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HATÁROZATOK 

Dombóvár  Város  Önkormányzata  Képviselőtestületének  2006.  október  26-ai  rendkívüli 
ülésén elfogadott határozatai:

222/2006. (X.26.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a  Városgazdálkodási 
Bizottság,  valamint  a  Humán  Bizottság 
hiányzó  tagjait  az  alábbiak  szerint 
választotta meg:

Városgazdálkodási Bizottság:
Rózsai Györgyné tag
Sebrek Csaba tag

Humán Bizottság:
dr. Klitzsch Günterné tag
Nagy Roland tag

223/2006. (X.26.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  Batép  Kft.-nek  a 
belváros  környezetkímélő  forgalmi 
rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek 
működtetéséről  szóló  52/2005.  (IX.29.) 
rendeletben  meghatározott  bérletárak 
módosítására érkezett  javaslatáról  későbbi 
ülésén  dönt  azzal,  hogy  a  különbözeti 
költség  alátámasztását  a  Batép  Kft.  a 
Városgazdálkodási Bizottsággal egyeztetve 
konkrét árajánlatok bemutatásával végezze 
el.  

224/2006. (X.26.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  pályázatot  nyújt  be  a 
Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz a 
helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági 
feladatainak  ellátásához  kiegészítő 
támogatásra,  ifjúsági  információs  és 
tanácsadó  irodához  kapcsolódó  ifjúsági 
információs  pontok  fejlesztéséhez,  illetve 
fejlesztésére  vonatkozó  helyi  ifjúsági 
cselekvési terv elkészítésére.

A  Képviselőtestület  a  pályázat 5  mFt-os 
összköltségéhez  szükséges  önerőt, 
1.670.000,-  Ft-ot  költségvetéséből 
biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

225/2006. (X.26.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  támogatja  a  HEFOP 
2.2.2 „Társadalmi befogadás elősegítése a 
szociális  és  munkaügyi  szolgáltatások 
együttműködései  modelljének 
kidolgozásával”  jogcímre  pályázat 
benyújtását  a  volt  Lekvárgyár  területén 
kialakított  szociális  ellátóközpont 
támogatása céljából.

A  Képviselőtestület  biztosítja  a  közvetett 
célcsoportból  50  fő  1  hónapon  keresztül 
történő  foglalkoztatásának  bérköltségét, 
melynek összege 4.000.000 Ft.

Határidő: 2006. október 31.
Felelős: Polgármester

226/2006. (X.26.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  pályázatot  nyújt  be  az 
URBACT program keretében a  „Városok 
támogatása” jogcímre. 
Az  önkormányzat  biztosítja sikeres 
pályázat  esetén  a  szakértő  utazásának, 
szállásának  és  ellátásának  költségét, 
valamint,  ha  szükség  van  rá  tolmácsot 
biztosít a részére.

Határidő: 2006. november 20.
Felelős: Polgármester
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227/2006. (X.26.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  pályázatot  nyújt  be  a 
Gazdasági  és  Közlekedési  Minisztérium 
kerékpárutak  fejlesztése  támogatására 

„Dombóvár-  Szőlőhegy  között  húzódó 
kerékpárút építése” címmel. 
A  pályázathoz  szükséges  28.634.498  Ft 
önerőt  az  önkormányzat  saját 
költségvetéséből biztosítja
Határidő: 2006. október 31.
Felelős: Polgármester

228/2006. (X.26.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság javaslata alapján támogatja az alábbi, iparosított technológiával épült lakóépület 
energiatakarékos felújítását:

Az épület helyrajzi száma: 1043/2
Pontos természetbeni címe: Dombóvár, Népköztársaság u. 46.
A tervezett felújítás teljes felújítási költsége: 9.077.200,- Ft
A tervezett felújítás támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: 9.077.200,- 
Ft
Az önkormányzati támogatás számszerű összege: 3.025.733,- Ft
Az  önkormányzati  támogatás  forrása:  saját  forrás  Dombóvár  Város 
Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséből. Saját forrás: 3.025.733,- Ft

Az önkormányzati támogatás folyósításának feltétele: az állami támogatás elnyerése. 
A lakások tulajdonosai által vállalt önerő összege: 3.025.734,- Ft
A kért állami támogatás összege: 3.025.733,- Ft
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az állami támogatás 
elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét a költségvetésében elkülöníti.
A  képviselőtestület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázatok  benyújtására,  és  a 
pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok megtételére.  

Határidő: 2006. október 31. a pályázatok benyújtására OLÉH-hoz.
Felelős: Polgármester 

2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság javaslata alapján támogatja az alábbi, iparosított technológiával épült lakóépület 
energiatakarékos felújítását:

Az épület helyrajzi száma: 1299/5
Pontos természetbeni címe: Dombóvár, Dombó Pál u. 9-11-13-15-17.
A tervezett felújítás teljes felújítási költsége: 66.534.653,- Ft
A  tervezett  felújítás  támogatás  szempontjából  elismerhető  bekerülési  költsége: 
66.534.653,- Ft
Az önkormányzati támogatás számszerű összege: 22.178.218,- Ft
Az  önkormányzati  támogatás  forrása:  saját  forrás  Dombóvár  Város 
Önkormányzatának  2007.  évi  költségvetéséből.  Saját  forrás:  2.978.218,-  Ft,  hitel: 
19.200.000,- Ft
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Az önkormányzati támogatás folyósításának feltétele: az állami támogatás elnyerése. 
A lakások tulajdonosai által vállalt önerő összege: 22.178.218,- Ft
A kért állami támogatás összege: 22.178.217,- Ft
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az állami támogatás 
elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét a költségvetésében elkülöníti.
A  képviselőtestület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázatok  benyújtására,  és  a 
pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok megtételére.  

Határidő: 2006. október 31. a pályázatok benyújtására OLÉH-hoz.
Felelős: Polgármester 

3. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság javaslata alapján támogatja az alábbi, iparosított technológiával épült lakóépület 
energiatakarékos felújítását:

Az épület helyrajzi száma: 1077/4
Pontos természetbeni címe: Dombóvár, Népköztársaság u. 14-16-18.
A tervezett felújítás teljes felújítási költsége: 29.200.000,- Ft
A  tervezett  felújítás  támogatás  szempontjából  elismerhető  bekerülési  költsége: 
29.200.000,- Ft
Az önkormányzati támogatás számszerű összege: 9.600.000,- Ft
Az  önkormányzati  támogatás  forrása:  saját  forrás  Dombóvár  Város 
Önkormányzatának  2007.  évi  költségvetéséből.  Saját  forrás:  1.200.000,-  Ft,  hitel: 
8.400.000,- Ft

Az önkormányzati támogatás folyósításának feltétele: az állami támogatás elnyerése. 
A lakások tulajdonosai által vállalt önerő összege: 10.000.000,- Ft
A kért állami támogatás összege: 9.600.000,- Ft
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az állami támogatás 
elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét a költségvetésében elkülöníti.
A  képviselőtestület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázatok  benyújtására,  és  a 
pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok megtételére.  

Határidő: 2006. október 31. a pályázatok benyújtására OLÉH-hoz.
Felelős: Polgármester 

4. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság javaslata alapján támogatja az alábbi, iparosított technológiával épült lakóépület 
energiatakarékos felújítását:

Az épület helyrajzi száma: 959/3
Pontos természetbeni címe: Dombóvár, Népköztársaság u. 31-33-35-37.
A tervezett felújítás teljes felújítási költsége: 81.180.000,- Ft
A  tervezett  felújítás  támogatás  szempontjából  elismerhető  bekerülési  költsége: 
81.180.000,- Ft
Az önkormányzati támogatás számszerű összege: 24.000.000,- Ft
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Az  önkormányzati  támogatás  forrása:  saját  forrás  Dombóvár  Város 
Önkormányzatának  2007.  évi  költségvetéséből.  Saját  forrás:  3.600.000,-  Ft,  hitel: 
20.400.000,- Ft

Az önkormányzati támogatás folyósításának feltétele: az állami támogatás elnyerése. 
A lakások tulajdonosai által vállalt önerő összege: 33.180.000,- Ft
A kért állami támogatás összege: 24.000.000,- Ft
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az állami támogatás 
elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét a költségvetésében elkülöníti.
A  képviselőtestület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázatok  benyújtására,  és  a 
pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok megtételére.  

Határidő: 2006. október 31. a pályázatok benyújtására OLÉH-hoz.
Felelős: Polgármester 

5. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság javaslata alapján támogatja az alábbi, iparosított technológiával épült lakóépület 
energiatakarékos felújítását:

Az épület helyrajzi száma: 517/1
Pontos természetbeni címe: Dombóvár, Ady Endre u. 1-3-5-7.
A tervezett felújítás teljes felújítási költsége: 42.811.090,- Ft
A  tervezett  felújítás  támogatás  szempontjából  elismerhető  bekerülési  költsége: 
42.811.090,- Ft
Az önkormányzati támogatás számszerű összege: 14.270.355,- Ft
Az  önkormányzati  támogatás  forrása:  saját  forrás  Dombóvár  Város 
Önkormányzatának  2007.  évi  költségvetéséből.  Saját  forrás:  2.270.355,-  Ft,  hitel: 
12.000.000,- Ft

Az önkormányzati támogatás folyósításának feltétele: az állami támogatás elnyerése. 
A lakások tulajdonosai által vállalt önerő összege: 14.270.380,- Ft
A kért állami támogatás összege: 14.270.355,- Ft
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az állami támogatás 
elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét a költségvetésében elkülöníti.
A  képviselőtestület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázatok  benyújtására,  és  a 
pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok megtételére.  

Határidő: 2006. október 31. a pályázatok benyújtására OLÉH-hoz.
Felelős: Polgármester 

229/2006. (X.26.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja a Dombóvári 
Roma  Közhasznú  Alapítvány  Tolna 
Megyei Munkaügyi Központhoz benyújtott 
pályázatát,  melyhez  130.000  Ft  önerőt 
biztosít.

Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges 
megállapodások megkötésére.

Határidő: 2006. október 31.
Felelős: Polgármester
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230/2006. (X.26.) Kt.   sz. határozat  

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  Dombóvár-Gunarasi 
Rehabilitációs  Központ  kialakítása  miatti 
struktúramódosítást  az  alábbiak  szerint 
engedélyezi.
A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi 
Kht.  fekvőbeteg-ellátási  kapacitása  2006. 
december 1-től a következő: 
Belgyógyászati mátrix osztály 93 ágy
Sebészeti mátrix osztály 91 ágy
Intenzív osztály 6 ágy
Rehabilitáció  (mozgásszervi  és 
kardiológiai rehabilitáció) 198 ágy
Ápolási osztály 19 ágy
Összesen: 407 ágy

231/2006. (X.26.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  kórház  urológia 
felújítására  14.734.105,-Ft+áfa  költséget 
elfogadja.

A Képviselőtestület egyúttal visszavonja a 
200/2006. (VIII. 28.) számú határozatát.

Határidő: 2007. január 25.
Felelős: Polgármester

232/2006. (X.26.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  közkifolyók 
megszüntetése  ,tárgyú  napirendet  2007. 
februári  testületi  ülésére  elnapolja,  azzal 
hogy  eddig  az  időpontig  a  Dombóvár  és 
Környéke  Víz-  és  Csatornamű  Kft. 
készítsen  teljes  körű  felmérést  a 
megszüntethető  közkutakról  a  lakosság 
igényeinek figyelembevételével.

Határidő:  2007.  februári  képviselő-
testületi ülés
Felelős: Polgármester

233/2006. (X.26.) Kt. sz. határozat

1.  Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  Dombóvári  Cigány 
Kisebbségi  Önkormányzattal  kötendő 
együttműködési megállapodást a melléklet 
szerint elfogadja.

2.  Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  Dombóvári  Német 
Kisebbségi  Önkormányzattal  kötendő 
együttműködési megállapodást a melléklet 
szerint elfogadja.

Felkéri  a polgármestert  a megállapodások 
aláírására. 

Határidő: 2006. október 30.
Felelős: Polgármester

234/2006. (X.26.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  Dózsa  György  utca 
Ivanich  Antal  és  a  Katona  József  utcák 
közti  szakasza  északi  oldalára  vonatkozó 
fatelepítési  igényt  elfogadja,  melynek 
keretében gömbjuhar csemeték vásárlására 
170.000,- Ft +ÁFA összeget biztosít.

Felkéri  a Polgármestert,  hogy a Csokonai 
Vitéz  Mihály  utcai  lakókkal  tartson 
egyeztetést  az  egységesebb 
véleménykialakítás  érdekében,  az 
egyeztetést  követően  a  Képviselőtestület 
dönt a program végrehajtásáról.

Határidő: 
2006.  november  30.  -  a  Dózsa  György 
utcai fatelepítés kivitelezésére
2006.  november  30.  -  a  Csokonai  Vitéz 
Mihály utcai lakókkal történő egyeztetésre
Felelős: Polgármester 

235/2006. (X.26.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  elfogadja  a  Molnár 
György  és  Allende  utcára  vonatkozó 
fásítási programot és tervet. 
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Felhatalmazza a Polgármestert,  hogy ezen 
elvek  mentén  –  a  sürgősségi  sorrend 
figyelembevételével – kössön szerződést a 
fásítási  program  ütemezett  tervezésére, 
melynek  fedezetéül  800.000,-  Ft 
keretösszeget biztosít.

Határidő: 2006.  december  31.  –  a 
szerződéskötésre
Felelős: Polgármester

236/2006. (X.26.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete elvi jóváhagyását adja a 
Gárdonyi  tér  megújítását  célzó  tervezési 
folyamatnak  az  alábbiak  szerinti 
tartalommal  történő  elindítására  azzal, 
hogy a beérkezett ajánlatokról való döntés 
jogát fenntartja magának.

− Az elhanyagolt játszótér felszámolható, 
mivel  a  lekvárgyári  területen  vagy  a 
tanösvénynél  létesíthető  egy  új 
játszótér,  amely  használóit 
kiszolgálhatja,  ráadásul  a 
lakókörnyezet  legcsekélyebb  zavarása 
nélkül.  (a  játszóterekre  vonatkozó 
koncepcióval  novemberi  ülésén 
találkozik a képviselőtestület)

− Az  újragondolás  részét  képezi  a 
turulmadarat  magában  foglaló 
emlékmű  elhelyezése,  a  Trianon 
emlékmű helyzete.

− A  megújult  tér  kialakításánál 
figyelembe  veendő  a  Gárdonyi  térre 
1999-ben  készült  ötágú  körforgalmú 
csomópont,  amely  a  korábban 
jóváhagyott  közlekedésfejlesztési 
koncepció  szerves  részeként  újabb 
hálózati kapcsolatot létesít Újdombóvár 
felé,  megelőzendő  az  egyetlen 
városrészek  közti  forgalmat  bonyolító 
Népköztársaság  úti  forgalmi  helyzet 
ellehetetlenülését. (A melléklet szerinti 
körforgalomra  vonatkozó  beruházás 
aktualitásakor  arról  nyilvánvalóan 
külön  döntést  hoz  a  képviselőtestület. 
Egyébként  a  lekvárgyári  szociális-
foglalkoztató-ifjúsági  központ 

megvalósulásával  a  terület 
felértékelődött,  nehézkes 
megközelítésén  is  javítana  a 
közlekedésfejlesztési beruházás.)

− A  jelenleg  üresen  levő  részeket 
funkcióval,  esetleg  műalkotásokkal 
célszerű megtölteni.

Határidő:  2006.  december  20.  –  az 
ajánlatokról való döntésre 
Felelős: Polgármester 

237/2006. (X.26.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  dombóvári  0302/9 
hrsz.-ú, szántó művelésű ágú, 38 ha 0794 
m2 területű,  mezőgazdasági  termőföld 
ingatlan  3973/120592  tulajdoni  arányára 
szóló,  Ács  Istvánné  eladó  és  Molnár 
Istvánné vevő közötti adásvételi ügyletben 
elővásárlási jogával él. 

238/2006. (X.26.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a dombóvári 5272 hrsz-
ú,  „hétvégi  ház  és  udvar  (ikernyaraló)” 
megnevezésű,  beépített  ingatlan 
tulajdonosai,  Tolnai-Nagy  Gabriella  és 
Nagy  György  nyilatkozatát  –  miszerint 
Tolnai-Nagy  Gabriella  az  őt  megillető 
tulajdoni  hányadot  hitelfedezetként 
szeretné  felhasználni  és  az  ingatlant  egy 
évig nem idegenítik el – tudomásul veszi. 
A képviselőtestület kijelenti, hogy egy évig 
nem  él  elővásárlási  jogával  a  fenti 
tulajdoni  hányad  tekintetében  abban  az 
esetben,  ha  a  tulajdonosok  a 
kötelezettségvállalást  –  arra  vonatkozóan, 
hogy  az  ingatlant  nem  idegenítik  el  – 
közjegyzői okiratba foglalják.

239/2006. (X.26.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  lemond  a  „Szabadság 
utcai  gyalogút  felújítására”  nyert 
támogatás  135.200  Ft  részéről,  mely  a 
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beruházás  bekerülési  költségének 
csökkenéséből adódik.

240/2006. (X.26.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
képviselő-testülete  a  2007.  évi  belső 
ellenőrzési  tervet  jóváhagyja  a  melléklet 
szerint. 

241/2006. (X.26.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  hozzájárul  Szabó 
Loránd polgármester  a Völgység-Hegyhát 
Takarékszövetkezet  igazgatósági 
tagságához,  valamint  a  Kapos Innovációs 
Transzfer  Központ  Kht.-nál  betöltött 
felügyelő-bizottsági tagságához. 

242/2006. (X.26.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  183/2006.  (VIII.28.) 
számú  határozatát  és  egyben  a  „Helyi 
önkormányzati  televíziós 
műsorszolgáltatás  teljesítése  2007-2010 
évben”  tárgyú  ajánlattételi  felhívást 
visszavonja  azzal,  hogy  későbbi 
időpontban  dönt  új  közbeszerzési  eljárás 
megindításáról. 
Amennyiben  az  új  eljárás  befejezésére 
2006. december 31-ét követően kerül sor, a 
Képviselőtestület  felhatalmazza  a 
polgármestert  átmeneti  műsorszolgáltatási 
szerződés  megkötésére  a  jelenlegi  helyi 
televíziós műsorszolgáltató Sinyi és Társai 
Digitál Stúdió Szolgáltató Kft.-vel.

243/2006. (X.26.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  Deák  Ferenc  u.  5. 
szám alatti,  202 hrsz.-ú ingatlan esetleges 
megvásárlásáról  szóló  tájékoztatót 
tudomásul veszi.

A Képviselőtestület a következő 
határozatát zárt ülésen hozta:

244/2006. (X.26.) Kt. sz. határozat

1.  Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  Dombóvár  Város 
Önkormányzata  mint  ajánlatkérő  által 
2006.  augusztus  9-én  megindított,  „1  db 
speciális szelektív hulladékgyűjtő, -szállító 
jármű  szállítása  komplett  hatósági 
vizsgával, környezetvédelmi felülvizsgálati 
igazolólappal  és  munkavédelmi  vizsgálati 
tanúsítvánnyal” tárgyban, a Kbt. Harmadik 
rész  VI.  Fejezet  23.  Cím  szerinti  nyílt 
közbeszerzési  eljárás  nyertes 
ajánlattevőjének  a  150/2006.  (VI.26.)  Kt. 
sz.  határozat  2.  pontjában  rögzített 
személyi  összetételű  bírálóbizottság 
javaslatával egybehangzóan az

M-U-T Hungária Kft.-t
(2851 Környe, Iparcentrum u. 3.)

hirdeti kit.

2.  Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete kijelenti, hogy második 
legkedvezőbb érvényes ajánlat nincsen.

Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  bruttó 
Harminchétmillió-nyolcvanezer  forint 
értékű  szállítási  és  üzembehelyezési 
szerződés  megkötésére  az  M-U-T 
Hungária Kft.-vel. 

Határidő: 
- az  eljárás  eredményének 
kihirdetésére: 2006. október 27.
- a  szerződés  aláírására:  2006. 
november 6.
Felelős: Polgármester

A  Képviselőtestület  a  245/2006.  (X.26.) 
számú  határozatát  egyedi  ügyben 
eljárva zárt ülésen hozta meg.
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_______________________________________________________________

RENDELETEK

A Képviselőtestület 2006. október 26-ai rendkívüli ülésén elfogadott rendeletei:

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
37/2006. (X.31.) rendelete

a belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek 
működtetéséről szóló 52/2005. (IX.29.) rendelet módosításáról

1.§.

A rendelet 2. számú mellékletének „Pótdíjak” c. része kiegészül az alábbiakkal:

„Pótdíjak:
A parkolási idő lejártától számított 15 percen 

belül a pótdíj mértéke        500.-Ft”

2.§.

E rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

Dombóvár, 2006. október 26. 

Szabó Loránd Dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna
polgármester jegyző

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
38/2006. (X.31.) rendelete

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény rendelkezéseinek Dombóvár város 
területén történő végrehajtásáról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb díjairól 

szóló 62/2005. (XII. 2.) rendelet módosításáról

1.§.

A rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5)  Ha az  alkalmazott  ármechanizmus  szerinti  árak  az  előző  árhoz  képest  -  a  hatósági  
árváltozások következtében 5%-ot meg nem haladó mértékben változnak,  és nem haladják  
meg az árhatóság által meghatározott legmagasabb árakat, a Távhőszolgáltató a következő  
hónap elsejétől alkalmazhatja azokat, a képviselőtestületnek – tájékoztatás céljából – történő  
megküldése, valamint a Felhasználók felé történő közzététel után.”

2.§
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(1) A rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

(3)  E  rendelet  2006.  november  1-jén  lép  hatályba  azzal,  hogy  az  e  rendelet  1.  számú 
mellékletében meghatározott alapdíjra vonatkozó rendelkezést csak 2007. január 1-jétől lehet 
alkalmazni.

Dombóvár, 2006. október 26. 

Szabó Loránd Dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna
polgármester    jegyző

1. számú melléklet

1. SZ. MELLÉKLET  

A távhőszolgáltatás legmagasabb díjtételei

Díjtételek: 

Megnevezés  Mértékegység                 Éves    

Alapdíj                                                                        

lakossági     Ft/lm3/év  296,-

egyéb          Ft/lm3/év    296,-

vagy  Ft/MW/év 5 201 100   

Hődíj

lakossági  kedvezményezett

mérés szerint                 Ft/GJ       1756,-
a várható energiafelhasználással meghatározott legmagasabb összeg:

  - fűtés (0,24 GJ/lm3)              Ft/Im3/év           422,- 

  - vízmelegítés (0,305 GJ/m3)    Ft/vm3      536,-

egyéb felhasználó: A 200/K/1997. számú szerződés és a rendelet 2. számú melléklete szerinti 
feltételekkel kerül meghatározásra!
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Csatlakozási díj:

    -lakossági felhasználó 360,- Ft /lm3  

    -egyéb felhasználó 5 900,- Ft/kW   

A díjakat mindig ÁFA nélkül kell meghatározni. 
A díjakról kiállított számlák a mindenkori ÁFA-t tartalmazzák.

2. számú melléklet
2. SZ. MELLÉKLET

Árképzés számítási módszere, és az alkalmazott árak:

(AMELY KÉSZÜLT A DOMBHŐ KFT.,  MINT MEGRENDELŐ ÉS A PROMETHEUS 
RT.,  MINT  ÜZEMELTETŐ  KÖZÖTT  A  DOMBÓVÁRI  TÁVHŐ-RENDSZER 
ÜZEMELTETÉSE  TÁRGYÁBAN  LÉTREJÖTT  (200/k/1997.09.01.)  SZERZŐDÉS 
ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN)

Az ármegállapításhoz kapcsolódó alapfogalmak:

1. Hődíj:   

P1 = éves összes hődíj.             
P1 = P11+P12+P13

P11 = a fűtés energiaszükséglete (lakossági)
P12 = a fűtés energiaszükséglete (közületi)
P13 = HMV energiaszükséglete (lakossági)
(HMV – használati melegvíz)

Fajlagos értékek:
E = hőmennyiség egységára (Ft/GJ)   
Q1 = 0,24 GJ/lm3 fajlagos éves fűtési hőmennyiség 
Q2 = 0,305 GJ/m3 használati melegvíz előállításához szükséges hőmennyiség
Q3 = közületeknél mért hőmennyiség (GJ)

P11 =  E x Q1 x (összes fűtött légm3) (GJ) (lakosság) 
P12 =  E x Q3  (GJ) (közületek) 
P13 =  E x Q2 x [(tényleges HMV felhasználás (m3)] (GJ)

2. Alapdíj:      

P2 = P21+ P22+ P3

P21 = Az üzemeltetés éves díja (bérköltség, az átvett rendszer karbantartása, elektromos 
energia, egyéb költségek)
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P22 =  A  beruházás  éves  törlesztő  részlete  (1997-től  5  éven  keresztül),  lejárt  2002 
novemberében.
P3 = A teljes garancia díja.

Az üzemeltető a hőtermelésért (fűtés, vízmelegítés) havonta részteljesítést számláz és évente 
legalább egyszer elszámol a felhasznált hővel. 
Az üzemeltetésért, a teljes garancia és a beruházás törlesztés ellenértékeként alapdíjat számláz 
havonta. 
A  hőszolgáltatási  díjat  közvetlenül  a  felhasználónak  számlázza  az  Üzemeltető,  lm3-re 
vonatkozó alapdíj (beleértve a teljes garancia díja), hődíj, valamint a ténylegesen fogyasztott 
HMV mennyisége (GJ illetve vízm3) alapján
 
Árváltozások:

A díjak meghatározása az érvényes hatósági (pl. földgáz tüzelőanyag) árak alapján történik, 
ezért  azok  energiahordozó  árváltozásból  adódó  aktualizálását  a  következők  szerint  kell 
elvégezni.

1. Hődíj meghatározása
képlete

E’ = E x ((0,8 x C1’/C1)+(0,2 x A’/A))

Ahol az egyes betűk a következőket jelentik:
E = előző időszak érvényes (bázis) hődíj (Ft/GJ)
E’ = az adott időpontban aktualizált hődíj (Ft/GJ)
A = előző időszak érvényes földgáz lekötés egységár (Ft/GJ)
A’ = az adott időpontban földgáz lekötés egységár (Ft/GJ)
C1 = előző időszak érvényes földgáz hőenergia egységár (Ft/GJ)
C1’ = az adott időpontban a földgáz hőenergia egységára (Ft/GJ)
0,8 = gázenergia felhasználással arányos szorzó (Ft/Ft)
0,2 = gázlekötés arányos költség (Ft/Ft)

2. Alapdíj meghatározása

P2’ = (P21’+P22+P3’) x Vu / Vr

P21’ = P21 x ( 0,36 x Re’/Re + 0,59 x (1+ If /100) + 0,05 x ( 1+ It/100))
P3’ = P3  x (0,4 x (1+ If/100)+0,6 x (1+ It/100))

P2’ = az adott időpontban aktualizált alapdíj
P21 = Az üzemeltetés éves díja az előző időszakban.
P22 =  A  beruházás  éves  törlesztő  részlete  (1997-től  5  éven  keresztül),  lejárt  2002 
novemberében.
P3 = A teljes garancia díja az előző időszakban.
P21’ = aktualizált üzemeltetési díj
P3’ = aktualizált teljes garancia díja
If = az éves KSH szerinti fogyasztói árindex (09.hó-tól 09.hó-ig)
It = az éves KSH szerinti ipari termelői árindex (09.hó-tól 09.hó-ig)
Re = az előző időszak érvényes (bázis) elektromos áram díja 
Re’ = aktualizált elektromos áram díja
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Vr = a díjszámítás időpontjában aktuális fűtött lm3
Vu =  az  előző  díjszámítás  időpontjában  meglévő  fűtött  lm3  (a  fogyasztók  lm3-nek 
növekedése esetén arányosan csökken az alapdíj!)

Az Üzemeltető a hatósági árváltozásokból (földgáz) adódó évközi hődíj változásokat (E’), és 
a  kazánházi  elektromos  fogyasztás  díjának  változását  (R’e)  a  Magyar  Közlönyben  történt 
megjelenéstől érvényesíti.
A havonta fizetett  előleg  vonatkozásában ez egy hónapos késleltetéssel  jelentkezik,  annak 
érdekében, hogy a Megrendelő tulajdonosa, Dombóvár Város Önkormányzata – mint helyi 
árhatóság  –  jóváhagyja  az  árváltozást,  ha  az  meghaladja  az  1.  számú  mellékletben 
meghatározott legmagasabb árakat

Megrendelő és Üzemeltető minden év novemberében nyújtja be és január  1-el aktualizálja az 
alapdíjat (P21, P22, P3), a fenti képletek alapján. Az így meghatározott értéknek 12-vel (két 
tizedesig) oszthatónak kell lenni.

A  fenti  szolgáltatási  díjak  vonatkozásában  számlázásnál a  mindenkor  érvényes  ÁFA-val 
növelt összeget kell figyelembe venni.

Maximált ár elfogadása:

Az önkormányzat  képviselő-testülete  új maximált  árat határoz  meg  a  hődíj  és  az  alapdíj 
elfogadása során, ha az meghaladja az előző ártárgyaláson elfogadott maximált árat. 
Az elfogadott új ár legalább 5%-os (esetleg 10%-os) értékkel magasabb kell, hogy legyen, 
mint  a beterjesztett  alkalmazásra tervezett ár. 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
39/2006. (X.31.) rendelete

a helyi önkormányzat képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló 
26/1994.(XII.30.) rendelet módosításáról

1. §

(1) A rendelet 1. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„(1) A képviselőtestület az önkormányzati képviselők részére 73.600 Ft/hó tiszteletdíjat  
állapít meg (alapdíj).”

(2) A rendelet 1. § (2) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Ha a képviselő bizottságnak tagja, tiszteletdíja 106.700,-Ft/hó.”

(3) A rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A bizottság elnökének és a tanácsnoknak a tiszteletdíja 139.800,-Ft/hó.”

(4) A rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) A bizottság nem képviselő tagja 33.100,-Ft havi tiszteletdíjban részesül.”

2. §



Dombóvári Közlöny                                          -   14   -                                        II. évfolyam 13. szám  

(1) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Képviselőtestület a 3 §. (2) és (3) bekezdését 
hatályon kívül helyezi.

(2) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2006. október 16. napjától kell 
alkalmazni. 

Dombóvár, 2006. október 26. 

       Szabó Loránd dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna 
       polgármester jegyző

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2006. (X.31.) rendelete

a szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének szabályairól szóló 
21/2006. (V. 1.) rendelet módosításáról

1. §

(1) A rendelet 4. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselőtestület az alább felsorolt hatáskörök gyakorlását a polgármesterre  
ruházza át:
— időskorúak járadéka,
— rendszeres szociális segély, 
— lakásfenntartási támogatás,
— ápolási díj,
— kamatmentes kölcsön,
— temetési segély,
— aktívkorú nem foglalkoztatottak szervezett foglalkoztatása,
— köztemetés,
— adósságkezelési szolgáltatás.

(2) A rendelet 4. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

(2)  A  Képviselőtestület  a  családi  szükségletek  kielégítését  szolgáló  gazdálkodást  
segítő támogatás tekintetében a hatáskörét a Humán Bizottságra ruházza 

2. §

A rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(3)  A (2)  bekezdésben  foglalt  feltételek  fennállása  esetén  is  csak  az  részesíthető  
közgyógyellátásban, akinek a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri az  
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át. 

3. §



Dombóvári Közlöny                                          -   15   -                                        II. évfolyam 13. szám  

(1) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 17. § (4) bekezdése hatályát veszti. 

(2) Ahol a rendelet „Népjóléti Bizottság”-ról rendelkezik, annak helyébe „Humán Bizottság” 
szöveg lép.

(3) Ez a rendelet 2006. november 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell. 

Dombóvár, 2006. október 26.

       Szabó Loránd dr.Radochayné dr.Molnár Zsuzsanna 
polgármester jegyző
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SZERZŐDÉSEK

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

 Típusa Tárgya Szerződő fél Értéke Időtartama

1. vállalkozási
Dombóvár szilárd 
burkolatú útjainak 

felújítása

Swietelsky 
Építő Kft.

25 758 340 
Ft

2006.07.31-
20006.09.30

2. vállalkozási

Belvárosi 
szennyvízcsatorna 
hálózat kiépítés II. 

ütem

Dombóvár és 
Környéke Víz-
és Csatmű Kft

19 875 000 
Ft

2006.09.30-
2006.10.31.

3. kölcsön
kölcsön-Árpád u. 4. sz. 

lépcsőház alap 
megerősítéséhez

Dombó Pál 
Lakásépítő és 

Fenntartó 
Szövetkezet

15 000 000 
Ft

visszafiz. határidő: 
a kártérítés 

ügyében indított 
per jogerős 

lezárultát követő 
30 nap

4. vállalkozási

orvostechnikai 
eszközök szállítása, 
üzembe helyezése - 

Szent Lukács Eü. Kht 
"B" hotelszárny 

felújítása"

Artmed Kft. 137 495 798 
Ft

teljesítési hat. idő: 
2006. nov. 23.
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