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HATÁROZATOK

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2006. május 11-i rendkívüli, 2006. 
május 18-i rendkívüli és 2006. május 29-i ülésén elfogadott határozatai:

96/2006. (V.11) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  elfogadja  a  vágóhíd 
helyén  és  az  attól  északra  található 
területen  tervezett  beruházáshoz 
kapcsolódó  közlekedési  tervjavaslatot. 
Dönt  arról,  hogy  a  beruházás 
megvalósulása esetén a Kesztyű utca a 61-
es  úti  csomópontból  kizárásra  kerülhet, 
zsákutca lesz.

Határidő: 2006. december 31.
Felelős: Polgármester 

97/2006. (V.11) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  intézmények 
gazdálkodására  vonatkozóan  az  eddigi 
gazdálkodási  jogköröket  továbbra  is 
fenntartja,  az  intézmények  gazdasági 
besorolását nem változtatja.

98/2006. (V.11) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  József  Attila 
Általános Művelődési Központ alapító 
okirata  7.)  pontjának  második  francia 
bekezdését  az  alábbiak  szerint 
módosítja:

„7.) - 
- József  Attila  Általános  Művelődési 

Központ Százszorszép Óvodája
6 gyermekcsoportban 170 gyermek”

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Szivárvány 
Óvoda alapító okiratának 3.) pontját az 
alábbiak szerint módosítja:

„Felvehető  maximális  gyermeklétszám: 
440 fő”

3. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
módosított alapító okiratokat aláírja, és 
az illetékes hatóságoknak megküldje.

Határidő: 2006. május 31.
Felelős: Polgármester

99/2006. (V.11) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  az  Önkormányzathoz  befolyt 
iparűzési adó 5%-ából felújítási és karbantartási alapot képez. Az alapból az intézmények a 
beérkezett  pályázataikban  szereplő  feladatok  indokoltságát  figyelembe  véve  az  1.  sz. 
melléklet szerinti támogatásban részesülnek.

Az elnyert pályázati  összegeket az intézmények a 2006 évi önkormányzati  támogatásukkal 
összevontan kapják meg. A felhasználást saját hatáskörben végezhetik. Műszaki segítséget a 
kivitelezés zavartalan lebonyolításához a Városüzemeltetési Iroda nyújt, a műszaki ellenőrzést 
Sebrek Csaba végzi az Önkormányzattal érvényben lévő átalány szerződése alapján. 

Határidő: A pályázati összegek átutalására: 2006. június 30.
           A munkák elvégzésére: 2006. október 15.

Felelős: A pályázati összegek átutalására: Kovács Gyula irodavezető
A munkák elvégzésére: intézményvezetők
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ÖSSZESÍTŐ
az intézmények felújítási alapból biztosított pályázati támogatásairól

Pályázó Elvégzendő munkák Odaítélt 
támogatás

Egyesített Szociális 
Intézmény Platán Gondozási Központ belső festési munkák 200 000

516. sz. Ipari 
Szakmunkásképző Iskola és 

Kollégium

Fűtési rendszer átalakítása, négy fűtési kör 
kialakítása

4 300 000

Szivárvány Óvoda
Csoportszobákban és öltözőkben elhasználódott 
padlóburkolat cseréje 1 900 000

József Attila ÁMK. Tornatermet elválasztó függöny cseréje 0

József Attila ÁMK.
Légkondicionáló berendezés az új informatika 
terembe 0

József Attila ÁMK. Fedett udvari tartózkodó építése az óvodaudvarban 0
Belvárosi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Ütős tanszak részére hangszerek beszerzése 0
Belvárosi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Főbejárat felújítása és akadálymentesítése 0
Belvárosi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Hunyadi tér 23. sz. étterem tetőszigetelése 2 400 000
Illyés Gyula Gimnázium 
Szakközépiskola és 
Kollégium Festés- mázolási munkák 750 000
Apáczai Csere János 
Szakközépiskola és 
Kollégium

Iskolaudvar felöli homlokzaton vakolat javítás, 
mázolás 750 000

Városi Könyvtár Könyvtár padlóburkolatának cseréje és festése 2 700 000

ÖSSZESEN :  13 000 000

100/2006. (V.11) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  kulturális  célra  szolgáló 
előirányzatot a következőképpen osztja fel:

Program neve Szervező Javasolt 
támogatás (Ft)

1848/49-es  forradalom  és  szabadságharc 
évfordulója (március 15.)

Művelődési Ház, 
Önkormányzat

70. 000

Rendezvénysorozat  a  várossá  avatás  évfordulója 
alkalmából (március 27-április 2.)

Önkormányzat 600. 000
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Kertvárosi Virágnapok (április 21-22.) Önkormányzat 150. 000
Országos  Diákszínjátszó  Találkozó  (április  28.  – 
május 1.) Művelődési Ház 800. 000

EU-csatlakozás évfordulója - Május 1. programjai Önkormányzat 630. 000
Szerenádbuli (május 4.) Önkormányzat, 

GYIÖK
300. 000

Városi Gyermeknap (május 28.) Művelődési Ház 100. 000
Városi pedagógusnap (június 1.) Önkormányzat 50. 000
XI. Pál Napi Vigasságok (Június 23-25.) Művelődési Ház 500. 000.
Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól (június) Önkormányzat 50. 000
IV. Dombóvári Aszfaltláz (július-augusztus) Önkormányzat 100. 000
II.  Dombóvári  Strandröplabda-Bajnokság  (július-
augusztus))

Önkormányzat 100. 000

Augusztus 20. programjai Önkormányzat 100. 000
Tanévnyitó ünnepség (szeptember) Önkormányzat 180. 000
Civil Fesztivál (szeptember 10.) Civil Tanács 100. 000
Európai  Autómentes  Nap  rendezvényei 
(szeptember 22.)

Önkormányzat 70. 000

Zene Világnapja (október 1.) Önkormányzat 150. 000
Újdombóvári Őszi Fesztivál (október) József Attila ÁMK 200. 000
Nemzeti  Emléknap  az  1956-os  forradalom  és 
szabadságharc 50. évfordulóján (október 23.)

Önkormányzat 200. 000

Az  1956-os  forradalom  és  szabadságharc 
áldozatainak emléknapja (november 4.)

Önkormányzat 50. 000

Imre-napi Borünnep Önkormányzat 100. 000
Idősek Karácsonya (december 20.) Önkormányzat 50. 000
Mindenki Karácsonya (december 22.) Önkormányzat 50. 000
Szilveszter Önkormányzat 300. 000

Összesen 5. 000. 000

101/2006. (V.11) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  melléklet  szerint 
elfogadja a helyi Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórum  által  átdolgozott  városi 
drogstratégiát1.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2006. május 31.

1 A 101/2006. (V.11.) számú határozat melléklete a 
16. oldalon található

102/2006. (V.11) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete megbízza a 
Közlekedéstudományi  Egyesületet  a  611-
es  úttól  Dombóvár-Szőlőhegyre  vezető 
kerékpárút kivitelezésre  alkalmas 
engedélyezési  terveinek,  a  vízfolyások 
keresztezésében  építendő  műtárgyak 
esetében  kiviteli  terveinek  elkészítésére, 
2,5 mFt + ÁFA áron.

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés 
aláírására.

Határidő: 2006. szeptember 30. – a 
tervek leszállítására
Felelős: Polgármester 
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103/2006. (V.11) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  nyilvános  árverést 
hirdet  a  dombóvári  4641/2  hrsz-ú,  2  ha 
5983 m2 nagyságú „szántó” művelési  ágú 
ingatlan értékesítésére, 50.000 eFt + ÁFA 
induló licitáron. Az árverési felhívásnak az 
alábbi feltételeket kell tartalmaznia:

– A vételárat  a  vevő  egy  összegben,  a 
szerződés  aláírását  követő  napon 
tartozik megfizetni.

– Az  ingatlanra  a  birtokba  adás 
időpontjától  számított  három  éves 
beépítési  kötelezettséget  ír  elő, 
melynek biztosítékául  elidegenítési  és 
terhelési tilalom kerül bejegyzésre.

– Amennyiben  a  vevő  beépítési 
kötelezettségének határidőre  nem tesz 
eleget,  és  az  építkezést  nem  kezdte 
meg,  az  eladó  jogosult  elállni  a 
szerződéstől,  az  eredeti  állapot 
visszaállítandó.

– Amennyiben  a  vevő  beépítési 
kötelezettségének határidőre  nem tesz 
eleget,  de  az  építkezés  folyamatban 
van,  a  határidő  leteltétől  számítva 
kötbért  köteles  fizetni  a  jogerős 
használatbavételi  engedély 
megszerzésének  napjáig,  melynek 
mértékét  a  Gazdasági  és 
Városfejlesztési  Bizottság  állapítja 
meg.

– A  mezőgazdasági  művelésből  való 
kivonás költségei a vevőt terhelik.

Felhatalmazza a polgármestert  az árverési 
hirdetmény  DOMBÓ-TÁJ  Kistérségi 
Közéleti  Újságban  történő 
megjelentetésére.

Határidő: 2006. május 31. – az árverés 
megtartására
Felelős: polgármester 

104/2006. (V.11) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  az  önkormányzati 
tulajdonú külterületi földterület tulajdonosi 

jog  képviseletével  Gelencsér  László 
Dombóvár,  Vörössugár  u.  46.  szám alatti 
lakost bízza meg. 

Határidő: 2006.  május  15.  – 
meghatalmazás kiadására
Felelős:     Polgármester

A Képviselőtestület a következő 
határozatát zárt ülésen hozta:

105/2006. (V.11) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  „Tiszta  ivóvizet 
mindenki  poharába”  –  Dombóvári 
ivóvízminőség-javító  program  projekt 
2003-2006  kivitelezési  munkáira 
vonatkozó  KÉ-23908/2005  számú 
részvételi  felhívással  indult,  Kbt.  VI. 
fejezete szerinti meghívásos közbeszerzési 
eljárás nyertesének – a 2006. március 7-én 
küldött  ajánlattételi  felhívás  14.  pontja 
alapján, a Kbt. 57. § (2) bekezdés b) pontja 
szerinti,  az  összességében  legelőnyösebb 
ajánlat kiválasztására irányuló elbírálással, 
a  331/2005.(X.24.)  Kt.  Határozattal 
jóváhagyott  bíráló  bizottság  javaslata 
alapján – a legmagasabb pontszámot (69) 
elért 

ALISCA BAU Építő Kft.-t
(7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.)

hirdeti ki.

Határidő: 2006.  május  15.  – 
eredményhirdetésre
Felelős:     Polgármester

106/2006. (V.18.) Kt. sz. határozat

1.   Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  38  millió  Ft 
összegű, 8 éves futamidejű beruházási 
hitel felvételét rendeli el a Panel Pluszt 
program keretében.

2.   A  Képviselő-testület  a  fenti 
szolgáltatással  kapcsolatban  a  Kbt 
299.§  (1)  bekezdés  b./  pontja  szerinti 
egyszerű  közbeszerzési  eljárás 
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megindításáról  dönt.  Az  írásbeli 
ajánlati  felhívás  tartalmának 
meghatározására  és  megküldésére 
felhatalmazza a polgármestert.

3.    Jóváhagyja  az  alábbi  személyi 
összetételű  bíráló  bizottságot  az 
eljárásban való közreműködésre:

Szabó Loránd polgármester
Dr.  Radochayné  dr.  Molnár  Zsuzsanna 
jegyző
Kovács  Gyula  pénzügyi  és  költségvetési 
irodavezető
Reichert  Gyula  városüzemeltetési 
irodavezető
Nagy  Béla,  a  Pénzügyi  –  Ellenőrző 
Bizottság tagja

Határidő: 2006.  május  22.  –  az 
ajánlattételi felhívás megküldésére
Felelős: Polgármester

107/2006. (V.29.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  polgármester 
jelentését a 361/2005.(XI.28.), 5/2006.
(I.23.),  48/2006.(II.23.),  64/2006.
(III.23.), 69/2006.(IV.11.), 70-73/2006.
(IV.11.),  75/2006.(IV.11.),  76/2006.
(IV.11.),  81/2006.(IV.27.),  82/2006.
(IV.27.),  85/2006.(IV.27.),  86/2006.
(IV.27.),  91/2006.(IV.27.),  104/2006.
(V.11.), 105/2006.(V.11.) számú lejárt 
határidejű  határozatok végrehajtásáról, 
beszámolóját az átruházott hatáskörben 
tett intézkedésekről, tájékoztatóját a két 
ülés  közötti  fontosabb  eseményekről 
elfogadja. 

2. A  képviselőtestület  a  37/2006.(II.13.) 
sz.  határozat  végrehajtási  határidejét 
2006.  szeptember  30-ig,  az  57/2006.
(II.23.)  sz.  határozat  végrehajtási 
határidejét  2006.  augusztus  31-ig,  a 
83/2006.(IV.27.)  sz.  határozat 
végrehajtási  határidejét  2006.  június 
30-ig, a 92/2006.(IV.27.) sz. határozat 

végrehajtási  határidejét  2006. 
augusztus 1-ig meghosszabbítja. 
108/2006. (V.29.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal 
Alapító  Okiratának  10.)  pontját  az 
alábbiakkal egészíti ki:

„10.) A feladatok ellátása, ügyintézése az  
alábbi helyeken történik:
…
Dombó Pál u. 18. 
Ady E. u. 8.”
A módosítás hatályba lép: 2006. június 1-
jén.

A  Képviselőtestület  felhatalmazza  a 
Polgármestert  a  módosítás  átvezetésére, 
bejelentésére.

Határidő: azonnal
Felelős:     Polgármester

109/2006. (V.29.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Gyermekvédelmi 
tevékenység 2005. évi átfogó értékeléséről 
szóló  beszámolót  a  melléklet  szerint 
elfogadja.

110/2006. (V.29.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  háziorvosi  központi 
ügyeletre  az  orvosok  önként  vállalt 
túlmunkájára  lakosságszám  arányosan  a 
társulás  által  meghatározott  összeget  a 
Dombóvár  és  Környéke  Többcélú 
Kistérségi Társulás részére átadja.
Felhatalmazza a Polgármestert az ügyeleti 
ellátás  finanszírozásáról  szóló 
megállapodás aláírására. 

Határidő: azonnal
Felelős:     Polgármester

111/2006. (V.29.) Kt. sz. határozat
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A  Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  melléklet  szerint 
elfogadja  a  Dombóvár  és  Környéke 
Többcélú  Kistérségi  Társulás  közoktatási 
feladatellátás  bővülésére  vonatkozó 
Társulási  Megállapodás  módosítását  a 
melléklet szerint.

Határidő:  2006.  június  15.  –  a 
megállapodás módosítására
Felelős:        Polgármester

112/2006. (V.29.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  az  M-12  Postagalamb 
Egyesület  részére  5  évre  bérbe  adja  a 
Dombóvár,  Gyár  u.  2923.  hrsz-ú 
„kisvasúti”  állomás  ingatlanon  a 
„trafóház” elnevezésű épületrészt.

Az  Egyesület  az  ingatlanhasználatért 
elvégzi  a  bérleti  szerződésben 
meghatározott  értékben  az  épület-
karbantartási,  -felújítási  feladatait.  Az 
önkormányzat  a  bérleti  szerződésben 
részletezett  munkák  ellenértékét  az 
Egyesület  részére  számla  ellenében 
megtéríti.

Határidő: a  bérleti  szerződés 
megkötésére 2006. június 30.
Felelős: polgármester

113/2006. (V.29.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete elfogadja a Kakasdomb 
revitalizáció  tanulmánytervét  az  abban 
foglalt célokkal. 

Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy 
a  tanulmánytervek  elkészítésére 
tervpályázatot  írjon  ki.  A  benyújtott 
terveket  az  erre  kiválasztott  szakmai 
bizottság  értékelése  után  jóváhagyásra 
terjessze a Képviselőtestület elé. 

Határidő: 2007. március 01. 
Felelős: polgármester

114/2006. (V.29.) Kt. sz. határozat

516.  sz.  Ipari  Szakképző  Iskola  és 
Kollégium autóbusszal végzett  belföldi és 
nemzetközi  személyszállításra  vonatkozó 
vállalkozási tevékenységét felülvizsgálta, a 
tevékenység folytatását  a  továbbiakban is 
engedélyezi.
A  vállalkozási  tevékenység  2006.  évi 
bevételeit  és  kiadásait  az  első  félévi 
beszámoló keretében ismételten áttekinti.

Határidő: 2006. szeptember 15.
Felelős: Polgármester, Intézményvezető

115/2006. (V.29.) Kt. sz. határozat

1.)  Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  516.  sz.  Ipari 
Szakképző Iskola és Kollégium alapító 
okiratát  a  következők  szerint 
módosítja:

a) Az alapító okirat  2.) pontjában 
felsorolt  telephelyek  sora  az 
alábbiakkal egészül ki:

„Nyugdíjaspark  területe  (hrsz.  2892; 
2893/I; 2893/II.; 2894/V.)”

b) Az  alapító  okirat  4.  pontja  az 
alábbiakkal egészül ki:

„Ökoiskola,  mely  a  környezettudatos 
nevelés,  a  fenntarthatóság,  és  a 
környezetvédelem  céljait  az  iskolai  élet 
minden területén érvényesíti.”

c) Az alapító  okirat  az alábbi  14. 
ponttal egészül ki:

„Az alapító okirat részét képezi az oktatott 
szakmák jegyzéke.”

2.)  Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  megbízza  a 
polgármestert,  hogy  az  alapító  okiratot 
aláírja,  és  az  illetékes  hatóságok  részére 
küldje meg.
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Határidő: 2006. június 30.
Felelős: Polgármester

116/2006. (V.29.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  dönt  a  Kbt.  299.§ 
(1) bekezdés b) pontja szerinti egyszerű 
közbeszerzési  eljárások megindításáról 
a  következő  építési  beruházásokra 
vonatkozóan: 

Szabadság utcai gyalogút felújítása,

Újdombóvári településrész járda 
újjáépítése,

Belvárosi Általános Iskola I. sz. 
telephelye nyílászáróinak részleges 
cseréje II. ütem,

Újdombóvári Közösségi Ház tető és 
homlokzat felújítása,

Szent István tér csapadékvíz 
elvezető rendszerének felújítása.

A  Kbt.  299.§  (1)  bekezdés  a)  pontja 
szerinti egyszerű közbeszerzési eljárást 
indít  a  „Belterületi  szilárd  burkolatú 
utak felújítása” vonatkozásában, amely 
a  következő  utcákra  vagy  azok  egy 
szakaszára terjed ki:  Dombó Pál utca, 
Kórház utca, Udvari Vince utca, Béke 
utca, Dália utca.

Az  ajánlattételi  felhívások 
jóváhagyását  a  Polgármesterre  bízza, 
aki  a  2.  pontban  jóváhagyott  bíráló 
bizottság véleményét kikéri.

2. Jóváhagyja  az  alábbi  személyi 
összetételű  bíráló  bizottságot  az 
eljárásban való közreműködésre:

Molnár Árpád főépítész
Sebrek Csaba építészmérnök
dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna 
jegyző
Reichert Gyula városüzemeltetési 
irodavezető
Kovács Gyula pénzügyi irodavezető 

Határidő: 2006. június 09. – az 
ajánlattételi felhívások feladására
Felelős: polgármester 

117/2006. (V.29.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  megbízza  a  Magyar 
Közút Kht.-t hogy évi két alkalommal 8,00 
Ft/m2 +ÁFA  áron  az  Önkormányzat 
költségén a következő területek kaszálását 
végezze el:

− 61 fkl. út Kocsola felől a Dombóvár 
táblától, Dombóvár vége tábláig 
(Kapospula)

− 611.  fkl.  út  Szőlőhegy  bejárótól 
Dombóvár tábláig

− 6532 út Dombóvár táblától Gunaras 
agyagbánya bejáratáig.

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés 
megkötésére.

Határidő: 2005.  május  30.  –  a 
szerződéskötésre

Felelős: Polgármester

118/2006. (V.29.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  Csokonai  Vitéz 
Mihály, Erkel Ferenc, Dózsa György és III. 
utcákra  vonatkozó  lakossági  fatelepítési 
akció-programot jóváhagyja.

Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  felhívás 
elkészítésére  és  a  „DOMBÓ-TÁJ” 
Kistérségi  Közéleti  Újságban  való 
megjelentetésére.

Határidő: 2006. június 30. – a felhívás 
megjelentetésére
Felelős: Polgármester 

119/2006. (V.29.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  az  önkormányzat 
Közbeszerzési  Szabályzatának 
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módosítását,  illetve  azt  a  módosításokkal 
egybeszerkesztve elfogadja2. 

120/2006. (V.29.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy 
a  Dombóvári  Városi  Horgászegyesület 
által  a  Kondapatak-völgyi  horgásztó 
(036/1, 046,047, 048/1, 052, 058, 075, 073, 
076 hrsz.-ú), összesen 80 hektár, 7593 m2 

területű  ingatlan  után  haszonbérleti  díj 
címén  a  2006.  évre  fizetendő  156.800 Ft 
díjat  az  Egyesület  a  területen  végzett 
karbantartási,  zöldterület  gondozási 
tevékenységgel egyenlítse ki. 

Az  elvégzendő  feladatokat  a  felek 
megállapodásban  rögzítik,  melyről  az 
Egyesület számlát bocsát ki. 

Határidő:  a  megállapodás  megkötésére: 
2006. június 30.
Felelős:      polgármester 

121/2006. (V.29.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  Bezerédj  utca  14. 
szám  alatti  társasházban  a  tulajdonát 
képező  1306/A/6.  külön  helyrajzi  szám 
alatt felvett ingatlanból a 49. számú, 14.24 
m2 alapterületű  irodahelyiséget  a 
Dombóvár  és  Környéke  Többcélú 
Kistérségi  Társulásnak  bérbe  adja  5  év 
meghatározott időtartamra.

Amennyiben  a  Polgármesteri  Hivatal 
szervezeti átalakítása azt szükségessé teszi, 
a  szerződést  az  önkormányzat  60  napos 
felmondási idővel felmondhatja.

A  Képviselőtestület  felhatalmazza  a 
polgármestert a szükséges jognyilatkozatok 
megtételére. 

Határidő: 2006. július 1. 
Felelős: Polgármester

2 Az egybeszerkesztett közbeszerzési szabályzat a 
32. oldalon található.

122/2006. (V.29.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a Dombóvár, Katona J. 
u.  37.  szám  alatti,  1414/8  hrsz-ú 
Sporttelepen  üzemelő,  Takácsné  Mákos 
Erika  tulajdonát  képező  étterem  és 
kiszolgáló  helységei:  214  m2  bruttó 
alapterület  és  77  m2  nagyságú  előkert 
használatának   ellenértékeként   46.620 
Ft/hó,  évente  az  inflációval  módosított 
használati díjat állapít meg, és hozzájárul a 
használati  szerződés  megkötéséhez  2009. 
március 31-ig.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
megkötésére.

Határidő: 2006. június 15. a szerződés 
megkötésére
Felelős: Polgármester 

123/2006. (V.29.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete kifejezi szándékát, hogy 
Dombóvár város területén 17 db buszváró 
pavilont  telepít  2006.  évben  az  alábbi 
pénzügyi konstrukcióval:

6  db  buszvárót  CÉDE  pályázati 
támogatásból  és  az  ehhez  párosuló 
önerőből finanszíroz az önkormányzat, 11 
db  buszvárót  az  ESMA  Spanyol-Magyar 
Reklám Kft. biztosít a helyszínre szállítva. 
Az  ESMA  Kft.  által  az  Önkormányzat 
rendelkezésére  bocsátott  buszvárók 
ellenértékeként  Dombóvár  Város 
Önkormányzata  térítésmentesen 
lehetőséget biztosít a Kft.-nek 17 db „city-
light” reklámeszköz telepítésére és 10 évig 
tartó hasznosítására. 10 db reklámeszköz a 
telepített buszvárók üvegfalára, a többi hét 
önhordó  kivitelben,  az  Önkormányzattal 
egyeztetett  helyekre kerül kihelyezésre.  A 
buszvárók  kialakítására  és  anyagára 
vonatkozóan  Dombóvár  Város  Főépítésze 
fogalmazott  meg  elvárásokat  az  ESMA 
Kft. felé.

9



Dombóvári Közlöny                                                                                          II. évfolyam 7. szám  

Arról, hogy az I. és II. kategóriába sorolt 
buszvárók  közül  melyek  valósulnak  meg 
2006.  évben,  az  Önkormányzat  és  az 
ESMA  Kft.  közösen  dönt  a  szerződés 
megkötése során.
A  Képviselőtestület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  vállalkozási  szerződés 
megkötésére.
A Képviselőtestület  a buszvárók tervezési 
és  helyszíni  szerelési  munkálataira  a 
800.000,-  forint  pályázati  önerőn  felül 
további 1,5 millió forintot biztosít a 2006. 
évi költségvetéséből.

Határidő: szerződéskötésre  2006.  június 
30.
Megvalósításra 2006. december 31.
Felelős: Polgármester 

124/2006. (V.29.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  úgy  határoz,  hogy  az 
1848-as emlékművet elbontja és egy másik 
helyszínen  új  talapzattal  felállítja.  Az  új 
helyszín  kijelölése  további  egyeztetések 
tárgyát képezi, a végső döntést újra testület 
elé kell vinni. 

A  Képviselőtestület  az  aradi  vértanúk 
domborművének  elkészítésére  felkéri 
Varga  Gábor  szobrászművészt.  A 
műalkotás  elkészítésére  3  millió  forintot 
elkülönít a költségvetésből.
Felhatalmazza  a  polgármestert  a 
műalkotás megrendelésére. 

Határidő: 2006. október 6.
Felelős: Polgármester

125/2006. (V.29.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  80  millió  Ft  összegű 
folyószámla hitel felvételét rendeli el.

A  Képviselőtestület  kötelezettséget  vállal 
arra, hogy a hitel futamideje alatt a hitel és 
járulékainak  fizetését  az  éves 

költségvetésébe a fejlesztési kiadások előtt 
betervezi, jóváhagyja.
A Képviselőtestület nyilatkozik, hogy jelen 
hitelfelvétellel  az önkormányzat  nem esik 
az  1990.  évi  LXV.  törvény  88.§  (2) 
bekezdésében foglalt korlátozás alá.
A  hitel  és  járulékai  visszafizetésének 
biztosítékául  az  önkormányzat  a 
tulajdonában  lévő  Dombóvár  1404  hrsz., 
2895 hrsz. és 1306 hrsz. alatti ingatlanokat 
ajánlja fel.
Az  Önkormányzat  a  folyószámlahitel  és 
járulékai  visszafizetésének  biztosítékául  a 
bankra engedményezi a 2006. és 2007. évi 
helyi adó bevételeit.
A  Képviselőtestület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  hitelfelvétellel 
kapcsolatban  valamennyi  önkormányzati 
nyilatkozat  megtételére  és  a  szerződések 
megkötésére.

Határidő: 2006. május 31.
Felelős: Polgármester

126/2006. (V.29.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  80  millió  Ft 
összegű, 3 éves futamidejű beruházási 
hitel felvételét rendeli el.

2. A  Képviselő-testület  a  fenti 
szolgáltatással kapcsolatban a Kbt 299. 
§.  (1)  bekezdés  b./  pontja  szerinti 
egyszerű  közbeszerzési  eljárás 
megindításáról  dönt.  Az  írásbeli 
ajánlati  felhívás  tartalmának 
meghatározására  és  megküldésére 
felhatalmazza a polgármester.

3. Jóváhagyja  az  alábbi  személyi 
összetételű  bíráló  bizottságot  az 
eljárásban való közreműködésre:

Szabó Loránd polgármester
Dr.  Radochayné  dr.  Molnár 
Zsuzsanna jegyző
Kovács  Gyula  pénzügyi  és 
költségvetési irodavezető
Reichert  Gyula  városüzemeltetési 
irodavezető
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Nagy  Béla,  a  Pénzügyi–Ellenőrző 
Bizottság tagja

Határidő: 2006.  június  15.  –  az 
ajánlattételi felhívás megküldésére
Felelős: Polgármester

127/2006. (V.29.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  hozzájárul  a  Szent 
Lukács  Egészségügyi  Kht.  50  millió 
forintos folyószámlahitel felvételéhez. 
A  hitelfedezet  a  mindenkori  OEP 
finanszírozás. 

128/2006. (V.29.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy 
a  Gunaras  Rehabilitációs  Központ 
fejlesztéséhez  a  Dombóvári  Szent  Lukács 
Egészségügyi Kht. 80 millió forint összegű 
beruházási hitelt felvegyen.

129/2006. (V.29.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dombóvári  Szent 
Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 
2005.  üzleti  évről  szóló  éves 
„Beszámolóját” megtárgyalta. 

Az Eredménykimutatást 
- mérleg szerinti eredmény: előző év 

3.458 eFt, 

előző évek módosításai 510.670 
eFt, 

tárgy év: -36.498 eFt összegben 
elfogadja.

A Mérlegkimutatást: 
- eszközök összesen: előző  év: 

286.219 eFt, 

előző  évek  módosításai:  510.670 
eFt, 
tárgy év: 775.810 eFt összegben; 
források összesen: előző  év: 
286.219 eFt, 
előző  évek  módosításai:  510.670 
eFt,

 tárgy év: 775.810 eFt összegben
elfogadja.

A 2005. évi közhasznú jelentést elfogadja.

130/2006. (V.29.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dombóvári  Szent 
Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 
„2006.  évi  Tervét”  megtárgyalta  ,  azt 
2.263.813 eFt összbevétellel  és 2.263.813 
eFt összköltséggel elfogadja.

131/2006. (V.29.) Kt. sz. határozat

1.  Dombóvár  Város  Önkormányzata  a 
Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási  Kht.  2005  évi 
pénzügyi mérlegét elfogadja.

2.  Dombóvár  Város  Önkormányzata  a 
Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási  Kht.  2006  évi 
pénzügyi tervét elfogadja.

3.  Dombóvár  Város  Önkormányzata  a 
Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási Kht. beszámolóját a 
lakbérfizetési  morál  alakulásáról 
elfogadja.

A  Képviselőtestület  a  132/2006.  (V.29.) 
számú  határozatát  egyedi  ügyben  zárt 
ülésen hozta meg.
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RENDELETEK

A Képviselőtestület 2006. május 29-i ülésén elfogadott rendeletei:

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
23/2006. (VI.1.) rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
31/2002.(XI.29.) rendeletének módosításáról

1. §
A rendelet 4. § (4) bekezdésének 5. francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:
 „(4) …

- részvétel a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás működtetésében”

2. § 
A rendelet 6. § (2) bekezdésének 7. francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„- a helyi társadalmi szervezeteket, önszerveződő közösségeket képviselő Civil Tanácstól”

3. § 
A rendelet 24. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„(2) A bizottság hatósági jogkörében – az Ötv.-ben foglalt eltérésekkel – a közigazgatási és  
hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló  2004.  évi  CXL.  törvény  
szabályai,  az  átruházott  önkormányzati  hatáskör  gyakorlása  során  az  SZMSZ  szabályai  
szerinti határozati formában hozza meg döntését. 

4. §
A  rendelet  30  §-ának  (3)  bekezdésében  a  „Közvetlen  jegyzői  irányítású  feladatellátás” 
kiegészül az alábbiakkal:

„ellátja a választással, népszavazással, népi kezdeményezéssel összefüggő feladatokat”

5. §
(1) A  rendelet  3.  számú  mellékletében  a  polgármesterre  átruházott  hatáskörök  jegyzéke 

kiegészül az alábbival:
„- jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát”

(2) A rendelet 4. számú mellékletének I. fejezet (2) bekezdésében a Polgármesteri Hivatal 
ügyintézési helyei kiegészül:
„ Dombó Pál u. 18.
   Ady u. 8.”  

6. § 
(1) A rendelet 2006. június 1. napján lép hatályba. 

(2) A  rendelet  hatálybalépésével  egyidejűleg  a  4.  §  (4)  bekezdésének  4.,  17.  francia 
bekezdése, a 6.§ (2) bekezdésének 3., 6. francia bekezdése, a 28. § (3) bekezdésének e) 
pontjában, illetve a 2. és 3. számú mellékleteiben szereplő jogszabályi hivatkozások, a 4. 
számú  mellékletében  a  Jegyzői  Iroda  feladatainak  felsorolásából  a  g)  és  h)  pont 
hatályukat vesztik. 
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Dombóvár, 2006. május 29.

Szabó Loránd dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna
polgármester     jegyző

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
24/2006.(VI.1.) rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 34/2002.
(XII.12.) rendelet módosításáról

1.§.

A rendelet 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) A helyi közszolgáltatással ellátott területen valamennyi ingatlan tulajdonosa, kezelője,  
használója (továbbiakban: tulajdonos), valamint közületek tulajdonosa, használója, bérlője  
(továbbiakban:  közület)  a  szervezett  közszolgáltatást  a  jelen  rendeletben  meghatározott  
módon, e rendelet  1. sz. melléklete,  közületre vonatkozóan 4. sz. melléklete szerint köteles  
igénybe venni.”

2.§.

A rendelet II. fejezetének címe az alábbiak szerint módosul:
„A tulajdonos, valamint a közület kötelezettsége”

3.§.

A rendelet 5.§ (2) bekezdés első mondata az alábbiak szerint módosul:
„(2) A települési szilárd hulladékot az elszállításra való átvételig saját, vagy a szolgáltatótól,  
illetve az ÖKO- Dombó Kft.- től bérelt edényzetében gyűjtse, tárolja.”

4.§.

A rendelet 5.§ (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(8)  Közterületen  elhelyezett  gyűjtőedényzetből  hulladékot  kiönteni,  az  edényzet  körül  
szétszórni, illetve más tulajdonában lévő edényzetbe nagyobb mennyiségű hulladékot helyezni  
tilos.”

5.§.

(1) A rendelet 7.§ (1) bekezdésének szövege így módosul:
„(1)  A  lakossági  és  közületi  szervezett  hulladékgyűjtés  kizárólag  az  e  rendelet  1.  sz.  
mellékletében  szereplő  szabványos  –  a  Szolgáltató  szállítóeszközéhez  rendszeresített  –  a  
tulajdonosnál  és  a  közületnél  keletkező  hulladékmennyiségnek  megfelelő  méretű  
gyűjtőedényzettel  történhet,  melynek  használata  kötelező.  Közületek  esetében-  területi  
elhelyezkedésükre figyelemmel- a kötelezettség a használók összességének megfelelő méretű,  
közös gyűjtőedénnyel is teljesíthető.”
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(2) A rendelet 7.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„(2) A hulladékgyűjtő edényzet lehet saját tulajdonú, a Szolgáltatótól, vagy az ÖKO- Dombó 
Kft.- től bérelt.”

6.§.
(1) A rendelet 8. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1)  A  lakosság  által  az  Erzsébet  utcai  hulladékudvarba  térítésmentesen  beszállítható  
hulladékokat és azok mennyiségét a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. 
Szárazelemet az Erzsébet utcai hulladékudvarban, valamint a rendelet 5. számú mellékletében  
felsorolt területeken a gyűjtőedényzetekben lehet térítésmentesen elhelyezni.”

(2) A rendelet 8.§ (3) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:
„(3)  Kisebb  mennyiségű  lomot  az  Erzsébet  utcai  hulladékudvarban  is  elhelyezhet  a  
lakosság.”

(3) A rendelet 8. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(5)  2007.  január  1-ig  a  rekultiváció  alatt  lévő  Erzsébet  utcai  települési  szilárd  
hulladéklerakóra  a  lakosság  és  a  közületek  által  bontásból,  valamint  egyéb  fölmunkából  
származó hulladékok közül az alábbi szállítható be:
Föld és kövek EWC kód: 17 05 04”

7. §
A rendelet 9.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„(5) Az Öko-Dombó Kft. a szelektív hulladék kihelyezésére havi 1 zsákot biztosít, melyet a  
naptári értesítőnek megfelelően bocsát a lakosság rendelkezésére.”

8. §
A rendelet 11.§ (2) bekezdés a) pontjának második mondata helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
„A szelektív hulladékgyűjtést, valamint az Erzsébet utcai lakossági hulladékudvart a lakosság  
térítésmentesen veheti igénybe.”

9. §

(1) Jelen rendelet 1. számú melléklete a rendelet 6. számú mellékletét képezi.
(2) A rendelet 10.§ (3) bekezdése hatályát veszti.
(3) A rendelet 2006. június 1. napján lép hatályba. 

Dombóvár, 2006. május 29. 

Szabó Loránd dr.Radochayné dr.Molnár Zsuzsanna
polgármester jegyző
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1. számú melléklet

Az Erzsébet utcai hulladékudvarra az alábbi hulladékok szállíthatóak le:

Hulladék fajtája EWC kódja Beszállítható 
hulladék 
mennyisége

Egyéb

 papír és karton 20 01 01, 15 01 01 mennyiségi korlát 
nélkül

lom 20 03 07 mennyiségi korlát 
nélkül

építési törmelékek:

-    beton

- téglák
- cserép és kerámiák
- beton, tégla, cserép és kerámia 

frakció, vagy azok keveréke
- föld és kövek
- gipsz alapú építőanyag
- kevert  építési  és  bontási 

hulladékok
- talaj és kövek

17 01 01

17 01 02

17 01 03

17 01 07

17 05 04

17 08 02

17 09 04

20 02 02

mennyiségi korlát 
nélkül

mennyiségi korlát 
nélkül

üvegek:

- üveg csomagolási hulladék
- üveg

15 01 07

20 01 02

mennyiségi korlát 
nélkül

műanyagok:

- műanyag csomagolási 
hulladékok

- műanyagok

15 01 02

20 01 39

mennyiségi korlát 
nélkül

fémhulladékok:

- fém csomagolási
     hulladékok

15 01 04 mennyiségi korlát 
nélkül
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- fémek
- vasfémek
- nem- vas fémek

20 01 40

16 01 17

16 01 18

200 kg, vagy annál 
kevesebb 
mennyiségű 
hulladék

zöldhulladékok, nyesedék:

- biológiailag lebomló
     hulladékok

20 02 01 mennyiségi korlát 
nélkül

háztartási gépek:

- kiselejtezett elektromos és 
elektronikus berendezések

20 01 36 mennyiségi korlát 
nélkül

veszélyes hulladékok:

- növényvédő szerek
- gyógyszerek
- elemek és akkumulátorok

20 01 19

20 01 31, 20 01 32

20 01 33

Egy 

lakostól 
alkalmanként 
legfeljebb 100 kg.

Gumiabroncsok:
- termékként tovább nem 
használható gumiabroncsok

16 01 03

200 kg, vagy annál 
kevesebb 
mennyiségű 
hulladék
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DOMBÓVÁR VÁROS STRATÉGIÁJA
a kábítószer-probléma

visszaszorítása érdekében

„AKÁRHOL VAGY, AZ MINDIG A KEZDET”
(Osho)

I. Bevezető

Dombóvár,  tipikus  dél-dunántúli  kisváros,  20  ezret  alig  meghaladó  lakossága  van.  A  város 
vonzáskörzetében  15  falu,  illetve  község  helyezkedik  el.  A  munkanélküliség  a  városban  és  a 
kistérségben  is  évek  óta  magas.  Az  elmúlt  15  évben  megnőtt  a  hátrányos  helyzetben  élők, 
elszegényedők száma. A fiatalok körében divat az alkoholizálás és a drogok használata, a felnőttek 
között sok a problémás ivó és gyógyszerhasználó.
A város 3 középiskolájában 2470 fő, 3 általános iskolájában 2028 gyermek és fiatal tanul.

Az 1960-as évek végén, 70-es évek elején, Magyarországon is érezhetővé vált a drogok használata. 
A  fiatalok  körében  egyre  elterjedtebbé  vált  a  különböző  típusú,  bódító  hatású  szerek  (ragasztó,  
hallucinogén és pszichostimuláns hatású gyógyszerek)  használata. A 70-es évek második felében 
megjelent  a  polytoxicománia,  az  egyes  szerek  kombinálása,  illetőleg  alkohollal  történő  együttes 
használata. A 90-es évek közepétől városunkban is egyre nagyobb számban találkoztunk kábítószer - 
használó és függő fiatalokkal, már a "kemény drogok" köréből is.

A drogproblémák kezelésének helyi jellemzői

A szenvedélybetegek ellátására a városban önálló, speciális intézmény nincs, egészségügyi ellátásuk 
a felnőtt pszichiátriai gondozóban történik. A szociális ellátás területén sem rendelkezünk speciális, 
alacsonyküszöbű ellátás nyújtására létrehozott intézettel.

II. Szemléleti keret 

II. 1. Általános cél  

A  Fórum  munkájában  résztvevő  szervezetek  képviselői  olyan  egységes  szemlélet  kialakítására 
törekednek, mely segíti  a kábítószer - probléma megoldását a szükségleteknek megfelelő program 
kialakításával, a helyi társadalom aktivizálásával. A kábítószer - probléma a város egészét érinti és 
megoldása csak összefogással lehetséges, melyben a helyi közösségnek döntő fontosságú szerepe 
van.  A  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórumnak  el  kell  érnie,  hogy  a  város  lakossága  felismerje 
felelősségét, ezáltal javuljon problémamegoldó képessége, érzékenysége a drog-probléma kezelését 
az együttműködés, a megelőzés, a kezelés - ellátás és kínálatcsökkentés területét illetően egyaránt.

Ezt tükrözi a KEF missziója.

II. 2. Misszió

 A KEF

• A  kábítószerrel  közvetlenül  vagy  közvetve  kapcsolatos  döntések  meghozatalakor 
kezdeményező, javaslattevő, véleményező és koordináló szerepet tölt be.

• A  Nemzeti  Stratégia  ismeretében  javaslatot  tesz  a  helyi  döntésekre  és  programokra 
vonatkozóan.

• A döntések végrehajtásakor elemző és értékelő munkát végez.
• Részt vesz a kábítószerüggyel kapcsolatos tevékenység koordinálásában.
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• Rendszeresen  tájékoztatja  az  önkormányzatot  a  kábítószer  -  helyzet  helyi  alakulásáról 
(évente).

• Javaslataival segíti a programvégrehajtó szervezetek szakmai munkáját.
• Feladatát az egészségfejlesztés szellemében, a Nemzeti Stratégiával összhangban kialakított 

helyi stratégia alapján végzi.

II. 3. Prioritások

• Együttműködés kialakítása a Fórum keretében tevékenykedő szakemberek, a döntéshozók és 
a lakosság között.

• A helyi közösség érzékenységének fokozása a drogprobléma felismerésében és kezelésében.
• Felvilágosító, ismeretterjesztő munka; a közösségi prevenció erősítése.
• Segítséget  adni  egy  produktív  életvitel  kialakítására,  az  ehhez  kapcsolódó  értékrend 

követésére.
• Folyamatos képzési, továbbképzési és szupervíziós lehetőség biztosítása.
• Segíteni a droggal kapcsolatba kerülő egyéneket és családokat.
• Csökkenteni a drogokhoz való hozzáférés lehetőségét.

II. 4. Fő célok

• A társadalom váljon érzékennyé a drogkérdések hatékony kezelése iránt, a helyi közösségek 
pedig  növeljék  problémamegoldó  készségüket  a  kábítószer-probléma  visszaszorításában 
(közösség, együttműködés)

• Esélyt  teremteni  arra,  hogy  a  fiatalok  képessé  válhassanak  egy  produktív  életstílus 
kialakítására és a drogok visszautasítására (megelőzés)

• Segíteni  a  drogokkal  kapcsolatba  kerülő  és  a  drogproblémákkal  küzdő  egyéneket  és 
családokat (szociális munka, gyógyítás, rehabilitáció)

• Csökkenteni a drogokhoz való hozzáférés lehetőségét (kínálatcsökkentés)

II. 5. A stratégia alapelvei 

• A tények elsőbbsége
• Partnerség, közös cselekvés
• Átfogó megközelítés
• Elszámoltathatóság 
• Hosszú távra történő tervezés 

III. HELYZETKÉP

III. 1. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Dombóvár város Önkormányzata 2001 novemberében - tizenkét intézmény részvételével - hozta létre 
a  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórumot.  Megalakításában,  a  kábítószer  probléma  kezelésében 
elsősorban érintett, kulcsfontosságú intézmények - egészségügyi: Felnőtt-, és Gyermek Ideggondozó, 
ÁNTSZ,  Védőnői  Szolgálat,  oktatási:  a  város  valamennyi  iskolája,  szociális  ellátást  biztosító: 
Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Szolgálat, a Rendőrség és a Polgármesteri Hivatal - vettek 
részt.
A  Fórum az  önkormányzat  önálló  jogi  személyiséggel  nem rendelkező,  szakmai  munkacsoportja, 
melynek  tevékenysége,  elsősorban  a  drogprobléma  visszaszorítására  irányul.  Megalakulásakor 
elérendő célként az együttműködés megteremtése, a reális helyzetkép felmérése és az ezen alapuló 
stratégia kidolgozása fogalmazódott meg.
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Ennek  szellemében,  2002  végére  elkészült  Dombóvár  város  Drogstratégiája,  melyet  a 
képviselőtestület novemberben fogadott el. A következő másfél évben ez alapján próbáltuk a kitűzött 
célokat megvalósítani. 
A Fórumot létrehozó intézmények mindegyikének volt az egészségfejlesztés és megelőzés területén 
végzett  munkában  korábbi  gyakorlata,  a  drogprobléma  kezelésében  azonban  csak  kevesek 
rendelkeztek közvetlen tapasztalattal. 

Az eltelt három év alatt az intézmények nagyon eltérő aktivitással vettek részt a KEF munkájában, és 
nyilvánvalóvá vált, hogy a helyi sajátosságokat és lehetőségeket, valamint a város vonzáskörzetébe 
tartozó  falvak  helyzetét,  érdekeit  és  igényeit  is  figyelembe kell  vennünk,  ki  kell  dolgozni,  a  jobb,  
hatékonyabb  együttműködés  módozatait,  az  intézmények  tisztázott  szerepvállalásának  és  a 
párhuzamosságok elkerülésének érdekében.

A 2004-ben történt átszervezés során a Fórum tagja lett a Többcélú Kistérségi Társulás képviselője, 
és meghívottként részt vett a munkában az Ifjúsági Önkormányzat képviselője is. A fórum munkájában 
bekapcsolódó  intézmények jól  reprezentálják a  városban meglévő  intézményhálót.  Hangsúlyos  az 
oktatási intézmények részvétele és a megelőzésre koncentráló munka. Az iskola,  mint  prevenciós 
szintér kiemelkedő szerephez jutott.

A  KEF kapcsolatát  az önkormányzattal  a  jövőben erősíteni  szeretnénk.  Célunk  az önkormányzat  
erőteljesebb szerepvállalásának elérése.  A KEF működése az eltelt  időszakban pályázati  pénzből 
valósult  meg, de néhány probléma megoldásában egyéb támogatások is  rendelkezésünkre álltak. 
2002.  tavaszán,  a  dél-dunántúli  városokban  létrejött  KEF-ek,  a  hatékonyabb  együttműködés 
érdekében, az országban elsőként regionális szervezetet hoztak létre (DREKEF), melynek Dombóvár 
kezdetektől tagja. Az utóbbi két évben a Fórum egészségfejlesztési és prevenciós célú pályázatoknál 
ajánlóként is szerepelt, jelenleg 13 Intézmény 15 taggal képviselteti magát.

III. 2. A kábítószer - fogyasztási szokások változásai

1. Főbb jellemzők

2001  tavaszán  a  FACT  Intézet  reprezentatív  kutatást  végzett  a  Dél-Dunántúlon,  a  fiatalok 
drogfogyasztási szokásainak megismerése céljából. A felmérés során városunk három általános-, és 
három középiskolájában tanuló, 592 diák véleményét és szokásait kérdezték meg. 

A megkérdezettek jellemzői:

§ A  megkérdezettek  17,7%-a  gimnáziumba,  53,8%-a  szakközépiskolába,  18,2%-a 
szakmunkásképzőbe és 10,3%-a általános iskolába járt. 

§ Életkoruk szerint 14 és 19 év közöttiek voltak. 
§ Lakóhelyük szerint: 58,1%-uk városban, 41,9%-uk községben lakik.
§ A válaszolók 14,5%-a kollégista volt.
§ Teljes családban élt 72,6%.
§ A szülők iskolai végzettsége: 8 általános vagy annál kevesebbet végzett az anyák 13,4%-a,  

az apák 6,8%-a, diplomás az anyák 14,9%-a, az apák 12,3%. A diákok 5,8%-a nem tudta 
anyja, illetve 5,3%-a nem tudta apja iskolai végzettségét

§ A család anyagi helyzetét a tanulók kétharmada átlagosnak ítélte.

2. A dombóvári fiatalokra jellemző szerfogyasztási szokások

§ Az illegális kábítószerrel kapcsolatba kerülők aránya a dél-dunántúli mintaátlag alatt maradt. 
(87.9%-a még nem próbált ki illegális szert.)

§ A klasszikus kábítószerek közül a kannabiszt és az amphetamint próbálták ki legtöbben.
§ Dombóváron legnépszerűbb a nyugtatók fogyasztása (orvosi rendelvény nélkül)

3. A szerhasználat elterjedtség szerinti sorrendje
1) Nyugtató
2) Kannabisz
3) Altató
4) Amphetamin
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5) Szipu
6) LSD
7) Ópium származék
8) Ópiát tartalmú gyógyszer
9) Kokain

A  kábítószer-fajtákra,  azok  hatására  és  egészségügyi  következményeire  vonatkozó  ismereteit  a 
fiatalok  37,8%-a  pontosnak  tartotta  és  csak  7.0%  vallotta  azt,  hogy  nem rendelkezik  semmilyen 
ismerettel.

4. A kábítószer - fogyasztási szokások jellemzői

a. Illegális szerek

§ A fiúk 87,2%-a, a lányok 88,5%-a még nem próbált drogot, a rendszeresen fogyasztók aránya 
0,4% illetve 0,3%.

§ Az átlag életkor emelkedésével a drogfogyasztás intenzitása nő.
§ A kábítószer fogyasztást befolyásolja, hogy honnan jár a tanuló iskolába – a kollégiumban 

élők körében fordul elő a legnagyobb arányban szerhasználat.
§ A  felmérés  során  a  kimondottan  jó  és  a  kimondottan  rossz  anyagi  helyzetű  családok 

gyermekei között fordult elő magasabb arányban droghasználat.
§ A magukat egyszeri kipróbálónak illetve alkalmi fogyasztónak valló tanulók szülei a magasabb 

iskolai végzettségű (érettségi, felsőfokú végzettségű) csoportba tartoztak
§ Összefüggés tapasztalható az iskolai hiányzások (elsősorban az igazolatlan hiányzás) illetve 

a tanulmányi előmenetel és a drogfogyasztás között. A kábítószert kipróbálok és az alkalmi 
fogyasztók legnagyobb arányban az igazolatlanul hiányzók, illetve a gyenge tanulók között 
fordulnak elő. 

§ A kábítószer fogyasztás jellemző helyszínei a baráti társaságok (44,0%) és a diszkó (24%) 
illetve más szórakozó helyek.

§ A fiatalok szerint diszkóban, szórakozóhelyeken, baráti társaságban a legkönnyebb droghoz 
jutni, de az iskolában és annak környékén valamint az utcán sem túl nehéz.

§ A diákok véleménye szerint Magyarországon általában könnyebb kábítószerhez jutni, mint az 
ő  lakóhelyűkön.  A  legkönnyebben  elérhetők  a  nyugtatók,  a  szipu,  és  az  amphetamin,  a 
legnehezebben a kokain és a heroin.

§ A tanulók 2/3 része, a kollégisták csaknem 3/4 része közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatba 
tudna kerülni drogot árusító személlyel.

§ A  fiatalok  leginkább  a  szórakozás  kedvéért  használnak  drogot.  Második  helyen  az  új 
élmények megszerzését említették. A harmadik helyen a gondok, problémák, elöli menekülés 
szerepelt. Ezt követte  kortárscsoportban jellemző modellkövetés, a „lázadás”, az önpusztító 
élet, és a végén „nem tudják, jó dolgukban, mit csináljanak”.

b. Legális szerek

Dohányzás

Nem próbálta 24,8%
Egyszeri kipróbáló 33,3%
Alkalmi fogyasztó 4,4%

Rendszeres fogyasztó 17,9
Leszokott dohányos 19,6%

Alkoholfogyasztás

Nem próbálta 4,1%
Egyszeri kipróbáló 32,6%
Alkalmi fogyasztó 59,1%

Rendszeres fogyasztó 4,2%

A leittasodók aránya a dombóvári diákok között magasabb volt, mint a megyei minta átlaga.
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Mikor volt részeg utoljára? – kérdésre, az alábbi válaszokat adták:

A múlt héten 18,8%
Kevesebb, mint egy hónapja 8,7

Több mint egy hónapja 17,6%
Életében csak egyszer 16,9%

Még sohasem 38,0%

A  FACT  Alapítvány,  2001-ben  végzett  felmérésének  eredménye  tendenciáiban  megegyezett  az 
országos adatokkal, így a későbbiekben, a változásokra vonatkozó országos adatokat városunkban is 
érvényesek és jellemzőnek tekinthetőek.
Ennek  alapján  feltételezzük,  hogy  nálunk  is  jellemző  az  illegális  szereket  kipróbálok  számának  
növekedése és az egyre fiatalabb korban történő első használat.

III.  3.  A  drogfogyasztók  kezelése  –  alacsony  küszöbű  szolgáltatás,  ambuláns  ellátás, 
rehabilitáció- ellátó rendszer

Alacsony  küszöbű  ellátást  nyújtó  intézmény  városunkban  nincs.  Dombóvártól  70  km-re  vannak 
speciális  ellátást  nyújtó  intézmények  -  Pécs  –  Drogambulancia,  illetve  Szekszárd  –  RÉV 
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat.

Szociális munka

A  családsegítő  és  gyermekjóléti  szolgálat  tevékenysége  során,  több  területen  is  találkozik  a 
szenvedélybetegség, káros szerhasználat problémájával.  A hozzájuk drogproblémákkal fordulóknak 
elsősorban  tanácsadással,  krízishelyzet  kezelésével  és  a  szaksegítség  elérésének  biztosításával 
segítenek. Függetlenített, drogproblémákkal foglalkozó munkatárs az intézményben nincs.

Gyógyítás

A városból és városkörnyékről addiktológiai problémával jelentkező betegek egészségügyi ellátását a 
Felnőtt Pszichiátriai Gondozó biztosítja. A szenvedélybetegek ellátására a gondozóban sem időkeret, 
sem személyzet nem állt rendelkezésre. Ez a tény a lehetőségeket minimálisra szűkítette, így az a 
szükséglet és az igény alatt maradt.

Rehabilitációs szolgáltató területünkön nincs.

III. 4. Prevenció - iskolai drogkoordinátorok, tanárképzés, diákprogramok

A legjobb eredményeket ezen a területen, elsősorban az iskolai prevenció fejlesztésével értük el. Az 
iskola  a  megelőző  tevékenység  egyik  legjelentősebb  színtere.  Jelentős  szerepe  van/lehet  az 
egészség  megőrzését  biztosító  szokások  és  értékrend  kialakításában.  Kiemelkedő  fontosságú 
helyszíne az elsődleges megelőzés területén végzett munkának. Nagy jelentőségét annak köszönheti,  
hogy itt  a fiatalok egész korosztálya  rendszerszerű körülmények között  érhető el,  így  az iskolába 
programok telepíthetők, az igényeknek és szükségleteknek megfelelően jól fejleszthetők. Az iskolai 
munka minőségének és megvalósíthatóságának érdekében nagy hangsúlyt fektettünk a pedagógusok 
képzésére,  hisz  a  kábítószer  -  probléma  kezelésében  eszköztelennek  és  tehetetlennek  érezték 
magukat.  A  képzések  és  továbbképzések  biztosították  a  lehetőségek  megismertetésének,  a 
módszerek átadásának és a közös szemlélet kialakításának lehetőségét.

A KEF tömöríti  mindazon szervezeteket,  melyek az „Új  Dombóvár  születik”c.   program keretében 
kidolgozták a drog és egyéb káros szenvedélyek megelőzésének stratégiáját. A hatékony prevenció 
korlátjaként jelentkezett azonban, hogy az iskolák többségében nem voltak ennek a feladatnak az 
elvégzésére  speciális  továbbképzéssel  rendelkező  tanárok,  nem  alakultak  meg  az  iskolai 
egészségfejlesztési  munkacsoportok,  az  iskoláknak  csak  egynegyedében  volt  képzett  drogügyi-
koordinátor. 
Ez  a  helyzet  az  elmúlt  három  év  munkájának  köszönhetően  jelentőse  javult.  Tanárképzések  és 
továbbképzések  szervezésével,  támogatásával  elértük,  hogy  a  város  minden  iskolájában  van  a 
témában akkreditált továbbképzésen részt vett tanár. Az „Egészséged testben, lélekben” - 40 órás 
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személyiségfejlesztő  -  és  drogprevenciós  alapképzéssel  jelenleg  a  városban  37  pedagógus 
rendelkezik,  és  kilenc  főre  emelkedett  a  képzett  drogügyi  koordinátorok  száma,  már  csak  egy 
középiskolában  nincs  képzett  koordinátor.  (Minden  iskola  elkészítette  egészségfejlesztési  és 
drogprevenciós programját) 

Az elért  eredménnyel azonban még nem lehetünk teljesen elégedettek, mert látnunk kell,  hogy az 
iskolák nagyon különböző mértékben használják a képzett pedagógusok tudását. Az iskolavezetők 
nem tudnak erre a munkára megfelelő időt és lehetőséget adni. Az egészségnevelési és megelőzési  
munkában tevékenykedő, elkötelezett tanárok terhelése így túlzott mértékben megnő.

A  városban  működő  hét  iskola  mindegyikében  végeznek  prevenciós  munkát.  Minden  iskola 
elkészítette  egészségfejlesztési  és  drogprevenciós  programját.  A  GYISM  -  OM  által  támogatott, 
akkreditált programmal a városban tanuló 10-14 éves korosztály 85-90%-át és a 14-19 évesek 40%-át  
értük el (a három legnagyobb iskolában).
A többi  iskola  is  rendelkezik  programmal,  az órákat  meghívott  előadók,  az iskola  képzett  tanárai 
tartják. Az iskolanapokon is volt ilyen témájú program.
Rendszeresen megvalósult, a már hagyományosnak tekinthető, kortársoktatók képzése (dohányzás, 
alkohol, drog és AIDS témakörben) és a 2003/2004-es tanévben a képzettek havonkénti szupervíziója 
is. Sajnálatos, hogy időnként, a már jól működő programok is megszakadnak – mindig anyagi okok 
miatt – és a munkában bekövetkezett törés a hatékonyság csökkenését és a szakemberek kiégését 
okozhatja.

Szabadidő, sport

Ezen a területen a város nagyon sokat tett és tesz. Kiemelt feladatként kezeli a gyermekek és fiatalok 
egészséges  fejlődését  biztosító  célkitűzések  megvalósítását.  Ebben  partneri  és  aktív,  felelős 
végrehajtói  szerep  jut  a  város  fiatalságának,  a  JAM  csarnok  illetve  a  Gyermek  és  Ifjúsági 
Önkormányzat programjainak szervezése és lebonyolítása során.

A „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ rendszeres munkakapcsolatban 
áll  a  KEF-fel.  Feladatai  között  szerepel  a  káros  szenvedélyek  megelőzését  célzó  tanácsadás 
szervezése,  vagy  az  ehhez  történő  hozzájutás  koordinálása,  a  megelőző  munkában  a 
veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer működtetése (Védőnők, orvosok, önkormányzatok, iskolák, 
rendőrség).

Az eltelt időszakban a családok szerepvállalásának területén még nem tudtunk jelentős eredményeket 
elérni.  Sajnos  változatlanul  él  „a  nekünk  ilyen  problémánk  nincs”  szemlélete.  Ma  még  kevés  a  
családokat  megcélzó  program,  a  rendelkezésünkre  álló  eszköz.  A  következő  időszakban  a 
szemléletváltást biztosító, a családok motiváltságát növelő tevékenységünket kell erősíteni.

III. 5. Kínálatcsökkentés - kábítószer okozta halálozás, kábítószerrel való visszaélés

Térségünkben a bűnözés elsősorban Dombóvár városához kötődő jelenség. Folyamatosan növekszik a 
gépkocsi - tulajdonosok száma és ezzel egyidejűleg az utcán parkoló gépjárművek száma. Ezeket a 
gépjárműveket időnként sorozatjelleggel megrongálják, vagyonszerzési céllal. Ezekben az esetekben a 
bűncselekmény tárgya  a gépjárművekhez tartozó  rádiósmagnó,  üzemanyag,  akkumulátor,  gépkocsi 
márkajelzés, stb. Az eltulajdonított tárgyakat az elkövető azért értékesíti, hogy megélhetésén javítson, 
illetve kielégítse szükség szerint szenvedélybetegségét – kábítószerfüggő személy – melynek komoly 
anyagi vonzata van. 
Városunk közterületein,  elsősorban  a  belvárosban növekedett  a  személy  elleni  támadások  száma, 
melynek célja az anyagi haszonszerzés. Ezek a rablások, nyilvános helyen történő lopások, gépkocsi -  
feltörések, betöréses lopások, általában elkövetői körhöz köthetők. Az elkövetők nagy része ismert a 
rendőrség  előtt,  de  mindig  újabb  réteget  is  kitermel  a  társadalom.  Településünket  is  érinti  – 
sorozatjelleggel - az átutazó bűnözés, besurranásos lopások, lakásfeltörések bűncselekménye.

Városunkban  az  erőszakos  bűncselekményeket  a  12-25  év  közötti  korosztály  követi  el.  Az  utóbbi 
években egyre nő a fiatalkorú és gyermekkorú bűnelkövetők száma. Az elkövetői magatartás egyre 
agresszívebb,  túlnyomó  többsége  vagyonelleni  bűncselekményeket,  rablást,  zsarolást  követ  el.  A 
fiatalok nagy része már rendelkezik passzív, vagy aktív kábítószer tapasztalattal.
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A több éves statisztikai adataink szerint egyre fiatalabb életkorban fordul elő bűnelkövetői magatartás. 
Ennél fogva nagyabb a bűnismétlés veszélye, illetve a bűnözői életmód kialakulása.
Illetékességi területünkön a gyermek - és fiatalkorú bűnelkövetők nagy része veszélyeztetett, anyagilag 
hátrányos helyzetű családban nőtt fel, illetve a családból már más családtag esetleg büntetett előéletű.
A gyermek-és fiatalkorú bűnelkövetők jelentős rétege magántanuló, vagy nem is tanul, nem dolgozik, 
esetleg ha tanköteles életkorú, nem látogatja rendszeresen az iskolát.
Ezen gyermek és fiatalkorú bűnelkövetők nap közben is az utcán csoportokba verődve találhatók meg. 
Áldozataik  elsősorban  a  korosztályukhoz  tartozó,  vagy  náluk  fiatalabb  személyek.  Ezekben  az 
esetekben  a  fiatalkorú  sértettek  az  iskolájukban,  vagy  az  oktatási  intézmény  épülete  előtt, 
kollégiumban, az ingázó diákok esetében a buszmegállóban, vasútállomáson válnak áldozattá.
Kábítószerrel való visszaélés bűntette miatt évenként néhány alkalommal indult eljárás, alkalmanként 
egy-két elkövetővel szemben. 

1. A bűnüldözői rendszer feladatai

§ Hatékony jelzőrendszer  kialakítása,  érdemi  együttműködés a  bűnmegelőzés  helyi  szereplői 
között, mely oda-vissza működik, információcsere.

§ A veszélyhelyzet felismerését elősegítő, sok forrásból merítő jelzőrendszer: (gyermekvédelmi 
felelős – bűnmegelőzés, családgondozó – bűnmegelőzés)

§ Egyes  veszélyhelyzetekben  konkrét  jogi  tanácsadás,  ha  szükséges  jogi  segítségnyújtás,  a 
konkrét  szituáció  elemzése,  értékelése.  Ezt  követően  gyors,  rugalmas,  szakszerű  és  jogszerű 
rendőri intézkedés.

§ Ha nem szükséges rendőri intézkedés, akkor más jellegű gyors és hatékony segítségnyújtás az 
ellátórendszeren belül (pl. Családsegítő szolgálat).

§ Veszélyeztetett  gyermekek  vagy  védelembe  vett  család  esetén,  ha  szükséges  közös 
családlátogatás a családgondozóval és a gyámügyi előadóval együtt.

§ Szükség  esetén  közös  családlátogatás  a  pártfogó  felügyelővel  a  problémásabb  fiatalkorú 
pártfogoltak esetén.

§ A pártfogói felügyelet alatt  álló azon személyek aktuális és rendszeres ellenőrzése, akiknek 
külön magatartási szabályokat határoztak meg (pártfogó felügyelő, járőr, mint végrehajtó állomány, 
illetve aktuálisan több személy esetén szervezett akció keretén belül).

§ Többrendbeli bűncselekmény elkövetése esetén intézményközi esetmegbeszélés (rendőrség, 
családgondozó,  gyermekvédelmi felelős,  gyámügyi  előadó, pártfogó felügyelő)  a fiatalkorú vagy 
gyermekkorú  bűnelkövetővel  kapcsolatban,  mely  a  vele  szemben  szükséges  intézkedések 
megtételéről szól.

IV. A Stratégia fő céljai – tények, elemzések, következtetések

IV. 1.  Közösség, együttműködés -  A társadalom váljon érzékennyé a drogkérdések hatékony 
kezelése iránt, a helyi közösségek pedig növeljék problémamegoldó készségüket a kábítószer-
probléma visszaszorításában 

A Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórum,  a  térségünkben  található,  a  drogprobléma kezelésében fontos 
intézmények,  önkormányzatok,  és  az  Ifjúsági  Önkormányzat  képviselőinek  meghívásával  2004. 
novemberében „Hol tartunk most, és mire van még szükségünk” – címmel konszenzus konferenciát 
tartott. A konferencia céljának, a felmerülő szükségletek megismerését, a helyi stratégia realitásokon 
alapuló  módosításának  előkészítését  tűztük  ki,  de  a  meghívottak  csekély  érdeklődése  miatt  (2 
szervezet és 2 önkormányzat képviseltette magát) ezt csak részben értük el.
A Fórumban minden - a kábítószer-probléma megoldásában jelentős - intézmény képviselteti magát, 
azonban aktivitásuk nagyon eltérő. 
A reális alapokon nyugvó stratégia és cselekvési terv kidolgozása alapjául, a megvalósításban érdekelt 
és aktív intézmények és szervezetek hatékony munkája szolgálhat. 
A  kábítószer-probléma  a  közösség  minden  tagját  érinti,  és  együttes  cselekvésre  késztet.  Céljaink 
eléréséhez  szükséges  az  együttműködés  javulását  biztosító  közös  szemlélet  kialakítása,  mely  a 
drogprobléma kezelésének a Nemzeti Stratégiában meghatározott, mind a négy pillérét átfogja.

SWOT elemzés

Erősségek Gyengeségek
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Elkötelezett szakemberek
Személyes kapcsolatok
Szaktudás

Akadozó információáramlás
Programok koordinálatlansága
Szakemberhiány
A szakemberek túlterheltsége

Lehetőségek Veszélyek

A KEF szerepének erősítése
Együttműködési formák kidolgozása.
Az Önkormányzat szerepvállalásának erősítése
Szakemberképzés

Forráshiány
Közöny

Következtetések

• A Fórum fontosnak  tartja  az  önkormányzat  erőteljesebb  szerepvállalását  a  helyi  közösség 
aktivitásának  javítása  és  együttműködésének  elősegítése  érdekében,  a  kábítószer-probléma 
kezelésében.

• Kiemelt  feladat  a  drog-probléma  megelőzésében  és  kezelésében  tevékenyen  résztvevő 
intézmények  és  szervezetek  hatékony  együttműködési  formáinak  a  kidolgozása,  a  gyors 
információáramlás biztosítása. Ezt nagymértékben elősegítheti az egymáshoz kapcsolódó területek 
stratégiájának megismerése és összehangolása.

• Az  eredményes,  jó  minőségű  munka  feltétele  a  folyamatosan  biztosított  képzés  és 
továbbképzés, a területen tevékenykedők számára.

• A  prevenciós  célt  szem  előtt  tartó  programok  jók,  hatékonyságuk  a  rendszeresség 
biztosításával növelhető.

• Szabályozottság  helyett  a  konszenzuson  alapuló  cselekvési  program kialakítása  kívánatos, 
mely figyelembe veszi az érintettek törekvéseit és aktivitásukra támaszkodik.

IV.  2.  Megelőzés - Esélyt  teremteni arra,  hogy a fiatalok képessé válhassanak egy produktív 
életstílus kialakítására és a drogok visszautasítására 

A GYISM - OM által támogatott, akkreditált program a város három legnagyobb létszámú iskolájában 
volt (2 általános iskolában és 1 középiskolában). Ezekkel a programokkal a 10 -14 éves korosztály 
85-90%-át, a 14-19 évesek 40% - át értük el. A többi iskola is rendelkezik programmal, az órákat 
meghívott előadók, az iskola képzett tanárai tartják. Az iskolanapokon is volt ilyen témájú program.
A hagyományos kortársoktató képzést 2004-ben is három csoportban tartottuk – alkohol,  drog és 
AIDS témakörben.
Sajnos  azonban  még  nem  működik  a  fiataloknak  segítséget  nyújtó  tanácsadás,  így  kevés  a 
lehetőségük,  hogy  problémáikkal  kompetens  személyhez  fordulhassanak.  A  diákprogramokkal 
kapcsolatban ezért:

Átfogó cél

Az  iskola  váljon  alkalmassá  a  drogkérdések  hatékony  kezelésére,  a  kábítószer-  probléma 
visszaszorítására. 

Konkrét cél

§ Illegális szerektől mentes, a legális szerekhez kritikus viszonyú iskola kialakítása
§ A  primer  prevenció  céltudatos  fejlesztése,  rendszeressé  tétele.  Tevékenységünkkel 

szeretnénk elérni a fiatalok minél szélesebb rétegét. 
§ A  pszichológiai  kulturáltság  fokának  emelése.  A  fiatalok  önismereti  szintjének  és 

problémamegoldó képességének javítása, kommunikációjuk és érdekérvényesítésük fejlesztése.

24



Dombóvári Közlöny                                                                                          II. évfolyam 7. szám  

§ Olyan  iskolai  környezet  és  légkör  kialakítása,  amely  képes  az  egészségmegőrzés 
szempontjából jelentős életkészségek fejlesztésére, a megelőzés szempontjából fontos specifikus 
készségek általános készséghez kapcsolására és a kábítószer probléma kezelésére.

§ Esélyt  teremteni  arra,  hogy  a  fiatalok  képessé  váljanak  egy  produktív  életstílus 
kialakítására.

A  célkitűzés  elérésének  alapvető  feltétele,  hogy  a  programok  megvalósításában  kulcsfontosságú 
szerepet játszó pedagógusok kompetenciájuk növeléséhez segítséget kapjanak.

Valósuljon meg:

§ A drogokkal kapcsolatos ismereteik bővítése.
§ A drogokhoz való viszonyuk feltárása.
§ A drogokkal kapcsolatos kívánatos attitűd kialakítása.
§ A  tanárok  kompetenciájának  növelése,  kiégésük  megelőzése,  mentális  egészségük 

védelme.
§ A  tanárok  képzésével  megteremthető  a  személyi  feltétele  olyan  iskolai  tanórai  és 

szabadidő  eltöltési  lehetőségek kialakításának,  melyeknek fontos szerepe van  a droghasználat 
megelőzésében.

SWOT elemzés

Erősségek Gyengeségek

Megfelelő  ismeretekkel  rendelkező,  elkötelezett 
pedagógusok
Elindított, jó programok

Túlterheltség
A programok folyamatos megvalósítása 
pályázatfüggő
Az iskolákba bekerülő programok akkreditációja 
nem teljes
Szakemberhiány

Lehetőségek Veszélyek

A család bevonása a programokba
Civil szervezetek szerepének növelése
Az önkormányzat szerepvállalásának erősödése

Forráshiány miatt a folyamatosság nem 
biztosítható
Kiégés

Következtetések

• Fontos a már működő egészségfejlesztési és drogprevenciós programok szakmai értékelése, 
hatékonyságának ellenőrzése és a megelőzést célzó munka, folyamatossá tétele. A programok 
fenntarthatóságának jelenleg a sikeres pályázás a feltétele.

• Megelőző  programokkal  a  speciális  igényű  fiatalokat  illetve  a  különböző  kockázati 
csoportokba  tartozókat  nem  értük  el.  Meg  kell  találni,  és  számukra  is  biztosítani  kell  a  
szükségleteiknek megfelelő programokat.

• Kiemelt  feladatként  kell  kezelni  a  családok  szerepvállalásának  elérését  a  prevenciós  és 
szabadidős programokban. Elő kell segíteni az iskolai munka hatékonyságát javító diák – tanár – 
szülő együttműködés kialakítását.

• Fokozott figyelmet kell fordítani a médiában való megjelenésre, a végzett munka és az elért 
eredmények bemutatására.

IV. 3. Szociális munka, gyógyítás, rehabilitáció - segíteni a drogokkal kapcsolatba kerülő és a 
drogproblémákkal küzdő egyéneket és családokat. 

A kábítószer-probléma kezelésének intézményi színterei

Szociális ellátás, alacsonyküszöbű szolgáltatások
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A  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat,  az  őket,  drog-problémával  felkeresőket  elsősorban  a 
lehetőségekről  tájékoztatják.  Az  intézménynek  fő  tevékenységeként  drog-problémával  foglalkozó 
munkatársa nincs. Jelenleg a telefonos információs szolgáltatásuk is szünetel anyagi okok miatt.
Alacsonyküszöbű ellátást nyújtó intézménnyel a város nem rendelkezik.

Gyógyító ellátás 

Egészségügyi alapellátást a háziorvosi-, gyermekorvosi és védőnői szolgálat biztosítja a városban. A 
kórház  szakrendelői  és  fekvőbeteg  osztályai  részt  vesznek  az  akut  problémák  megoldásában.  A 
rászorulók mentális ellátásnak biztosítói  a Felnőtt,  és a Gyermek és Ifjúsági  Pszichiátriai  Gondozó. 
Drog  -  és  alkohol  problémák  megoldásához  a  Felnőtt  Pszichiátriai  Gondozó  nyújt  segítséget,  a 
pszichiátriai ellátás keretén belül. Addiktológiai ellátásra nincs külön időkeret és személyzet. Ez a tény 
a lehetőségeket meghatározza, és nagymértékben korlátozza.

Rehabilitációs szolgáltatásunk nincs.

SWOT elemzés

Erősségek Gyengeségek

A  probléma  megoldásában  elkötelezett 
szakemberek 
Az intézmények közötti jó kapcsolat

Szakemberek hiánya, túlterheltsége
Erőforrás hiány
Információhiány
A probléma nagyságának, illetve a valós 
szükségletek ismeretének hiánya
A kábítószer probléma fel nem ismerése

Lehetőségek Veszélyek

Politikai és szakmai támogatottság
Az ellátórendszer fejlesztése
Továbbképzések az alapellátást nyújtók számára.

A probléma lekicsinylése
Érdektelenség

Következtetések

• Az ellátás észszerű fejlesztésének biztosítása érdekében elengedhetetlen a valós szükségletek 
meghatározása.  Ez  csak  a  tényleges  helyzet  feltárásával  biztosítható.  Jelenleg  a  probléma 
nagyságának megítéléséhez csak a pszichiátriai gondozó számszerű adatait ismerjük. A hatékony 
és gazdaságos fejlesztés tervezéséhez az egészségügyi alap - és akut ellátás, valamint a szociális  
ellátórendszer  –  lehetőleg  regionális  szinten  összehasonlítható  -  adatai  is  elengedhetetlenül 
szükségesek. 

• A hatékony ellátórendszer megszervezése - regionális együttműködésben - ennek birtokában 
megvalósítható.

• Az  alacsony  küszöbű  ellátási  formák  –  biztonságos  szórakozóhely,  információnyújtó 
szolgáltatások – megjelenése feltétlenül szükséges.

• Az alapellátás kompetenciájának növelése elsősorban képzésekkel  biztosítható – regionális 
segítség igénybevételével (INDIT közalapítvány).

IV. 4. Kínálatcsökkentés - csökkenteni a drogokhoz való hozzáférés lehetőségét 

A  rendőrség  aktívan  részt  vesz  a  KEF  munkájában.  A  stratégia  kidolgozásában  és  a  céljaink 
megvalósításában együttműködő, biztosítja a rendezvények zavartalan lebonyolítását.
A 2005-ben megvalósult fejlesztés során a Rendőrkapitányság függetlenített bűnmegelőzési referenst 
nevezett ki, aki elkészítette a város és városkörnyék bűnmegelőzési koncepcióját.
A  rendőri  munka  a  kereslet  és  kínálat  csökkentés  területén  egyaránt  jelen  van.  Tevékenységüket 
törvények szabályozzák. Felderítőmunkájuk elsősorban a drogkereskedelemre irányul.

SWOT elemzés
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Erősségek Gyengeségek

Szervezettség
Törvényi szabályozottság
Eredményes felderítő munka

Szakemberhiány
Túlterheltség
Kevés továbbképzési lehetőség
Bizalomhiány 
A drogkereskedelem felszámolása nehéz

Lehetőségek Veszélyek

A  kábítószer-probléma  megoldásában  a 
szakminisztérium elkötelezett.
A jelzőrendszer tagjaival hatékony együttműködés 
lehetséges
A lakosság drogprobléma iránti érzékenysége nő
Az üzleti szféra a probléma megoldásban érdekelt

Ellentmondásos törvényi szabályozás
Szakemberhiány
Forráshiány
Ismerethiány
Korrupció

Következtetések

• Kiemelkedő fontosságú feladat a hatékonyan működő jelzőrendszer kiépítése.

• Fontos a kábítószer szerepének feltárása a bűnözésben.

• Ki  kell  építeni  a  kapcsolatot,  illetve  erősíteni  kell  az együttműködést  a  KEF és  a  bíróság,  
pártfogói felügyelet és a rendőrség között.

• El kell érni a bizalom növekedését a hatóság munkája iránt.

V. Programozás

A célok részletezése

V.  1.  Közösség,  együttműködés -  A társadalom váljon érzékennyé  a drogkérdések hatékony 
kezelése iránt, a helyi közösségek pedig növeljék problémamegoldó készségüket a kábítószer-
probléma visszaszorításában 

Hosszú távú célok

• A drogproblémák kezelése iránt érzékenyebb, működő közösségek kialakulása.
• A családok érzékenyebbé tétele a drogproblémák felismerésében és kezelésében.
• Munkahelyi drogpolitikák kidolgozása, a drogmentes munkahely program kiszélesítése.
• Elterjedt  drogmentes  szórakozási  lehetőségek,  ezen  belül  a  biztonságos  szórakozóhelyek 

számának növelése.
• Speciális igényű csoportok (Pl.  hajléktalanok, tartósan munkanélküliek stb.) számára segítői 

ellátások biztosításával az ezen a területen radikálisan jelentkező ártalmak kezelése, valamint a 
reszocializációs elemek beépítésével, a társdalomba való visszailleszkedés esélyének növelése. 

Középtávú célok

• A közösség számára használható adatok összegyűjtése, hozzáférhetővé tétele.
• Drogmentes programok és színterek létrejöttének támogatása.
• A diszkó-balesetek számának csökkentése.
• A helyi igényeknek megfelelő drogmentes programok és színterek kialakítása.
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• Ki kell  alakítani  a gyógyult,  a  büntetés-végrehajtási  intézményből  szabadult,  vagy fenntartó 
kezelés alatt  álló drogbetegek szociális támogató rendszerét,  segíteni  drogmentes és rendezett 
életmódjuk kialakítását és fenntartását.

Rövidtávú célok 

• Jogszabályi  környezet  elemzése  és  szükség  szerinti  módosítása  (pl.  a  zenés-táncos 
szórakozóhelyek engedélyezési eljárásának jogi újraszabályozása, a helyi igazgatási és ellenőrzési 
hatáskörök gyakorlása).

• Önkormányzati rendeletek áttekintése, szükség szerinti. módosítása
• Helyi prevenciós szolgáltatások létesítése, a már működök fejlesztése
• Lehetőségek kihasználása – JAM Csarnok
• A helyi közösségi színterek működésének elősegítése.
• Helyi  ellenőrzési  formák  megteremtése  és  ellenőrzése  (pl.  kábítószer-befolyás  alatti 

gépkocsivezetés, zenés-táncos szórakozóhelyek engedélyezési eljárása, illetve a szórakozóhelyek 
ellenőrzése abból a szempontból, hogy teljesítik-e a követelményeket).

V. 2.  Megelőzés -  esélyt  teremteni  arra,  hogy a fiatalok  képessé válhassanak egy produktív 
életstílus kialakítására és a drogok visszautasítására 

Hosszú távú célok

A droghasználat terjedésének megállítása a következő területeken  

• Csökkenteni  a  droghasználók  számának  növekedési  ütemét  és  elérni,  hogy  az  emelkedő 
tendencia megforduljon. 

• Csökkenteni a drogokat kipróbálók számát. 

• Magyarországon is megfigyelhető, hogy az első alkalommal drogokat használók átlagéletkora 
az utóbbi években csökken. Ezt a tendenciát nagyon fontos megfordítani. Minél később találkozik 
valaki drogokkal, annál kisebb a visszatérő használat kialakulásának veszélye, illetve rendszeres 
droghasználat esetén annál jobb a szerhasználat abbahagyásának a prognózisa.

• A  fiatalok  számára  ne  legyen  kulturálisan  elfogadott  a  droghasználat. Ma  még  sokszor 
találkozunk azzal a jelenséggel, hogy egyes fiatalkori csoportokban inkább a droghasználat számít  
„normatívnak”  és  nem  a  drogmentesség.  Annak  tudatosítása  szükséges,  hogy  a  társadalom 
túlnyomó része nem használ drogokat. 

• Az egészséges, drogmentes életstílus váljon vonzóvá. 

Középtávú célok

• Iskolai egészségstratégia kialakítása, amely kiemelt módon kezeli az iskolai drogstratégiát.  

• Működő  egészségfejlesztő,  drog-prevenciót tartalmazó  programok  mindazokon  a 
színtereken, ahol  a fiatalok felnőnek (család,  közoktatás – alsó-  és felső tagozat,  felsőoktatás, 
kiegészítő oktatási rendszerek, szabadidős és más közösségi tevékenységek, sport, egyházi élet).

• Az egészségfejlesztő, drogprevenciós egységeket tartalmazó programok fedjék le az  ifjúság 
minél szélesebb körét. Csak a legfontosabb és egyben legnépesebb csoportokat nevesítjük, ahol 
a drog-prevenciónak különösen nagy szerepe van:

− a közoktatásban résztvevők,
− az iskolából kimaradók,
− a munkanélküli fiatalok,
− a más pszichoszociális okból veszélyeztetettek
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• Fokozódjék  a  fiatalok  drogokkal  és  a  használat  következményeivel  kapcsolatos  tudása,  a 
drogokkal kapcsolatos negatív (elutasító) attitűdje.

• A hosszú távú iskolai prevenciós, egészségfejlesztés hangsúlyát a  készségfejlesztésre kell 
helyezni.  Az  iskolában,  mely  a  megelőző  tevékenység  egyik  legfontosabb  színtere  ezért 
szükséges:

− az  Iskolai  drogkoordinátor. Meg  kell  nevezni  azt  az  iskolai  szakembert  (pedagógust, 
iskolapszichológust,  ifjúsági  védőnőt,  egészségnevelőt),  aki  e  témát  megfelelő  érzékenysége  és 
szakképesítése okán feladatául kapja, és tevékenységéért támogatásban részesül.

− az  egészségfejlesztéssel  és  az  életvezetéssel  kapcsolatos  tantárgyakhoz  integrált 
drogprevenció (mely  a  készségfejlesztést  állítja  előtérbe  A  helyi  (városi,  megyei,  regionális) 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumokban legyen szakmailag megfelelő módon képviselve a prevenció.

• Az iskolaorvosok, védőnők, az iskolában dolgozó  nem tanár szakemberek (pszichológusok, 
szociális munkások), helyi ifjúságsegítők, drogszakemberek prevenciós munkája jobb feltételeinek 
megteremtése, az együttműködés eredményesebb formáinak kialakítása. 

• Kortárs támogatók különösen fontos a szerepük a korosztály megközelítésében és a hiteles 
információk eljuttatásában.

• Igénybe kell  venni,  és  ki  kell  aknázni  az  információs  társadalom nyújtotta  lehetőségeket 
egyrészt  a nagy rendszereken keresztül  (Sulinet,  Teleház,  MultiCenter stb.),  másrészt  létre kell 
hozni  illetve  támogatni  kell  a  megelőzési  ismereteket  speciális  technikákkal  megvalósító 
programokat és szolgáltatásokat CD-ROM, DVD, chat-klubok, stb.).

• Az ifjúsági problémákra fogékony ifjúság-, oktatás- és szociálpolitika nélkül a kitűzött célok 
nem érhetők el.  Ezek javítják a fiatalok szociális,  oktatási és munkaerőpiaci helyzetét,  segítik a 
leszakadó/kiszoruló csoportokat.

Rövidtávú célok 

• Felmérések a fiatalkori droghasználat elterjedtségéről és ennek monitorozása.

• Felmérések a prevenciós programok elterjedtségéről és hatékonyságáról.

• A helyi közoktatásban résztvevő fiatalok számára szervezett, az iskolák által igénybe vehető 
megelőző programok pénzügyi támogatási rendszerének kialakítása. Ma sok esetben esetleges, 
hogy  mely  iskolák  tudnak  megelőző-egészségfejlesztő  szolgáltatást  nyújtani  diákjaiknak.  Ezért 
szükséges egy olyan támogatási rendszer megteremtése, mely ezen szolgáltatások igénybe vételét  
segíti  elő  az  iskolák  számára,  és  ennek  következtében  csökkenti  az  egyenlőtlenségeket  a 
megelőzési-egészségfejlesztési programok igénybevételének területén

• A  prevenciós  programok  egységes  minőségbiztosításának,  akkreditációjának  figyelemmel 
kísérése.

• A helyi közösségi kezdeményezések erősítése:

− Szülőcsoportok,  közösségi  programok,  egyházak  prevenciós és közösségi  munkájának a 
támogatása

− Veszélyeztetett fiatalok számára speciális programok kidolgozása, a meglevők összegyűjtése 
és megismertetése a szakemberekkel

− Alternatív  szabadidős  és  sport  programok,  művészeti  tevékenységek és  az  ilyeneket 
szervező intézmények (ifjúsági központok, klubok, művelődési házak, gyermekjóléti szolgálatok stb.) 
támogatása

− Információs  kiadványok,  médiaesemények,  segítőszolgálatok  támogatása  a  fiatalok 
különböző csoportjai, a szülők, a tanárok, a segítők számára. 

• Képzés 
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− A pedagógus-továbbképzésben a prevenciós képzés, az egészségfejlesztés kapjon hangsúlyt. 
Ezek a képzések kapcsolódnak a pedagógusok kötelező, akkreditált továbbképzéséhez.

− A szociális- és gyermekvédelemmel foglalkozó szakemberek képzése és továbbképzése. 

− Iskolai  drogkoordinátorok  (akik  lehetnek  gyermek-védelmis  pedagógusok, 
iskolapszichológusok, egészségnevelők stb.) képzése és továbbképzésük biztosítása.

− Kortársképzés, kortárs támogatók képzése. 

− Az iskolaszék tagjainak, egészségfejlesztő, prevenciós hangsúlyú képzése.

V. 3. Szociális munka, gyógyítás, rehabilitáció - segíteni a drogokkal kapcsolatba kerülő és a 
drogproblémákkal küzdő egyéneket és családokat 

Hosszú távú célok

• Megállítani és visszafordítani a drogproblémákkal küzdők számának emelkedését.

• A droghasználat okozta társadalmi és egészségügyi ártalmak és károk csökkentése

• Az  egészségügyi  és  a  szociális  ellátás  elérhetőségének,  fogadókészségének  és 
hatékonyságának  növekedése.  A  teljes  „kezelési  spektrum”  elérhetővé  tétele  regionális 
együttműködés keretében.

Középtávú célok

• A  droghasználók egészségügyi  kezelésének  társadalmi  és  szakmai  elfogadottságának 
növekednie kell.

• A segítő  kapcsolatban  (a  kapcsolatfelvételtől  a  kezelésen  át  a  reszocializációig)  résztvevő 
droghasználók számának növekedése

• A  szükségletek  ismeretében  minden  érintett  számára  biztosítani  kell  a  teljeskörű 
(egészségügyi, szociális, reszocializációs) ellátást, regionális együttműködés keretében.

• Az egészségügyi és a szociális ellátás közötti együttműködés. A közösségi erőforrások (civil  
szektor)  mobilizálása  nélkülözhetetlen  az  eredményes  beavatkozások  tervezésekor  és 
kivitelezésekor. Szükséges a két ellátórendszert érintő jogszabályok harmonizációja. 

• Meg kell  előzni  az  intravénás  kábítószer-használók  között  a  HIV  (AIDS)  megjelenését,  és 
csökkenteni a hepatitisz (elsősorban a hepatitisz C) terjedését.

• Csökkenteni kell a kábítószer-használók által elkövetett bűncselekmények számát különböző 
szociálpolitikai  eszközök  alkalmazásával  is  (pl.  munkahely  biztosítása,  nappali  gondozás, 
reintegrációs programok stb.). 

• Csökkenteni  kell  a  hajléktalanok  közötti  kábítószer-használat  nagyságrendjét,  illetve  az 
egészségügyi  ártalmak  kezelésére  alkalmas  ellátásokat  kell  biztosítani  a  hajléktalanokkal 
foglalkozó  intézményrendszer  minden  területén.  Fel  kell  mérni  a  hajléktalanok  kábítószer-
használatának jellemzőit, a probléma kiterjedtségét ebben a rizikócsoportban. 

• Csökkenteni  kell  a  kábítószer-használattal  kapcsolatos  egészségügyi  ártalmakat  és 
kockázatokat.

• Ki  kell  alakítani,  és  alkalmazni  kell  a  kábítószer-használókkal  foglalkozó  egészségügyi  és 
szociális (önkormányzati és civil) intézmények minőségbiztosítását és értékelését.

• A helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum terápiával és a rehabilitációval kapcsolatos feladatai:
• helyi koordinálás
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• helyi  szolgáltatások  hozzáférésének  nyomon  követése,  és  erről  a  szakemberek  és  a 
közvélemény informálása 

• helyi szolgáltatások kapacitásának nyomon követése és szükség szerinti fejlesztés javaslása.

• A szakemberek számára vonzóvá kell tenni a területen végzett munkát, a szakmai fejlődésüket  
elő  kell  segíteni.  Nem  lehet  pusztán  a  szakemberek  elhivatottságára  építeni  egy  országos 
probléma kezelésében.

• Biztosítani  kell  a  szakmai  (akkreditált,  szükség  esetén,  pl.  a  szakorvosképzés  területén 
pontszerző) továbbképzések széles választékát.

Rövidtávú célok

• A valós  szükségletek  felmérését  követően,  ezen  szükségleteket  kielégítő,  a  lehetőségeket 
figyelembevevő, hatékony és gazdaságos fejlesztési terv elkészítése.

− Alacsony-küszöbű szolgáltatások, ártalomcsökkentő programok elérhetővé tétele. 

• Sürgősségi állapotok ellátása. A sürgősségi állapotok orvosi ellátása megoldottnak mondható, 
a problémát inkább ezek felismerése jelenti.

• Közösségi programok: elsősorban volt drogbetegek és hozzátartozóik önsegítő vagy kulturális 
csoportjai. Az önszerveződést elősegítő támogatási programok beindítására van szükség

• Háziorvosok, gyermekorvosok, védőnők megfelelő számú, és minőségű képzése.

• Veszélyeztetett vagy speciális igényű populációk számára programok kialakítása

• Adatvédelem,  adatnyilvántartás,  statisztikai  rendszer.  Szükséges  az  egyes  jelentkező 
kliensekről egységes szemléletű, EU-s normákhoz igazodó minimum adatok rögzítése.

• A helyi terápiás koordinációs szempontok kidolgozása.

V. 4. Kínálatcsökkentés - csökkenteni a drogokhoz való hozzáférés lehetőségét 

Hosszú távú célok

• Csökkenjen az illegitim és a visszaélésre használt szerekhez való hozzáférés.

• Csökkenjen  az  illegitim  szerek  belső  terjesztése,  és  sikerüljön  visszaszorítani  a 
drogkereskedelem színtereit. 

• Csökkenjen a  drogfertőzött  színterek  száma,  illetve  lehetőség szerint  sikerüljön  felszámolni 
azokat.  

Középtávú célok

• A rendőrség felderítő és nyomozati munkája váljék eredményesebbé elsősorban a terjesztéssel 
kapcsolatos kábítószeres ügyekben, valamint a kábítószer-használat és más bűncselekmények 
összefüggésével kapcsolatos ügyekben.

• A terjesztés és a terjesztőhálózatok elleni fellépést erősíteni kell.

• Javítani  kell  a  közbiztonság  helyzetén  a  kábítószerek  hozzáférésének  és  a  kábítószer-
használat növekedésének megállításával párhuzamosan.

• Mutasson a kábítószerrel összefüggő erőszakos és a vagyon elleni bűncselekmények száma 
csökkenő tendenciát. 

• A  kínálatcsökkentés  területén  tevékenykedő  intézmények  szervezeti  és  működési  feltételei 
váljanak alkalmassá a feladataik hatékony ellátására. 
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• Javuljon a szórakozóhelyek és más drogfertőzött színterek biztonsága. 

• Kerüljenek a legális kábítószerek és a prekurzorok fokozottabb ellenőrzés alá. 

Rövidtávú célok

•  Javítani  kell  a  rendőrség  felderítő,  nyomozati,  vizsgálati  illetve  lefoglalási  eredményességét. 
Ennek érdekében szükséges: 

• a megfelelő szervezeti változások meghozatala,

• a képzések számának növelése,

• a technikai és tárgyi feltételek erősítése és a 

• laboratóriumi  és  technika  háttér  területein  erőteljes  megvalósuló  fejlesztés 
(decentralizálni és növelni kell a laboratóriumok számát). 

•  Valósuljon  meg a  helyi  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórumokban a  kínálatcsökkentés  feladatait 
végző szervezetek képviselete. 

•  Jöjjön  létre  a  legálisan  forgalmazott  kábítószerek  és  pszichotrop  anyagok  fokozottabb 
ellenőrzése, és valósuljon meg az együttműködés a rendőrség, az egészségügyi és más érintett 
intézmények között.

•  A kábítószerek, pszichotrop anyagok valamint a prekurzorok fokozottabb ellenőrzése területén 
fejleszteni kell: 

• a képzések színvonalát

• a technikai hátteret

Dombóvár város Kábítószerügy Egyeztető Fórumának ez a stratégiája összefoglalja a 2005 – 2012 
közötti időszak célkitűzéseit a kábítószer probléma visszaszorítása és eredményes kezelése területén. 
Megteremtve ezzel az összefogás és a konkrét, éves cselekvési tervek kidolgozásának alapját.

Dombóvár, 2006. május 11. 
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Dombóvár Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata

(módosításokkal egybeszerkesztett)

I.

A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA 
ÉS HATÁLYA

1. A szabályzat célja
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi  CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6.§. (1) 
bekezdésében  foglaltaknak  megfelelően  Dombóvár  Város  Önkormányzata,  mint 
ajánlatkérő  (továbbiakban:  ajánlatkérő)  a  Kbt.  végrehajtása  tárgyában  kiadott 
jogszabályokkal  összhangban  meghatározza  a  közbeszerzési  eljárásai 
előkészítésének,  lefolytatásának,  belső  ellenőrzésének  felelősségi  rendjét,  a 
nevében  eljáró,  illetőleg  az  eljárásba  bevont  személyek,  szervezetek  felelősségi 
körét  és a közbeszerzési  eljárásai  dokumentálási  rendjét,  az eljárás során hozott  
döntésekért felelős személy(eke)t, illetőleg testületeket.

2. A szabályzat hatálya
A  szabályzat  hatálya  kiterjed  minden  olyan,  a  Kbt.  hatálya  alá  tartozó,  –  a 
közbeszerzés tárgyát képező és a kivételi körbe nem tartozó – árubeszerzés, építési 
beruházás,  építési  koncesszió,  valamint  szolgáltatás  és  szolgáltatási  koncesszió 
megrendelése  céljából  visszterhes  szerződés  keretében  (továbbiakban: 
közbeszerzés), ahol az ajánlatkérő jár el (mint vevő, megrendelő, megbízó, stb.), és 
a  közbeszerzés  értéke  a  közbeszerzés  megkezdésekor  eléri  vagy  meghaladja  a 
mindenkor érvényes közbeszerzési értékhatárokat.
Ezeken  felül  a  szabályzat  hatálya  kiterjed  a  fentiek  körébe  nem  tartozó  azon 
beszerzésekre,  melyekre  az  ajánlatkérő a  közbeszerzés  szabályait  önkéntesen 
alkalmazza.

II.

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK, LEFOLYTATÁSÁNAK, 
ELLENŐRZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI, FELELŐSSÉGI RENDJE

1. A közbeszerzési eljárások előkészítése

1.) Dombóvár  Város  Önkormányzata  (továbbiakban:  ajánlatkérő)  közbeszerzési 
eljárásai  indításáról  a  Képviselőtestület  dönt,  egyúttal  jóváhagyja  az  adott 
lejárásban közreműködő bíráló bizottság személyi összetételét.

2.) A  közbeszerzési  eljárások  (továbbiakban:  eljárás)  előkészítése,  az  ajánlati 
(ajánlattételi)  felhívás,  a  dokumentáció  elkészítése,  és  az  eljárás  megindítása 
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előtt  szükséges  döntések  meghozatalát  segítő  előterjesztések  elkészítése  a 
beszerzés tárgya szerint érintett szakmai iroda feladatkörébe tartozik. 
A közbeszerzési eljárások előkészítésének és lefolytatásának hivatali rendje  
a következő:
Árubeszerzések Településfejlesztési Iroda
Szolgáltatások Településfejlesztési Iroda
Szolgáltatási koncesszió Településfejlesztési Iroda
Építési beruházás Városüzemeltetési Iroda
Építési koncesszió Városüzemeltetési Iroda
(továbbiakban: érintett iroda, szakmai iroda)

3.) A  szakmai  iroda  vezetője  az  önkormányzat  tárgyévi  költségvetésének 
elfogadásáig   az összesített közbeszerzési terv szerint meghatározza az iroda 
éves közbeszerzési feladatait és kijelöli az egyes eljárások témafelelőseit. 

4.) A témafelelős az eljárás megindítása előtt meggyőződik arról, hogy a fennállnak-e 
a megindítás feltételei. Meghatározza a lefolytatandó eljárás fajtáját és elkészíti  
az  ajánlati  (ajánlattételi),  illetve  részvételi  felhívást,  valamint  az  eljárás 
megindításához szükséges előterjesztést. 

5.) A témafelelős  gondoskodik  arról,  hogy az  ajánlati,  illetve  a részvételi  felhívás 
megjelenésének időpontjáig az ajánlattételhez, illetve a részvételi jelentkezéshez 
szükséges dokumentáció elkészüljön. 

2.  A közbeszerzési eljárás lefolytatása

1.) Az  eljárások  lefolytatása  a  beszerzés  tárgya  szerint  érintett  szakmai  iroda 
feladata. A jegyző, a jegyzői iroda vezetője és az érintett iroda vezetője, illetve az 
általa témafelelősként kijelölt személy, a felkért szakértő felel azért, hogy az eljárás 
megfeleljen a Kbt. előírásainak.   

2.) Az  eljárás  során  a  jegyző,  az  irodavezető  munkáját  legalább  3  tagú  Bíráló 
Bizottság segíti. A Bíráló Bizottság tagjait a képviselőtestület választja. 

3.) Szerződéskötés

- Az  eredményes  közbeszerzési  eljárás  alapján  szerződéskötésre  kerül  sor,  a 
törvény 99. §-a szerint.

- A ajánlatkérő a szerződések kötésére vonatkozó előírások (kötelezettségvállalás, 
ellenjegyzés  stb.)  betartásával  köti  meg  a  szerződést  az  eljárás  nyertesével.  A 
szerződés aláírására a polgármester jogosult.
Amennyiben az eljárás nyertese visszalép – és az ajánlati felhívásban ezen kitétel 
szerepel – akkor az eredmény kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlatot 
tevővel lehet megkötni a szerződést.

- A megkötött szerződés nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül. A 
szerződés teljesítése és esetleges módosítása a Kbt. 303-306. §-ainak betartásával 
lehetséges.  A  teljesítéséről  és  az  esetleges  módosításáról  tájékoztatót  kell  
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megjelentetni, a  2/2006.(I.13.) IM rendelet 17., illetve 16. mellékletében szereplő 
hirdetmény-mintának megfelelően.
A  szerződés  módosítására  az  ajánlatkérő  részéről  az  eredeti  aláíró  jogosult.  A 
módosítás tényéről, és indokairól jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet az adott eljárás 
felelősének is hitelesíteni kell.

- A  szerződés  teljesítésével,  módosításával,  megszüntetésével  kapcsolatos 
feltételekre  vonatkozó  előírásokra  a  Kbt.,  illetve  egyéb  kérdésekben  a  Ptk. 
rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A közbeszerzési eljárások belső ellenőrzése

1.) A közbeszerzési eljárások belső ellenőrzési rendszerben történő ellenőrzése a 
közvetlen jegyzői irányítású belső ellenőrzési csoport hatáskörébe tartozik.
Az ellenőrzés kiterjed az eljárások szabályszerűségére, az elbírálás szempontjainak 
kiválasztására,  és  azok  érvényesítésére,  valamint  a  szerződések  megkötésére, 
módosítására és teljesítésére.

2.) Az ellenőrzésekről készült jelentést a jegyzőnek és az érintett irodavezetőknek 
megküldi.

3.) Amennyiben a közbeszerzési eljárással kapcsolatban az ajánlatkérővel szemben 
jogorvoslati  eljárás  indul,  arról  köteles  a  képviselő  testületet  haladéktalanul 
tájékoztatni.  A  tájékoztatási  kötelezettség  érvényes  abban  az  esetben  is,  ha  az 
ajánlatkérő indítja a jogorvoslati eljárást.

III.

AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ, ILLETŐLEG AZ ELJÁRÁSBA BEVONT 
SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK, TESTÜLETEK  

1.) Az ajánlatkérő  nevében a  Kbt.  Második  részében szabályozott  –  a  közösségi 
értékhatárokat  elérő  értékű  közbeszerzésekre  vonatkozó  –  eljárások  során 
valamennyi döntés meghozatalára a képviselőtestület jogosult. A döntés alapján 
készült dokumentumokat – beleértve az eljárás alapján létrejött szerződéseket is 
– a polgármester, akadályoztatása esetén az általa felhatalmazott személy írja 
alá.

2.) Az  ajánlatkérő  nevében  a  Kbt.  Harmadik  részében  szabályozott  –  a  nemzeti 
értékhatárokat  elérő  érékű  közbeszerzésekre  vonatkozó  –  eljárások  során 
valamennyi döntés meghozatalára a képviselőtestület jogosult.

3.) Az  ajánlatkérő  nevében  a  Kbt.  Negyedik  részében  szabályozott  –  a  nemzeti 
értékhatárok alatti értékű közbeszerzések, az egyszerű közbeszerzési eljárások – 
eljárások  során  valamennyi  döntés  meghozatalára  a  Gazdasági  és 
Városfejlesztési Bizottság jogosult.    
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4.) A döntés alapján készült dokumentumokat – beleértve az eljárás alapján létrejött 
szerződéseket  is  –  a  polgármester,  akadályoztatása  esetén  az  általa 
felhatalmazott személy írja alá.

5.) Az eljárás során az ajánlatkérő köteles minimum három tagú Bíráló Bizottságot 
felállítani,  amely  részt  vesz  az  ajánlatok/részvételi  jelentkezések  bontásában, 
vizsgálja az ajánlatok érvényességét, valamint az érvényes ajánlatokról írásbeli 
szakvéleményt  és  döntési  javaslatot  készít  az  ajánlatkérő  nevében  a 
közbeszerzési  eljárást  lezáró  döntést  meghozó  személy,  bizottság,  testület 
részére. A bírálóbizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv 
részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai is.
A bizottság akkor felel meg a Kbt. előírása szerinti követelményeknek, ha tagjai 
megfelelő  jogi,  közgazdasági,  közbeszerzési,  illetve  a  beszerzés  tárgyával 
kapcsolatos szakmai ismeretekkel rendelkeznek.

6.) A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó, továbbá versenypárbeszéd  
alkalmazása  esetén  a  nemzeti  értékhatárt  elérő  vagy  meghaladó  értékű  
közbeszerzés esetén az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzések Tanácsa által  
vezetett  névjegyzékben  szereplő,  hivatalos  közbeszerzési  tanácsadót  
igénybe  venni.  Az  Európai  Uniós  forrásból  támogatott  közbeszerzések  
esetében  az  ajánlatkérő  a  közbeszerzési  eljárásba  független  hivatalos  
közbeszerzési tanácsadót köteles bevonni.
Ha  a  közbeszerzés  tárgya,  sajátossága,  nagyságrendje,  bonyolultsága  
különleges  szakértelmet  igényel,  vagy  fokozott  felelősséggel  jár,  az  
ajánlatkérő  a  közbeszerzés  lebonyolítására,  illetve  az  abban  való  
részvételre  külső  személyt/szervezetet  (pl.  hivatalos  közbeszerzési  
tanácsadó) kérhet fel.
Tanácsadó megbízása esetén megbízási szerződés kötése szükséges, aki –  
illetőleg  Közbeszerzések  Tanácsa  által  vezetett  névjegyzéken  szereplő  
szervezet  esetén  az  ott  megjelölt  személy  –  köteles  a  közbeszerzési  
tanácsadás körébe eső feladatok teljesítésében személyesen részt venni.

7.) Az  eljárás  előkészítésébe,  vagy  más  szakaszába  bevont  személy,  illetve 
szervezet meg kell,  hogy feleljen a Kbt.  10.§-ában foglalt  összeférhetetlenségi 
előírásoknak. 

IV.

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS DOKUMENTÁLÁSI RENDJE

1.) Az  ajánlatkérő  nevében  a  Településfejlesztési  Iroda minden  év  április  15. 
napjáig  éves összesített  közbeszerzési  tervet készít  az  adott  évre  tervezett 
közbeszerzésekről.  A  közbeszerzési  terv  nyilvános.  A  közbeszerzési  tervet 
legalább 5 évig meg kell őrizni. Ebben a II. 1.2.) pontban szereplő érintett iroda 
közreműködik.
A közreműködés
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a.) - Az ajánlatkérő adott évre tervezett közbeszerzéseiről az irodavezető az adott 
költségvetési  év  április  15.  napjáig  éves  összesített  közbeszerzési  tervet 
köteles készíteni az elfogadott éves költségvetési előirányzat alapján.
A közbeszerzési terv jóváhagyását a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
végzi.
A tervben nem szereplő közbeszerzésekre vagy a tervben foglaltakhoz képest 
módosított  közbeszerzésekre vonatkozó eljárást is le lehet folytatni,  ha előre 
nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel. 
Ilyenkor  a  tervet  módosítani  kell  az  ilyen  igény  vagy  egyéb  változás 
felmerülésekor, megadva annak indoklását is.
A közbeszerzési terv módosításáért, aktualizálásáért annak készítője felel.

- Az elkészült közbeszerzési tervet az érintett évet követő 5 évig meg kell őrizni. 
A megőrzési idő meghosszabbításáról a Jegyző jogosult határozni.
A közbeszerzési  terv megőrzéséért,  és az  abba történő betekintés  lehetővé 
tételéért  a  Jegyzői  Iroda  felelős.  A  közbeszerzési  terv  megküldése  a 
Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző szerveknek kifejezetten 
erre vonatkozó kérésére esetén kötelező. 

Ilyenkor a terv megküldése, és ezek nyilvántartása a Jegyzői Iroda feladata. A 
megküldött  terv  időközbeni  változása  esetén  újbóli  megküldés  szükséges, 
melyért szintén a Jegyzői Iroda felelős, a terv módosításáért felelős személy 
tájékoztatása alapján.

b.)  -  „Az  ajánlatkérő  előzetes  összesített  tájékoztatót készíthet,  
amennyiben  az  adott  évre  (illetve  a  következő  legfeljebb  12  hónapra)  
tervezett  közbeszerzések  tárgyankénti  összértéke  a  hatályos  Kbt-ben  
meghatározott  összeghatárokat  eléri,  vagy  meghaladja.  A  tájékoztató  
elkészítésének  kötelezettségéről  a  Képviselőtestület  hozhat  külön  
döntést.  Amennyiben  a  Képviselőtestület  ilyen  döntést  hoz,  az  eljárás  
következő szabályai szerint kell eljárni.
A  tájékoztató  a  közbeszerzés  tárgyaiként  külön-külön,  vagy  egyben  is  
elkészíthető.
-  Az  előzetes  összesített  tájékoztató  elkészítésénél  alkalmazandó  
nyomtatvány  mintáját  a  2/2006.(I.13.)  IM rendelet  3.,  illetve  a  Bizottság  
1564/2005/EK rendelete I. mellékletének 1. szabványűrlapja tartalmazza.
-  Az  előzetes  összesített  tájékoztató  elkészítéséért  és  az  értékhatárok,  
illetve  az  érintett  nyomtatvány  változásainak  figyelemmel  kíséréséért  a  
Településfejlesztési  Iroda  felelős.  Ebben  a  II.1.2.)  pontban  szereplő  
érintett iroda közreműködik.
Az  előzetes  összesített  tájékoztatót  a  tárgyév  március  31.  napjáig  kell  
elkészíteni, majd jóváhagyásra a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  
elé terjeszteni.
Jóváhagyás után az elfogadott  összegzést a tárgyév április 15.  napjáig  
meg kell  küldeni  közzétételre  a  Közbeszerzések Tanácsán keresztül  az  
Európai  Unió  Hivatalos  lapjának,  illetve  a  Közbeszerzési  Értesítő  
Szerkesztőségének.
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A tájékoztató  esetlegesen  szükséges  módosításáért,  és  megküldéséért  
szintén a fenti felelősségi rend érvényes.
Építési  beruházás  esetén  a  tájékoztatót  a  tervezett  beruházás  
megvalósítására vonatkozó döntést követő 3 napon belül kell elkészíteni,  
és  a  döntést  követő  5  munkanapon  belül  kell  jóváhagyni,  valamint  a  
jóváhagyott tájékoztatót közzétételre megküldeni.”

c.)  -  Az  egy  költségvetési  év  alatt  lefolytatott  közbeszerzésekről  éves 
statisztikai összegzést kell készíteni. 
Az  éves  statisztikai  összegzés  elkészítésénél  alkalmazandó  nyomtatvány 
mintáját a 2/2006.(I.13.) IM rendelet 21. melléklete tartalmazza.
Az  éves  összegzés  elkészítéséért  és  az  érintett  nyomtatvány  változásainak 
figyelemmel kíséréséért a Településfejlesztési Iroda felelős. Az elkészítésben 
a II.  1.2.)  pontban szereplő érintett  iroda közreműködik.  Az  éves statisztikai 
összegzést a tárgyévet követő év április 30. napjáig kell  elkészíteni, amelyet 
jóváhagyásra a Képviselőtestület elé kell terjeszteni.
Jóváhagyás után az elfogadott  összegzést  a  tárgyévet  követő év május 31. 
napjáig  meg  kell  küldeni  a  Közbeszerzések  Tanácsának.  A  megküldés  az 
összegzést készítő feladata.

2.) Az  egyes  eljárások  lefolytatásával  kapcsolatban  felmerülő  valamennyi 
adminisztrációs kötelezettség az eljárást lefolytató irodát, illetőleg a témafelelőst 
terheli.

3.) Az eljárás során valamennyi dokumentumot írásban kell elkészíteni, és az egyes 
eljárási  cselekményeket  a  Kbt.  rendelkezéseinek  megfelelően  írásban  kell 
rögzíteni. 

4.) Az  eljárás  előkészítésével,  lefolytatásával  és  a  szerződés  teljesítésével 
kapcsolatban keletkezett összes iratot az eljárás lezárultától, illetőleg a szerződés 
teljesítésétől  számított  5  évig  az  ajánlatkérő  irattárában meg kell  őrizni.  Ha a 
közbeszerzéssel  kapcsolatban  jogorvoslati  eljárás  indult,  az  iratokat  annak 
jogerős befejezéséig, de legalább 5 évig meg kell őrizni.

5.) Az  ajánlatkérő  nevében  az  irodavezető  a  tárgyévi  beszerzésekről  külön 
jogszabályban  meghatározott  minta szerint  éves statisztikai  összegzést  készít, 
melyet  legkésőbb a tárgyévet  követő  év május  31.  napjáig  a  közbeszerzések 
tanácsának megküld.

V.

AZ ELJÁRÁSBA BEVONT SZEMÉLYEK, AZ ELJÁRÁS SORÁN DÖNTÉST HOZÓ
SZEMÉLYEK ÉS TESTÜLETEK FELELŐSSÉGI KÖRE
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1.) Az éves közbeszerzési terv, valamint az éves statisztikai összegzés a Kbt.-
ben  foglalt  határidőre  történő  elkészítéséért  és  továbbításért  a 
Településfejlesztési Iroda a felelős.

2.) Az eljárások szabályszerűségéért, illetve jogszerűségéért az eljárást lefolytató 
irodavezető,  a  döntést  előkészítő  szakvéleményért  a  Bíráló  Bizottság  a 
felelős.

3.) Az  eljárás  adminisztrálásáért,  illetve  az  eljárás  során  keletkezett  iratok 
megőrzéséért az eljárást lefolytató irodavezető és a témafelelős felel.

4.) Az eljárás során hozott döntésekért - beleértve az eljárást lezáró döntést is a 
döntést  hozó  szervezet  –  a  Képviselőtestület,  illetve  a  Gazdasági  és 
Városfejlesztési Bizottság felelős.

5.) A  Kbt.  rendelkezéseinek  mellőzésével  lefolytatott  eljárásokért  a  közgyűlés, 
illetve a polgármester felelős.

6.) A felhívás, dokumentáció és az ajánlat eredményhirdetéskori tartalma szerinti 
szerződéskötésért a polgármester felelős.

7.) Az  eljárás  alapján  megkötött  szerződés  szabályszerű  teljesítéséért,  illetve 
módosításáért a felügyelő iroda vezetője a felelős.

VI.

INTÉZMÉNYI KÖZBESZERZÉSEK

Az  Önkormányzat  árubeszerzés  és  szolgáltatás  megrendelés  tárgyú  
közbeszerzéseknél az ajánlatkérői jogosultságot intézményeire ruházza át.  E  
közbeszerzési  eljárásoknak  a  Kbt.  előírásai  szerint  előkészítése,  
szükségességének  megállapítása,  megindítása,  lefolytatása,  illetve  az  azt  
követő  tájékoztatási  kötelezettség,  a  megfelelő  dokumentálás,  illetve  a  
szükséges  hirdetmények  megjelentetése  az  intézményvezető  feladata  és  
felelőssége.  Ezzel  kapcsolatban utólagos  beszámolásra  köteles a  Fenntartó  
felé, a tárgyévet követő március hó 31-ig. 
A  közvetlen  jegyzői  hatáskörbe  tartozó  belső  ellenőrzés  az  intézményi  
eljárások ellenőrzésére jogosult.
Építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatására az intézmények  
nem jogosultak.

VII.
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AZ EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPJAIBÓL TÁMOGATOTT PROJEKTEK 
SPECIÁLIS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYAI

1. A Projekt  végrehajtása  során  a  2003.  évi  CXXIX:  a  közbeszerzésekről  szóló 
törvény  hatálya  alá  tartozó  beszerzések  esetén  a  Főkedvezményezett 
felelőssége betartani  a Kbt.  előírásait.  Amennyiben a támogatásban részesülő 
partner  is  eszközöl  beszerzést,  a  fenti  felelőssége  saját  projektelemével 
kapcsolatosan fennáll.

2. A Közreműködő Szervezet által kijelölt személy a Kbt. 80.§ (2) bekezdés szerint a 
Főkedvezményezett  és/vagy  a  Támogatásban  részesülő  partner  által  indított 
közbeszerzési  eljárás  során  beérkezett  ajánlatok/részvételi  jelentkezések 
bontásán jelen lehet.

3. A Főkedvezményezett köteles a közbeszerzési eljárások eredményhirdetéseire a 
Közreműködő Szervezet képviselőjét írásbeli meghívó útján kell meghívni.

4. A  Főkedvezményezett  az  általa,  és  a  Támogatásban  részesülő  partner  által 
lebonyolított  közbeszerzési eljárásokról köteles az eljárások dokumentumainak, 
valamint  a  benyújtott  ajánlatoknak  és  a  megkötött  szerződésnek  egy  az 
„eredetivel  egyező”  igazolással  ellátott  példányát  legalább 30  nappal  az  adott 
közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéssel kapcsolatos első kifizetés 
kérelmezését megelőzően a Közreműködő Szervezetnek benyújtani.

5. Főkedvezményezettnek  a dokumentumok benyújtásával  egyidejűleg  nyilatkozni 
kell arról, hogy folyik-e valamely közbeszerzési eljárás kapcsán, vele szemben, 
és/vagy a Támogatásban részesülő partnerrel szemben Döntőbizottsági eljárás.

6. Az első kifizetés folyósításának feltétele, hogy a közbeszerzései eljárás lezárását 
követő  15  nap  elteljen.  Ha  a  közbeszerzési  eljárás  kapcsán  sor  került 
döntőbizottsági eljárásra és az határozattal nincs lezárva, akkor a döntőbizottsági 
eljárás időtartamára a kifizetést a Közreműködő Szervezet felfüggesztheti.

7. Amennyiben a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatában megállapítja, hogy a 
Főkedvezményezett,  és/vagy  a  Támogatásban  részesülő  partner  jogsértést 
követett  el,  a  Közreműködő  Szervezet  a  határozat  alapján  a  jogsértést 
szerződésszegésnek  minősítheti,  amennyiben  az  az  eljárást  érdemben 
befolyásolta.

8. A közbeszerzésekről  szóló  2003.  évi  CXXIX.  törvény hatálya  alá  nem tartozó 
beszerzések  esetében  csak  olyan  beszerzési  eljárás  folytatható  le,  amely 
biztosítja az egyenlő verseny feltételeit. A szerződésekre benyújtott pályázatokat 
objektív alapon kell értékelni és dokumentálni.

VIII.

HATÁLYBA LÉPTETŐ 
ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
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1.) Jelen szabályzat  2005. január 01. napján lép hatályba. Rendelkezéseit csak a 
hatálybalépését követően indított közbeszerzések esetében kell alkalmazni. A jelen 
szabályzat  hatálybalépésével  egyidejűleg  a  korábban  érvényben  volt  35/1997.
(XII.16.) számú szabályzat hatályát veszti.

2.) Az  ajánlatkérő  közbeszerzését  végző  személyek  és  szervezetek  kötelesek  a 
vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzat előírásait áttanulmányozni, értelmezni 
és az azokban foglaltak szerint a tőlük elvárható gondossággal eljárni.

3.) A szabályzat által érintettek – amennyiben megítélésük szerint szükségessé válik 
a jelen szabályzat  kiegészítése,  vagy módosítása – észrevételeikkel  a szabályzat 
elkészítéséért  felelős  személyhez  fordulhatnak,  akinek kötelessége a javaslatokat 
megvizsgálni, és a szükséges lépéseket megtenni.

Dombóvár, 2006. június 1. 

Szabó Loránd dr.Radochayné dr.Molnár Zsuzsanna
polgármester jegyző

Kapcsolódó jogszabályok

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésről

34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények 
megküldésének és közzétételének részletes 
szabályairól, a hirdetmények ellenőrzésének 
rendjéről és díjáról, valamint a Közbeszerzési 
Értesítőben történő közzététel rendjéről és díjáról

130/2004. (IV.29.) Korm. rendelet a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök 
közbeszerzésének részletes és sajátos 
szabályairól

137/2004. (IV.29.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárások részletes szabályairól

143/2004. (IV.29.) Korm. rendelet az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg 
alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeket 
érintő vagy különleges biztonsági intézkedést 
igénylő beszerzések sajátos szabályairól

162/2004. (V.21.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésekkel 
kapcsolatos részletes szabályairól

167/2004. (V.25.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan 
gyakorolható eljárási cselekmények szabályiról 
és az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerről

168/2004. (V.25.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzési rendszerről, 
valamint a központi beszerző szervezet feladat- 
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és hatásköréről

228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet a védelem terén alapvető biztonsági érdeket 
érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, 
rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, 
illetőleg szolgáltatások megrendelésére 
vonatkozó sajátos szabályokról.

19/2004. (IV.28.) IM rendelet a közbeszerzésekre vonatkozó nómenklatúrákról

1/2004. (I.9.) FMM rendelet a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a 
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre 
vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási 
szabályairól és díjazásáról

2/2006. (I.13.) IM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a 
bírálati összegzések és az éves statisztikai 
összegzések mintáiról

1564/2005/EK rendelet a 2004/17/EK és a 2004/18/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelveknek megfelelő, 
közbeszerzési eljárások keretében megjelenő 
hirdetmények közzétételére használandó 
szabványos űrlapok létrehozásáról

2195/2002/EK rendelet a Közös Közbeszerzési Szójegyzékről

2151/2003/EK rendelet a Közös Közbeszerzési Szójegyzékről szóló 
2195/2002/EK rendelet módosításáról

A Közbeszerzések Tanácsa 
Elnökének Tájékoztatója

a nemzeti, továbbá a nemzeti értékhatár alatti 
értékű közbeszerzésekre irányadó közbeszerzési 
értékhatárokról

A Közbeszerzések Tanácsa 
Elnökének tájékoztatója

a közösségi közbeszerzési értékhatárokról

A Közbeszerzések Tanácsa 
Elnökének tájékoztatója

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. 
törvény 18. §-a szerinti értesítési kötelezettségről

A Közbeszerzések Tanácsa 
tájékoztatója

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. 
törvény 63. § (2)-(3) bekezdéseiben hivatkozott 
igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról 
és adatokról a magyarországi letelepedésű 
ajánlattevők és alvállalkozók vonatkozásában

A Közbeszerzések Tanácsának 
egyéb tájékoztatói

IMPRESSZUM
Kiadó: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala

Kiadásért felelős: Frellerné dr. Kovács Anna címzetes főjegyző
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Szerkesztésért felelős személy: Frellerné dr. Kovács Anna címzetes főjegyző
Szerkeszti: Vincellérné dr.Illés Krisztina

Dombóvár, 2006. június 1.
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