éves övezeti
parkolóbérlet vásárlására jogosultak.
(2) Kérelemre a 2 éves bérlet váltható, kivéve az 1. számú függelékben felsoroltakat.
(3) A parkolási zónában a jogosult magánszemélyek és az ott székhellyel, telephellyel
gazdálkodók a. § (1) bekezdés k.) pontjában meghatározott jogosult magánszemélynek és
a 2. §. (1) bekezdés l.) pontjában meghatározott gazdálkodónak kedvezményes összegű
parkoló-bérletet kell adni a saját tulajdonában lévő egy személygépkocsira.
Az egy lakásban élő közeli hozzátartozók részére – jogosultságuk igazolása alapján –
legfeljebb két db személygépkocsira adható parkolóbérlet.
(4) A parkoló övezetben lakó jogosult magánszemély vagy gazdálkodó kérelmére a parkoló
bérletet a lakóhelyi övezethez tartozó bérlet helyett a jogosultság helyétől távolabb eső
övezetre is ki lehet adni.
Jogosultságok, mentességek
7. §
(1) Áruszállítási várakozási engedélyt kérelemre, az 1. sz. mellékletben meghatározott díj
ellenében az kaphat, aki az övezet területén rendszeresen áruszállítási tevékenységet
végez, illetőleg az az üzlet vásárolhat 1 db engedélyt, amelyhez rendszeresen árut
szállítanak. Ez a szabály vonatkozik a Dombóvári Művelődési Ház Kht. épületében
árusítást végző kereskedőkre, valamint a rendezvényszervezőkre is.
A várakozási engedély munkanapokon 7.00 és 10.00 óra közötti időtartamon belül a
hozzájárulásban megjelölt területen belül való várakozásra és ott a folyamatos rakodás
idejére, de legfeljebb 20 perc időtartamú várakozásra jogosít.
(2) Szervizszolgáltatási várakozási engedélyt kérelemre, díj ellenében az a gazdálkodó kaphat,
aki a zónában, illetve az engedélyben megjelölt övezetben lakossági vagy közületi
hibaelhárítást végez.
A szervízszolgáltatás várakozási engedély legfeljebb 1 óra időtartamú várakozásra jogosít.
(3) Az /1/-/2/ bekezdésben megjelölt időn túl a parkoló használatért teljes összegű díjat kell
fizetni.
(4) A díjzóna területén engedély és díjfizetés nélkül várakozhat:
a) a taxi a be- és kiszállás idejére,
b) a sürgősségi betegellátást végző orvos feladatának ellátása idejére, de
legfeljebb 60 percig az általa megjelölt 1 db gépkocsira, a jegyző által kiadott
engedély alapján,
c) központi orvosi ügyelet autója, ügyeleti időben „Központi ügyelet”, vagy
„Orvosi ügyelet” felirattal ellátva, legfeljebb 60 perc időtartamban,
d) az üzemeltető és a közúti ellenőrzést végző Közlekedési Felügyelet és
rendőrség ellenőrzéshez használt járművei
e) a betegszállító jármű legfeljebb 1 óra időtartamban
f) óvodás és általános iskola alsó tagozatos gyermeket az intézménybe vivő és
onnan elhozó személy gépkocsija a gyermek vitele és elhozatala idejére, de
legfeljebb 30 percig.
g) polgárőrség felirattal ellátott gépkocsija(i).

8. §
(1) A rendelet 1. számú függelékben meghatározott munkáltatók feladatellátásukhoz, partner
kapcsolatban álló szerveik, illetőleg a velük munkaviszonyban vagy egyéb, de
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló munkavállalója részére a munkavégzéshez,
feladataik ellátásához kötődően, vagy munkába járáshoz kedvezményes zóna vagy övezeti
bérlet vásárlására jogosultak, a mellékletben meghatározott korlátozással, díj megfizetése
ellenében.
(2) Kedvezményes bérletek vásárlására jogosult továbbá a dombóvári országgyűlési
képviselő(k), a dombóvári önkormányzat képviselőtestületi és bizottsági tagjai.
(3) A munkáltató bemutatóra szóló vagy gépjármű rendszámra szóló kedvezményes bérletet
vásárolhat.
(4) A bemutatóra szóló bérlet a feljogosított személyt bármely gépjárművel a bérleten
feltüntetett zónán, vagy övezeten belül korlátozás nélküli várakozásra feljogosítja.
(5) A bemutatóra szóló bérletet az engedélyezett használatot követően a jogosult személy
köteles visszaadni a munkáltatónak.
(6) A munkavállaló akkor jogosult kedvezményes bérlet vásárlására, ha a munkáltatója nem
biztosít számára kedvezményes parkolási lehetőséget.
(7) A munkáltató által a munkavállaló számára a munkába járáshoz vásárolt névre, vagy
rendszámra kiadott kedvezményes bérlet személyi juttatásnak minősül.
(8) A kedvezményes bérlet kiadásáról, használatának szabályairól, nyilvántartásáról a
munkáltató rendelkezik.
(9) E rendeletben előírt parkolási jogosultságot bérlettel, engedéllyel, vagy a megváltott
jeggyel kell igazolni.
(10) A jegy és a várakozási engedély csak a rajta feltüntetett helyre és időtartamra, a bérlet
pedig a rajta feltüntetett korlátozásokkal érvényes.
(11) A megváltott jegyet, bérletet, várakozási engedélyt és a mozgáskorlátozottak parkolási
engedélyét a járműben, szélvédő mögött kívülről jól látható módon úgy kell elhelyezni,
hogy annak érvényességéről az ellenőrzést végző személy megbizonyosodhasson.
(12) Akinek parkolásra jogosító engedélye van és az erre való jogosultsága megszűnt, köteles
azt a megszűnéstől számított 8 napon belül az üzemeltetőnél leadni.
(13) Ha a bérlet elveszett, megrongálódott, megsemmisült azt a munkavállaló a
munkáltatónak, a munkáltató a parkoló üzemeltetőjének haladéktalanul köteles
bejelenteni, aki a régi bérletet letiltja és helyette – díjmentesen - újat ad ki.
(14) Kérelemre, polgármester jóváhagyásával kedvezményes övezeti- vagy zónabérletet
vásárolhatnak a rendelet 1. számú függelék III. pontjában felsorolt szervezetek. A
kérelemben indokolni kell a kedvezmény okát. A polgármester a jóváhagyásában
meghatározza
- a kiadható darabszámot,
- a kérelemben megjelölt rendszámra, vagy bemutatóra szól-e a bérlet,
- övezeti-, vagy zónabérletre jogosultságot.
(15) Akinek parkolásra jogosító engedélye van és az erre való jogosultsága megszűnt, köteles
azt 8 napon belül az üzemeltetőnél leadni.

Ellenőrzés a parkoló zónákban
9. §
(1) A parkoló zóna szabályszerű igénybevételét és a várakozási díj megfizetését az
üzemeltető üzemidőben bármikor jogosult ellenőrizni.
(2) A rendeletekben foglalt engedélyek meglétét és a KRESZ szabályainak megfelelő
igénybevételt ellenőrizni jogosult a közterület-felügyelet.
(3) A parkoló zónákban a díjfizetés elmulasztásával járó jogkövetkezmények érvényesítésére
csak az üzemeltető jogosult.
(4) Az üzemeltető a pótdíjfizetési felszólítást a gépkocsi szélvédőjére köteles elhelyezni,
melyen fel kell tüntetni az ellenőrzés időpontját, a parkolás helyét, a gépkocsi
rendszámát, a szabálytalanság megjelölését és a pótdíj megállapításához szükséges
információkat.

Szabálysértés
10. §
(1) Szabálysértést követ el, és a szabálysértési hatóság 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal
sújthatja, aki:
a) a parkolásra jogosító engedélyt a gépjárműn nem, vagy nem látható módon helyezi
el, (8.§. /11/ bekezdés)
b) Kedvezményesen, vagy korlátozással kiadott várakozási joga megszűnt és az
engedélyt az üzemeltetőnek nem adja vissza, (8. §. /1/-/2/ és /6/ bekezdés)
c) a mentességet jogosulatlanul veszi igénybe (7. §. /4/ bekezdés)
d) aki a mozgáskorlátozott igazolványát nem helyezi el a jármű szélvédője mögött oly
módon, hogy előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából látható
legyen (1. §. (2) bekezdés c.) pontja
(2) Szabálysértést az üzemeltető vagy a közterület-felügyelő kezdeményezheti.
(3) A közterület-felügyelő, 10.000,- Ft-ig terjedő helyszínbírságot szabhat ki, aki az /1/
bekezdés a), b) és c) pontjában foglaltakat megszegi.
Vegyes és záró rendelkezések
11. §
(1) A parkolók és a parkolójegy automaták használatának, a bérlet megváltásának módját a
3. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Motorkerékpár parkolására a személygépkocsira vonatkozó szabályokat kell alkalmazni
azzal az eltéréssel, hogy a motorkerékpárért a személygépkocsira megállapított díjtételek

50 %-át kell megfizetni, ha a járművet úgy helyezi el, hogy ezáltal nem korlátozza a
gépkocsival történő parkolást. Ellenkező esetben a személygépkocsira megállapított díjat
kell fizetni.
(3) Lakóautó, lakókocsi parkolása esetén az elfoglalt parkolóhelyek számának megfelelő
díjfizetési kötelezettség áll fenn.
(4) Az adott parkoló zónában lévő parkolóhelyek számát meghaladó mértékben
parkolóbérlet nem adható ki.
(5) A parkolási bérletek pótlása és cseréje díjmentes.
Záró és átmeneti rendelkezések
12. §
(1) E rendelet 2005. október 1. napján lép hatályba. Egyidejűleg jelen rendelet hatályba
lépésével Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének a belváros
környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló
3/2003. (II.1) rendelete, továbbá az azt módosító 17/2003. (V.28.), 40/2003. (XII.19.),
42/2004. (VII.5.), 67/2004. (XII.17.), 28/2005. (VI.30.), 43/2005. (VI.30.) rendeletek
hatályukat vesztik.
(2) Az Illyés Gy. Gimnázium és Kollégium főhomlokzata elé tervezett parkolók
használatbavételi engedélyének kiadásáig a Bezerédj utcának Evangélikus templomtól a
Bajcsy-Zsilinszky utca közötti szakaszán várakozni csak engedéllyel lehetséges, melyet
táblával is jelezni kell. Várakozási engedélyt a polgármestertől az Illyés Gy. Gimnázium
és Kollégium és a Margaréta Óvoda dolgozói kaphatnak fejenként 1 db, a tulajdonukban
álló személygépkocsira.
Dombóvár, 2005. szeptember 26.
Szabó Loránd
polgármester

Frellerné dr. Kovács Anna
címzetes főjegyző
1. sz. melléklet

A fizető parkolási zónába tartozó utcák felsorolása
A.)

B.)

ZÖLD parkolási övezet (Hunyadi tér nyugati oldala) :
-

Petőfi utca eleje a Széchenyi utcáig

-

Hunyadi tér nyugati (páros) oldala az Ady Endre utcáig (kivéve az épülő SPAR áruház
előtti 32 db parkolót)

-

Zalka Máté utca (beleértve a garázssor melletti belső udvart)

-

Ady Endre utca 2-6 mögötti belső udvar

-

Ady Endre utca déli oldala a Szent Gellért utcáig.
RÓZSASZÍN parkolási övezet (Hunyadi tér keleti oldala) :

C.)

Hunyadi tér keleti (páratlan) oldala a Dombó Pál utcáig, beleértve a Csipkeházi belső
udvart is.
SÁRGA parkolási övezet (Dombó Pál utcától Délre) :

-

Dombó Pál utca déli oldala a Hunyadi tértől a Bezerédj utcáig (beleértve a belső
udvart is).

-

Bezerédj utca a Dombó Pál utca és a Jókai utca között

-

Művelődési Ház mögötti terület a Bezerédj utcáig

-

Evangélikus templom melletti terület.

D.)

PIROS parkolási övezet (Dombó Pál utcától Északra) :
-

Szent István tér

-

Népköztársaság u. 44-50. és 52-54. mögötti belső udvar

-

Népköztársaság u. 34-40. előtti terület

-

Rendőrség és Polgármesteri Hivatal melletti területek

-

Bezerédj utca a Népköztársaság u. és a Dombó Pál utca között (beleértve a belső
udvarokat is).

2. sz. melléklet
Fizetendő parkolódíjak és pótdíjak
Parkolódíjak:
Parkolójegy automatáknál (min. 15 percre)

130,- Ft/óra

Jogosultsági lapon megváltott lakossági éves övezeti bérlet

2.200,- Ft/év

6.§. (2) bekezdésében meghatározott gazdálkodók éves övezeti
bérlete

6.600,- Ft/év

Éves bérlet

62.000,- Ft/év

Havi bérlet

6.000,- Ft/hó

Kedvezményes zóna bérlet (1. függelék)

13.200,- Ft/év

Kedvezményes övezet bérlet (1. függelék)

6.600,- Ft/év

Áruszállítás és szervízszolgáltatás céljára zónabérlet
(időkorlátozással)

13.200,- Ft/év

Áruszállítás és szervízszolgáltatás céljára övezetbérlet
(időkorlátozással)

6.600,- Ft/év

Pótdíjak:
Ha a kötelezett a fizetési felszólítás napjától számított
3 napon belül fizeti:

1.500,- Ft

Ha a kötelezett a fizetési felszólítás napjától számított
8 napon belül fizeti:

3.000,- Ft

Ha a kötelezett a fizetési felszólítás napjától számított
8 napon túl fizeti be:

6.000,- Ft

3. sz. melléklet
A parkolójegy automaták használatáról és a parkolóbérlet vásárlásáról
1.) A parkoló zónában parkolni a parkolójegy automatából pénzérmével váltott parkolójegy
alapján vagy érvényes bérlettel lehet. (A KRESZ 2. számú függelék III. sz. fejezet d.)
pont értelmében legfeljebb 5 percig történő tartózkodás nem minősül parkolásnak.)
2.) A kiválasztott parkolóhely elfoglalása után eldöntendő, hogy a vezető milyen hosszú
időre kíván parkolni. A legrövidebb időtartam, amelyre parkolójegy vásárolható, 15 perc.
A megváltott parkolójegyet a gépkocsi szélvédője mögött, jól látható módon kell
elhelyezni.
A várakozási idő meghosszabbítása új parkolójegy megváltásával történhet.
3.) Parkolóbérlet és kedvezményes parkolóbérlet üzemeltetőnél vásárolható.
A parkolóbérletet és – a rendeletben meghatározott időtartamra – a díj befizetésének
igazolása alapján a gépkocsi rendszámának feltüntetésével, vagy a rendeletben
meghatározottaknak megfelelően bemutatóra szólóan adja ki az üzemeltető.
A kedvezményes és a mérsékelt díjazású bérletet az igényjogosultság, illetve a díjfizetés
igazolása alapján adja ki az üzemeltető.
1. számú függelék
I.

Kedvezményes zónabérlet vásárlására jogosultak:
1. Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal tulajdonában (használatában) álló hivatali
gépjárművei részére
2. Országgyűlési képviselő(k)
3. Polgármesteri hivatal hatósági, közterületi feladatokat ellátó dolgozói gépjárművei
+ 2 db rendszám nélküli bérlet
4. Dombóvári Önkormányzat képviselőtestületének és bizottságainak tagjai
5. Az alábbi önkormányzati intézmények intézményi gépjárművei rendszámra
szólóan
- Egyesített Szociális Intézmény
Arany J. tér 2
- „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Központ Szabadság u. 8.
- Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás hivatalos gépjárművei
Bezerédj. u. 14.
6. Ellenőrzést végző országos és megyei szervek

II.

Kedvezményes övezeti bérlet vásárlására jogosultak
1. Polgármesteri Hivatal - rendszám nélküli, portán felvehető (50 db bocsátható ki)
2. Önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő (külsős) tagjai
(Maguk megvásárolják, vagy portán felvehető)

III.

Kedvezményes övezeti vagy zóna bérletet vásárolhatnak (polgármesteri
jóváhagyással)
1. Művelődési Ház Kht. (Dombóvár, Hunyadi tér 25)
2. Delta Tv (Dombóvár, Hunyadi tér 25.)

3. Dombóvár Város és Lakásgazdálkodási Kht.
4. Öko-Dombó Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Kft.
5. Dombóvár és Környéke Víz és Csatornamű Kft.
(Dombóvár Berzsenyi u. 1.)
6. Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Kht. (Dombóvár, Kórház u.)
7. Kaposvári Városgazdálkodási Rt.
8. Kapos Innovációs Transzfer Központ Kht.
9. Dombóvári Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Kht
10. Posta
11. Munkaügyi Központ
12. Prométheus Rt Dombóvári Kirendeltsége Ügyeleti Szervízkocsi (hibaelhárítás
idejére)
13. Tehertaxi üzembentartói
2. sz. függelék
Az önkormányzattal feladat-ellátási szerződéssel egészségügyi alapellátást végzők
Háziorvosok:
1. sz. háziorvosi körzet:
Szimptoma Bt. (Dr. Fenyő Katalin)
Dombóvár, Szabadság utca 2.
2. sz. háziorvosi körzet:
RAMO Bt. (Dr. Radochay Imre)
Dombóvár, Hóvirág utca 2.
3. sz. háziorvosi körzet:
Feketéné Dr. Jóházy Erika vállalkozó
Dombóvár, Szabadság utca 2.
4. sz. háziorvosi körzet:
Dr. Pucsli és Tsa Bt.
Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 5.
5. sz. háziorvosi körzet:
Praxis Alfa és Omega Bt. (Dr. Haszonics Jószef)
Dombóvár, III. utca 35.
6. sz. háziorvosi körzet:
Dr. Nagy Miklós vállalkozó
Dombóvár, III. utca 35.
7. sz. háziorvosi körzet:
Sipos és Tsa Egészségügyi és Szolgáltató Bt. (Dr. Szántó Mónika)
Dombóvár, Népköztársaság 56.
8. sz. háziorvosi körzet:
Dr. Boros Katalin Háziorvosi Bt.
Dombóvár, Hóvirág utca 1.

Házi gyermekorvosok:
1. sz. gyermekorvosi körzet:
Dr. Sárdi Margit vállalkozó
Dombóvár, Hóvirág utca 1.
2. sz. gyermekorvosi körzet
Dr. Keller Tamás Bt.
Dombóvár, Népköztársaság útja 5.
3. sz. gyermekorvosi körzet:
Dr. Belt Éva vállalkozó
Dombóvár, III. utca 35.
4. sz. házi gyermekorvosi körzet:
Dr. Alacsony és Tsa Egészségügyi Szolgáltató Kht. (Dr. Alacsony Mária)
Dombóvár, Szabadság utca 2.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
54/2005. (IX.29.) rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló
25/2001.(VI.28.) rendelet módosításáról
1. §
A rendelet 20. §-a felsorolásában (az üzemeltető feladatai) az a), b) és k) pontok a
következők szerint módosulnak:
„a) meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb
vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét;
b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való
első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;
k) összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával
kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti
a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;”.
2. §
A rendelet kiegészül e rendelet mellékletét képező új, 4. sz. melléklettel, melynek címe:
„Az első temetést megelőző sírhely kiásás díja:”
3. §
Ez a rendelet 2005. október 1. napján lép hatályba.
Dombóvár, 2005. szeptember 26.
Szabó Loránd
polgármester

Frellerné dr. Kovács Anna
címzetes főjegyző

„4.sz. melléklet
Az első temetést megelőző sírhely kiásás díja:
1) egyes sírhely:

8.000 Ft + ÁFA

2) egyes sírhely (első temetés rátemetéssel):

9.000 Ft + ÁFA

3) kettes sírhely (első rátemetés):

8.000 Ft + ÁFA”

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
55/2005. (IX.29.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló
34/2003.(X.29.) rendelet módosításáról
1.§
A rendelet az alábbi 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. §
(1) Az általános iskola 1- 4. évfolyamán nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő,
szociálisan rászoruló gyermekek részére az önkormányzat az iskolai étkezés
igénybevételéhez támogatást nyújt.
(2) A támogatás szempontjából szociálisan rászorult:
a.) a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, a tartósan beteg vagy
fogyatékos gyermek,
b.) az a gyermekek akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.
(3) A támogatás mértéke:
a.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
148.§ (5) bekezdés a.) és c.) pontjában biztosított normatív támogatáson felül
további 50 % támogatás illeti meg a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
részesülő gyermeket és a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket,
b.) 50 % támogatásra jogosult az a gyermek, akinek a családjában az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át
és a gyermekvédelmi törvény alapján normatív támogatást nem vesznek
igénybe.
(4) A támogatás igénybevételéhez a kérelmet Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Irodájában lehet benyújtani.
(5) A jogosultság feltételeinek igazolása és elbírálása során a rendszeres gyermekvédelmi
támogatásra vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni.”

2.§
A rendelet 2.sz. mellékletének helyébe jelen rendelet melléklete lép.
3.§
(1) E rendelet 1.§-ában meghatározott támogatás 2005. szeptember 1. napjától 2005.
december 31. napjáig adható.
(2) E rendelet 2005. október 1. napján lép hatályba.
Dombóvár, 2005. szeptember 26.
Szabó Loránd
polgármester

Frellerné dr. Kovács Anna
címzetes főjegyző
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