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HATÁROZATOK

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2006. február 13-i ülésén elfogadott 
határozatai:

6/2006. (II.13.) Kt. sz. határozat
1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 

Képviselőtestülete  a  polgármester 
jelentését  a  2/2005.(I.24.),  52/2005.
(II.28.),  117/2005.(III.30.),  150/2005. 
(IV.25.), 157/2005.(IV.25.), 192/2005.
(V.30.),  303/2005.(IX.26.),  322/2005. 
(X.24.),  326/2005.(X.24.),  331/2005.
(X.24.),  332/2005.(X.24.),  334/2005.
(X.24.),  345/2005.(X.24.),  348/2005.
(X.24.),  361/2005.(XI.28.),  362/2005.
(XI.28.), 363/2005.(XI.28.), 367/2005.
(XI.28.), 373/2005.(XI.28.), 374/2005.
(XI.28.), 375/2005.(XI.28.), 379/2005.
(XII.19.),380/2005.(XII.19.), 
381/2005.(XII.19.),382/2005.(XII.19.), 
383/2005.(XII.19.),384/2005.(XII.19.), 
386/2005.(XII.19.),387/2005.(XII.19.), 
388/2005.(XII.19.),390/2005.(XII.19.), 
395/2005.(XII.19.),396/2005.(XII.19.), 
397/2005.(XII.19.),398/2005.(XII.19.), 
401/2005.(XII.19.), 402/2005.(XII.19.) 
lejárt  határidejű  határozat 
végrehajtásáról,  beszámolóját  az 
átruházott  hatáskörben  tett 
intézkedésekről,  tájékoztatóját  a  két 
ülés  közötti  fontosabb  eseményekről 
elfogadja. 

2. A  képviselőtestület  a  43/2005.(II.28.) 
határozat végrehajtási határidejét 2006. 
május  31-ig,  a  390/2005.(XII.19.) 
határozat végrehajtási határidejét 2006. 
február 28-ig meghosszabbítja.

3. A  képviselőtestület  a  2/2005.(I.24.), 
117/2005.(III.30.),  322/2005.(X.24.) 
326/2005.(X.24.)  számú  határozatát 
visszavonja. 

4. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete,  mint  a  dombóvári 
076.  hrsz-ú,  1  ha  1177  m2 területű, 
gazdasági  épület  és  gyep  ingatlan 
tulajodnosa, hozzájárul ahhoz, hogy a 
Dombóvári  Városi  Horgászegyesület 

(Dombóvár,  Népköztársaság  u.  44. 
II/1.,  képviseli:  Tusnovits  Jenő),  mint 
ráépítő a dombóvári 076/C. hrsz-ú, 42 
m2 területű  „vizesblokk  és  haltisztító 
épület”  ingatlanra  a  kizárólagos 
tulajdonjogát,  az  épület  által  elfoglalt 
földterületre  vonatkozó  földhasználati 
joggal  együtt  az  ingatlan-
nyilvántartásba bejegyeztesse. 

A  Képviselőtestület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  vonatkozó  szerződés 
aláírására. 

Határidő: azonnal
Felelős:     Polgármester

7/2006. (II.13.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jóváhagyja a Koller 
és  Társa  Tervező  Kft.  (7635.  Pécs, 
Bárány u. 5/2. Vezető településrendező 
tervező:  Zambó  Terézia,  Ybl  díjas 
építész,  névjegyzéki  száma:  TT-1-02-
0267/2001)  által  készített  Dombóvár 
Város Településrendezési Tervének T-1 
jelű  módosított  szerkezeti  tervét  és  a 
szerkezeti terv leírását.

8/2006. (II.13.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város 
Önkormányzatának  Képviselőtestülete 
az általános iskolai étkeztetés keretében 
2006.  március  1.  napjától  valamennyi 
általános  iskolai  oktatásban  résztvevő 
tanuló  részére  uzsonnát  biztosít  a 
2005/2006. tanév végéig.
2. Dombóvár  Város 
Önkormányzatának  Képviselőtestülete 
az  egységes  gazdasági  szervezet 
létrehozása előtt megbízza a Gazdasági 
és  Városfejlesztési  Bizottságot  és  az 
intézmények  gazdasági  vezetőit,  hogy 
vizsgálják  meg  a  más  városokban 
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működő  szervezetek  hatékonyságát, 
gazdaságosságát.  

9/2006. (II.13.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  támogatja  a 
Dombóváriak  a  Dombóvári 
Munkanélküliekért  Jóléti  Szolgálat 
Alapítvány  Tolna  Megyei  Munkaügyi 
Központhoz  benyújtandó  pályázatát, 
melyhez  a  1  195  845,-Ft  önerőt 
biztosítja.

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  támogatja  a 
Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási  Kht.  Tolna  Megyei 
Munkaügyi  Központhoz  benyújtandó 
pályázatát, melyhez 1.195.845 Ft önerőt 
biztosít. 

3. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  támogatja  a 
Dombóvári  Roma  Közhasznú 
Alapítvány  Tolna  Megyei  Munkaügyi 
Központhoz  benyújtandó  pályázatát, 
melyhez 435.500 Ft-ot biztosít. 

Határidő: 2006. január 30.
Felelős:     Polgármester

10/2006. (II.13.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  pályázatot  nyújt  be  a 
„Szabadság  utcai  gyalogút  felújítása” 
címmel  a Tolna Megyei  Területfejlesztési 
Tanács TEKI pályázati felhívására. 
A  fejlesztés  bruttó  költsége  27.500.000,- 
Ft,  amelyhez  20%-os 5.500.000,-  Ft saját 
erő biztosítását az Önkormányzat  vállalja, 
és  azt  teljes  egészében  2006  évi 
költségvetésébe beépíti.
Felhatalmazza  a  Polgármestert  a 
pályázathoz  szükséges  nyilatkozatok 
megtételére,  illetve  a  pályázat 
benyújtására.

Határidő: 2006. február 15.
Felelős:     Polgármester

11/2006. (II.13.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  pályázatot  nyújt  be 
„Buszmegállók  felújítása  Dombóváron” 
címmel  a Tolna Megyei  Területfejlesztési 
Tanács TEKI pályázati felhívására. 
A fejlesztés bruttó költsége 4.000.000,- Ft, 
amelyhez  20%-os  800.000,-  Ft  saját  erő 
biztosítását  az  Önkormányzat  vállalja,  és 
azt  teljes  egészében  2006  évi 
költségvetésébe beépíti.
Felhatalmazza  a  Polgármestert  a 
pályázathoz  szükséges  nyilatkozatok 
megtételére,  illetve  a  pályázat 
benyújtására.

Határidő: 2006. február 15.
Felelős: Polgármester

12/2006. (II.13.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  pályázatot  nyújt  be 
„Újdombóvári  településrész  járda-
felújítása”  címmel  a  Dél-Dunántúli 
Regionális  Fejlesztési  Tanács  2006.  évi 
decentralizált  terület-  és  régiófejlesztési 
célelőirányzat pályázati felhívására. 
A  fejlesztés  bruttó  költsége  15.000.000,- 
Ft,  amelyhez  30%-os 4.500.000,-  Ft saját 
erő biztosítását az Önkormányzat  vállalja, 
és  azt  teljes  egészében  2006  évi 
költségvetésébe beépíti.
Felhatalmazza  a  Polgármestert  a 
pályázathoz  szükséges  nyilatkozatok 
megtételére,  illetve  a  pályázat 
benyújtására.

Határidő: 2006. február 15.
Felelős: Polgármester

13/2006. (II.13.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  pályázatot  nyújt  be 
„Szabadság  utcai  orvosi  rendelő 
átalakítása”  címmel  a  Dél-Dunántúli 
Regionális  Fejlesztési  Tanács  2006.  évi 
decentralizált  terület-  és  régiófejlesztési 
célelőirányzat pályázati felhívására. 
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A fejlesztés bruttó költsége 9.716.666,- Ft, 
amelyhez 30%-os 2.916.000,- Ft saját erő 
biztosítását  az  Önkormányzat  vállalja,  és 
azt  teljes  egészében  2006  évi 
költségvetésébe beépíti.
Felhatalmazza  a  Polgármestert  a 
pályázathoz  szükséges  nyilatkozatok 
megtételére,  illetve  a  pályázat 
benyújtására.

Határidő: 2006. február 15.
Felelős: Polgármester

14/2006. (II.13.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  pályázatot  nyújt  be 
„Belvárosi  Általános  Iskola  nyílászáró 
csere  II.  ütem”  címmel  a  Dél-Dunántúli 
Regionális  Fejlesztési  Tanács  2006.  évi 
decentralizált  terület-  és  régiófejlesztési 
célelőirányzat pályázati felhívására. 
A  fejlesztés  bruttó  költsége  10.020.840,- 
Ft,  amelyhez  30%-os 3.007.000,-  Ft saját 
erő biztosítását az Önkormányzat  vállalja, 
és  azt  teljes  egészében  2006  évi 
költségvetésébe beépíti.
Felhatalmazza  a  Polgármestert  a 
pályázathoz  szükséges  nyilatkozatok 
megtételére,  illetve  a  pályázat 
benyújtására.

Határidő:  2006. február 15.
Felelős:      Polgármester

15/2006. (II.13.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  pályázatot  nyújt  be 
„Vizesblokkok  felújítása  az  Illyés  Gyula 
Gimnáziumban”  címmel  a  Dél-Dunántúli 
Regionális  Fejlesztési  Tanács  2006.  évi 
decentralizált  terület-  és  régiófejlesztési 
célelőirányzat pályázati felhívására. 
A  fejlesztés  bruttó  költsége  16.474.800,- 
Ft,  amelyhez  30%-os 4.943.000,-  Ft saját 
erő biztosítását az Önkormányzat  vállalja, 
és  azt  teljes  egészében  2006  évi 
költségvetésébe beépíti.
Felhatalmazza  a  Polgármestert  a 
pályázathoz  szükséges  nyilatkozatok 

megtételére,  illetve  a  pályázat 
benyújtására.

Határidő: 2006. február 15.
Felelős:     Polgármester

16/2006. (II.13.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  pályázatot  nyújt  be 
„Vízvisszaforgató  berendezés  beszerzése 
és  beszerelése  a  Szivárvány  Óvodában” 
címmel  a  Dél-Dunántúli  Regionális 
Fejlesztési Tanács 2006. évi decentralizált 
terület-  és  régiófejlesztési  célelőirányzat 
pályázati felhívására. 
A  fejlesztés  bruttó  költsége  26.040.000,- 
Ft,  amelyhez  30%-os 7.812.000,-  Ft saját 
erő biztosítását az Önkormányzat  vállalja, 
és  azt  teljes  egészében  2006  évi 
költségvetésébe beépíti.
Felhatalmazza  a  Polgármestert  a 
pályázathoz  szükséges  nyilatkozatok 
megtételére,  illetve  a  pályázat 
benyújtására.

Határidő: 2006. február 15.
Felelős:     Polgármester

17/2006. (II.13.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  pályázatot  nyújt  be 
„Újdombóvári  Közösségi  Ház 
tetőfelújítása”  címmel  a  Dél-Dunántúli 
Regionális  Fejlesztési  Tanács  2006.  évi 
decentralizált  terület-  és  régiófejlesztési 
célelőirányzat pályázati felhívására. 
A fejlesztés bruttó költsége 5.798.141,- Ft, 
amelyhez 30%-os 1.741.000,- Ft saját erő 
biztosítását  az  Önkormányzat  vállalja,  és 
azt  teljes  egészében  2006  évi 
költségvetésébe beépíti.
Felhatalmazza  a  Polgármestert  a 
pályázathoz  szükséges  nyilatkozatok 
megtételére,  illetve  a  pályázat 
benyújtására.

Határidő: 2006. február 15.
Felelős:     Polgármester
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18/2006. (II.13.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  pályázatot  nyújt  be 
„Belvárosi  szennyvízhálózat  kiépítése  II. 
ütem” címmel a Dél-Dunántúli Regionális 
Fejlesztési Tanács 2006. évi decentralizált 
terület-  és  régiófejlesztési  célelőirányzat 
pályázati felhívására. 
A  fejlesztés  bruttó  költsége  17.098.534,- 
Ft,  amelyhez  30%-os 5.131.000,-  Ft saját 
erő biztosítását az Önkormányzat  vállalja, 
és  azt  teljes  egészében  2006  évi 
költségvetésébe beépíti.
Felhatalmazza  a  Polgármestert  a 
pályázathoz  szükséges  nyilatkozatok 
megtételére,  illetve  a  pályázat 
benyújtására.

Határidő: 2006. február 15.
Felelős:     Polgármester

19/2006. (II.13.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  pályázatot  nyújt  be 
„Szent  Gellért  és  Zalka  Máté  utcákban 
szennyvízhálózat  fejlesztése”  címmel  a 
Dél-Dunántúli  Regionális  Fejlesztési 
Tanács 2006. évi decentralizált terület- és 
régiófejlesztési  célelőirányzat  pályázati 
felhívására. 
A  fejlesztés  bruttó  költsége  13.519.566,- 
Ft,  amelyhez  30%-os 4.057.000,-  Ft saját 
erő biztosítását az Önkormányzat  vállalja, 
és  azt  teljes  egészében  2006  évi 
költségvetésébe beépíti.
Felhatalmazza  a  Polgármestert  a 
pályázathoz  szükséges  nyilatkozatok 
megtételére,  illetve  a  pályázat 
benyújtására.

Határidő: 2006. február 15.
Felelős:     Polgármester

20/2006. (II.13.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  pályázatot  nyújt  be 
„Szent  István  tér  csapadékvíz  elvezető 
rendszerének  felújítása”  címmel  a  Dél-

Dunántúli  Regionális  Fejlesztési  Tanács 
2006.  évi  decentralizált  terület-  és 
régiófejlesztési  célelőirányzat  pályázati 
felhívására. 
A  fejlesztés  bruttó  költsége  11.976.000,- 
Ft,  amelyhez  30%-os 3.593.000,-  Ft saját 
erő biztosítását az Önkormányzat  vállalja, 
és  azt  teljes  egészében  2006  évi 
költségvetésébe beépíti.
Felhatalmazza  a  Polgármestert  a 
pályázathoz  szükséges  nyilatkozatok 
megtételére,  illetve  a  pályázat 
benyújtására.

Határidő: 2006. február 15.
Felelős:     Polgármester

21/2006. (II.13.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  pályázatot  nyújt  be 
„Kiselőadó  terem  felújítása  a  dombóvári 
Művelődési  Házban”  címmel  a  Dél-
Dunántúli  Regionális  Fejlesztési  Tanács 
2006.  évi  decentralizált  terület-  és 
régiófejlesztési  célelőirányzat  pályázati 
felhívására. 
A  fejlesztés  bruttó  költsége  20.690.215,- 
Ft,  amelyhez  30%-os 6.208.000,-  Ft saját 
erő biztosítását az Önkormányzat  vállalja, 
és  azt  teljes  egészében  2006  évi 
költségvetésébe beépíti.
Felhatalmazza  a  Polgármestert  a 
pályázathoz  szükséges  nyilatkozatok 
megtételére,  illetve  a  pályázat 
benyújtására.

Határidő: 2006. február 15.
Felelős:     Polgármester

22/2006. (II.13.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  úgy határozott,  hogy a 
Dél-Dunántúli  Regionális  Fejlesztési 
Tanács  által  meghirdetett  Települési 
önkormányzati  szilárd  burkolatú 
belterületi  közutak  burkolat-felújítása 
támogatás elnyerésére pályázatot nyújt be. 
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A felújítás megvalósulási helye:
Dombó Pál utca – 1130 hrsz.

A  fejlesztés  tervezett  összköltsége: 
4.175.500.-Ft,  a  támogatási  igény 
2.087.750.-  Ft,  és  a  saját  forrás  összege 
2.087.750.-Ft az adott éves bontásban: 
2006. évi beruházási költség

4.175.500.- Ft
Ebből támogatási igény

2.087.750.- Ft
Saját forrás

2.087.750.-Ft
Egyéb helyi hozzájárulás

        -         Ft
A képviselőtestület a 2006. évi saját forrás 
összegét a 2006. évi költségvetéséről szóló 
3/2006.(II.20.)   számú  önkormányzati 
rendeletében biztosítja. 
A  képviselőtestület  felhatalmazza  a 
polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: 2006. február 15.
Felelős:     Polgármester

23/2006. (II.13.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  úgy határozott,  hogy a 
Dél-Dunántúli  Regionális  Fejlesztési 
Tanács  által  meghirdetett  Települési 
önkormányzati  szilárd  burkolatú 
belterületi  közutak  burkolat-felújítása 
támogatás elnyerésére pályázatot nyújt be. 
A felújítás megvalósulási helye:
Kórház utca – 1948; 2933 hrsz. 
A  fejlesztés  tervezett  összköltsége: 
8.426.000.-Ft,  a  támogatási  igény 
4.213.000.-  Ft,  és  a  saját  forrás  összege 
4.213.000.- Ft az adott éves bontásban: 
2006. évi beruházási költség

8.426.000.-Ft
Ebből támogatási igény

4.213.000.-Ft
Saját forrás

4.213.000.-Ft
Egyéb helyi hozzájárulás

        -         Ft
A képviselőtestület a 2006. évi saját forrás 
összegét a 2006. évi költségvetéséről szóló 

3/2006.(II.20.)   számú  önkormányzati 
rendeletében biztosítja. 
A  képviselőtestület  felhatalmazza  a 
polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: 2006. február 15.
Felelős:     Polgármester

24/2006. (II.13.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  úgy határozott,  hogy a 
Dél-Dunántúli  Regionális  Fejlesztési 
Tanács  által  meghirdetett  Települési 
önkormányzati  szilárd  burkolatú 
belterületi  közutak  burkolat-felújítása 
támogatás elnyerésére pályázatot nyújt be. 
A felújítás megvalósulási helye:

Udvari Vince utca  – 4598 hrsz.
A  fejlesztés  tervezett  összköltsége: 
16.160.100.-Ft,  a  támogatási  igény 
8.080.050.-  Ft,  és  a  saját  forrás  összege 
8.080.050.-Ft az adott éves bontásban: 
2006. évi beruházási költség

16.160.100.-Ft
Ebből támogatási igény

8.080.050.-Ft
Saját forrás

8.080.050.-Ft
Egyéb helyi hozzájárulás

          -         Ft
A képviselőtestület a 2006. évi saját forrás 
összegét a 2006. évi költségvetéséről szóló 
3/2006.(II.20.)   számú  önkormányzati 
rendeletében biztosítja. 
A  képviselőtestület  felhatalmazza  a 
polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: 2006. február 15.
Felelős:     Polgármester

25/2006. (II.13.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  úgy határozott,  hogy a 
Dél-Dunántúli  Regionális  Fejlesztési 
Tanács  által  meghirdetett  Települési 
önkormányzati  szilárd  burkolatú 
belterületi  közutak  burkolat-felújítása 
támogatás elnyerésére pályázatot nyújt be. 
A felújítás megvalósulási helye:
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Béke  utca  – 2973 hrsz. 
A  fejlesztés  tervezett  összköltsége: 
30.627.700.-Ft,  a  támogatási  igény 
15.313.850.-  Ft,  és  a  saját  forrás  összege 
15.313.850.-Ft az adott éves bontásban: 

2006. évi beruházási költség
30.627.700.-Ft

Ebből támogatási igény
15.313.850.-Ft

Saját forrás
15.313.850.-Ft

Egyéb helyi hozzájárulás
         -          Ft

A képviselőtestület a 2006. évi saját forrás 
összegét a 2006. évi költségvetéséről szóló 
3/2006.(II.20.)   számú  önkormányzati 
rendeletében biztosítja. 
A  képviselőtestület  felhatalmazza  a 
polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: 2006. február 15.
Felelős:     Polgármester

26/2006. (II.13.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  úgy határozott,  hogy a 
Dél-Dunántúli  Regionális  Fejlesztési 
Tanács  által  meghirdetett  Települési 
önkormányzati  szilárd  burkolatú 
belterületi  közutak  burkolat-felújítása 
támogatás elnyerésére pályázatot nyújt be. 
A felújítás megvalósulási helye:
Dália utca  –2562; 2242/2. hrsz. 
A  fejlesztés  tervezett  összköltsége: 
4.444.600.-Ft,  a  támogatási  igény 
2.222.300.-  Ft,  és  a  saját  forrás  összege 
2.222.300.- Ft az adott éves bontásban: 
2006. évi beruházási költség

4.444.600.-Ft
Ebből támogatási igény

2.222.300.-Ft
Saját forrás

2.222.300.-Ft
Egyéb helyi hozzájárulás

         -        Ft
A képviselőtestület a 2006. évi saját forrás 
összegét a 2006. évi költségvetéséről szóló 
3/2006.(II.20.)   számú  önkormányzati 
rendeletében biztosítja. 

A  képviselőtestület  felhatalmazza  a 
polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: 2006. február 15.
Felelős:     Polgármester

27/2006. (II.13.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  pályázatot  nyújt  be 
„Speciális  szelektív  hulladékgyűjtő  jármű 
beszerzése  Dombóváron”  címmel  a  Dél-
Dunántúli  Regionális  Fejlesztési  Tanács 
települési  hulladék  közszolgáltatás 
fejlesztései támogatása 2006. évi pályázati 
felhívására. 
A  fejlesztés  bruttó  költsége  37.080.000,- 
Ft, amelyhez 30%-os 11.124.000,- Ft saját 
erő biztosítását az Önkormányzat  vállalja, 
és  azt  teljes  egészében  2006  évi 
költségvetésébe beépíti.
Felhatalmazza  a  Polgármestert  a 
pályázathoz  szükséges  nyilatkozatok 
megtételére,  illetve  a  pályázat 
benyújtására.

Határidő: 2006. február 15.
Felelős:     Polgármester

28/2006. (II.13.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  pályázatot  nyújt  be 
„Nordic-walking  útvonalat  jelző 
tájékoztató  és  útjelző  táblák  készítése” 
címmel  a  Dél-Dunántúli  Regionális 
Fejlesztési  Tanács  decentralizált 
idegenforgalmi szakmai program 2006. évi 
pályázati felhívására. 
A fejlesztés bruttó költsége 2.500.000,- Ft, 
amelyhez  20%-os  500.000,-  Ft  saját  erő 
biztosítását  az  Önkormányzat  vállalja,  és 
azt  teljes  egészében  2006  évi 
költségvetésébe beépíti.
Felhatalmazza  a  Polgármestert  a 
pályázathoz  szükséges  nyilatkozatok 
megtételére,  illetve  a  pályázat 
benyújtására.

Határidő: 2006. február 15.
Felelős:     Polgármester



29/2006. (II.13.) Kt. sz. határozat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi 
Szolgáltató Kht. céltámogatással megvalósuló beruházásáról az alábbiak szerint dönt:
 I. A beruházás pénzügyi forrásai

 I.1. A beruházás összköltsége: 39.300 ezer forint
 I.2. A képviselő-testület/közgyűlés saját forrásként az éves költségvetési rendeleteiben 23.580 
ezer forintot - a beruházási adatlap szerinti ütemezésben - biztosítja
 I.3. A saját forrás összegéből:

 Saját bevétel:  23.580  ezer forint
 Lakossági hozzájárulás: (amennyiben a beruházás megvalósításához 
víziközmű-társulati hitel igénybevételét tervezik, úgy az annak 
fedezetéül szolgáló lakossági hozzájárulást is e soron kell 
szerepeltetni)

 ............... ezer 
forint

 Hitel:  ........ezer forint
 Egyéb állami támogatások  ........ ezer forint
 ebből:  

 Helyi önkormányzatok fejlesztési és  ............... ezer forint
 vis maior feladataira szolgáló 
előirányzat

 

 Egyéb:  ............... ezer forint
 I.4. A képviselő-testület/közgyűlés a beruházáshoz vállalt saját bevételeit az alábbiak szerint 
biztosítja

 Lekötött betét:  .......... ezer forint
 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése: 23.580 ezer forint
 Privatizációból származó bevétel (pl. gázközmű-juttatás):  .......... ezer forint
 Önkormányzati vagyon bérbeadásából, üzemeltetéséből, 
koncesszióból származó bevétel:

 .......... ezer forint

 Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel (önkormányzati körön belül):  .......... ezer forint
 Részvények, kárpótlási jegyek, államkötvények, egyéb 
értékpapírok értékesítése:

 .......... ezer forint

 Osztalék- és hozambevétel:  ....... ezer forint
 Egyéb (rövid megnevezéssel):  .......... ezer forint
 Összesen: 23.580 ezer forint

 I.5. Az egy érdekeltségi egységre jutó költség (szennyvízberuházás 
esetén):

 ............... ezer 
forint/bekötés.

 I.6. A képviselő-testület/közgyűlés az önkormányzat korrigált saját folyó bevételét a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Örv.) 88. §-a szerint a 
beruházási adatlap szerinti ütemezésben az alábbiak szerint igazolja [Cct. 10. § (3) bek. b) pont]. 
Ezen adatlappal egyidejűleg nyilatkozik, hogy az önkormányzat hitelkérelme legalább a 
hitelfelvétel évére és az azt követő két évre vonatkozóan megfelel az Ötv. 88. §-ában 
foglaltaknak. (Az önkormányzatnak az I. 6. pontot kizárólag abban az esetben kell kitöltenie, 
amennyiben az igénybejelentésben megjelölt beruházásához hitelt kíván felvenni!)

    Ezer forintra kerekítve
    Ebből
 No.  Megnevezés Összesen ............ ........... ........... ...........  .............

    éves ütemek
   1.  2.  3.  4.  5.  6.
 1.  Saját folyó bevétel       

 1.1.  Helyi adók       
 1.2.  Illetékbevételek       
 1.3.  Bírságok       
 1.4.  Kamatbevételek       
 1.5.  Egyéb sajátos bevételek       



 2.  Rövid lejáratú 
kötelezettségek 
[az 1990. évi LXV. törvény 
88. § (6) bekezdése szerint]

      

 2.1.  Tőke- és kamattörlesztés       
 2.2.  Lízingdíj       

 3.  Korrigált saját folyó 
bevétel 
[(1.-2.) x 0,7]

      

 4.  Az önkormányzat által 
adott év(ek)ben még 
vállalható fizetési 
kötelezettségek 
(az önkormányzat részére 
legfeljebb ezen összeg 
erejéig bocsátható ki 
hitelígérvény) (3.4.)

      

 II. A településrendezési tervvel való összhang
 A képviselő-testület/közgyűlés igazolja, hogy a címzett/céltámogatással megvalósítandó beruházás 
a ..... számú képviselő-testületi/közgyűlési rendeletben elfogadott településrendezési tervvel 
összhangban van.

 III. Tulajdonjog
 A képviselő-testület/közgyűlés igazolja, hogy a címzett/céltámogatással megvalósítandó beruházás 
(kivéve szennyvízcsatorna, egészségügyi gép-műszer beszerzés) az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában lévő teher-, per- és igénymentes ingatlanon valósul meg.

 IV. Kötelező feladat ellátását szolgáló vagyon korábbi elidegenítése
 Az önkormányzat az igénybejelentést megelőző tíz évben az igénybejelentésben megjelölt 
ugyanazon kötelező feladat ellátását szolgáló vagyonát nem idegenítette el/elidegenítette (a megfelelő 
szöveg aláhúzandó).

Határidő: 2006. március 31.
Felelős: Polgármester

30/2006. (II.13.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  pályázatot  nyújt  be  a 
terület-  és  régiófejlesztési  célelőirányzat-
ból  támogatás  igénybevételére  egész-
ségügyi  gép-műszer  beszerzés  önerő 
kiegészítéshez. 
A pályázathoz szükséges 4.716 eFt önerőt 
saját költségvetéséből biztosítja. 

Határidő: 2006. február 15.
Felelős:     Polgármester

31/2006. (II.13.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete támogatja a Dombóvár, 

Árpád u. 2.-4.-6. számú lakótömb 4. és 6. 
számú  lépcsőház  süllyedésével 
kapcsolatban  felmerült  és  felmerülő 
önkormányzati  költségekre  a 
Belügyminisztériumhoz  benyújtandó 
támogatás  kérelmet.  Az  önkormányzat  a 
vis 
maior  helyzetet  saját  erejéből  feloldani 
nem tudja.   

Határidő: 2006. március 13.
Felelős:     Polgármester 



32/2006. (II.13.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  Dombóvári 
Városszépítő  és  Városvédő Egyesület 
2006.  évi  múzeumi  programját  a 
melléklet szerint elfogadja. 

2. A  képviselőtestület  hozzájárul  ahhoz, 
hogy  a  Városszépítő  és  Városvédő 
Egyesület  a  Kulturális  Örökség 
Napján,  2006.  szeptember  16-án  a 
múzeumkertben  emlékfát  (kopjafát) 
állítson  „Dombóvár  múzeumbarát 
lakosságának  önzetlen,  segítőkész 
együttműködéséért” felirattal.

33/2006. (II.13.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  Dombóvár  Város 
Hivatásos  Önkormányzati  Tűzoltósága 
részére  2006.  évre  a  teljesítmény-
követelmények  alapját  képező  kiemelt 
célokat az alábbiak szerint határozza meg:

I.
A TŰZOLTÓSÁG KIEMELT 

STRATÉGIAI CÉLKITŰZÉSEI
Figyelemmel  kell  kísérni  az  európai 
jogharmonizációs  program  keretében  a 
tűzoltóságot  érintő  igazgatással 
kapcsolatos  Európai  Uniós  rendelkezések 
beépülését  a  magyar  jogrendszerbe  és  az 
abban foglaltakat el kell sajátítani. 

Az  Európai  Uniós  színvonal  eléréséhez 
szükséges  kezdeti  lépések  érdekében  a 
rugalmasan  és  gyorsan  változó 
körülményekhez  alkalmazkodó  hivatali 
szervezet  működéséhez  biztosítani  kell  a 
személyi  és  tárgyi  feltételeket,  különös 
tekintettel  az  informatikai  rendszer 
fejlesztésére.

Kiemelt  feladatként  kell  kezelni  a 
közigazgatási  eljárási  törvényben 
megfogalmazott új szabályok elsajátítását, 
azok előírás szerinti alkalmazását. Elő kell 
készíteni  az  elektronikus  ügyintéssel 
kapcsolatos alapvető feladatokat.

A szakmai  felügyeleti  szerv  bevonásával 
részt  kell  venni  a  jogszabályok 
előkészítésében  és  kidolgozásában.  A 
megjelent  új  joganyagokat  folyamatosan 
figyelemmel  kell  kísérni,  a  változások 
szerint kell azokat alkalmazni.

Folyamatosan  biztosítani  kell  technikai 
fejlesztést  szolgáló  új  tűzoltó 
szakfelszerelések,  védőeszközök 
beszerzését  annak  érdekében,  hogy 
korszerű,  megbízható  eszközök  álljanak 
rendelkezésre  a  tűzoltási  és  műszaki 
mentési feladatok végrehajtásakor.

Nyitott  kapcsolatot  kell  létesíteni  a 
különböző  társadalmi  szervezetekkel, 
társszervekkel,  valamint  a  lakossággal 
annak érdekében,  hogy összehangoltabbá, 
és  hatékonyabbá  váljon  a  lakosság 
biztonságát szolgáló közfeladat ellátása.

II.
ÁGAZATI CÉLKITŰZÉSEK

A  tűzvédelmi  hatósági  és  szakhatósági 
feladatok  gördülékenyebb  ellátása 
érdekében  konzultációt  kell 
kezdeményezni  a  hatósági  tevékenységet 
végzőkkel és az önkormányzatokkal.
 
A  kötelező  alapellátási  feladatokon  túl 
folyamatosan  figyelemmel  kell  kísérni  az 
illetékességi  területen  lévő 
intézményeknél, gazdálkodó egységeknél a 
tűzvédelmi előírások érvényesülését.

Az  új  közigazgatási  eljárási  törvény 
hatálybalépését  követően  a  változások 
adódóan  az  ügyintézéshez  kapcsolódó 
dokumentációs és formai módosításokat el 
kell végezni. Az „ügyfélbarát” elvnek ezen 
a szakterületen is érvényesülnie kell. 

A prevenciós munka szerves részeként az 
állampolgárok  tűzvédelmi  ismereteinek 
növelése  érdekében  fokozni  kell  a 
propaganda tevékenységet. 

A  tűzmegelőzési  szakterület  és  mentő 
tűzvédelmi feladatokat ellátó szakágazatok 
között  biztosítani  kell  a  zökkenőmentes 
információáramlást.



A  személyi  állomány  képzési  rendszerét 
hatékonyabbá kell tenni, oly módon, hogy 
a régi ismeretanyag szinten tartásán túl, az 
új  információk  befogadására  is  alkalmas 
legyen. 

Biztosítani  kell  az  új  tűzoltás  technikai 
eszközökkel  kapcsolatos  ismeretek 
készség szintű elsajátítását.

A  magasabb  szakmai  színvonal  elérése 
érdekében ösztönözni kell az állományt az 
előírt  képzési  rendszeren  túl,  más 
magasabb  szakmai  képesítést  nyújtó 
tanfolyamokon való részvételre. 

Kiemelten  kell  kezelni  a  hivatásos 
állomány fizikai és pszichikai állapotának 
ellenőrzését,  fokozott  figyelmet  kell 
fordítani a folyamatos felkészülés során a 
beavatkozások  alkalmával  várható  fizikai 
és pszichikai megterhelésekre.

III.
A TŰZOLTÓSÁG VEZETÉSÉNEK, 

IRÁNYÍTÁSÁNAK FELADATAI
Felül  kell  vizsgálni  a  tűzoltóság  belső 
szabályozására  kiadott  intézkedések, 
utasítások aktualitását,  a módosításokat el 
kell  végezni,  valamint  szükség  esetén  új 
szabályzókat kell kidolgozni.

Felül  kell  vizsgálni  a  gazdaságossági 
szempontok  figyelembevételével  az 
üzemeltetési  és  működési  költségek 
csökkentésének lehetőségeit.

A  személyi  változásokból  eredően  a 
szakmai  szempontok  figyelembevételével 
biztosítani kell a megüresedett  beosztások 
miatt  jelentkező  többletfeladatok  egyenlő 
elosztását. A humánerő gazdálkodás során 
törekedni  kell  a  belső  tartalékok 
kihasználására.

A dombóvári  tűzoltóság  megalakulásának 
130.  évfordulója  alkalmából  jubileumi 
ünnepséget kell szervezni.

A tűzoltóság adottságainak megfelelően az 
önkormányzat által megrendezésre kerülő 
programok szervezésében közre kell 
működni.

34/2006. (II.13.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  3  Társ  Kft.  (7200 
Dombóvár,  Zalka  M.  u.  5.)  tulajdonában 
lévő  Dombóvár,  2165/1  hrsz.-ú,  1966 m2 

ingatlant  terhelő  beépítési  kötelezettség 
határidejét  2007.  március  11-ig 
meghosszabbítja.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
nyilatkozatok aláírására. 

35/2006. (II.13.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  Jókai  u.  4-6-8. 
ingatlan értékesítéséről további egyeztetés 
lefolytatását követően dönt. 

36/2006. (II.13.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Szivárvány  Óvoda 
módosított  pedagógiai  programját  a 
módosításokkal  egybeszerkesztett 
formában a melléklet szerint jóváhagyja.

37/2006. (II.13.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  kezdeményezi  az 
önkormányzat  és a Prometheus Rt. között 
1999.  augusztus  31-én  az  Apáczai  Csere 
János  Szakközépiskola,  Szakiskola  és 
Kollégium  fűtési  rendszerének 
üzemeltetésére  vonatkozó  szerződés 
módosítását.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
energetikai  szakemberrel  történő 
felülvizsgálatára,  valamint  tárgyalások 
lefolytatására, a szerződés megkötésére.

Határidő: 2006. április 30.
Felelős: Polgármester

38/2006. (II.13.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  Német  Kisebbségi 
Önkormányzattal  kötött  együttműködési 



megállapodás  módosítását  a  melléklet 
szerint elfogadja. 

Határidő    2006. február 28.  a szerződés 
megkötésére
Felelős:     Polgármester

39/2006. (II.13.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  jóváhagyja  a 
Dombóvári  Város  -és  Lakásgazdálkodási 
Kht-val  2005.  január  28-án  létrejött, 
városüzemeltetési  feladatok  ellátására 
vonatkozó  Megbízási  szerződés 
következők szerinti módosítását: 

A szerződés 1. pontja kiegészül az alábbi 
bekezdésekkel:

 Téli  időszakban  havi  280  óra  kézi 
hóeltakarítás,  síkosságmentesítés  a 
Városüzemeltetési  Iroda  által 
meghatározott területeken.

 Közterületi  sportpályák  állapotának 
folyamatos  figyelemmel  kísérése, 
karbantartása.  A  karbantartáshoz 
szükséges anyagot az Önkormányzat 
biztosítja.

A szerződés 3. pontjának első mondata az 
alábbira módosul: 

Szerződő  felek  az  1.)  pontban  felsorolt 
munkákra vonatkozó vállalkozói díjat havi 
átalányban  állapítják  meg,  melynek 
mértéke:

1.300.000,- Ft + ÁFA / hó.
A  szerződés  11.  pontja  az  alábbira 
módosul:
11.)  Jelen  szerződésben  megállapított 
átalánydíj 2006. december 31-ig érvényes. 
E  határidő  lejártát  megelőzően  szerződő 
felek  az  új  átalánydíj  mértékét  külön 
egyeztetik,  az  infláció  mértékének 
figyelembevételével.

Határidő: 2006. február 27. - a szerződés 
módosítására
Felelős: Polgármester

40/2006. (II.13.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  becsült  piaci  értéken 
átadja a Móra Ferenc Általános Iskolának 
az  épület  felújítás  keretében  1999.  évben 
beszerzett gépeket, berendezéseket.
A  képviselőtestület  felhatalmazza  a 
polgármestert,  hogy  egyeztessen  az 
eszközök  értékéről   a  Tolna  Megyei 
Önkormányzattal.

Határidő: 2006. március 31.
Felelős: Polgármester

41/2006. (II.13.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  tulajdonát  képező 
Balatonfenyvesi  Ifjúsági  Tábor  előírások 
szerint  szükséges  karbantartásához 
660.520.-  Ft  összeget  biztosít  a  mellékelt 
költségvetési  terv  alapján  a  munkálatok 
elvégzését  vállaló,  a   tábort  működtető 
„Dombóváriak  a  Dombóvári 
Munkanélküliekért”  Jóléti  Szolgálat 
Alapítvány számára.

Határidő: 2006. február 28.
Felelős:     Polgármester

42/2006. (II.13.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  város 
Önkormányzatának  Képviselőtestülete  a 
2006.  évi  költségvetésben  elkülönített 
sporttámogatási keretet az alábbiak szerint 
osztja fel:

Egyesület Támogatás
1. Black  Angels 

Dombóvári  Női 
Labdarúgó Egyesület

200.000

2. Dombóvári  Diák 
Kötélugró 
Sport Klub

380.000

3. Perfekt Dance Klub 100.000
4. DVMSE  Asztalitenisz 

Szakosztály
200.000

5. Dombóvári  Tenisz 
Egyesület

100.000

6.  DVMSE 5.000.000



7. Dombóvári Karate Suli 100.000
8. Dombóvár  Városi 

Tekeszövetség
250.000

9. Spartacus Szövetk. SK. 400.000
10. Dombóvári  Aerobik és 

Szabadidős Egyesület
100.000

11. Vincze Ju-jutsu SE 200.000
12. Diák Sport Bizottság 300.000
13. Illyés  Gyula  Gimná-

zium Úszószakosztálya
1.000.000

14. Aqua-Active  Közhasz-
nú Könnyűbúvár Sport-
egyesület

100.000

15. Dombóvár  2004.  Sakk 
Egyesület

300.000

16. Dombóvári Atlétikai és 
Szabadidős Egyesület

2.800.000

17. Dombóvári  Lovas 
Egyesület

500.000

18. Dombóvári  Szenior 
Úszó Egyesület

100.000

19. Dombóvári 
Bokszbarátok Klubja

1.000.000

20. DFC 6.000.000
21. 516.  sz.  Ipari 

Szakképző  Diáksport 
Egyesülete

100.000

22. Dombóvári  Amatőr 
Kispályás  Labdarúgó 
Egyesület

400.000

23. Dombóvári  Kosárlabda 
Suli

1.400.000

24.
M12  Galambász 
Egyesület

50.000

24. Sportbizottság 1.000.000
Összesen: 22.080.000

Felelős:    Polgármester
Határidő:2006.  február  28.  – 
sportszervezetek kiértesítésére

43/2006. (II.13.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  az  aljegyzői  állás 
betöltésére  a  melléklet  szerinti 
pályázatot írja ki. 

2. A Képviselőtestület  az aljegyzői  állás 
betöltésére  vonatkozó  pályázatot  az 
alábbi médiában jelenteti meg:
- Belügyi Közlöny
- Dombóvári Közlöny
-Dombóvár város honlapja

- Delta TV
- Dombó Táj Kistérségi Közéleti újság

3. A képviselőtestület felkéri a bizottsági 
elnököket,  hogy  a  pályázatok 
elbírálása  előtt  vizsgálják  meg,  hogy 
azok  a  pályázati  kiírásban  foglalt 
feltételeknek megfelelnek-e.

4. A  képviselőtestület  a  pályázatok 
elbírálásáról  a  márciusi  ülésen  dönt, 
mely ülésen a pályázókat személyesen 
meghallgatja.  A  képviselőtestület 
nevében  a  polgáremster  minden 
pályázót értesít a pályázat elbírálásáról 
az ülést követő 8. napon belül. 

5. A képviselőtestület fenntartja magának 
a  jogot,  hogy  a  pályázati  eljárást 
eredménytelennek nyilvánítja. 

Határidő: 2006. március 1. - a 
pályázat megjelentetésére
Felelős:     Polgármester

44/2006. (II.13.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  „Dombóvár  Város 
Elismerő Díszjelvénye kitüntetést az alábbi 
személyeknek adományozza. 

Bocz János
Lampert Gábor
Frellerné dr. Kovács Anna
Molnár Ottó
Dr. Kacz Anna
Őri Nándor

Határidő: 2006. április 1. 
Felelős:     Polgármester

45/2006. (II.13.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete
A  „Pro  Oppido  Dombóvár”  díszpolgári 
címet

Dr. Magda Tamás Úrnak
adományozza.

Határidő: 2006. április 1. 
Felelős:     Polgármester



RENDELETEK

A Képviselőtestület 2006. február 13-i ülésén elfogadott rendeletei

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
2/2006. (II.20.) rendelete  a város közigazgatási területének helyi építési 

szabályzatáról 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16.§ -  
ban,  valamint  az  épített  környezet  alakításáról  és  védelméről  szóló  1997.  évi  LXXVIII.  
törvényben kapott felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében - 
a település önkormányzatának az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban 
megengedett  eltérésekkel  a  település  közigazgatási  területének  felhasználásával  és 
beépítésével,  továbbá  a  környezet  természeti,  táji  és  épített  értékeinek  védelmével 
kapcsolatos,  a  telkekhez  fűződő  sajátos  helyi  követelményeket,  jogokat  és 
kötelezettségeket magába foglalóan - az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja meg.

A RENDELET HATÁLYA
1.§

(1) A rendelet Dombóvár Város teljes közigazgatási területére kiterjed. 

(2)  A  rendelet  hatálya  alá  eső  területen  területet  alakítani,  építményt,  építmény  részt,  
épületet  tervezni,  kivitelezni,  építeni,  átalakítani,  bővíteni,  felújítani,  helyreállítani, 
korszerűsíteni,  lebontani,  használni  vagy  elmozdítani,  valamint  mindezekre  hatósági 
engedélyt adni az országos érvényű rendelkezések megtartása mellett csak és kizárólag e 
rendelet és a hozzá tartozó szabályozási tervek• együttes alkalmazhatóságával szabad.

Szabályozási tervek:
V-1 jelű külterületi szabályozási terv m=1:12000
SZ-1-SZ-16 jelű belterületi szabályozási tervlapok m=1:2000

(3) A rendelet területi  és tárgyi  hatályát  érintően minden természetes és jogi személyre  
nézve kötelező előírásokat tartalmaz (amelyek alól az első fokú építési hatóság – jegyző - 
csak azon a területen és csak abban a körben biztosíthat  eseti  eltérést,  ahol  és amely 
tárgyat érintően erre az önkormányzati rendelet kifejezetten feljogosítja).

(4) A csillaggal jelölt szabályozási elemek OTÉK-ban foglalt határértékeknél megengedőbb 
értékek, melyekhez a minisztériumi hozzájárulást a Dél-dunántúli Területi Főépítészi 
Iroda 101/2004 iktatószámú szakvéleményében megadta.

A SZABÁLYOZÁSI TERV
2.§

Dombóvár Város szabályozási  tervének módosítását,  Dombóvár  Város megbízásából,  a 
Koller  és  Társa  Tervező  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  2005.  április  14-én  megkötött  



szerződésük  alapján  készítette,  melyet  jelen  rendelethez  tartozó  szabályozási  tervlapok 
tartalmazzák.

I. FEJEZET
ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

3.§

Engedélyhez kötött építési munkák:
A Dombóvár  Város Önkormányzata  Képviselő-testülete az egyes építményekkel,  építési 
munkákkal  és építési  tevékenységekkel  kapcsolatos hatósági  engedélyezési  eljárásokról 
szóló 46/1997.(XII.29.) KTM rendelet 9. §-ában meghatározott építési munkák körét bővíti  
és az alábbi építési munkákat is az engedélyköteles építési munkákhoz sorolja:
1.) a településközpont vegyes-, központi vegyes-, kisvárosi lakó-, üdülő- illetve különleges 
területeken:

a.)  A következő,  homlokzatot  és tetőzetet  érintő  beavatkozás:  védőrács,  közmű- és 
klíma berendezések -,  

b.) Önálló antenna elhelyezése.
c.) Közterületek kialakítása.
d.) A tervlapokon be nem építhető kerteknek jelölt zöldfelületek kialakítása.

2.) Mindenfajta hirdetési és reklám célú építmény, reklámszerkezet és reklám-, cég-, vagy 
címtábla, fényreklám felszerelése 

AZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMA
4.§

(1) Az építési  engedélykérelmekhez  a  45/1997.  (XII.  29.)  KTM rendeletben,  illetve  a 
46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 12. § és 17. §-aiban meghatározottakon túlmenően, 
az alábbi műszaki munkarészeket is csatolni kell:

a.)  Dombóvár  Város Önkormányzati  Tervtanácsának,  annak megalakulásáig a Városi 
Főépítész állásfoglalását:
▬ a településközpont vegyes-,
▬ a központi vegyes-,
▬ a nagyvárosi lakó-,
▬ az üdülőházas üdülő-, 
▬ a különleges – illetve
▬ zöldterületeken, valamint
▬ a város külterületén bármely engedélyköteles építési munkához és 
▬ a helyi védett épületek és épületegyüttesek, utcaképek esetén.
b.) Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal állásfoglalását:
▬ a régészeti lelőhelyeket érintő építések esetén,
▬ a műemlékek műemléki környezetében,
c.)  A  tervezett  ingatlan  legalább  2-2  szomszédját  bemutató  utcaképi  fotómontázst, 
közterület  esetében  a  határoló  térfalakat  is  tartalmazó,  legalább  két  jellemző  irányú 
fotómontázst: 
▬ településközpont vegyes-,
▬ központi vegyes-,
▬ nagyvárosi lakó- ,
▬ illetve minden olyan esetben amikor jelen szabályzat ezt övezetenként előírja, továbbá 
ha  az  építési  hatóság  úgy  ítéli  meg,  hogy  a  tervezett  létesítmény  a  környezetétől  



tetőhajlásszög,  tetőforma,  anyaghasználat,  homlokzati  színek  vonatkozásában 
jelentősen eltér.
d.)  A  benövényesítést  igazoló  fotó(ka)t,  mindenütt  ahol  beültetési  kötelezettséget, 
kötelező védőfásítást ír elő e rendelet.
e.) A mély fekvésű, felszín közeli talajvízállású vízfolyás menti területek beépítése előtt a 
talajvíz  várható  szintjét  is  tisztázó talajmechanikai  vizsgálatokkal  kell  meghatározni  a 
teherviselő altalaj állapotát, a beépítés feltételeit. 
f.) Mély fekvésű, felszín közeli talajvízállású területeken az egyedi építmények (felszín 
alattiak is) létrehozásának feltételeit talajmechanikai vizsgálatok eredményei alapján, a 
talajvíz várható szintjének figyelembe vételével kell meghatározni.
g.)  A  2  méternél  nagyobb  magasságú  partfallal  rendelkező  egykori  bányaterületek 
beépítését,  az  építési  vonalak  helyének  kijelölését,  az  építés  feltételeinek 
meghatározását  talajmechanikai,  geotechnikai  rézsűállékonysági  vizsgálatokra  kell 
alapozni.
h.)  Feltöltött  területek beépítésének lehetőségét,  feltételeit  talajmechanikai  vizsgálatok 
eredményeire kell alapozni. 
i.)  A  pincékkel,  felszín  alatti  üregekkel  érintett  területeken  az  építési  engedélyezési  
tervdokumentációnak tartalmaznia kell az építési terület pince és üregviszonyait, melyet 
a tervezésnél figyelembe kell venni.
j.) Az eróziós völgyek beépítésre nem javasoltak, ezeken a területeken az építési vonalat 
úgy kell kijelölni, hogy biztosított legyen a felszíni és csapadékvizek szabad áramlása, 
akadálytalan és eróziómentes elvezetése. 

(2) Az e rendelet 3. §-ában építési engedélyhez kötött építési munkák esetében az építési 
engedélykérelemhez csatolni kell:

a.)  Védőrács-,  közmű-  és  klíma  berendezések  felszereléséhez  be  kell  mutatni  a 
szerkezet minden eltérő nézetét m=1:50-es méretben, továbbá m=1:100-as homlokzati 
rajzot,  fotómontázst,  az  érintett  homlokzatról,  műszaki  leírást  a  szerkezet  anyagáról, 
színéről, felszerelésének módjáról.
b.) Mindenfajta hirdetési és reklám célú építmény,  reklámszerkezet és reklám-, cég-, vagy 
címtábla, fényreklám felszerelése illetve elhelyezése esetén - a szerkezet minden eltérő nézetét 
m=1:50-es  méretben,  továbbá  a  környezetet  bemutató  fotómontázst,  műszaki  leírást  a 
szerkezet anyagáról, színéről.
c.) Önálló antenna létesítése esetén fotómontázs nyújtandó be, az ingatlannal szemközti 
utcavonalról vagy az ingatlan 20 méteres környezetében legalább két jellemző irányból.
d.) Közterületek kialakítása esetén benyújtandó –
▬ m=1:200-as  helyszínrajz,  melyen  ábrázolni  kell  a  közterületet  határoló  térfalakat, 
épületekkel,  kerítésvonalakkal,  bejáratokkal  (gyalogos,  gépkocsi,  üzlet  egyaránt),  az 
utak, szegélyek, lépcsők, stb. szintjét, anyagát, burkolat rajzolatát, növényesítés foltjait,  
továbbá  épületek,  köztéri  szobrok,  esetleg  térplasztika,  szökőkút,  utcabútorok, 
közvilágítás oszlopainak, egyéb közmű berendezések helyét.
▬ Épület (újságos pavilon, telefonfülke, buszmegálló)  elhelyezése esetén a 45/1997. 
(XII. 29.) KTM rendeletben, illetve a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 12. § és 17. §-aiban 
meghatározott dokumentációt,
▬ Köztéri szobor, térplasztika, elhelyezés esetén a művészeti zsűri által véleményezett 
dokumentációt,
▬ M=1:20-as  méretarányú  rajzot  az  elhelyezendő  utcabútorokról  (padok,  székek, 
növényládák, szemétgyűjtők stb.), közvilágítás oszlopairól, közmű fedlapokról.



e.) A sugárzás céljára (adóantenna) is felhasználni kívánt antenna létesítése esetén, a 
létesítést  megelőzően  minden  esetben  be  kell  szerezni  a  HVK  Hadműveleti 
Főcsoportfőnökség és  a  HM Katonai  Légügyi  Hivatal  szakhatósági  hozzájárulását.  A 
szakhatósághoz benyújtott kérelem tartalmát az 1. számú melléklet tartalmazza.

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYKÉRELMEK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI
5.§

(1) Az  építésügyi  hatóság  a  kérelem  elbírálása  során  vizsgálja  mindazon 
szempontokat,  melyeket  számára  a  46/1997.  (XII.29.)  KTM  rendelet 
kötelezően meghatároz.

(2) Azokon a területeken, ahol a területfelhasználás vagy az építés minősége a 
szabályozási terven jelöltek szerint megváltozik, új építés csak a változásnak 
megfelelően engedélyezhető. A változás bekövetkeztéig a jelenlegi művelési 
ág tartandó illetve az egyéb, vonatkozó törvények és  rendeletek figyelembe 
vétele mellett akkor változtatható, ha a változás a tervezett felhasználást nem 
akadályozza, nem lehetetleníti el. 

(3) Azokon beépítésre szánt területeken, melyeken az építés 8. 9. 10. 11. 12. §-
aiban részletezett feltételei nem biztosítottak, építési engedély nem adható, 
elvi építési engedély igen,  de ez esetben az építés feltételeit a határozatban 
közölni kell.

(4) Épület építése csak olyan telken engedélyezhető, amelynek közterületről vagy 
magánútról gépjárművel közvetlenül történő megközelítése biztosított.

(5) Minden  beépítésre  szánt  területen  az  építmények,  önálló  rendeltetési 
egységek,  területek  rendeltetésszerű  használatához  a  253/1997.  (XII.  20.) 
Korm. rendelet OTÉK 42. §-ában, valamint  Dombóvár Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének  „a  lakás  és  közcélú  létesítményekhez  kapcsolódó 
parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról” szóló 10/1998.(IV.1.), 10/1999.
(III. 23.), 13/2001.(III.28) és 10/2002.(III.20.) ök. rendelettel módosított 9/1997.
(III.25.)  ök  rendeletében  meghatározott  mértékű  járműtárolót,  gépkocsi 
várakozó  helyet  és  rendszeres  teherszállítás  esetén  rakodóhelyet  kell 
biztosítani. 

(6) Azon kialakult esetekben, ahol az építmények-, épületek közti távolság kisebb 
mint  az  OTÉK  36.  §  (2)  bekezdésben  meghatározott  távolság,  az  építési  
engedélyezés  során  minden  esetben  be  kell  szerezni  a  tűzvédelmi 
szakhatóság véleményét.

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
6.§

(1) A szabályozási tervlapokon kötelező erejű szabályozási elemek módosítása a helyi  
építési szabályzat és a szabályozási terv módosítását vonja maga után. 

(2) A kötelező szabályozási elemek a következők:
■ a terv határa, a közigazgatási határvonal;



■ beépített és nem beépített, illetve beépítésre nem szánt területek határa, a belterületi  
határvonal;
■ szabályozási vonal - közterületet nem közterülettől elválasztó vonal:

▬ meglévő, megmaradó ingatlanhatár,
▬ újonnan kialakított, módosított határok,

■ eltérő területfelhasználási módok, területegységek határa,
■ építési övezet és övezethatár;
■ területegységre, építési övezetre, övezetre vonatkozó előírások;
■ építési hely határa, az övezetenkénti előírások paraméterei szerint, a kialakult vagy 

kialakítandó telekhatárokhoz igazítva;
■ védelmi kategóriák és védelmi határok;

(3) Amennyiben szabályozási vonallal, terület-felhasználási egységgel vagy övezethatárral 
egybeeső telekhatár változik, vagy nem a tervben javasolt telekalakítás jön létre, akkor a 
közterület határa, a használati -, illetve az övezeti határ értelemszerűen a változással 
egyezően alakul.

(4) Telekhatár(ok) kialakítása illetve megváltoztatása esetén, az építési hely és határvonala a 
tényleges határ(ok)tól mért kötelező elő-, oldal és hátsókertek betartásával értelemszerűen 
alakítható.

(5) A védelmi kategóriák és védelmi határok változása, illetve megszűnés esetén a védelem 
alá  eső  területek  nagysága  a  változással  megegyezően  változik  illetve  védettségük 
megszűnik.

(6) A meglévő, megtartható épület (terven kitöltéssel jelölt) építési helyet is jelent.

(7) Az építési helyen kívül meglévő (terven kitöltés nélkül jelölt) épületek megtarthatók,  
de bontás esetén új építés csak a jelen előírás szerint lehatárolt  építési területen 
létesíthető.

(8) Ahol  a  terv  építési  helyet  nem  jelöl,  ott  az  övezeti  előírásokban  meghatározott 
paraméterek szerinti elő-, oldal- és hátsókertek értelemszerűen biztosítandók.

(9) Az övezeti jelekben előforduló “K” betűjelzés kialakult állapotot jelent. Ha az övezetre 
előírt paraméterektől a kialakult állapot szerinti adatok eltérnek, 

a.) a  kialakult  állapot  tartható,  telekméret,  beépítettség,  zöldfelület, 
építménymagasság, előkert vonatkozásában újjáépítés esetén is;

b.) a kialakult előkert mindig egy utcavonal mentén, vagy legalább 8 egymás 
melletti telken nagyobb többségben előforduló kialakult méretet jelenti.

c.) oldal-  és  hátsókert  vonatkozásában,  ha  a  kialakult  állapot  szerint  az 
épületek közti távolság OTÉK 36. § (2) bekezdésében meghatározott értéknél kisebb, ez az 
érték csak átépítés esetén tartható. Új építésnél a távolságokat az előírás szerint biztosítani  
kell (ld. még 6. §. (7) bekezdés).

(10)  Az irányadó jellegű szabályozási elemek vagy a szabályozás egy lehetséges 
változatára utalnak, vagy pontosításuk további részlettervezést igényel, ezért azok 
értelemszerűen módosíthatók az építésügyi hatóság jogkörében. Építésügyi hatóság 
ilyen esetben a Városi Főépítész véleményét kikérheti.



(11) Az irányadó szabályozási elemek a következők:
■ irányadó szabályozási vonal,
■ javasolt telekhatár,
■ megszüntető jel,
■ javasolt funkciók;
■ övezeten belüli használati mód határvonalai (kert, füves sportterület, vízmedencék területe, 

stb.)
■ terven jelölt jelentős térszín alatti gépjárműtároló nagysága és férőhelyszáma;
■ kapuáthajtó, gépkocsi behajtó, illetve gyalogos feltárás terven jelölt helye;
■ térburkolatok, kisebb gyalogutak javasolt vonalvezetése;

(12)  A kialakult, változó beépítésű területeken a szabályozási terv beépítési módra 
tett javaslata a kialakult telekhatárokhoz, illetve a javasolt telekhatárokhoz igazodó, 
irányadó lehetőség. Eltérés esetén a kérdéses ingatlant befoglaló tömbön be kell 
mutatni,  hogy  a  tervezett  új  beépítés  a  szomszédos  telkek  átépítését  illetve 
beépítését nem akadályozza. 

II. FEJEZET
TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁS

7.§

(1) A tervezési terület építésügyi szempontból 
a.)beépítésre szánt területre és 
b.)beépítésre nem szánt területre osztott.

(2) A  tervezési  területen  a  közművesítettség  kötelező  mértéke  övezetenként 
szabályozott:

a.)Ahol az építési engedély kiadása teljes közművesítettséghez kötött, ott az OTÉK 8. § 
(2)  bekezdés  a.)  pontjában  foglaltakat  kell  biztosítani,  továbbá  a  településközpont 
vegyes-, központi vegyes-, nagyvárosi lakó-, kisvárosi lakó-, üdülő-, különleges – illetve 
zöldterületeken légkábel nem létesíthető. Az övezetenkénti szabályzat kivételes eseteket 
is  tartalmaz,  a  központi  belterülettől  leszakadó  egyéb  beépítésre  szánt  területeken 
(majorokban),  ahol  az  építési  engedély  részleges  közművesítéshez  kötött, jelen 
bekezdés b.) pontja szerint.

b.)Ahol  az  építési  engedély  részleges  közművesítéshez  kötött,  ott  az  OTÉK  8.§  (2) 
bekezdés b.) pontjában  meghatározott részleges közművesítés feltételeinek biztosítása 
mellett, a környezetvédelmi és vízügyi hatóság által elfogadott egyedi közművel történő 
szennyvíztisztítást és szennyvízelhelyezést kell biztosítani.

c.)Dombóvár központi belterületén elhelyezkedő lakóterületek építési telkein árnyékszék 
nem létesíthető.

(3) A tervezési terület beépítésre szánt területei
1.   lakó- L jelű,
1.1 nagyvárosi lakó-, Ln-1 jelű,
1.2 kisvárosi lakó-, Lk-1 jelű,
1.3. kisvárosi lakó -, Lk-2 jelű,
1.4. kisvárosi lakó -, Lk-3 jelű,



1.5. kisvárosi lakó -, Lk-4 jelű,
1.6. kisvárosi lakó -, Lk-5 jelű,
1.7. kisvárosi lakó -, Lk-6 jelű,
1.8 kertvárosi lakó-, Lke-1 jelű,
1.9 kertvárosi lakó-, Lke-2 jelű,
1.10 kertvárosi lakó-, Lke-3 jelű,
1.11 kertvárosi lakó-, Lke-4 jelű,
1.12 kertvárosi lakó-, Lke-5 jelű,
1.13 falusias lakó-, Lf-1 jelű,
1.14 falusias lakó-, Lf-2 jelű,
1.15 falusias lakó-, Lf-3 jelű,

2.    vegyes V jelű
2.1. településközpont vegyes-, Vt-1 jelű
2.2. településközpont vegyes-, Vt-2 jelű
2.3. településközpont vegyes-, Vt-3 jelű
2.4. településközpont vegyes-, Vt-4 jelű
2.5. településközpont vegyes-, Vt-5 jelű
2.6. településközpont vegyes-, Vt-G jelű
2.7. központi vegyes-, Vk-1 jelű
2.8. központi vegyes-, Vk-2 jelű

3.    gazdasági-, G jelű,
3.1. kereskedelmi-, szolgáltató-, Gksz-1 jelű,
3.2. kereskedelmi-, szolgáltató-, Gksz-2 jelű,
3.3. kereskedelmi-, szolgáltató-, Gksz-3 jelű,
3.4. ipari-, Gip-1 jelű,
3.5. ipari-, Gip-2 jelű,
3.6. ipari-, Gip-3 jelű,

4.  üdülő Ü jelű
4.1. üdülőházas üdülő-, Üü-1 jelű
4.2. üdülőházas üdülő-, Üü-2 jelű
4.3. üdülőházas üdülő-, Üü-3 jelű
4.4 hétvégiházas üdülő és Üh-1 jelű
4.5 hétvégiházas üdülő és Üh-2 jelű
4.6 hétvégiházas üdülő és Üh-3 jelű

5. különleges területre tagolódnak. K jelű
5.1. Elsősorban térségi szerepkörű sportolással kapcsolatos tevékenységek folytatására 
szánt  terület,  mely  szabadtéri  és  kisebb  fedett  sportpályák  -,  valamint  szabadidős 
létesítmények  -,  illetve  azok  kiszolgálására  létesítendő  építmények  elhelyezésére 
szolgál. K-1sp jelű
5.2.  Elsősorban térségi  szerepkörű,  szabadidős létesítmények  -,  strand,  látványfürdő, 
illetve azok kiszolgálására létesítendő építmények elhelyezésére szolgál. K-2st jelű
5.3.  Elsősorban  települési  szintű  sportolással  kapcsolatos,  fitness-welness  célú 
tevékenységek folytatására szánt terület, mely kisebb fedett szabadidős létesítmények -, 
illetve azok kiszolgálására létesítendő építmények elhelyezésére szolgál. K-3f,w,sp jelű
5.4.  Elsősorban  települési  szintű  vásárok,  szabadtéri  rendezvények  ligetesen 
növényesített  kert  területei,  mely  kisebb  fedett  –ideiglenesen  is-  szabadidős 



létesítmények  -,  illetve  azok  kiszolgálására  létesítendő  építmények  elhelyezésére 
szolgál. K-4vá,nk jelű
5.5.  Elsősorban  központi  egészségügyi-,  szociális-,  illetve  oktatási  létesítmények 
építményeinek elhelyezésére szolgál. K-5H jelű
5.6.  Elsősorban  ligetesen  növényesített  összefüggő  nagykertes  területek,  melyek 
elsősorban gyógyászati  és oktatási  célú-,  gyógyszálló-,  szálló-,  gyógyüdülő-,  valamint 
vendéglátó rendeltetésű építmények elhelyezésére szolgál. K-6gy,o,sz,v jelű
5.7. Elsősorban horgászati célú építmények elhelyezésére szolgál. K-7hg jelű
5.8. Elsősorban települési szintű szolgáltató, karbantartó létesítmények  elhelyezésére 
szolgál.
5.9. A város temetői számára kijelölt területek K-9temető jelű
5.10. A város nagyobb autóbusz pályaudvara K-10busz jelű
5.11. Dombóvár bányatelke K-11B jelű
5.12.  Elsősorban  mezőgazdasági  célú  gazdasági  épületek,  állattartó  létesítmények 
éptményeinek elhelyezésére szolgáló területek. K-12mg jelű
5.13. Különleges honvédelmi terület K-13hon jelű

(4)  A  beépítésre  szánt  területekre  vonatkozó  főbb  szabályozási  elemeket  az 
alábbiakban értelmezett övezeti jel tartalmazza:

a.)Az  övezeti  jelben  a  betűjel  a  területfelhasználásra  utal,  a  szám pedig  az  azonos 
területfelhasználáson  belül  eltérő  karakterű  illetve  használatú  al-övezetek  számát 
mutatja.
b.)Az övezeti jelben indexszel feltüntetett betűjel az elsődleges használatra utal, melyek 
pontos jelentése a következő:
▬ sp – sportolással kapcsolatos -,
▬ st – szabadidős létesítmények, strand, látványfürdő -,
▬ f – fitness célú -,
▬ w – wellness célú -,
▬ vá – vásárok, szabadtéri rendezvények -,
▬ nk – ligetes növénykertek, arborétumok -,
▬ H – egészségügyi létesítmények, kórház -,
▬ gy – gyógyászattal kapcsolatos gyógyszálló, gyógyüdülő -,
▬ o – oktatási célú -,
▬ sz – szállodák, kereskedelmi szálláshelyek -,
▬ v – vendéglátó létesítmények -,
▬ hg – horgászati célú -,
▬ vü – települési szintű szolgáltató, karbantartó létesítmények -,
▬ temető – a település temetői -,
▬ busz – autóbusz pályaudvar -,
▬ mg – mezőgazdasági célú gazdasági épületek, állattartó létesítmények -,
▬ b  –  bányatelek  létesítményeinek,  építményeinek,  épületeinek elhelyezésére  szolgáló 

területek,
▬ hon – honvédelmi terület.

c.)A beépítési mód sorában a “K” betűjel után zárójelben levő betűjelek az övezetben 
kialakult  beépítési  módokat  mutatják,  a  betűjelek  sorrendje  többségi  előfordulást  is 
tükröz. A “/ ” jelekkel elválasztott betűjelek a beépítési módra vonatkozó, szabályozási  
tervben rögzített lehetőséget mutatják, a betűjelek sorrendje elsőbbséget is jelent, tehát a 



beépítési  mód kizárásos alapon kerülhet  meghatározásra a .részletes övezeti  előírás 
szerint.

d.)A beépítettség(%) sorában a “K” betűjel kialakult állapotra utal (ld.jelen előírás 6. §.(9) 
bekezdésének a.) pontját), az első szám az övezet telkeinek maximális beépíthetőségét 
mutatja.  Ahol  második  szám  van,  az  saroktelek  eltérő  beépíthetőségére,  vagy  más 
övezeti sajátosságra utal, melyet a szabályzat övezetenként részletez. 

e.)Az építménymagasság(m) sorában a “K” betűjel és ahol előfordul, a zárójelben levő szám 
kialakult állapotra utal (ld.jelen előírás 6. §.(9) bekezdésének a.) pontját). A “/ ” jel utáni első 
szám az övezetben létesíthető maximális építménymagasságot mutatja. Ahol második szám is 
van,  az  általában  a  kialakítható  épület/építmény  legnagyobb  vagy  legkisebb 
homlokzatmagasságát jelenti, melyet a szabályzat övezetenként részletez. 

f.) A teleknagyság(m2) sorában a “K” betűjel kialakult állapotra utal (ld.jelen előírás 6. §.
(9) bekezdésének a.) pontját). A “/ ” jel utáni első szám az övezetben kialakítható teleknagyság 
legkisebb méretét mutatja. Ahol második szám is van, az-az övezetben előforduló sajátos 
beépítésekre  vonatkozó  legkisebb  kialakítható  telekméretet  jelenti,  melyet  a  szabályzat 
övezetenként részletez. 

(5) A tervezési  terület beépítésre nem szánt területei
1.  közlekedési-, közműelhelyezési-, Köu jelű,
2.  zöld- és Z jelű,
3.  erdőterületre E jelű,
4.  vízgazdálkodási területre V jelű,
5.  általános mezőgazdasági Má jelű,
6.  kertes mezőgazdasági Mk jelű
területekre tagolódnak.

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
LAKÓTERÜLETEK

8.§

(1) A lakóterületek övezeti  tagolódását a szabályozási tervek tüntetik fel  és a következő 
táblázatok tartalmazzák a vonatkozó részletes előírásokat.

(2) Az

Ln-1
K(SZ)/SZ/Z/HZ K(95)/60
K(13,5)/18,5/3,5 K

jelű  övezet  sűrű,  jellemzően  tömbtelkes  beépítésű,  több  önálló  rendeltetési  egységet 
magába foglaló lakóépület elhelyezésére szolgál.

“K” betűjel meghatározása ld. 6. §. (9) bekezdés

1. Az  övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 11 §. (2) bekezdés 1, 2,  3, 4 pontja 
szerinti, valamint kivételesen (3) bekezdés 1, 2 pontja szerinti építmények.



● Amennyiben az övezetben mélygarázs létesül a felszín tehermentesítése céljából, úgy azt a sűrűségi  
mutatóban nem kell beszámolni.

2. A közművesítettség mértéke: 7. §. (2) bekezdés a.) pontja szerint biztosítandó.

3. A 
telekalakítás 
lehetőségei

Kialakult telekméret tartható, vagy a szabályozás szerint alakítható.

A kialakítható 
telek

Legkisebb 
területe

K  tartható  vagy  az  elő-,  oldal-,  hátsókertek 
biztosításával alakítható.

Legkisebb  utcai 
homlokvonala

Kialakult beépítés szerint. 

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb 

beépítettsége %
Legkisebb 

zöldfelület %
Szabadon álló beépítés tartható 

illetve, hézagosan zártsorúvá vagy 
zártsorúan csatlakozóvá 

fejleszthető●

K(95)●● /60 % K (0) ●● / 30 %

● Zártsorúan csatlakozó illetve hézagosan zártsorú beépítés a meglévő/megmaradó nyílásoktól függő 
tűztávolságok  biztosítása  mellett  engedélyezhető  (hézagosan  zártsorú  beépítés  magyarázatát  a  2. 
számú melléklet tartalmazza).
●● Úszótelkes beépítés esetén a zárójeles érték, telkes beépítés esetén a jelzett érték vonatkozik

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhető 
épületek 
száma

Megengedett legkisebb Beépítési mód 
függvényébenelőkert oldalkert hátsókert

Több is lehet K vagy 8,0 
m

K vagy 8,25● m K vagy 16,5 
m

Szabadon álló
Zártsorú

Hézagosan 
zártsorú

● Alacsonyabb  építménymagasság  esetén  a  tényleges  építménymagasság  szerint  OTÉK 36.  §.  (2) 
bekezdése alapján meghatározható érték tartható.

6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagass
ág

Tetőzet és tető hajlásszöge
Magastető 
legnagyob

b 
szélessége

Tető 
héjazata

K(13,5)/ max. 18,5 
min. 3,5● m

K tartható, magastető ráépítés 
esetén a tető hajlásszöge max. 42° 

–os lehet
12,0 m

Szürke 
pala nem 

lehet



●▬  Új  építés,  bővítés  esetén  az  építménymagasság  nagysága  a  meglévő/megmaradó  nyílásoktól  
függően az OTÉK 36. §. (2) bekezdés szerinti tűztávolságok biztosíthatósága szerint engedélyezhető a 
két érték között.
  ▬  Hézagosan  zártsorú  csatlakozás  létesítésekor  a  csatlakozó  lakóépület  földszint  fölötti  födém  
padlósíkját meg nem haladó, de legalább 3,5 m legyen.

7. Egyedi előírások
▬  Építési  engedélykérelem  tartalma  jelen  szabályzat  4.§.  (1)  bek.  pontjai  szerint 
kiegészítendő.
▬ Az övezetben jelölt építési hely mindig a kialakult beépítéshez alakított, átlag 24 m 
széles területsáv, amitől eltérni akkor lehet, ha az építmények közti OTÉK 36. §. (2) 
bekezdése  alapján  meghatározott  távolság  és  a  teljes  együttes  benapozása 
biztosítható.
▬  Az  övezetben  új  építés  esetén  a  világos  nyíllal  jelölt  beépítések  földszintjén 
garázsbejárat nem, legfeljebb üzlet(ek) nyithatók.
▬ Az övezet területén sötét nyíllal és „G” betűvel jelzett építési hely gépkocsi tárolót 
magába foglaló építmény elhelyezésére szolgál.
▬  Gépkocsitároló  önálló  földszintes  épületként  létesíthető  vagy  a  meglévő 
többszintes társasházakhoz zártsorúan, hézagosan zártsorúan csatlakozva, úgy, hogy 
azokkal építészeti egységet alkosson.
▬  A  területen  az  MG  jellel  jelölt,  színezett  felületek  alagsori  gépkocsitárolók 
kialakítására adnak javaslatot, melyek füvesített,  zöldített vagy térburkolattal ellátott 
felülettel  alakíthatók  ki.  A  terven  meghatározott  szám  egy  mélygarázs  szintre 
számított, irányadó jellegű.
▬  Az  övezetben  jelölt  lakókertekben  csak  a  pihenést  és  a  testedzést  szolgáló 
építmények helyezhetők el OTÉK 27. §. (4) bekezdés a.) pontja szerint. A lakókertek 
folyamatos  karbantartásáról  úszótelkes  beépítés  esetén  önkormányzat  vagy 
megbízottja,  telekalakítás után pedig a lakóközösség (társasház)  vagy megbízottja 
gondoskodik.
▬  Az  övezetben  jelölt,  telepítendő  fasorokat  legalább  lombkorona  szinten  zárt, 
őshonos   növényállománnyal kell kialakítani( ld. OTÉK 25. §.).

8. Sajátos jogintézmények

8.1 Építési tilalom:-

8.2 Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő lejegyzés érinti a következő 
ingatlanokat:  586/31-,  511/12-,  511/16-,  513/8-,  513/24-,  514/3-,  763/20-, 
783/4-, 947/7-, ./8-, 1040/1-, 1043/3-, 1069/5-, 1075/1-, 1077-, 1119-, 1301/4 
hrsz-ok, 

8.3 Elővásárlási jog:-

9. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) ÖRÖKSÉGVÉDELEM SZERINT: -
b.) EGYÉB: -

(3) Az

K(SZ)/SZ/Z K/40/60



Lk-1 K(12,5)/7,5 K/1200

jelű  övezet  összefüggő  kertes,  kialakult  társasházas  lakóövezet  mely  több  önálló 
rendeltetési  egységet  magába foglaló,  a 7,5 m-t meg nem haladó építménymagasságú, 
több lakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál.

“K” betűjel meghatározása ld. 6. §. (9) bekezdés

1. Az  övezetben elhelyezhető  funkció: OTÉK  12  §.  (2)  bekezdés  1,  3,  5  pontja 
szerinti, valamint kivételesen (3) bekezdés 1, 2 pontja szerinti építmények.

2. A közművesítettség mértéke: 7. §. (2) bekezdés a.) pontja szerint biztosítandó.

3. A 
telekalakítás 
lehetőségei

Bármilyen  az  alábbi  paramétereknek  megfelelő  telekalakítás 
engedélyezhető.

A kialakítható Legkisebb területe K tartható illetve 1200 m2

telek Legkisebb utcai 
homlokvonala

K tartható illetve 22 m

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb 

beépítettsége %
Legkisebb zöldfelület 

%
Kialakult  szabadon  álló  beépítés 
tartandó,  új  beépítés  szabadonálló 
legyen vagy zártsorúvá bővíthető●

K tartható illetve 
40/60 %●●

35 /20%●●

●  Több önálló rendeltetési egység létesítése esetén zártsorúan csatlakozó beépítés is engedélyezhető.
●● Saroktelken tartható értékek.

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhető 
épületek 
száma

Megengedett legkisebb Beépítési mód 
függvényébenelőkert oldalkert hátsókert

Több épület 
lehet,

K vagy 
6,0 m

K ●* 

7,5 m●●

7,5 - 18,0 m 
telekméret 

függvényében●●●

Szabadonálló

Zártsorúan 
csatlakozó

● ▬  Új  építés  esetén  a  tényleges  építménymagasságból  OTÉK  36.  §.  (2)  bekezdés  szerint 
meghatározott távolság biztosítandó.
   ▬  Ha  a  kialakult  állapot  szerint  az  épületek  közti  tűztávolság  <  7,5  m,  vagy  a  tényleges 
építménymagasságból OTÉK 36. §. (2) bekezdés szerint meghatározott távolság, akkor minden estben  
az építési engedélyezés során be kell szerezni a tűzvédelmi szakhatóság véleményét.
●●  Zártsorú beépítés esetén saroktelken, udvari  épületszárnyak között,  valamint zártsorú összeépítést  
megszakító oldalkert esetén is tartandó távolság.



●●● ▬  Hátsókert meghatározása ld. 3. számú mellékletben.
      ▬  Azon  kialakult,  legalább  40  m  mélységű  telkek  esetében,  amikor  az  összefüggő  hátsó 
telekhatárok mentén már épületek állnak 0,0 m is lehet, ha ezzel a szomszédos telek használata nem 
korlátozódik (építmények közti  távolság biztosítható, leárnyékolás nem következik be), és a garázsok  
előtt legalább 12 m-es belső kert biztosítható.
* Ha a  kialakult állapot szerint OTÉK 36. §. (2) bekezdés szerint meghatározott távolság nem biztosított, az 
OTÉK-ban foglalt határértékénél megengedőbb érték, ld. BM. Dél-Dunántúli Területi Főépítészi Iroda 101/2004 
iktatószámú szakvéleményében megadott hozzájárulását.

6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagassá
g

Tetőzet és tető 
hajlásszöge

Magastető 
legnagyobb 
szélessége

Tető 
héjazata

K(12,5) tartható, 
nem magasítható, 

új építés esetén
legfeljebb 7,5 m 

lehet

K tartható, felépítés 
esetén jellemzően 

magastetős szerkezet 
létesüljön,

K tartható illetve 12,0 m Hullámpala 
nem lehet

7. Egyedi előírások
▬  Az  országos  védelemre  terjesztendő  épületek  és  azok  műemléki  környezete 
esetében  a  kulturális  örökség  védelméről  szóló  2001.  évi  LXIV  tv.  rendelkezései 
szerint  kell  eljárni.  Az  országos  védelem  elmaradása  esetén  az  épületek  helyi  
védettségűek maradnak.
▬ Helyi  védett  épületeken külső  vagy  belső  felújítási,  helyreállítási,  bővítési  vagy 
bontási munkát végezni Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő –testületének a 
helyi  építészeti  értékek védelméről szóló 16/2002. (V.29) ök. rendelettel  módosított 
30/1999. (X.26) számú rendelete szerint lehet. 

8. Sajátos jogintézmények

8.1 Építési tilalom:-

8.2 Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő lejegyzés érinti a következő 
ingatlanokat: 1839-, 1840/1-, 2050/3-, 1121/1-, 1122-, 0210 hrsz-ok, 

8.3 Elővásárlási jog:-

9. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) ÖRÖKSÉGVÉDELEM SZERINT: 
Országos védelemre terjesztendő épületek: 
Lakóházak, Gyenis A. u. 6. 8. 10. 12. számok, 1839 hrsz.
Műemlékek  műemléki  környezete:  175-,  176/1-,  ./2-,  180/1-,  ./2-,  1829-,  1830-, 
1837-, 1839-, 1840/1-, 1841-, 1889/10-, ./11 hrsz-okat foglalja magába.
Helyi jelentőségű védett fa
Gyár u. 1964 hrsz. udvarán 1 db platán (Platanus sp)
b.) EGYÉB: -

(4) Az



 Lk-2
K(O,SZ)/Z/Hz/O K/60

K/9,5 K/600

jelű övezet sűrű, eredetileg oldalhatáron álló beépítésből zártsorúvá fejlődő lakóövezet mely 
a 9,5 m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál.

“K” betűjel meghatározása ld. 6. §. (9) bekezdés

1. Az övezetben elhelyezhető funkció : OTÉK 12 §. (2) bekezdés 1, 2, 3, 4 pontja 
szerinti, valamint kivételesen (3) bekezdés 1, 2 pontja szerinti építmények.

2. A közművesítettség mértéke: 7. §. (2) bekezdés a.) pontja szerint biztosítandó.

3. A telekalakítás 
lehetőségei

Telekalakítás  az  alábbi  paraméterek  szerint  engedélyezhető, 
nyeles telek létesíthető.

A kialakítható telek Legkisebb területe K tartható illetve 600 
m2

Legkisebb utcai homlokvonala K tartható illetve 14,0 
m

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb 

beépítettsége %
Legkisebb 

zöldfelület %
Kialakult oldalhatáron álló illetve 

szabadon álló beépítés tartható, új 
beépítés zártsorúvá, hézagosan 

zártsorúvá fejleszthető, vagy 
oldalhatáron álló lehet●

K tartható illetve 
60 %

40 /20% ●●

● ▬ A helyi védelem alatt álló egytraktusos utcai épületeknél (< 8,0 m-es utcai homlokzatszélesség),  
zártsorú összeépítés vagy keresztszárny az utcavonaltól beljebb, legalább 6,0 m-re létesíthető. Új építés 
esetén a lebontott utcai épület méretei, arányai tartandók, visszaépítendők.
    ▬ Helyi védett utcasorok mentén, az eredetileg nem védett egytraktusos utcai épületnél, valamint  
bármely egytraktusos utcai épület esetén (< 8,0 m-es utcai homlokzatszélesség) zártsorú összeépítés 
vagy keresztszárny

- bővítés esetén az utcavonaltól beljebb, legalább 6,0 m-re létesíthető,
- új építés esetén az utcai épület legfeljebb 10,0 m-es utcai homlokzatszélességben építhető vissza,  

zártsorú összeépítés vagy keresztszárny az utcavonaltól beljebb, legalább 6,0 m-re létesíthető, 
   ▬ Hézagosan zártsorú beépítés meghatározását ld. 2. számú mellékletben
    ▬ Szabadon álló új beépítés nyelestelken engedélyezhető (nyelestelek elrendezésének bemutatása 
ld. 8. számú melléklet).

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhető 
épületek 
száma

Megengedett legkisebb Beépítési mód 
függvényébenelőkert oldalkert hátsókert

K ●●* /6,5 m Oldalhatáron álló



Több épület 
lehet

K tartható 
vagy 0,0 

m●
K/4,0 m●●

K ●●*/4,0 m●●

6,5 – 
12,0 m ●●● Zártsorúan 

csatlakozó 
hézagosan zártsorú

Szabadon álló

●   A kialakult állapot tartható, mely szerint 0,0 m is lehet.
●● ▬ Új építésnél a táblázat adatai vagy a tényleges építménymagasságokból OTÉK 36. §. (2) bekezdés  
szerint meghatározott távolság tartandó.
     ▬ Zártsorúan csatlakozó épületek udvari szárnyai között, illetve saroktelken legalább 4,0 m távolság 
tartandó.
     ▬  Ha az épületek közti tűztávolság < 6,5 m vagy a tényleges építménymagasságból OTÉK 36. §. (2)  
bekezdése szerint meghatározott távolság, akkor minden estben az építési engedélyezés során be kell  
szerezni a tűzvédelmi szakhatóság véleményét.
●●● ▬  Hátsókert meghatározása telekhossz függvényében a  3. számú melléklet szerint lehet.
      ▬  Két utcát összekötő telek esetében félkeretes beépítés létesíthető,
      ▬  Kialakult állapot szerint < 20,0 m-es telekhossz esetén, a hátsókert 0,0 m is lehet.
*A kialakult állapot szerint, oldalhatáron álló beépítés esetén a < 6,5 m-es, szabadonálló beépítés esetén 
a < 4,0 m-es oldalkert, vagy a tényleges építménymagasságokból OTÉK 36. §. (2) bekezdés szerint  
meghatározott  távolság  OTÉK-ban  foglalt  határértékénél  megengedőbb  érték,  ld.  BM.  Dél-Dunántúli 
Területi Főépítészi Iroda 101/2004 iktatószámú szakvéleményében megadott hozzájárulását.

6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagassá
g

Tetőzet és tető 
hajlásszöge

Magastető leg-
nagyobb szélessége

Tető 
héjazata

K tartható illetve 9,5 
m

Jellemzően magastető 
lehet 12,0 (10,0) m● lehet

Cserépfedé
s lehet

●  Udvari, egy szabad homlokzattal rendelkező épületszárnyakra vonatkozó érték.

7. Egyedi előírások
Helyi  védett  épületek  sorába  felvett  épületeken  külső  vagy  belső  felújítási, 
helyreállítási, bővítési vagy bontási munkát végezni Dombóvár Város Önkormányzata 
Képviselő –testületének a helyi  építészeti értékek védelméről szóló 16/2002. (V.29) 
ök. rendelettel módosított 30/1999. (X.26) számú rendelete szerint lehet.

8. Sajátos jogintézmények

8.1 Építési tilalom:-

8.2 Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő lejegyzés érinti a következő 
ingatlanokat:761/6-, 2093-,  2094-2097-,  2098-2100-,  3482-,  3483-,  3475-
3481-, 3518-, 3522-3527-, 3614-, 3615-, 3660-, 3661-, 3705-3709 hrsz-ok.  

8.3 Elővásárlási jog:-



9. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) ÖRÖKSÉGVÉDELEM SZERINT: 
Helyi védett épületek sorába felkerülnek:
Lakóépület, Ady E. u. 28. szám, 729 hrsz.
Lakóépület, Ady E. u. 34. szám, 727 hrsz.
Lakóépület, Ady E. u. 55. szám, 595 hrsz.
b.) EGYÉB: -

(5) Az

Lk-3

K(O)/Z/HZ/O K/50/65
K/7,5 /6,0 K/500

jelű  övezet  zártsorúvá  fejlődő  kisvárosi  lakóövezet,  amely  a  7,5  m-t  meg  nem  haladó 
építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál.

“K” betűjel meghatározása ld. 6. §. (9) bekezdés

1. Az  övezetben elhelyezhető  funkció: OTÉK  12  §.  (2)  bekezdés  1,  2,  3  pontja 
szerinti, valamint kivételesen (3) bekezdés 1, 2 pontja szerinti építmények.

2. A közművesítettség mértéke: 7. §. (2) bekezdés a.) pontja szerint biztosítandó.

3. A 
telekalakítás 
lehetőségei

Telekalakítás  az  alábbi  paramétereknek  szerint  engedélyezhető. 
Nyeles telek nem létesíthető.

A kialakítható Legkisebb területe K tartható illetve 500 m2

telek Legkisebb utcai 
homlokvonala

K tartható illetve 14,0 m

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett

Beépítési módja
Legnagyobb 

beépítettsége %
Legkisebb 

zöldfelület %
Kialakult  oldalhatáron  álló  beépítés 
tartható,  új  beépítés  zártsorúvá, 
hézagosan zártsorúvá fejleszthető,  illetve 
oldalhatáron álló lehet.●.

K tartható illetve 
50/65●●* %

30 /15●●*%

●  ▬ Kialakult nyeles telek beépítése is oldalhatáron álló lehet (nyelestelek elrendezésének bemutatása  
ld. 8. számú melléklet).
   ▬ ≥ 22,0  m telekszélesség esetén mindkét  oldalhatáron állhat  épületszárny (keretes,  félkeretes 
beépítés létesíthető).
●● Saroktelek esetén tartható a  második érték.
*▬ A 65 % legnagyobb beépítettség és a 15 % legkisebb zöldfelület OTÉK-ban foglalt határértékénél 
megengedőbb  érték,  ld.  BM  Dél-Dunántúli  Területi  Főépítészi  Iroda 101/2004  iktatószámú 
szakvéleményében megadott hozzájárulását.



5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhető 
épületek 
száma

Megengedett legkisebb Beépítési mód 
függvényébenelőkert oldalkert hátsókert

Utcai oldalon 
egy tömegnek 

látszó
épület(ek) 

létesíthetők

K (0,0) ● K(4,0)●●/5,0 m

K(4,0)●●*/7,5 m

7,5 - 18,0 
(0,0) m ●●●

Zártsorúan 
csatlakozó

Hézagosan zártsorú

Oldalhatáron álló

●   A kialakult  állapot tartható, mely szerint 0,0 m is lehet.
●● ▬ Zártsorúan csatlakozó épületek udvari szárnyai között legalább 5,0 m tartandó.
    ▬Oldalhatáron álló beépítés esetén a < 4,0 m-es oldalkert  csak két  nyílás nélküli  tűzfal  között  
tartható. Új építés esetén az oldalkert legalább 7,5 m, vagy a tényleges építménymagasságból OTÉK.  
36. §. (2) bekezdés szerint meghatározott távolság legyen. 
     ▬  Ha  a  kialakult  állapot  szerint  az  épületek  közti  tűztávolság  <  7,5  m  vagy  a  tényleges  
építménymagasságból OTÉK 36. §. (2) bekezdés szerint meghatározott távolság, akkor minden estben  
az építési engedélyezés során be kell szerezni a tűzvédelmi szakhatóság véleményét.
●●● ▬ Hátsókert meghatározása telekhossz függvényében a 3. számú melléklet szerint lehet, kivéve 
Kossuth  utca  déli  oldala  mentén,  ahol  a  tereplejtés miatt  az építési  hely  legfeljebb 50,0  m lehet,  a  
telekhossztól függetlenül.
     ▬ Hátsókert 0,0 m is lehet < 25,0 m telekhossz esetén.
     ▬ Két utcát átkötő telek esetében összefüggő félkeretes beépítés létesíthető .
* A < 7,5 m vagy a tényleges építménymagasságból OTÉK 36. §. (2) bekezdés szerint meghatározott  
épületek  közti  távolság  OTÉK-ban  foglalt  határértékénél  megengedőbb  érték,  ld.  BM.  Dél-Dunántúli 
Területi Főépítészi Iroda 101/2004 iktatószámú szakvéleményében megadott hozzájárulását.

6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetőzet és tető 

hajlásszöge
Magastető 

legnagyobb 
szélessége

Tető 
héjazata

K tartható illetve 
7,5(6,0) ● m

Jellemzően 
magastető lehet

K tartható illetve 12,0 
(9,0) ●●m

Cserépfedés 
lehet

●   Udvari, egy szabad homlokzattal rendelkező épületszárnyak megengedett legnagyobb homlokzatmagassága 6,0 
m lehet.
●●Utcai épületnél (két szabad homlokzattal rendelkező épület) esetén 12,0 m, oldalhatáron álló szárny 
(egy szabad homlokzattal rendelkező épület) esetén  max. 9,0 m lehet.

7. Egyedi előírások
Helyi  védett  épületek  sorába  felvett  épületeken  külső  vagy  belső  felújítási, 
helyreállítási, bővítési vagy bontási munkát végezni Dombóvár Város Önkormányzata 
Képviselő –testületének a helyi  építészeti értékek védelméről szóló 16/2002. (V.29) 
ök. rendelettel módosított 30/1999. (X.26) számú rendelete szerint lehet.

8. Sajátos jogintézmények

8.1 Építési tilalom:-



8.2 Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő lejegyzés érinti a következő 
ingatlanokat:  210/1-,./2-,  211-,  1087-1092-,  1100/2-,  1102-,1104-,  1235-, 
1270-1272-, 1275-, 1276-, 1279-, 1281-, 1284-, 1285-, 1288 hrsz-ok.

8.3 Elővásárlási jog:-

9. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) ÖRÖKSÉGVÉDELEM SZERINT: 
Helyi védett épületek sorába felkerülnek:
Lakóépület, Arany János tér u. 15. szám, 15/A-, 211-, 212/1-, ./5 hrsz.
Lakóépület, Arany János tér 16. szám, 226 hrsz.
Lakóépület, Baross u. 10. szám, 203 hrsz.
Lakóépület, Kossuth L. u. 19. szám, 141 hrsz.
Lakóépület, Kossuth L. u. 25. szám, 135 hrsz.
Lakóépület, Vörösmarty M. u. 53. 1008 hrsz.
b.) EGYÉB: 
▬ Az övezet  területén tereplejtés és tájkép védelmi szempontból  nem beépíthető, 
védett kertek találhatók az Erzsébet utca nyugati oldala mentén a terv szerint.
▬  Az  övezet  területén,  tereplejtés  és  városkép  védelemi  szempontból  nem 
beépíthető,  védett  kertek  találhatók  a  Kossuth  L.  u.  33-59.  számú  ingatlanok 
kertjeiben a terv szerint.

(6) Az

Lk-4

K(O,Z)/Z/HZ/O K/50/60
K/6,0 /1,5 K/350

jelű övezet az ősi városmag sűrű beépítésű kisvárosi lakóövezete, amely a 6,0 m-t meg 
nem haladó építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál.

“K” betűjel meghatározása ld. 6. §. (9) bekezdés

1. Az  övezetben elhelyezhető  funkció: OTÉK  12  §.  (2)  bekezdés  1,  2,  3  pontja 
szerinti, valamint kivételesen (3) bekezdés 1 pontja szerinti építmények.

2. A közművesítettség mértéke: 7. §. (2) bekezdés a.) pontja szerint biztosítandó.

3. A 
telekalakítás 
lehetőségei

Telekalakítás  az  alábbi  paramétereknek  szerint  engedélyezhető. 
Nyeles telek nem létesíthető.

A kialakítható Legkisebb területe K tartható illetve 350 m2

telek Legkisebb  utcai 
homlokvonala

K tartható illetve 10,0 m

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Legnagyobb Legkisebb 



Beépítési módja beépítettsége % zöldfelület %
Kialakult oldalhatáron álló beépítés tartható, 
új  beépítés  zártsorúvá,  hézagosan 
zártsorúvá  fejleszthető,  illetve   oldalhatáron 
álló lehet●

K tartható illetve 
50/60%●●

30 /20% ●●

●   A műemlékek és helyi védett épületek védelme a kialakult beépítés védelmére is kiterjed, amikor a 
szabadon álló beépítés tartandó, vagy azzal hézagosan zártsorú összeépítés hozható létre.
●● Saroktelek esetén tartható a második érték.

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhető 
épületek 
száma

Megengedett legkisebb Beépítési mód 
függvényébenelőkert oldalkert hátsókert

Egy épület 
lehet

K tartható ● 
4,0 m●●

K●●●*/6,0 m

6,0 
(0,0) m ●●●●

Zártsorúan 
csatlakozó
Hézagosan 
zártsorúan 
csatlakozó

Oldalhatáron álló

●   A kialakult  állapot szerint 0,0 m is lehet.
●●  ▬ Zártsorúan illetve hézagosan zártsorúan csatlakozó épületek udvari szárnyai között tartandó értek.
●●●▬ Kialakult állapot szerint a < 6,0 m-es oldalkert, csak átépítés esetén-, illetve új építésnél csak a 6,0  
m-t meg nem haladó építménymagasságú épületek esetén tartható.
    ▬  Ha  a  kialakult  állapot  szerint  az  épületek  közti  tűztávolság  <  6,0  m  vagy  a  tényleges 
építménymagasságból OTÉK 36. §. (2) bekezdés szerint meghatározott távolság, akkor minden estben  
az építési engedélyezés során be kell szerezni a tűzvédelmi szakhatóság véleményét.
●●●●▬ Hátsókert a kialakult állapot szerint 0,0 m is lehet < 20,0 m-es telekhossz esetén, kivéve vasútra  
néző telkeknél, ott a hátsókert a terven jelölt  50,0 m-es védőtávolság vonaláig értendő. 
*A kialakult  <  6,0  m-es oldalkert  oldalhatáron álló  beépítés  esetén OTÉK-ban foglalt  határértékénél  
megengedőbb  érték,  ld.  BM.  Dél-Dunántúli  Területi  Főépítészi  Iroda 101/2004  iktatószámú 
szakvéleményében megadott hozzájárulását.

6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetőzet és tető 

hajlásszöge
Magastető 

legnagyobb 
szélessége

Tető 
héjazata

K tartható illetve 
6,0 /1,5● m

Jellemzően 
magastető lehet 12,0 m lehet

Cserépfedés 
lehet

● Egyetlen homlokzatmagasság sem lehet kisebb 1,5 m.

7. Egyedi előírások
▬A  vasút  felé  néző  telkek  fásítását  gyep,  cserje  és  lombkorona  szinten  is  zárt,  
őshonos   növényállománnyal kell kialakítani (ld. OTÉK 25. §.). 
▬  Helyi  védett  épületek  sorába  felvett  épületeken,  illetve  a  helyi  védett  területté 



nyilvánított területeken külső vagy belső felújítási, helyreállítási, bővítési vagy bontási 
munkát  végezni  Dombóvár  Város  Önkormányzata  Képviselő  –testületének  a  helyi 
építészeti  értékek  védelméről  szóló  16/2002.  (V.29)  ök.  rendelettel  módosított 
30/1999. (X.26) számú rendelete szerint lehet.

8. Sajátos jogintézmények

8.1 Építési tilalom:-

8.2 Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő lejegyzés érinti a következő 
ingatlanokat: 189-,  185/1-, 185/2-, 185/3-, 190/1-, 190/2-, 198/2-, 199 hrsz-ok, 

8.3 Elővásárlási jog:-

9. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) ÖRÖKSÉGVÉDELEM SZERINT: 
Helyi védett épületek sorába felkerülnek:
Lakóépület, Deák Ferenc u. 3. szám, 203 hrsz.
Zsinagóga, Deák Ferenc u.12. szám, 201 hrsz.
Helyi védett területté nyilvánítandó: Deák Ferenc utca és környezete-Kakasdomb-
185/1-,  ./2-,  ./3-,  184/2-,  184/6-,  ./7-,  186-,  189-,  190/1-,  ./2-,  191-,  192-,  193-, 
196/1-, ./3-, 198/1-, ./2-, 199-, 200/1-, ./2-, ./3-, ./4-, ./5-, ./6-, ./7-, ./8-, ./9-, ./10-, 201-, 
201-204 hrsz-ok. 
b.) EGYÉB: -

(7) Az

Lk-5
SZ/Z 40/60

9,5/12,5-6,5/ 1500

jelű övezet, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, a 9,5 m-t meg nem haladó 
építménymagasságú, több lakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál.

1. Az  övezetben elhelyezhető  funkció: OTÉK  12  §.  (2)  bekezdés  1,  3,  5  pontja 
szerinti, valamint kivételesen (3) bekezdés 1, 2 pontja szerinti építmények.

2. A közművesítettség mértéke: 7. §. (2) bekezdés a.) pontja szerint biztosítandó.

3. A 
telekalakítás 
lehetőségei

Bármilyen  az  alábbi  paramétereknek  megfelelő  telekalakítás 
engedélyezhető.

A kialakítható Legkisebb területe 1200 m2

telek Legkisebb  utcai 
homlokvonala

30 m

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett

Beépítési módja
Legnagyobb 

beépítettsége %
Legkisebb zöldfelület 

%



Szabadon  álló  beépítés,  illetve 
kivételesen  zártsorúan  csatlakozó  is 
létesíthető●.

40/60 %●● 40 /20% ●●

●  Tereptörés, illetve > 5,0 m-es szintkülönbség esetén, alagsor zártsorúan összeépíthető.
●● Saroktelken a  második érték tartható.

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhető 
épületek 
száma

Megengedett legkisebb Beépítési mód 
függvényébenelőkert oldalkert hátsókert

Több épület 
lehet, 6,0●m 5,0 m 9,5 m Szabadon álló

● Tereptörés esetén a rézsű magasabb utcai vonalán, előkert az építmény emeleti szintje előtt tartandó.

6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetőzet és tető 

hajlásszöge
Magastető leg- 

nagyobb 
szélessége

Tető 
héjazata

9,5 m /12,5-6,5 m/ ● 

lehet, 
Jellemzően magastetős 

szerkezet létesüljön, 12,0 m
Hullámpala 
nem lehet

● Tereptörés esetén a mélyvonal homlokzatmagassága max. 12,5 m, a magasvonal homlokzatmagassága min. 6,5 
m lehet .

7. Egyedi előírások
▬  Az  övezetben  található  régészeti  lelőhelyek  területén  minden  30  cm-t  meghaladó 
földmunkát csak a kultúrális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV tv. Rendelkezései szerint 
lehet végezni. 

8. Sajátos jogintézmények

8.1 Építési tilalom:-

8.2 Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő lejegyzés érinti a következő 
ingatlanokat: 2912/8-, 3823/2-, 3824/3-, 3824/1-, 4571/5-, ./6-, ./7-, ./8-, 4896/2 
hrsz-ok

8.3 Elővásárlási jog:-

9. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) ÖRÖKSÉGVÉDELEM SZERINT: 
Régészeti területek:
■  17  számú  régészeti  lelőhely  érinti  a  3824/1,  3824/3-,  4571/5,  4896/2,  hrsz-ú 
ingatlant.
■ 24 számú régészeti lelőhely érinti a Kórház u. 2912/8 hrsz-on, a téglagyár területén 
kialakítható ingatlanokat. (összesítésben ld. 4. számú melléklet).



b.)  EGYÉB: bányászati  tevékenységből  fennmaradó  meredek  partfal  érinti  az 
övezetet, a rézsűt is megtámasztó beépítés esetén jelen rendelet 4. §. (1) bek. k.)  
pontja szerint a Magyar Geológiai Szolgálat Területi Hivatalának szakvéleményét ki 
kell kérni.

(8) Az

Lk-6
Z 50/75

7,5 1000

jelű övezet több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, a 7,5 m-t meg nem haladó 
építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál.

1. Az  övezetben elhelyezhető  funkció: OTÉK 12  §.  (2)  bekezdés  1,  2,  3,  pontja 
szerinti, valamint kivételesen (3) bekezdés 1, 2 pontja szerinti építmények.

2. A közművesítettség mértéke: 7. §. (2) bekezdés a.) pontja szerint biztosítandó.

3. A 
telekalakítás 
lehetőségei

Telekalakítás az övezeti előírásoknak megfelelően engedélyezhető, 
nyelestelek nem alakítható ki.

A kialakítható 
telek

Legkisebb területe K tartható illetve 1000 m2

Legkisebb utcai homlokvonala 24 m

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége 

%
Legkisebb zöldfelület 

%
zártsorúan  csatlakozó 
lehet●

50/75 %●●* 30 /10% ●●*

●  a telek megközelítésére kapuáthajtó létesítendő
●● saroktelken a második érték tartható.
*▬ A 75 % legnagyobb beépítettség és a 10 % legkisebb zöldfelület OTÉK-ban foglalt határértékénél 
megengedőbb  érték,  ld.  BM.  Dél-Dunántúli  Területi  Főépítészi  Iroda 101/2004  iktatószámú 
szakvéleményében megadott hozzájárulását.

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhető 
épületek száma

Megengedett legkisebb Beépítési 
mód 

függvényében
előkert oldalkert hátsókert

Több épület lehet, 
de egy tömeg

min. 8,0 m illetve a 
terv szerint 0,0 ●m 8,0 ●● m

8,0 m vagy
0,0●●●  m

Zártsorúan 
csatlakozó

●      0,0 m esetén földszinten árkádsor létesíthető,
●●   Udvari épületszárnyak között tartandó távolság
●●●  abban az esetben tartható, ha hátsó telekhatáron keretes, félkeretes összeépítés létesül,



6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagassá
g

Tetőzet és tető 
hajlásszöge

Magastető 
legnagyobb 
szélessége

Tető 
héjazata

legfeljebb 7,5 m 
lehet

35-42 ° közti, 
jellemzően magastető 

legyen

max. 12,0 m/9,0 ● m cserépfedés 
lehet

● oldalszárnyakra (egy szabad homlokzattal rendelkező épületrész) vonatkozik a második  érték.

7. Egyedi előírások
-

8. Sajátos jogintézmények

8.1 Építési tilalom:-

8.2 Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő lejegyzés érinti a következő 
ingatlanokat:4583-, 4590-, 0210 hrsz-ok,

8.3 Elővásárlási jog:-

9. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) ÖRÖKSÉGVÉDELEM SZERINT: -
b.) EGYÉB: -

(9) Az

Lke-1
K(O,Ikr,SZ)/O K/30

K/5,0/6,0 K/600

jelű övezet laza beépítésű, összefüggő nagykertes lakóövezet, amely legfeljebb kétlakásos, 
az 5,0 m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál.

“K” betűjel meghatározása ld. 6. §. (9) bekezdés

1. Az  övezetben elhelyezhető  funkció: OTÉK  13  §.  (2)  bekezdés  2,  3,  4  pontja 
szerinti, valamint kivételesen● (2) bekezdés 1 pontja, valamint (3) bekezdés 5 pontja 
szerinti építmények.

●   négylakásos lakóépület csak a legalább 600 m2-t meghaladó telken létesíthető.

2. A közművesítettség mértéke: 7. §. (2) bekezdés a.) pontja szerint biztosítandó.

3. A 
telekalakítás 
lehetőségei

Bármely  az  alábbi  paramétereknek  megfelelő  telekalakítás 
engedélyezhető, nyeles telek létesíthető.

A kialakítható legkisebb területe K tartható illetve 600 m2



telek legkisebb utcai homlokvonala K tartható illetve 16,0 m

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett

Beépítési módja
Legnagyobb

beépítettsége %
Legkisebb 

zöldfelület %
Kialakult oldalhatáron álló, ikresen 

csatlakozó illetve szabadon álló beépítés 
tartható, új beépítés oldalhatáron álló 

legyen●

K tartható illetve 
30 %●●*

50% ●●●

●   Nyelestelken szabadonálló beépítés létesíthető, ahol legalább két oldalkert 6,0 m legyen.
●● Ahol  a  kialakult  beépítettség  a  táblázat  adatait  meghaladja,  ott  új  építés  a  kialakult  állapot  nagyságáig 
engedélyezhető.
●●●  Azokon az ingatlanokon, ahol  az OTÉK szerinti  legkisebb zöldfelület  nem biztosítható tetőkert  ill.  
zöldhomlokzat létesítendő olyan szerkezetben és felületben, hogy az zöldfelületként a telek legkisebb  
zöldfelületébe beszámítható legyen (ld. OTÉK 25. §.)
* 30 %-ot meghaladó kialakult beépítettség OTÉK-ban foglalt határértékénél megengedőbb érték, ld. BM. 
Dél-Dunántúli  Területi  Főépítészi  Iroda 101/2004  iktatószámú  szakvéleményében  megadott 
hozzájárulását.

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhető 
épületek 
száma

Megengedett legkisebb Beépítési mód 
függvényébenelőkert oldalkert hátsókert

Több épület 
lehet K tartható 

vagy 5,0 
m●

K* vagy 
6,0/4,0 m●●

K* vagy 3,0 m●●

K* vagy 3,0 m●●

6,0–
18,0/0,0/ 

m ●●●

Oldalhatáron álló

Ikresen csatlakozó
Szabadon álló

●  ▬ Kialakult   állapot  szerint,  saroktelken az oldalhatáron álló  beépítés  mentén,  valamint  <  20 m  
telekmélység esetén 0,0 m is lehet.
    ▬  Vasút védőtávolságába eső ingatlanok esetén az előkert meghatározásánál a védőtávolsághoz kell 
igazodni.
●●▬ Ahol  a kialakult  oldalkert  kisebb mint  a tényleges építménymagasságból  OTÉK 36.  §-a szerint  
meghatározott távolság, ott minden esetben a építési engedélyezés során be kell szerezni a tűvédelmi 
szakhatóság véleményét.
    ▬ Ha a kialakult telekszélesség ≤ 14,0 m (szabálytalan telekforma esetén átlag telekszélesség számítható) 
akkor  az  oldalkert  a  tényleges  építménymagasságból  OTÉK  36.  §.  (2)  bekezdésének  megfelelően 
meghatározott távolság lehet.
   ▬ Amikor az ikres beépítés oldalhatáron álló beépítéssel szomszédos, akkor az oldalkert ott 4,0 m 
lehet vagy az OTÉK 36. §. (2) bekezdésének megfelelően meghatározott távolság tartandó.
   ▬  Saroktelken  az  oldalkert  3,0  m  lehet  akkor,  ha  az  építmények  közti  OTÉK  36.  §-a  szerint  
meghatározott távolság így is biztosítható.
   ▬ Vízfolyások, árkok mentén az illetékes hatóság az oldalkert beépítési módtól függetlenül legalább 6,0 m 
legyen.
●●● ▬  Hátsókert meghatározása telekhossz függvényében a 3. számú melléklet szerint lehet.
      ▬ Azon kialakult beépítésű telkek esetében, amikor az összefüggő hátsó telekhatárok mentén már  
épületek állnak 0,0 m is lehet, ha ezzel a szomszédos telek használata nem korlátozódik (építmények  



közti távolság biztosítható, leárnyékolás nem következik be), és a garázsok előtt legalább 12 m-es belső  
kert biztosítható.
      ▬ 0,0 m-es hátsókert esetén, a hátsó telekhatáron álló épülethomlokzat tűzfalas kialakítású legyen.
▬ Két utca között végignyúló telek esetében egyik oldalon előkert, másik oldalon hátsókert biztosítandó, 
kivéve Városi tó felé néző ingatlanokat, ott végig 6,0 m biztosítandó.
*▬ Oldalhatáron álló beépítésnél a < 5,0 m-es, ikresen csatlakózó illetve szabadon álló beépítésnél <  
2,5 m-es oldalkert  OTÉK-ban foglalt határértékénél megengedőbb érték,  ld. BM. Dél-Dunántúli Területi 
Főépítészi Iroda 101/2004 iktatószámú szakvéleményében megadott hozzájárulását.

6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetőzet és tető 

hajlásszöge
Magastető leg-

nagyobb szélessége
Tető 

héjazata
K tartható illetve 

5,0/6,0● m
Jellemzően 

magastető legyen
max. 12,0 m Hullámpala 

nem lehet

● saroktelken alkalmazható a második  érték.

7. Egyedi előírások
▬ Az övezetben található régészeti lelőhelyek területén minden 30 cm-t meghaladó 
földmunkát  csak  a  kulturális  örökség  védelméről  szóló  2001.  évi  LXIV  tv. 
Rendelkezései  szerint  lehet  végezni,  az  építési  engedélykérelem  tartalma  jelen 
szabályzat 4.§. (1) bek. pontjai szerint kiegészítendő. 
▬  Helyi  védett  épületek  sorába  felvett  épületen  külső  vagy  belső  felújítási, 
helyreállítási, bővítési vagy bontási munkát végezni Dombóvár Város Önkormányzata 
Képviselő –testületének a helyi  építészeti értékek védelméről szóló 16/2002. (V.29) 
ök. rendelettel módosított 30/1999. (X.26) számú rendelete szerint lehet.

8. Sajátos jogintézmények

8.1 Építési tilalom:-

8.2 Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő lejegyzés érinti a következő 
ingatlanokat: 93/1-, 93/2-, 95/7-, 95/6-, 97-, 98-100-, 101/4-, 102/4-, ./3-, ./2-, 
106-,  110-,  114-,  116-,  124-,  125-,  131-,  135-,  136-,  143-,  1341-,  1362/1-
1362/4-, 1368-, 1369-, 1415/2-1415/6-, 1540/2-, 1787/1-, 1789-, 1803/2-, 1855-, 
1899-,  1903-1907-,  1919-1922/1-,  1928-,  1933-1940-, 1942-,  1979/2-,  2158-, 
2159-, 2185-, 2186-, 2365/29-, ./28-, ./25-, 2557-, 2581-2584-, 2563/1-, 2588-, 
2585/2-,  2851/22-,  03/7-,  03/6-,  2851/2-,  2851/4-2851/21-,  2851/25-,  2868-, 
2878/6-,  ./9-,  ./10-,  2888/1-,  2952/2-,  2963/1-,  2985/3-,  2986/1-,  2986/2-, 
2989/1-2989/4-,  3072-,  3119/2-,  3120/2-,  ./4-,  3121/5-,  3122/5-,  3123/2-, 
3124/2-,  3125/2-,  ./3-,  ./5-,  3129/2-,  3130-3134-,  3136-3159-,  3374-,  3377-
3379-, 3381-, 3382-, 3385-, 3386-, 3389-, 3390-, 3393-, 3394-, 3397-, 3398-, 
3401-,  3402-,  3405-,  3407-,  3405-,  3407-,  3408-,  3662/1-,  4723-,  4709-, 
4705/2-, 4706/1 hrsz-ok.

8.3 Elővásárlási jog:-

9. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) ÖRÖKSÉGVÉDELEM SZERINT: 



Régészeti területek:
■ 25 számú régészeti lelőhely érinti a Zay Dezső u. 8-30. számú, 3690-3701 hrsz-ú 
ingatlanokat, 
■ A 23. számú régészeti lelőhely érinti az övezet következő telkeit: József Attila u. 23-
35-ig, 4379-, 4381-, 4384-, 4385-, 4388-, 4390-, 4391 hrsz-ú telkeket, 
■ A 22. számú régészeti lelőhely érinti  az övezet következő telkeit:Kölcsey Ferenc 
utca  98-120-ig,  2137/1-,  2138--,  2140/2-,  2141-,  2144-,  2147-,  2148-,  2150/2-, 
2151/2-, 2159 hrsz-ú telkeket, Kazinczy sor 1-11. szám, 2161/5-./10 hrsz-ú telkeket.
Helyi védett épületek sorába felkerül:
Lakóépület, Vörösmarty M. u. 2. 1287/2 hrsz.
b.) EGYÉB: 

(10) Az

Lke-2
K(SZ,Z)/Z K/25

K/6,5 K/450/350

jelű övezet kialakult kiskertes, sűrű beépítésű lakóövezet, amely a 6,5 m-t meg nem haladó 
építménymagasságú, legfeljebb egylakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál.

“K” betűjel meghatározása ld. 6. §. (9) bekezdés

1. Az  övezetben elhelyezhető  funkció: OTÉK  13  §.  (2)  bekezdés  2,  3,  4  pontja 
szerinti, valamint kivételesen (3) bekezdés 2 pontja szerinti építmények.

2. A közművesítettség mértéke: 7. §. (2) bekezdés a.) pontja szerint biztosítandó.

3. A 
telekalakítás 
lehetőségei

Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető. Nyeles 
telek nem létesíthető.

A kialakítható 
telek

Legkisebb területe K tartható illetve 450/350 ● m2

Legkisebb  utcai 
homlokvonala

K tartható illetve 10,0 m

● A második érték zártsorú beépítésre vonatkozik.

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb 

beépítettsége %
Legkisebb 

zöldfelület %
Kialakult szabadon álló beépítés 

illetve zártsorúan csatlakozó beépítés 
tartható, új beépítés zártsorú legyen●

K tartható illetve 25 
%

50%

● Kialakult szabadon álló beépítés zártsorúvá akkor alakítható, ha a beépítés külsőleg egy épület képét  
mutatja, de szerkezetileg független, nyílás nélküli tűzfalakkal csatlakozó több önálló épületből áll.

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein



Elhelyezhető 
épületek 
száma

Megengedett legkisebb Beépítési mód 
függvényébenelőkert oldalkert hátsókert

egy lehet K tartható 
vagy 5,0 m

K tartható 
vagy 4,0 m●

4,0 m
6,5 – 18,0 m ●●

Zártsorúan 
csatlakozó

Szabadon álló

● Oldalszárnyak között tartandó távolság, illetve saroktelekre vonatkozó érték.
●●▬ Telekmélység függvényében meghatározandó a 3. számú melléklet szerint.
    ▬Azon kialakult, legalább 35 m mélységű telkek esetében, amikor az összefüggő hátsó telekhatárok  
mentén jellemzően (nagyobb mint 70%-ban) garázsok épültek 0,0 m is lehet, ha ezzel a szomszédos  
telek használata nem korlátozódik (építmények közti távolság biztosítható, leárnyékolás nem következik  
be), és a garázsok előtt legalább 6,5 m-es beépítetlen sáv biztosítható.

6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetőzet és tető 

hajlásszöge
Magastető leg-

nagyobb szélessége
Tető 

héjazata
K tartható illetve 6,5 

m
Jellemzően magastető 

legyen
12,0 m Hullámpala 

nem lehet

7. Egyedi előírások
▬ Az övezetben található régészeti lelőhelyek területén minden 30 cm-t meghaladó 
földmunkát csak a 2001. évi LXIV tv. Rendelkezései szerint lehet végezni, az építési  
engedélykérelem tartalma jelen szabályzat 4.§. (1) bek. pontjai szerint kiegészítendő. 
▬ Helyi  védett  épületeken külső  vagy  belső  felújítási,  helyreállítási,  bővítési  vagy 
bontási munkát végezni Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő –testületének a 
helyi  építészeti  értékek védelméről szóló 16/2002. (V.29) ök. rendelettel  módosított 
30/1999. (X.26) számú rendelete szerint lehet.

8. Sajátos jogintézmények

8.1 Építési tilalom:-

8.2 Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő lejegyzés érinti a következő 
ingatlanokat: -

8.3 Elővásárlási jog:-

9. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) ÖRÖKSÉGVÉDELEM SZERINT: 
Régészeti területek:
■ 26 számú régészeti  lelőhely érinti  az  övezet  3214/2  hrsz-ú  ingatlanját  ,a  Krúdy 
Gyula u. 1-63 számú ingatlanokon.
Helyi védett épületek:
Lakóház, Béke u. 6. 2957/1-, ./2-, ./3 hrsz-ok.
Lakóház, Béke u. 8. szám, 2955/3-, ./4-, ./5 hrsz-ok.
Lakóház, Béke u. 10. szám, 2954 hrsz.



b.) EGYÉB: -

(11) Az

Lke-3
K(O,SZ,Ikr)/O/Z K/30

K/4,5 K/700/500

jelű  övezet  laza  beépítésű,  összefüggő  nagykertes,  kialakult  oldalhatáron  álló  –  fésűs 
beépítésű  lakóövezet,  amely  legfeljebb  kétlakásos,  a  4,5  m-t  meg  nem  haladó 
építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál.

“K” betűjel meghatározása ld. 6. §. (9) bekezdés

1. Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 13 §. (2) bekezdés 2, 3, 4 pontja szerinti, 
valamint kivételesen● (2) bekezdés 1 pontja és (3) bekezdés 2. pontja szerinti építmények.

●  négylakásos lakóépület csak a legalább 700 m2-t meghaladó telken létesíthető.

2. A  közművesítettség  mértéke: 7.  §.  (2)  bekezdés  a.)  pontja  szerint  biztosítandó, 
kivéve  a  belterülettől  leszakadó  egyéb  beépítésre  szánt  területen  (majorokban) 
elhelyezkedő övezeteket, ott 7. §. (2) bekezdés b.) pontja szerint biztosítandó.

3. A 
telekalakítás 
lehetőségei

Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető, nyeles 
telek létesíthető.

A kialakítható legkisebb területe K tartható vagy 700/500 ● m2

telek legkisebb utcai homlokvonala K tartható vagy 16,0 m

● Zártsorú beépítés esetén a második  érték tartható.

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége % Legkisebb 

zöldfelület %
Kialakult  oldalhatáron  álló,  ikresen 
csatlakozó  ill.  szabadon  álló 
beépítés  tartható,  új  beépítés 
oldalhatáron álló legyen, kivételesen 
zártsorúvá fejleszthető.●

30 50%

● ▬ Oldalhatáron álló beépítés esetén, egytraktusos utcai épületnél (< 8,0 m utcai homlokzatszélesség)  
keresztszárny létesíthető, az utcavonaltól beljebb, legalább 6,0 m-re.
    ▬ ≤ 12,0 m kialakult telekszélesség- illetve ≤ 20,0 m kialakult telekmélység esetén, zártsorú beépítés  
lehet,  egytraktusos  utcai  épületnél  (<  8,0  m utcai  homlokzatszélesség)  keresztszárny  létesíthető,  az 
utcavonaltól beljebb, legalább 6,0 m-re.
   ▬ Nyelestelken oldalhatáron álló beépítés legyen.

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein



Elhelyezhető 
épületek 
száma

Megengedett legkisebb Beépítési mód 
függvényébenelőkert oldalkert hátsókert

Több épület is 
létesíthető

K
tartható 

illetve 5,0 
m●

K* tartható vagy 
5,0 m●●

K* tartható vagy 
3,0 m●●

4,0m●●

6,0 – 18,0 m 
telekméret 

függvényében●●●

Oldalhatáron 
álló

Szabadon álló

Zártsorúan 
csatlakozó

●   ▬Kialakult állapot szerint 0,0 m is lehet, ide számítandók a fésűs beépítésből adódó előkertek is,
     ▬Tömbfeltárás esetén, új utcasorok mentén  5,0 m legyen, saroktelken az oldalhatáron álló beépítés mentén 
0,0 m lehet.
●●  ▬ Új építés esetén oldalhatáron álló beépítésnél legalább 5,0 m oldalkert biztosítandó, kivéve ≤ 14m 
kialakult telekszélesség esetén, ahol az oldalkert 4,5m lehet.
   ▬ Zártsorú beépítés esetén az oldalszárnyak között, illetve saroktelken legalább 4,0 m tartandó,
●●● ▬  Hátsókert  meghatározása  a  3.  számú  melléklet  szerint  lehetséges.  A  hátsókert  a 
meghatározott  méreténél  kisebb  akkor  lehet,  ha  a  telekre  előírt  beépítettség  másképpen  nem 
biztosítható.  A  hátsókert  mérete  azonban nem lehet  kisebb  6,0  m-nél,  kivéve  a ≤  20,0  m kialakult  
telekmélység esetén, amikor 0,0 m is lehet.
      ▬ Két utcát összekötő telek esetében egyik oldalon előkert, másik oldalon hátsókert biztosítandó.
* a < 4,5 m oldalkert oldalhatáron álló beépítés esetén , a < 2,25 m oldalkert szabadonálló beépítés  
esetén OTÉK-ban foglalt határértékénél megengedőbb érték,  ld. BM.  Dél-Dunántúli Területi Főépítészi 
Iroda 101/2004 iktatószámú szakvéleményében megadott hozzájárulását.

6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagass
ág

Tetőzet és tető 
hajlásszöge

Magastető 
legnagyobb 
szélessége

Tető héjazata

4,5 m
Jellemzően 

magastető legyen Max. 10,0 m
Cserép-, fém- 

vagy üvegfedés 
lehet

7. Egyedi előírások
▬ Az övezetben található régészeti lelőhelyek területén minden 30 cm-t meghaladó 
földmunkát  csak  a  kulturális  örökség  védelméről  szóló  2001.  évi  LXIV  tv. 
Rendelkezései  szerint  lehet  végezni,  az  építési  engedélykérelem  tartalma  jelen 
szabályzat 4.§. (1) bek. pontjai szerint kiegészítendő. 
▬  Helyi  védett  épületek  sorába  felvett  épületeken  külső  vagy  belső  felújítási, 
helyreállítási, bővítési vagy bontási munkát végezni Dombóvár Város Önkormányzata 
Képviselő –testületének a helyi  építészeti értékek védelméről szóló 16/2002. (V.29) 
ök. rendelettel módosított 30/1999. (X.26) számú rendelete szerint lehet. 

8. Sajátos jogintézmények

8.1 Építési tilalom:-



8.2 Helyi  lakó  és  kiszolgáló  utak  számára  történő  lejegyzés  érinti  a  következő 
ingatlanokat:  424-426-, 430-433-, 446/2-, 814-, 815/2-, 816-, 817/2-, 818/2-, 819-, 
822-, 823-, 825-, 826-, 827/6-, 828-, 831-, 834-, 838-, 839-, 841-, 844-848-, 849/1-, ./3-, 
850-, 853/5-, 854-856-  861/2-, ./2, 862-, 899-, 901/4-, ./5-, 903-, 906-909-, 920/1-, 
2173-, 2174/1-, ./2, 2175-, 2198-, 2210-, 2268-, 2302-, 2591/2-, 2592-2594-, 2595/2-, 
2596/1-, ./3, ./4., 2851/4-, 2853-, 2855- hrsz-ok

8.3 Elővásárlási jog:-

9. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) ÖRÖKSÉGVÉDELEM SZERINT: 
Régészeti területek:
■ 7. és 8. számú régészeti lelőhely érinti a 0232/1, 0232/2, Szarvasd major területén
Helyi védett épületek sorába felkerülnek:
Lakóépület, Erzsébet u. 18. szám, 250 hrsz.
Lakóépület, Erzsébet u. 90-92. szám, 294/1-, ./3-, 296/1-, ./4 hrsz-ok.
Lakóépület, Rákóczi F. u. 43. szám 2233 hrsz.
Csuta Csárda, Teleki u. 55. 2224/2 hrsz.
b.) EGYÉB: -

(12) Az

Lke-4
K(O,Ikr,SZ)/Z/O/Ikr K/30

K/6,0 K/400

jelű övezet,  kialakult  oldalhatáron álló beépítésű lakóövezet,  amely a 6,0 m-t  meg nem 
haladó építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál.

“K” betűjel meghatározása ld. 6. §. (9) bekezdés

1. Az  övezetben  elhelyezhető funkció: OTÉK 13 §. (2) bekezdés 1, 2,  3, 4 pontja 
szerinti, valamint kivételesen (3) bekezdés 1, 2, 3 pontja szerinti építmények.

2. A közművesítettség mértéke: 7. §. (2) bekezdés a.) pontja szerint biztosítandó.

3. A 
telekalakítás 
lehetőségei

Bármely  az  alábbi  paramétereknek  megfelelő  telekalakítás 
engedélyezhető. 

A kialakítható Legkisebb területe K tartható vagy 400 m2

telek Legkisebb  utcai 
homlokvonala

K tartható vagy 14,0 m

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb 

beépítettsége 
%

Legkisebb 
zöldfelület %

Kialakult  oldalhatáron  álló,  ikresen  csatlakozó 



illetve szabadon álló beépítés tartható, új beépítés 
zártsorúvá  fejleszthető  vagy  oldalhatáron  álló 
legyen, kivételesen ikresen csatlakozó beépítés is 
engedélyezhető.●

30% 50%

● ▬nyelestelken oldalhatáron álló beépítés legyen.
   ▬ Ikresen csatlakozó beépítés akkor engedélyezhető, ha az OTÉK 36. §-a szerint meghatározott  
épületek közötti távolság(ok) csak így biztosíthatók.
   ▬Azon  egytraktusos  utcai  épületeknél,  melyek  helyi  védelem  alatt  állnak  (<  8,0  m-es  utcai  
homlokzatszélesség) zártsorú összeépítés vagy keresztszárny az utcavonaltól beljebb, legalább 6,0 m-re 
létesíthető. Új építés esetén az utcai épület eredeti méreteit, arányait tartva építendő vissza.
   ▬Helyi védett  utcasorok mentén, az eredetileg nem védett  egytraktusos utcai épületnél,  valamint  
bármely egytraktusos utcai épület esetén (< 8,0 m-es utcai homlokzatszélesség) zártsorú összeépítés 
vagy keresztszárny

- bővítés esetén az utcavonaltól beljebb, legalább 6,0 m-re létesíthető
- új építés esetén az utcai épület legfeljebb 10,0 m-es utcai homlokzatszélességben építhető vissza,  

zártsorú összeépítés vagy keresztszárny az utcavonaltól beljebb, legalább 6,0 m-re létesíthető, 

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhető 
épületek 
száma

Megengedett legkisebb Beépítési mód 
függvényébenelőkert oldalkert hátsókert

Több épület is 
létesíthető

K tartható 
új beépítés 

esetén 
5,0 m

K*/6,0/4,0 
m●

K* /4,0 m●

K(3,0m)

6,0 – 18,0 m 
telekméret 

függvényében●●

Oldalhatáron álló

Zártsorúan ill. ikresen 
csatlakozó.

Szabadon álló

● ▬  Ha  kialakult  állapot  szerint  az  épületek  közti  tűztávolság  kisebb  mint  a  tényleges 
építménymagasságból OTÉK 36. §-a szerint meghatározott távolság, akkor minden estben az építési  
engedélyezés során be kell szerezni a tűzvédelmi szakhatóság véleményét.
▬ Új építés esetén oldalkert a táblázat adatai szerint biztosítandó.
▬ Zártsorú beépítés esetén udvari  épületszárnyak között,  saroktelken az oldalkert (oldalhatáron álló  
beépítés  esetén akkor,  ha az építmények közti  OTÉK 36.  §-a  szerint  meghatározott  távolság így is  
biztosítható), továbbá zártsorú beépítést megszakító oldalkert is 4,0 m lehet.
●● Hátsókert meghatározása a 3. számú melléklet szerint lehetséges. A hátsókert a meghatározott 
méreténél kisebb akkor lehet, ha a telekre előírt beépítettség másképpen nem biztosítható. A hátsókert  
mérete azonban nem lehet kisebb 6,0 m-nél, kivéve a < 25,0 m kialakult telekmélység esetén, amikor 0,0 
m is lehet.
* a < 6,0 m oldalkert  oldalhatáron álló beépítés esetén ,  a < 3,0 m-es oldalkert  ikresen csatlakozó  
beépítés esetén OTÉK -ban foglalt  határértékénél megengedőbb érték,  ld. BM.  Dél-Dunántúli  Területi 
Főépítészi Iroda 101/2004 iktatószámú szakvéleményében megadott hozzájárulását.

6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések

Megengedett 
építménymagasság

Tetőzet és tető 
hajlásszöge

Magastető 
legnagyobb 
szélessége

Tető héjazata

Jellemzően Cserép-, fém- vagy 



6,0 m magastető legyen 12,0 m üvegfedés lehet

7. Egyedi előírások
▬  Az  övezetben  található  régészeti  lelőhelyek  területén  minden  30  cm-t  meghaladó 
földmunkát csak a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV tv.  Rendelkezései 
szerint lehet végezni, az építési engedélykérelem tartalma jelen szabályzat 4.§. (1) bek. pontjai 
szerint kiegészítendő.
▬  Helyi  védett  illetve  azok  sorába  felvett  épületeken  külső  vagy  belső  felújítási, 
helyreállítási, bővítési vagy bontási munkát végezni Dombóvár Város Önkormányzata 
Képviselő –testületének a helyi építészeti értékek védelméről szóló 16/2002. (V.29) 
ök. rendelettel módosított 30/1999. (X.26) számú rendelete szerint lehet.

8. Sajátos jogintézmények

8.1 Építési tilalom:-

8.2 Helyi  lakó  és  kiszolgáló  utak  számára  történő  lejegyzés  érinti  a  következő 
ingatlanokat: 13-17-, 31-, 33/2-, ./3-, ./4, 36-, 40/2-, 41-, 43-, 506-, 509-, 535-, 564/5-, 
614-617-, 618/2-, 622/1-, ./3-, 623-, 624-, 625/2-, 626/2-, 627-, 630-634-, 635/1-, 656-, 
687-695-, 696/2-, 697-, 698/1-, 714-, 716/2-, 3017-3024-, 4608-, 4609/2-, 4610 hrsz.

8.3 Elővásárlási jog:-

9. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) ÖRÖKSÉGVÉDELEM SZERINT: 
Régészeti területek:
■ a 23 számú régészeti  lelőhely érinti:  Kórház utca 96-116.  számú, 4373-,  4375-,  
4377-, 4378-, 4382-, 4386-, 4387-, 4389-, 4392/1-, ./2 hrsz-ú ingatlanokat,
Helyi védett épületek:
Lakóépület, Szepessi u.6. szám, 15 hrsz.
Lakóépület, dr. Riesz József u. 3. 12 hrsz.
Lakóépület, Erzsébet u. 46. szám, 263 hrsz.
Lakóépület, Erzsébet u. 48. szám, 264 hrsz.
Helyi védett épületek sorába felkerülnek: 
Lakóépület, Erzsébet u. 59. szám, 622/3 hrsz.
Lakóépület, Ady E. u. 60. szám, 611 hrsz.
Lakóépület, Kölcsey F. u. 11. szám 1183 hrsz.
Lakóépület, Kölcsey F. u. 15. 15/A. szám 1181-, 1180 hrsz.
b.) EGYÉB: -

(13) Az

Lke-5
K(O,SZ, Ikr)/O/SZ K/30

K/6,5 K/700



jelű  övezet  összefüggő kertes lakóövezet,  oldalhatáron álló  „villa-szerű”  beépítésben,  amely 
legfeljebb  kétlakásos,  a  6,5  m-t  meg  nem  haladó  építménymagasságú  lakóépületek 
elhelyezésére szolgál.

“K” betűjel meghatározása ld. 6. §. (9) bekezdés

1. Az  övezetben elhelyezhető  funkció: OTÉK  13  §.  (2)  bekezdés  2,  3,  4  pontja 
szerinti, valamint kivételesen● (2) bekezdés 1 pontja szerinti építmények.

●  négylakásos lakóépület csak a legalább 700 m2-t meghaladó telken létesíthető.

2. A közművesítettség mértéke: 7. §. (2) bekezdés a.) pontja szerint biztosítandó,  kivéve a 
belterülettől  leszakadó  egyéb  beépítésre  szánt  területen  (majorokban)  elhelyezkedő 
övezeteket, ott 7. §. (2) bekezdés b.) pontja szerint biztosítandó.

3. A telekalakítás 
lehetőségei

Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető, 
nyeles telek létesíthető.

A kialakítható 
telek

legkisebb területe K tartható illetve 700  m2

legkisebb  utcai 
homlokvonala

K tartható illetve 16,0 m 
telek

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb 

beépítettsége %
Legkisebb 

zöldfelület %
Kialakult  oldalhatáron  álló,  szabadon  álló, 
illetve ikresen csatlakozó beépítés tartható, új 
beépítés  oldalhatáron álló   legyen,  kivételes 
esetben  szabadonálló  beépítés  is 
engedélyezhető.●

K tartható illetve 
30 %●●*

50% 

● ▬ Nyelestelken szabadon álló beépítés létesíthető, ahol legalább két oldalkert 6,5 m legyen.
   ▬ Szabadon álló beépítés akkor engedélyezhető, ha az OTÉK 36. §-a szerint meghatározott épületek 
közti távolság másképpen nem biztosítható.
●● Ahol a kialakult beépítettség a táblázat adatait meghaladja, ott új építés a kialakult állapot nagyságáig  
engedélyezhető.
* 30 %-ot meghaladó kialakult beépítettség OTÉK-ban foglalt határértékénél megengedőbb érték, ld. BM. 
Dél-Dunántúli  Területi  Főépítészi  Iroda 101/2004  iktatószámú  szakvéleményében  megadott 
hozzájárulását.

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhető 
épületek 
száma

Megengedett legkisebb Beépítési mód 
függvényébenelőkert oldalkert hátsókert

Több épület 
lehet

K tartható 
vagy 5,0 

m●

K tartható* vagy 
6,5 m●● 6,5 – 18,0 

m ●●●

Oldalhatáron álló



K tartható* vagy 
4,0 m●●

Szabadon álló
Ikresen csatlakozó

●  ▬ Kialakult  állapot szerint, illetve saroktelken az oldalhatáron álló beépítés mentén 0,0 m is lehet.
●●▬ Ahol a kialakult  oldalkert  kisebb mint a tényleges építménymagasságból OTÉK 36. §-a szerint  
meghatározott távolság, ott minden esetben a építési engedélyezés során be kell szerezni a tűvédelmi 
szakhatóság véleményét.
   ▬ Ha a kialakult  telekszélesség  ≤ 14,0  m (szabálytalan  telekforma esetén átlag telekszélesség  
számítható)  akkor  az  oldalkert  a  tényleges  építménymagasságból  OTÉK  36.  §.  (2)  bekezdésének 
megfelelően meghatározott távolság lehet.
●●● ▬  Hátsókert meghatározása telekhossz függvényében a  3. számú melléklet szerint lehet.
      ▬  <2 5,0 m telekmélység esetén a hátsókert 0,0 m lehet.
*    Oldalhatáron álló beépítésnél a < 5,0 m-es, ikresen csatlakózó illetve szabadon álló beépítésnél < 
2,5 m-es oldalkert OTÉK-ban foglalt határértékénél megengedőbb érték,  ld. BM. Dél-Dunántúli Területi 
Főépítészi Iroda 101/2004 iktatószámú szakvéleményében megadott hozzájárulását.

6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetőzet és tető 

hajlásszöge
Magastető 

legnagyobb 
szélessége

Tető 
héjazata

K tartható illetve 6,5 m Jellemzően 
magastető legyen.

max. 12,0 m cserépfedés 
alkalmazható

7. Egyedi előírások
▬ Az övezetben található régészeti lelőhelyek területén minden 30 cm-t meghaladó 
földmunkát  csak  a  kulturális  örökség  védelméről  szóló  2001.  évi  LXIV  tv. 
Rendelkezései  szerint  lehet  végezni,  az  építési  engedélykérelem  tartalma  jelen 
szabályzat 4.§. (1) bek. pontjai szerint kiegészítendő.
▬ Az országosan védett épületek és azok műemléki környezete esetében a kulturális 
örökség  védelméről  szóló  2001.  évi  LXIV  tv.  rendelkezései  szerint  kell  eljárni,  az 
építési  engedélykérelem  tartalma  jelen  szabályzat  4.§.  (1)  bek.  pontjai  szerint 
kiegészítendő
▬ Helyi  védett,  illetve  azok  sorába  felvett  épületeken  külső  vagy  belső  felújítási, 
helyreállítási, bővítési vagy bontási munkát végezni Dombóvár Város Önkormányzata 
Képviselő –testületének a helyi építészeti értékek védelméről szóló 16/2002. (V.29) 
ök. rendelettel módosított 30/1999. (X.26) számú rendelete szerint lehet.

8. Sajátos jogintézmények

8.1 Építési tilalom:-

8.2 Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő lejegyzés érinti a következő 
ingatlanokat:  078-,080/2-, 081-083-, 0210-, 1169-1186-, 1187/2-, 1188-1191-, 
1216-, 1219-1231-, 1233-1237-,  1239-,  1241/1-,  1242-1243-,  1246-,  1247-, 
1249-, 1259-, 1260-, 1261/2-, 1410-1413-,1643-, 1888/3-, ./4-, ./6-, ./8-, ./9-, ./10-, 
./11-,  ./15-,  1892-,  1894/1-,  1979/2-,  2894/2-,  2903/1-,  ./2-,  2912/8-,  2947-,  -, 
3194-,  3324-,  3327-,  3328-,  3416-3422-,  3423/2-,  3424-3428-,  3435-3438-, 
3439/1,  3440/1,  3441-3453-,  3461-3467-,  3468/1-,  3469-3473-,  3479-3487-, 



3488/1-, 3489-, 3490/1-, 3491-, 3493-3498, 3508-3515-, 3516/2-, 3517-, 3518-, 
3522-3527-, 3529-3539-, 3550-, 3551/1-, 3552-3554-, 3556-3563-, 3568-3575-, 
3578-3581-,  3582/1-,  3583-3586-,  3587/2-,  3588/1-,  3589/2-,  3590/2-,  3613-, 
3809-3816-,  3818-3822-,  3823/2-,  3824/3-,  3836-3852-,  3854/1-,  4564-4568-, 
4571/5-,  ./6-,  4571/1-,  ./7-,  ./8-,  ./10-,  4573-,   4574/1-,  4580-,  4590/5-,  4589-, 
4583-, 4706/1-, ./2-, 4750-4755-, 4758-4779-, 4800-, 4802-4807-, 4808/1-, ./2-, 
4811-, 4815-4822-, 4861/1-, ./2-, 4862-,4864-, 4866-4868-, 4870-, 4896/2 hrsz-
ok.

8.3 Elővásárlási jog:-

9. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) ÖRÖKSÉGVÉDELEM SZERINT:  
Régészeti lelőhelyek:
■ a 17 számú régészeti lelőhely a érinti következő ingatlanokat: 3824/3-, 4896/2-, 4571/5 
hrsz. 
■  a  21  számú régészeti  lelőhely  a  következő  ingatlanokat  érinti:  Vörössugár  utca 
4680/3-, 4681-, 4682/2-, 4683-4689-, 4690/1- 4691-, 4692 hrsz.
■  a  24  számú  régészeti  lelőhely  érinti  a  Kórház  u.,  téglagyár,  2912/8  hrsz-on 
kialakítható ingatlanokat.
■ a 25 számú régészeti lelőhely a következő ingatlanokat érinti: VII. utca 13-31. szám,  
3713-3722 hrsz,
■  a 26 számú régészeti lelőhely a következő ingatlanokat érinti: II. utca 1-3. szám, 
3247-, 3248 hrsz., 2-4. szám, 3241, 3242, 3245 hrsz-ok, 
Országosan védett műemlékek:
Lakóház-Pál-ház, Jókai u. 13., 1392 hrsz.
A műemlék műemléki környezete: 1387-, 1391-, 1393-1399 hrsz-ok,
Helyi építészeti érték:
Mária lak, Bajcsy Zs. u. 5. 1404 hrsz.
Református templom, Bajcsy Zs. u. 1. 1401 hrsz.
Lakóépület, Jókai Mór u. 17., 1399 hrsz.
Helyi védett épületek sorába felkerül:
Lakóépület, Kórház u. 2. szám 2946 hrsz.
Lakóépület,Kölcsey F. u.7. szám 1187/1 hrsz.
Lakóépület, Róza villa, Kölcsey F. u. 10. szám 1227 hrsz.
b.) EGYÉB: -

(14) A

         
Lf-1

K(O,SZ)/O 20
4,5 K/900

jelű övezet laza beépítésű, nagykertes lakóövezet, amely legfeljebb kétlakásos, a 4,5 m-t 
meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál. 

1. Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 14. §. (2) bekezdés: 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontja 
szerinti építmények.



2. A közművesítettség mértéke: 7. §. (2) bekezdés b.) pontja szerint biztosítandó.

3. A  telekalakítás 
lehetőségei

Bármilyen,  az  alábbi  paramétereknek  megfelelő  telekalakítás 
engedélyezhető. 

A  kialakítható 
telek

legkisebb területe K tartható illetve 900 m2

legkisebb utcai homlokvonala 18 m

4. Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett

Beépítési módja
Legnagyobb 

beépítettsége %
Legkisebb 

zöldfelület (%)
Kialakult oldalhatáron illetve szabadon álló 

beépítés tartható, új beépítés oldalhatáron álló 
legyen 

20 % 50 %

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhető Megengedett legkisebb Beépítési mód
függvényébenépületek száma előkert oldalkert hátsókert

több is lehet
kialakult 
állapot 

tartandó, • 
új utcavonalon 

6,0 m

6,0 m

4,0 m

telekhossz 

függvényében
változó, 

min. 6,0 m ••

oldalhatáron álló

szabadon álló

• ▬ Kialakult állapot szerint 0,0 m is lehet,
  ▬ Saroktelken, ha az oldalkertek csatlakoznak, akkor 4+4 m tartható. 
••A hátsó kert (HK)  meghatározása a  3. számú melléklet szerint lehet. 

6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság Tetőzet és a tető hajlásszöge
A tető 

legnagyobb 
szélessége

Tető
héjazata

4,5 m
Jellemzően magastető lehet, 

átlag 40°-os hajlásszögű 
tetőzettel.

max. 10,0 m
Hullámpala 
nem lehet.

7. Egyedi előírások
-

8. Sajátos jogintézmények

8.1 Építési tilalom: -

8.2 Helyi  lakó  és  kiszolgáló  utak  számára  történő  lejegyzés  érinti  a  következő 
ingatlanokat: 0362/9-, ./10-, ./11-, ./12-, ./14-, ./18-, 0364/6-11-, 6202-, 6204-6214-, 
6216-6235-, 6299-6309-, 6315-6329 hrsz-ok,

8.3 Elővásárlási jog:-



9. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) ÖRÖKSÉGVÉDELEM SZERINT: -
b.) EGYÉB: -

(15) A

         
  Lf-2

K(O,Z)/O/Z/Ikr 25

4,5 K/800

jelű övezet laza beépítésű, nagykertes lakóövezet, amely legfeljebb kétlakásos, a 4,5 m-t 
meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál. 

1. Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 14. §. (2) bekezdés: 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontja 
szerinti építmények.

2. A közművesítettség mértéke: 7. §. (2) bekezdés b.) pontja szerint biztosítandó.

3. A  telekalakítás 
lehetőségei

Bármilyen,  az  alábbi  paramétereknek  megfelelő 
telekalakítás engedélyezhető. 

A kialakítható telek legkisebb területe K tartható illetve 800 m2

legkisebb utcai homlokvonala K tartható illetve 16 m

4. Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett

Beépítési módja
Legnagyobb 

beépítettsége %
Legkisebb 

zöldfelület (%)
Kialakult oldalhatáron beépítés tartható, új 

beépítés oldalhatáron álló legyen, kivételesen 
zártsorú illetve ikresen csatlakozó is 

engedélyezhető• 

25  40

• Zártsorú illetve ikresen csatlakozó beépítés azon kialakul oldalhatáron álló eseteknél engedélyezhető, ahol  
az oldalkert < 4,0 m-nél, illetve az OTÉK 36. §. (2) bekezdése szerint, a tényleges építménymagasságból  
meghatározott tűztávolságnál,  

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhető Megengedett legkisebb Beépítési mód
épületek száma előkert oldalkert hátsókert függvényében

több is lehet
kialakult 
állapot 

tartandó, • 
új utcavonalon 

5,0 m

6,0 m••

4,0 m•••

telekhossz 

függvényében
változó, 

min. 6,0 m ••••

oldalhatáron álló

ikresen csatlakozó
zártsorú

•  ▬ Kialakult állapot szerint 0,0 m is lehet,
   ▬ Saroktelken, ha az oldalkertek csatlakoznak, akkor 4+4 m tartható.



•• Ha a kialakult oldalhatáron álló beépítés esetén az oldalkert < 6,0 m-nél, vagy a telek utcai homlokvonala <  
14,0 m-nél akkor az OTÉK 36. §. (2) bekezdés szerint, a tényleges építménymagasságból meghatározott  
tűztávolság biztosítandó.
•••▬ Ikerházas beépítésnél, ha az oldalkert a szomszédos oldalkerttel együtt biztosítja az OTÉK 36.§. (2)  
bekezdés szerinti tűztávolságot, akkor az oldalkert a 4,0 m-től eltérő lehet.
   ▬ Zártsorú beépítés esetén az udvari épületszárnyak közti távolság legalább 4,0 m legyen.
•••• A hátsó kert (HK) meghatározása a  3. számú melléklet szerint lehet. 

6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagassá
g

Tetőzet és a tető hajlásszöge
A tető 

legnagyobb 
szélessége

Tető
héjazata

4,5 m
Jellemzően magastető lehet, átlag 

40°-os hajlásszögű tetőzettel. max. 10,0 m
Hullámpala 
nem lehet.

7. Egyedi előírások
-

8. Sajátos jogintézmények

8.1 Építési tilalom:-

8.2 Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő lejegyzés érinti a következő 
ingatlanokat:  6410/12-,  ./85-,  6237-6239-,  6279/2-,  6280-,  6281-,  6284-6289-, 
6354-,  6344/1-,  ./2-,  6405/-,  ./2-,  7339-,  7341-7344-,  7352-,  7335-7338-,  7364-
7368 hrsz-ok,

8.3 Elővásárlási jog:-

9. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) ÖRÖKSÉGVÉDELEM SZERINT: -
b.) EGYÉB: -

(16) A

         
Lf-3

K(O,SZ)SZ/O 20
4,5 K/1000

jelű övezet laza beépítésű, nagykertes lakóövezet, amely legfeljebb kétlakásos, a 4,5 m-t 
meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál. 

1. Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 14. §. (2) bekezdés: 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontja 
szerinti építmények.

2. A közművesítettség mértéke: 7. §. (2) bekezdés b.) pontja szerint biztosítandó.



3. A  telekalakítás 
lehetőségei

Bármilyen,  az  alábbi  paramétereknek  megfelelő 
telekalakítás engedélyezhető. 

A kialakítható telek legkisebb területe K tartható illetve 1000 m2

legkisebb utcai homlokvonala K tartható illetve 16 m

4. Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett

Beépítési módja
Legnagyobb 

beépítettsége %
Legkisebb 
zöldfelület 

(%)
Kialakult oldalhatáron illetve szabadon álló beépítés 

tartható, új beépítés szabadon álló illetve oldalhatáron álló 
legyen,• 

20 % 50 %

• oldalhatáron álló beépítés < 22,0 m telekszélesség esetén engedélyezhető, nyelestelek esetében is.

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhető Megengedett legkisebb Beépítési mód
épületek száma előkert oldalkert hátsókert függvényében

több is lehet
kialakult állapot 

tartandó, 

új beépítés esetén 
6,0 m•

6,0 m••

4,0 m••

telekhossz 
függvényében

változó, 

min. 6,0 m •••

oldalhatáron 
álló

szabadonálló

•  ▬ Kialakult állapot szerint 0,0 m is lehet,
   ▬ Ettől  eltérni  kilátási  viszonyok védelme,  vagy tereptörés,  rézsű  esetén  a  jobb megközelíthetőség  
érdekében lehet.
•• Ha kialakult  beépítés esetén a táblázat  szerinti  oldalkert  nem biztosítható,  akkor  az OTÉK 36.  §.  (2)  
bekezdés szerint, a tényleges építménymagasságból meghatározott tűztávolságot kell tartani.
••• A hátsó kert (HK)  meghatározása a  3. számú melléklet szerint lehet. 

6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság Tetőzet és a tető hajlásszöge
A tető 

legnagyobb 
szélessége

Tető
héjazata

4,5 m
Jellemzően magastető lehet, átlag 

40°-os hajlásszögű tetőzettel. max. 10,0 m
Hullámpala 
nem lehet.

7. Egyedi előírások
▬  Helyi  védett  épületek  sorába  felvett  épületeken  külső  vagy  belső  felújítási, 
helyreállítási,  bővítési  vagy bontási  munkát  végezni  Dombóvár  Város Önkormányzata 
Képviselő –testületének a helyi építészeti értékek védelméről szóló 16/2002. (V.29) ök. 
rendelettel módosított 30/1999. (X.26) számú rendelete szerint lehet.

8. Sajátos jogintézmények

8.1 Építési tilalom:-



8.2 Helyi  lakó  és  kiszolgáló  utak  számára  történő  lejegyzés  érinti  a  következő 
ingatlanokat:  7287-, 7298-, 7306/4-, ./6-, ./11-, 7307/4-, 7305-, 7304-, 7300-, 7311-, 
7310-, 7320/1-, 7319-, 6406-, 6403/16-, 6403/5-, ./6-, ./8-, 17-, ./18-, 7327-, 6403/12-, 
6402-, 6401-, 6400/1-, ./2-, ./3-, ./4-, 7385-,7387-, 6397/2-, ./3-, ./4-, ./5-, 6390-, 6388-, 
6389-, 7411-, 7409/1-, ./2-, ./3-, 7412-, 7413/1-, ./2-, ./3-, 6395-, 6394-, 7370-, 6366-, 
6364/8-, 6363/1-, 6352/1-, 6356/2-, 6377/9-, 6378-, 6386/11-, ./12-, ./4-, ./5-, ./3-, ./2-, ./9-, 
6384/6-, ./5-, 6382-, 6378-, 6358-6361-, 6377/6-, ./4-, ./3-, 6379-, 6383-, 6384/9-, 6375-
6371-, 6368-6369-, 6340/7-, ./8-, 6342-, 6341-, 6340/11-, ./6-, ./4-, ./5-, 6339-, 6338-, 
6981-, 6982-, 6971-, 6959-, 6957-, 6952-, 6949-, 6944/4-, 6336-, 6333-, 6334-, 6331-
3/. ,/4-, 6980-, 6975-, 6974-, 6971-, 6960-, 6951-, 6944/3, 6946-, 6947-, 6269/1-, ./2-, ./3-, 
6268-,  6946/1-,  ./3-,  6277/1-,./2-,  6921-,  6923-,  6920/3-,  6924-,  6923-,  6925-,  6919-, 
2852/2 hrsz.

8.3 Elővásárlási jog:-

9. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) ÖRÖKSÉGVÉDELEM SZERINT: 
A helyi védett épületek sorába felkerül: Szőlőhegyi kápolna, 7314 hrsz.
Országos jelentőségű védett természeti érték:  Szt Anna forrás, forrásfoglalás 7310 
hrsz-on
b.) EGYÉB: -

VEGYES TERÜLETEK
9.§

(1) A

Vt-1 K(SZ)/SZ/Z K/50
K/7,5 K/1200

jelű  övezet  elsősorban  lakó-  és  települési  szintű  oktatási-,  igazgatási-,  kulturális-, 
egészségügyi-,  kereskedelmi-,  vendéglátó-,  szálláshely  szolgáltató-,  egyházi-  valamint 
sportépítmények elhelyezésére szolgál.

“K” betűjel meghatározása ld. 6. §. (9) bekezdés-

1. Az  övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 16 §. (2) bekezdés 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontja 
szerinti, valamint kivételesen elhelyezhető (3) bekezdés 1 és 2 pontja szerinti építmények.

2. A közművesítettség mértéke: 7. §. (2) bekezdés a.) pontja szerint biztosítandó.

3. A  telekalakítás 
ehetőségei

Bármilyen,  az  alábbi  paramétereknek  megfelelő 
telekalakítás engedélyezhető. 

A kialakítható 
telek

Legkisebb területe K tartható vagy 1200 m2

Legkisebb  utcai 
homlokvonala

K tartható vagy 25,0 m

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Legnagyobb 



Beépítési módja beépítettsége % Legkisebb zöldfelület 
%

Szabadon álló beépítés illetve 
kivételesen● zártsorúan csatlakozó 

lehet.
K tartható ill. 50%●● 30 

● Több telken, több tulajdonos által létrehozott beruházás esetén, zártsorú összeépítés engedélyezhető,  
ha az épületegyüttes építészetileg egységes, egy tömeg képét mutatja, és mindezt a Városi Főépítész  
állásfoglalásában megerősíti. Ebben az esetben kerítés telkenként nem létesíthető.
●● Óvoda esetében „A közoktatás nevelő és oktató intézményei  tervezési  előírásai” 
című 19/2002. (V.8.)  OM rendelet betartása kötelező, amely szerint  a beépítettség 
legfeljebb 25 % lehet.

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhető 
épületek 
száma

Megengedett legkisebb Beépítési mód 
függvényébenelőkert oldalkert hátsókert

Több épület is 
létesíthető

K tartható  vagy 
legalább 8,0 m 4,0 m● 12,0 m ●●

Szabadon álló
Zártsorúan csatlakozó

● ▬Zártsorú beépítést megszakító oldalkert, vagy udvari szárnyak közti távolság 
  ▬Vízfolyás mentén minden esetben hátsókert tartandó,
●● Saroktelek esetén legalább az egyik oldalkert mérete is 12,0 m legyen,

6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság Tetőzet és tető hajlásszöge
Magastető 
legnagyob

b 
szélessége

Tető héjazata

K tartható, illetve 
7,5● m

Kialakult állapot tartható, új 
beépítés illeszkedő legyen, 

jellemzően magastetős 
kialakítással.

K tartható 
illetve 14,0 

m

Cserép-, fém- 
vagy 

üvegfedés 
lehet

● ▬ Kivéve torony szerű építmény esetén, amikor jelen szabályzat 13. §. (6) bekezdésében foglaltak szerint kell 
eljárni.
  ▬ Kivéve azokat a kialakult eseteket, amikor az épületek közti tűztávolság < 7,5 m, ott az építmény 
magasság legfeljebb a ténylegesen biztosítható épületek közti távolság lehet.

7. Egyedi előírások
▬  Építési  engedélykérelem  tartalma  jelen  szabályzat  4.§.  (1)  bek.  pontjai  szerint 
kiegészítendő.
▬  Az  övezetben  található  régészeti  lelőhelyek  területén  minden  30  cm-t  meghaladó 
földmunkát csak a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV tv. Rendelkezései 
szerint lehet végezni. 
▬  Helyi  védett,  illetve  azok  sorába  felvett  épületeken  külső  vagy  belső  felújítási,  
helyreállítási, bővítési vagy bontási munkát végezni Dombóvár Város Önkormányzata 
Képviselő –testületének a helyi építészeti értékek védelméről szóló 16/2002. (V.29) ök. 
rendelettel módosított 30/1999. (X.26) számú rendelete szerint lehet. 



8. Sajátos jogintézmények

8.1 Építési tilalom:-

8.2 Helyi  lakó  és  kiszolgáló  utak  számára  történő  lejegyzés  érinti  a  következő 
ingatlanokat:  0210-,  080/1-,  4577/3-,  4571/4-,  4574/1-,  4590-,  4582-,  4641/2-, 
2172-, 2164/2-, ./9-, 1078-, 1950-, 4648-, 0307/2-,  hrsz 

8.3 Elővásárlási jog:-

9. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) ÖRÖKSÉGVÉDELEM SZERINT:  
Régészeti területek:
■ a 23 számú régészeti lelőhely érinti: Radnóti u. Kórház u. 4393 hrsz-ú ingatlant, 
Helyi védett épület: 
Volt kisvasút állomás, Gyár u. 2923 hrsz 
Helyi védett épületek sorába felkerül:
Templom, Petőfi S. tér. 3520 hrsz.
b.)  EGYÉB: Az  övezet  azon  részleteiben,  amelyek  az  Országos  Területrendezési 
Tervről  szóló  2003.  évi  XXVI.  törvényben  (OTRT)  meghatározott,  tervlapon  jelölt, 
ökológiai hálózatot érintik, beépítésre szánt területet kialakítani, területet felhasználni 
csak az ökológiai  hálózat határainak pontosítása után, a pontosításnak megfelelően 
szabad.

(2) A

Vt-2 K(O,Z)/O/Z/HZ K/60/75/100
K/9,5/7,5 K/1000

jelű övezet  elsősorban lakó- és települési szintű igazgatási-,  kereskedelmi-,  szolgáltató-, 
vendéglátó-, szálláshely szolgáltató építmények elhelyezésére szolgál.

“K” betűjel meghatározása ld. 6. §. (9) bekezdés

1. Az  övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 16 §.  (2) bekezdés 1, 2,   5,  6 pontja 
szerinti építmények.

2. A közművesítettség mértéke: 7. §. (2) bekezdés a.) pontja szerint biztosítandó.

3. A 
telekalakítás 
lehetőségei

Bármilyen,  az  alábbi  paramétereknek  megfelelő  telekalakítás 
engedélyezhető. 

A kialakítható 
telek

Legkisebb területe K tartható vagy 1000 m2

Legkisebb utcai homlokvonala K tartható vagy 20,0 m

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb Legkisebb 



beépítettsége % zöldfelület %
Kialakult  oldalhatáron  álló  illetve  zártsorú 
beépítés tartandó, új beépítés oldalhatáron 
álló  illetve  zártsorú  legyen●,  a  kialakult 
beépítés  hézagosan  zártsorúvá  is 
fejleszthető.

K tartható ill. 
65/75/100%●●* 30/10●●

●     Keretes, félkeretes beépítés is létesíthető,
●● Saroktelken a beépítettség 75 %, a legkisebb zöldfelület 10 % lehet. Kivételes esetben a földszint 100  
%-osan beépíthető (terven külön jelölt helyeken). Ilyen esetekben a táblázat előbbi adatai az emeleti  
szintekre vonatkoznak, valamint tetőkert ill. zöldhomlokzat létesítendő olyan szerkezetben és felületben,  
hogy az zöldfelületként a telek legkisebb zöldfelületébe beszámítható legyen (ld. OTÉK 25. §.)
*▬ A 100 % legnagyobb beépítettség OTÉK-ban foglalt határértékénél megengedőbb érték, ld. BM. Dél-
Dunántúli Területi Főépítészi Iroda 101/2004 iktatószámú szakvéleményében megadott hozzájárulását.

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhető 
épületek 
száma

Megengedett legkisebb Beépítési mód 
függvényébenelőkert oldalkert hátsóker

t
Egy  tömegnek 
látszó,  több 
épület  is 
létesíthető, 

K szerint 
0,0 - 8,0 m, 

új beépítés esetén 
legalább 8,0 m 

legyen

10,0m

5,0 m●

10,0 m●●

Oldalhatáron álló

Zártsorúan-, 
 hézagosan zártsorúan 

csatlakozó,

● Udvari épületszárnyak közti távolság, továbbá zártsorú beépítést megszakító oldalkert .
●● < 25,0 m telekhossz esetén 0,0 m is lehet.

6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetőzet és tető 

hajlásszöge
Magastető legnagyobb 

szélessége
Tető héjazata

9,5 m,
udvari épületszárny 
homlokzatmagasság
a legfeljebb 7,5 m●

Jellemzően utcával 
párhuzamos 

gerincű magastető 
épüljön.

Utcai szárny: 
max. 12,0 m

Udvari szárny 
(oldalhatáron végigfutó) 

max. 9,0 m●●

Cserép-,  fém- 
vagy 
üvegfedés 
lehet

●  Kivéve torony szerű építmény esetén, amikor jelen szabályzat 13. §. (6) bekezdésében foglaltak szerint kell 
eljárni.
●● Ettől eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet, a Városi Főépítész  
véleménye alapján.

7. Egyedi előírások
▬  Építési  engedélykérelem  tartalma  jelen  szabályzat  4.§.  (1)  bek.  pontjai  szerint 
kiegészítendő.
▬  Helyi  védett  épületek  sorába  felvett  épületeken  külső  vagy  belső  felújítási, 
helyreállítási, bővítési vagy bontási munkát végezni Dombóvár Város Önkormányzata 



Képviselő –testületének a helyi építészeti értékek védelméről szóló 16/2002. (V.29) ök. 
rendelettel módosított 30/1999. (X.26) számú rendelete szerint lehet 

8. Sajátos jogintézmények

8.1 Építési tilalom:-

8.2 Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő lejegyzés érinti a következő 
ingatlanokat: 1191-, 077/3-, 048/2-, 4695-4700-, 071-, 708 hrsz

8.3 Elővásárlási jog:-

9. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) ÖRÖKSÉGVÉDELEM SZERINT: 
Helyi védett épületek sorába felkerülnek:
Szent Orsolya Rendi Általános Iskola, Kölcsey F. u. 1191 hrsz.
Lakóépület, Petőfi S. u. 3. szám 707/1-, ./3 hrsz-ok.
Lakóépület, Petőfi S. u. 13. szám 702/1-, ./2 hrsz.
b.) EGYÉB: -

(3) A

Vt-3
K(O,SZ)/Z/O K/60/85/100

K/7,5/6,0 K/1200

jelű  övezet  elsősorban  lakó-  és  települési  szintű  kereskedelmi-,  szolgáltató-,  vendéglátó-, 
szálláshely  szolgáltató-,  oktatási-,  egészségügyi-,  egyházi-  és  szociális  építmények 
elhelyezésére szolgál.

“K” betűjel meghatározása ld. 6. §. (9) bekezdés

1. Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 16 §. (2) bekezdés 1, 2, 3, 5, 6 pontja szerinti 
építmények.

2. A közművesítettség mértéke: 7. §. (2) bekezdés a.) pontja szerint biztosítandó.

3. A  telekalakítás 
lehetőségei

Bármilyen,  az  alábbi  paramétereknek  megfelelő  telekalakítás 
engedélyezhető. 

A kialakítható 
telek

Legkisebb területe K tartható vagy 1200 m2

Legkisebb utcai homlokvonala K tartható vagy 20,0 m

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb 

beépítettsége %
Legkisebb 

zöldfelület %
Kialakult oldalhatáron álló, szabadon álló 
beépítés  tartható,  új  beépítés  zártsorú, 
illetve oldalhatáron álló lehet●

K tartható ill. 
65/85/100%●●* 20/8 % ●●*



● ▬A  műemlékek  és  helyi  védett  épületek  védelme  a  kialakult  beépítés  védelmére  is  kiterjed,  a  
szabadon álló beépítés is visszaépíthető.
   ▬ A ≥ 22,0 m telekszélesség esetén mindkét oldalhatáron oldalszárny létesíthető.
●● Saroktelken a beépítettség 85 %, a legkisebb zöldfelület 8% lehet. Kivételes esetben a földszint 100  
%-osan beépíthető (terven külön jelölt helyeken). Ilyen esetekben az emeleti szintekre a táblázat előbbi  
adatai  vonatkoznak, valamint tetőkert ill.  zöldhomlokzat létesítendő olyan szerkezetben és felületben,  
hogy az zöldfelületként a telek legkisebb zöldfelületébe beszámítható legyen (ld. OTÉK 25. §.)
*▬ A 100 % legnagyobb beépítettség és 8 % legkisebb zöldfelület OTÉK-ban foglalt határértékénél  
megengedőbb  érték,  ld.  BM.  Dél-Dunántúli  Területi  Főépítészi  Iroda 101/2004  iktatószámú 
szakvéleményében megadott hozzájárulását.

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhető 
épületek 
száma

Megengedett legkisebb Beépítési mód 
függvényébenelőkert oldalkert hátsókert

Több épület is 
létesíthető

K tartható 
vagy 0,0 m

K tartható vagy 4,0 m●

K●●* tartható vagy 7,5 
m

K●●* tartható vagy 
4,0m

7,5  (0,0) 
m●●●

Zártsorúan 
csatlakozó

Oldalhatáron álló 

Szabadon álló

● Zártsorú beépítés esetén udvari épületszárnyak közti távolság, továbbá zártsorú beépítést megszakító  
oldalkert 4,0 m lehet.
●● ▬  Kialakult állapot szerint oldalhatáron álló beépítésnél a < 7,5 m, szabadon álló beépítésnél a < 4,0  
m –es oldalkert, csak átépítés esetén tartható, új építés esetén a táblázat adatai alkalmazandók.
▬ Ahol a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítésnél < 7,5 m, szabadon álló beépítésnél < 4,0 m,  
vagy a tényleges építménymagasságból OTÉK 36. §-a szerint meghatározott távolság, akkor minden  
esetben a építési engedélyezés során be kell szerezni a tűvédelmi szakhatóság véleményét.
●●● Hátsókert 0,0 m is lehet:
▬ ≤ 25,0 m telekhossz esetén, valamint
▬  kialakult keretes illetve félkeretes beépítés esetén.
* Oldalhatáron álló beépítésnél < 7,5 m, szabadon álló beépítésnél < 4,0 m oldalkert OTÉK-ban foglalt  
határértékénél megengedőbb érték, ld. BM. Dél-Dunántúli Területi Főépítészi Iroda 101/2004 iktatószámú 
szakvéleményében megadott hozzájárulását. 

6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetőzet és tető 

hajlásszöge
Magastető legnagyobb 

szélessége
Tető héjazata

Kialakult állapot 
tartható, 

Új építés esetén 7,5 m 
lehet, 

Udvari épületszárny 

Jellemzően 
utcával 

párhuzamos 
gerincű 

Utcai szárny ill. két szabad 
homlokzattal rendelkező 
épületrész: max. 12,0 m●

Udvari szárny, ill. egy 
szabad homlokzattal 

Cserép-, fém- 
vagy üvegfedés 

lehet.



homlokzatmagassága 
legfeljebb 6,0 m

magastető 
épülhet.

rendelkező épületrész: 
max. 9,0 m●

● Kivéve a táblázat értékeit meghaladó kialakult állapotot, amely tartható. Bontás esetén műemléki illetve 
helyi védelem esetén vissza is építhető. 

7. Egyedi előírások
▬  Építési  engedélykérelem  tartalma  jelen  szabályzat  4.§.  (1)  bek.  pontjai  szerint 
kiegészítendő.
▬ Az országosan védett, valamint az országos védelemre terjesztendő épületek és azok 
műemléki  környezete  esetében a kulturális  örökség védelméről  szóló 2001.  évi  LXIV tv. 
rendelkezései szerint kell eljárni. Az országos védettség elmaradása esetén az épületek helyi 
védettségűek maradnak.
▬  Helyi  védett épületeken külső vagy belső felújítási, helyreállítási, bővítési  vagy bontási 
munkát végezni Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő –testületének a helyi építészeti 
értékek védelméről szóló 16/2002. (V.29) ök. rendelettel módosított 30/1999. (X.26) számú 
rendelete szerint lehet. 

8. Sajátos jogintézmények

8.1 Építési tilalom:-

8.2 Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő lejegyzés érinti a következő 
ingatlanokat:  1-, 2-, 43-, 63/2-, ./1-, 62-, 58-, 56-, 52/4-, 53-, 224/3-, ./5-, ./8-, 
92-, 91-, 90/5-, ./1-, ./6-, 1928-, 1925-, 1924-, 3016/2-, 1294/9-, 1294/14-, 1295-, 
1297/6 hrsz-ok.

8.3 Elővásárlási jog:-

9. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) ÖRÖKSÉGVÉDELEM SZERINT:   
Országosan védett  műemlék:  katolikus templom 50/2 hrsz, Szentháromság szobor 
50/3 hrsz
Műemlékek műemléki környezete az alábbi ingatlanokat foglalja magába: 50/1, 49/5, ./6 
hrsz-ok;
Országos védelemre terjesztendő: Korona szálló, Arany J. tér 5., 224/8 hrsz.
A  műemlék  műemléki  környezete:  187-,  194-,  195-,  196/4-,  197-, 
218/1-, ./2-, ./3-, ./4-, 217-, 216-, 222-, 224/2-, ./5-, ./6-, ./7-, ./8-, 219-, 220-, 221 hrsz-
ok,
Helyi védett épületek: 
Bíróság Hunyadi János tér 33. 1053 hrsz.,
Lakóépület, Dombó Pál u. 9. 1311 hrsz,
Evangélikus templom Bezerédj u.4. 1298/1 hrsz,
Óvoda épülete, Bezerédj u. 2/a. 1295 hrsz.
Metodista Egyház épülete, bezerédj u. 2/c. 1297/6 hrsz.
Mentőállomás, Jókai u. 3. 1337 hrsz.
Könyvesbolt, lakóépület Jókai u. 1. 90/2-, 90/3 hrsz. 
Mozi épülete, Kossuth u. 90/1 hrsz.
Zrínyi Ilona Általános Iskola, Szabadság u. 27. 88 hrsz.
Bank épülete, Szabadság u. 21. 85 hrsz.



Volt rendőrség épülete, Szabadság u. 12. 9 hrsz.
Zeneiskola főépülete, Szabadság u. 14. 7/1 hrsz.
Volt főszolgabíró lakóépület, Szabadság u. 16. 7/2 hrsz.
Helyi védett területté nyilvánítandó: volt lekvárgyár, 1971/1 hrsz.

b.) EGYÉB: -

(4) A

Vt-4
K(Z)/Z K/60/75

K(15,0)/8,5 K/600/350

jelű  övezet  elsősorban  lakó-● és  települési  szintű  kereskedelmi-,  szolgáltató-,  vendéglátó-, 
szálláshely  szolgáltató-,  oktatási-,  egészségügyi-,  egyházi-  és  szociális  építmények 
elhelyezésére szolgál.

“K” betűjel meghatározása ld. 6. §. (9) bekezdés
●▬Települési szintű funkciójú épület (intézmény+lakás vegyesen), létesítése esetén utcai oldalon lakás csak az 
emeleti szinteken építhető.
   ▬Hunyadi János tér valamint Jókai utca felé csak települési szintű funkciójú épület létesíthető (intézmény+lakás 
vegyesen),
 ▬Önálló lakótelken legfeljebb két lakásos lakóépület létesíthető,

1. Az  övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 16 §.  (2)  bekezdés 1,  2,  3,  5,  pontja 
szerinti építmények.

2. A közművesítettség mértéke: 7. §. (2) bekezdés a.) pontja szerint biztosítandó.

3. A  telekalakítás 
lehetőségei

Az  alábbi  paramétereknek  megfelelő  telekalakítás 
engedélyezhető. 

A kialakítható Legkisebb területe K tartható  vagy 600/350 ● 

m2

telek Legkisebb  utcai 
homlokvonala

K tartható vagy 16,0 m

●    Önálló lakóépület építése esetén a kisebb telekméret alkalmazható (csoportházas beépítésben).

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett

Beépítési módja
Legnagyobb 

beépítettsége %
Legkisebb zöldfelület 

%
A  jellemzően  zártsorú  beépítésű 
városközponti  övezetben  a  zártsorú 
beépítés tartandó, új beépítés esetén 
is.●

K  tartható  ill. 
60/75%●●

20 /10% ●●

●     ▬ Udvari épületszárny > 22,0 m telekszélesség esetén mindkét oldalhatáron létesíthető.
●● Saroktelkre a második érték vonatkozik.



5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhető 
épületek száma

Megengedett legkisebb Beépítési mód 
függvényébenelőkert oldalkert hátsókert

Egy épület vagy 
egy tömegnek 
látszó épület 
létesíthető.

K tartható 
vagy 0,0 m

6,0(4,0) m● 6,0 (0,0) m●● Zártsorúan 
csatlakozó

● Udvari épületszárnyak közti távolság, továbbá zártsorú beépítést megszakító oldalkert 4,0 m lehet. 
●●  Hátsókert 0,0 m is lehet :
▬ < 25,0 m telekhossz esetén, valamint
▬ keretes illetve félkeretes beépítés esetén.

6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetőzet és tető 

hajlásszöge
Magastető 

legnagyobb 
szélessége

Tető héjazata

▬15,0  m-es  kialakult 
építménymagasság  nem 
növelhető. 
▬Új  épület  esetén  8,5  m 
lehet.

Jellemzően 
utcával 

párhuzamos 
gerincű 

magastető 
épülhet.

▬  Utcai  szárny: 
max. 12,0 m
▬  Udvari  szárny 
(oldalhatáron 
végigfutó)  max.  9,0 
m

Cserép-,  fém- 
vagy 
üvegfedés 
lehet

7. Egyedi előírások
▬  Építési  engedélykérelem  tartalma  jelen  szabályzat  4.§.  (1)  bek.  pontjai  szerint 
kiegészítendő.

8. Sajátos jogintézmények

8.1 Építési tilalom:-

8.2 Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő lejegyzés érinti a következő 
ingatlanokat: 1327 hrsz

8.3 Elővásárlási jog:-

9. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) ÖRÖKSÉGVÉDELEM SZERINT: -
b.) EGYÉB: -

(5) A

Vt-5 SZ/Z 60/75
6,0 500



jelű övezet elsősorban települési szintű kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó-, szálláshely 
szolgáltató építmények elhelyezésére szolgál.

1. Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 16 §. (2) bekezdés 3, 5, pontja szerinti, 
kivételesen● 7. pontja szerinti építmények.

● Kivételesen akkor helyezhető el építmény:
- ha a teleméret meghaladja a kialakítható teleknagyság kétszeresét, azaz > 1000 m2-nél, továbbá
- ha jelen rendelet 25. §. (12) bekezdésében foglalt rendelkezéseket betartja illetve azoknak megfelel.”

2. A közművesítettség mértéke: 7. §. (2) bekezdés a.) pontja szerint biztosítandó.

3. A  telekalakítás 
lehetőségei

Az  alábbi  paramétereknek  megfelelő  telekalakítás 
engedélyezhető. 

A kialakítható telek Legkisebb területe 500  m2

Legkisebb utcai homlokvonala -

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett

Beépítési módja
Legnagyobb 

beépítettsége %
Legkisebb 
zöldfelület 

%
A  jellemzően  szabadon  álló  beépítés 
legyen,  illetve  több  kisebb,  önálló 
rendeltetési  egység  létesítése  esetén 
zártsorúan  csatlakozó  beépítés  is 
engedélyezhető

60/75%● 20/10% ●

● A második érték sarok telekre vonatkozik.

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhető 
épületek száma

Megengedett legkisebb Beépítési mód 
függvényébenelőkert oldalkert hátsókert

Egy épület vagy egy 
tömegnek látszó 

épület létesíthető.
5,0 m● 4,0 m●● 6,0 (0,0) m●●●

Szabadon álló
Zártsorúan 
csatlakozó

● Vízfolyás, árok tómeder mentén legalább 6,0 m legyen,
●● Zártsorú beépítést megszakító oldalkert 4,0 m lehet,
●●● Hátsókert 0,0 m is lehet < 25,0 m telekhossz esetén,

6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetőzet és tető 

hajlásszöge
Magastető 

legnagyobb 
szélessége

Tető héjazata

6,0 m
Jellemzően utcával 

párhuzamos gerincű 
magastető legyen

12,0 m
Cserép-, fém- 

vagy üvegfedés 
lehet



7. Egyedi előírások
▬  Építési  engedélykérelem  tartalma  jelen  szabályzat  4.§.  (1)  bek.  pontjai  szerint 
kiegészítendő.

8. Sajátos jogintézmények

8.1 Építési tilalom:-

8.2 Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő lejegyzés érinti a következő 
ingatlanokat: 1956 hrsz

8.3 Elővásárlási jog:-

9. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) ÖRÖKSÉGVÉDELEM SZERINT: -
b.) EGYÉB: -

(6) A

Vt-G
Z 80

6,5/4,0 2000

jelű övezet elsősorban minőségi garázsépítésre szolgál, melyben közterület felé garázsok nem 
nyílhatnak. 

1. Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 16 §. (2) bekezdés 3. pontja szerinti, valamint 
lakás.

2. A közművesítettség mértéke: 7. §. (2) bekezdés a.) pontja szerint biztosítandó.

3. A 
telekalakítás 
lehetőségei

Bármilyen,  az  alábbi  paramétereknek  megfelelő  telekalakítás 
engedélyezhető. 

A kialakítható 
telek

Legkisebb területe 2000 m2

Legkisebb utcai homlokvonala 40,0 m

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb 

beépítettsége %
Legkisebb zöldfelület 

%
Keretesen zártsorú 80 10 ●●

●●Az OTÉK szerinti  10 %-os legkisebb zöldfelület  tetőkert  ill.  zöldhomlokzat létesítésével  biztosítható  
olyan szerkezetben és felületben, hogy az zöldfelületként a telek legkisebb zöldfelületébe beszámítható  
legyen (ld. OTÉK 25. §.)

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein



Elhelyezhető épületek 
száma

Megengedett legkisebb Beépítési mód 
függvényébenelőkert oldalkert hátsókert

Több épület létesíthető 0,0 m - 0,0 m Keretesen zártsorú

6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetőzet és tető 

hajlásszöge
Magastető legnagyobb 

szélessége
Tető héjazata

6,5 /4,0● m
Környezetéhez 

illeszkedő építészeti 
kialakítás 

engedélyezhető

16,0 Szürke pala 
nem lehet

● ▬Önálló garázsépítmény esetén tartandóa második  érték.
   ▬Kivéve torony szerű építmény esetén, amikor jelen szabályzat 13. §. (6) bekezdésében foglaltak szerint kell 
eljárni.

7. Egyedi előírások
▬  Építési  engedélykérelem  tartalma  jelen  szabályzat  4.§.  (1)  bek.  pontjai  szerint 
kiegészítendő.
▬ Egy-egy telek építési engedélye együtt tervezendő.
▬  Az  először  megvalósult  létesítmény  tömegaránya,  karaktere,  anyaghasználata, 
színei meghatározók a később létesülők számára, azokhoz mindig alkalmazkodni kell.
▬ Beépítéssel a Konda patak medrét legfeljebb 70 m-ig lehet megközelíteni.

8. Sajátos jogintézmények

8.1 Építési tilalom:-

8.2 Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő lejegyzés érinti a következő 
ingatlanokat: 2047-, 1979/1 hrsz

8.3 Elővásárlási jog:-

9. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) ÖRÖKSÉGVÉDELEM SZERINT: -
b.) EGYÉB: -

(7) A

Vk-1 K(SZ)/SZ/Z K/75/100
K/12,5/6,0 K/1500

jelű  övezet  elsősorban  központi  igazgatási-,  kereskedelmi-,  szolgáltató-,  vendéglátó, 
szálláshely szolgáltató építmények elhelyezésére szolgál.

“K” betűjel meghatározása ld. 6. §. (9) bekezdés

1. Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 17 §. (2) bekezdés 1, 2, 3, 4, 9● pontja szerinti 



építmények.

● Lakófunkció csak az emeleti szinteken létesíthető.

2. A közművesítettség mértéke: 7. §. (2) bekezdés a.) pontja szerint biztosítandó.

3. A  telekalakítás 
lehetőségei

Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás 
engedélyezhető. 

A kialakítható Legkisebb területe K tartható vagy 1500 m2

telek Legkisebb  utcai 
homlokvonala

K tartható vagy 30,0 m

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb 

beépítettsége %
Legkisebb 

zöldfelület %
Kialakult szabadon álló beépítés tartható, 
új beépítés szabadon álló vagy zártsorú 

legyen,●
K tartható ill. 
75/100%●●*

10% ●●

● ▬ Amennyiben az övezet egy tömbje, egy telek marad, akkor a beépítés szabadon álló ,
   ▬  Zártsorú  legyen  a  beépítés,  ha  az  övezet  több  telekre  osztott,  és  a  tervezett  építmények  
ütemezetten, több tulajdonos beruházásában valósulnak meg.
   ▬ A műemlékek és helyi védett épületek védelme a kialakult beépítés védelmére is kiterjed, amikor a  
szabadon álló beépítés tartandó, vagy azzal hézagosan zártsorú összeépítés hozható létre.
●●▬ A földszint 100 %-osan beépíthető a terven külön jelölt esetekben, amikor a táblázat előbbi adatai,  
az emeleti szintekre vonatkoznak. Az OTÉK szerinti legkisebb zöldfelület biztosítása érdekében tetőkert  
ill. zöldhomlokzat létesítendő olyan szerkezetben és felületben, hogy az zöldfelületként a telek legkisebb 
zöldfelületébe beszámítható legyen (ld. OTÉK 25. §.)
*▬ A 100 % legnagyobb beépítettség OTÉK-ban foglalt határértékénél megengedőbb érték, ld. BM. Dél-
Dunántúli Területi Főépítészi Iroda 101/2004 iktatószámú szakvéleményében megadott hozzájárulását.

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhető 
épületek száma

Megengedett legkisebb Beépítési  mód 
függvényébenelőkert oldalkert hátsóker

t

Egy épület illetve 
egy tömeg 
létesíthető

Kialakult állapot 
szerint 0,0 – 10,0 
m,   új beépítés 
esetén 10,0 ●m 

legyen

6,5 m

5,0 m●●

12,5 m
Szabadon álló

Zártsorú beépítés 
esetén

● Ettől eltérni a terven jelölt esetekben lehet, különösen csomóponti, sziluett értékű beépítések estében.
●● Udvari  épületszárnyak közti  távolság,  zártsorú beépítést  megszakító  oldalkert,  továbbá hézagosan 
zártsorú beépítés esetén a földszinti átépítés szélessége legalább 5,0 m lehet.

6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett Tetőzet és tető Magastető leg- 



építménymagasság hajlásszöge nagyobb 
szélessége

Tető héjazata

12,5 /6,0m ●
Jellemzően utcával 

párhuzamos gerincű 
magastető épülhet. ●●

14,0 m●● Cserép-, fém- 
vagy üvegfedés 

lehet

●  ▬ Kivéve torony szerű építmény esetén, amikor jelen szabályzat 13. §. (6) bekezdésében foglaltak szerint kell 
eljárni.
   ▬ A legkisebb homlokzatmagasság legalább 6,0 m lehet.
●●Ettől eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet, a Városi Főépítész  
véleménye alapján. 

7. Egyedi előírások
▬  Építési  engedélykérelem  tartalma  jelen  szabályzat  4.§.  (1)  bek.  pontjai  szerint 
kiegészítendő.
▬  Az  országos  védelemre  terjesztendő  épületek  és  azok  műemléki  környezete 
esetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV tv. rendelkezései szerint 
kell eljárni. Az országos védettség elmaradása esetén az épületek helyi védettségűek 
maradnak.
▬  Helyi  védett,  illetve  azok  sorába  felvett  épületeken  külső  vagy  belső  felújítási,  
helyreállítási, bővítési vagy bontási munkát végezni Dombóvár Város Önkormányzata 
Képviselő –testületének a helyi építészeti értékek védelméről szóló 16/2002. (V.29) ök. 
rendelettel módosított 30/1999. (X.26) számú rendelete szerint lehet

8. Sajátos jogintézmények

8.1 Építési tilalom:-

8.2 Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő lejegyzés érinti a következő 
ingatlanokat: 4583-4585-, 4590/5-, 0300/4-, 0302/4-, ./6-, 0307/2-, 967/2-, 2181-
2184-, 2193-2196-, 2197/1-, ./2-, 2179-, 2178/1-, 2177/4-, 1289-, 

8.3 Elővásárlási jog:-

9. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) ÖRÖKSÉGVÉDELEM SZERINT: 
Országos védelemre terjesztendő:  Illyés  Gyula  Gimnázium Bajcsy-Zsilinszky u.  2. 
1289 hrsz.
A műemlék műemléki környezete: 1289-, 1290 hrsz.
Helyi  védett  épület:  Víztorony  ,  Hunyadi  tér  782/4  hrsz.  Apáczai  Csere  János 
Szakközépiskola és Kollégium, Arany János tér 21. szám, 229 hrsz.
b.) EGYÉB: -

(8) A

Vk-2 K(SZ)/SZ K/50/75
K/7,5/5,0 K/1200



jelű  övezet  elsősorban  központi  kereskedelmi-,  szolgáltató  gazdasági-  és  egészségügyi  
létesítmények építményeinek elhelyezésére szolgál.

“K” betűjel meghatározása ld. 6. §. (9) bekezdés

1. Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 17 §. (2) bekezdés 1, 2, 4, 5, valamint 
kivételesen elhelyezhető (3) bekezdés 2. pontja szerinti építmények.

2. A közművesítettség mértéke: 7. §. (2) bekezdés a.) pontja szerint biztosítandó.

3. A 
telekalakítás 
lehetőségei

Bármilyen,  az  alábbi  paramétereknek  megfelelő  telekalakítás 
engedélyezhető. 

A kialakítható 
telek

Legkisebb területe K tartható vagy 1200 m2

Legkisebb utcai homlokvonala K tartható vagy 30,0 m

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb 

beépítettsége %
Legkisebb zöldfelület 

%
Kialakult szabadon álló beépítés 

tartható, új beépítés szabadon álló 
legyen

K tartható ill. 50/75 ● 25/10% ●

● A  második szám saroktelekre vonatkozó érték.

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhető 
épületek száma

Megengedett legkisebb Beépítési mód 
függvényébenelőkert oldalkert hátsókert

Egy épület illetve 
egy tömeg 
létesíthető

K tartható 
vagy 6,0 m K(4,0)/6,0m K/8,0 m Szabadon álló

6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság Tetőzet és tető hajlásszöge
Magastető 

legnagyobb 
szélessége

Tető 
héjazata

K tartható, új 
beépítés legfeljebb 

7,5 m ●

Jellemzően utcával 
párhuzamos gerincű 
magastető épülhet. ●●

16,0 m●●
Szürke pala 
nem lehet

●Kivéve torony szerű építmény esetén, amikor jelen szabályzat 13. §. (6) bekezdésében foglaltak szerint kell  
eljárni.
●●Ettől eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet, a Városi Főépítész véleménye 
alapján. 

7. Egyedi előírások
▬  Építési  engedélykérelem  tartalma  jelen  szabályzat  4.§.  (1)  bek.  pontjai  szerint 



kiegészítendő.
▬ Az övezetben található régészeti  lelőhelyek területén minden 30 cm-t meghaladó 
földmunkát csak a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV tv. Rendelkezései 
szerint lehet végezni. 
▬  Helyi  védett  épületeken  külső  vagy  belső  felújítási,  helyreállítási,  bővítési  vagy 
bontási  munkát végezni  Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő –testületének a 
helyi  építészeti  értékek  védelméről  szóló  16/2002.  (V.29)  ök.  rendelettel  módosított  
30/1999. (X.26) számú rendelete szerint lehet. 

8. Sajátos jogintézmények

8.1 Építési tilalom:-

8.2 Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő lejegyzés érinti a következő 
ingatlanokat: 2888/5-, 2886/3-, 1947-, 1889/21-, 

8.3 Elővásárlási jog:-

9. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) ÖRÖKSÉGVÉDELEM SZERINT:  
Régészeti területek:
■ a 23 számú régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlanokat: Kórház utca 2878/9, ./10  
hrsz-ok.
Helyi védett épület: Vasútállomás 1889/21 hrsz.
b.) EGYÉB: -

GAZDASÁGI TERÜLETEK
10.§

(1) A

Gksz-1
K(SZ)/SZ/O K/60

K/7,5 K/2000

jelű övezet elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú, térségi 
szintű kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épületek elhelyezésére szolgál.

“K” betűjel meghatározása ld. 6. §. (9) bekezdés

1. Az  övezetben elhelyezhető  funkció: OTÉK  19.  §.  (2)  bekezdés  1,  2,  3,  pontja 
valamint kivételesen elhelyezhető (3) bekezdés 1, 2, pontja szerinti építmények.

2. A közművesítettség mértéke: 7. §. (2) bekezdés a.) pontja szerint biztosítandó.

3. A 
telekalakítás 
lehetőségei

Bármilyen,  az  alábbi  paramétereknek  megfelelő  telekalakítás 
engedélyezhető. 

A kialakítható Legkisebb területe K tartható vagy 2000 m2

telek Legkisebb utcai homlokvonala K tartható vagy 30,0 m



4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb 

beépítettsége %
Legkisebb 
zöldfelület 

%
Kialakult  szabadon álló illetve  oldalhatáron álló 
beépítés  tartható,  új  beépítés  szabadonálló 
legyen,  kivételesen  oldalhatáron  álló  is 
engedélyezhető●

K tartható ill. 60% 20% 

●  amikor telekfelosztás a kialakult beépítés miatt, csak így lehetséges, 

5.
A beépítés paraméterei

Az övezet telkein
Elhelyezhető 

épületek 
száma

Megengedett legkisebb Beépítési mód 
függvényébenelőkert oldalkert hátsókert

Több épület 
létesíthető

K tartható  vagy 
12,0 m●* 
(fásított 

parkolóval)

K/6,0m

K/8,0 m
K/8,0 m

Szabadon álló

Oldalhatáron álló

● ▬ Saroktelek esetén legalább egyik előkert 12,0 m, másik 6,0 m legyen,
  ▬ Abban az esetben is 6,0 m lehet, ha a telek utcavonala (saroktelek esetében legalább egyik) előtt  
fásított parkoló alakítható ki.
  ▬ Az előkert akkor is 6,0 m lehet, ha az övezet telkét kiszolgáló szerviz út mentén, legalább egy oldalon parkolók 
létesültek.
  ▬ Porta épület előkertben minden esetben létesíthető.
*▬  Az  előkertben  porta  épület  létesítése  OTÉK-ban  foglalt  előírástól  megengedőbb,  ld.  BM.  Dél-
Dunántúli Területi Főépítészi Iroda 101/2004 iktatószámú szakvéleményében megadott hozzájárulását.

6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetőzet és tető 

hajlásszöge
Magastető 

legnagyobb 
szélessége

Tető héjazata

K tartható, új 
beépítés legfeljebb 

7,5 m ●
- -

Szürke pala 
nem lehet

7. Egyedi előírások
-

8. Sajátos jogintézmények

8.1 Építési tilalom:-

8.2 Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő lejegyzés érinti a következő 
ingatlanokat:  4753/11-,  0210-,  4834-,  4828-,  4841-,  4843-,  4844-, 
4887/1-,  ./2-,  ./3-,  4638/3-,  4644-,  4638/3-,  4643-,  4640/3-,  4643/2-,  4616-, 



4640/9-, ./2-, ./8-, 1946-, 1947 hrsz-ok 

8.3 Elővásárlási jog:-

9. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) ÖRÖKSÉGVÉDELEM SZERINT: -
b.)  EGYÉB: Az  övezet  azon  részleteiben,  amelyek  az  Országos  Területrendezési 
Tervről  szóló  2003.  évi  XXVI.  törvényben  (OTRT)  meghatározott,  tervlapon  jelölt, 
ökológiai hálózatot érintik, beépítésre szánt területet kialakítani, területet felhasználni 
csak az ökológiai  hálózat határainak pontosítása után, a pontosításnak megfelelően 
szabad.

(2) A

Gksz-2
K(SZ,Ikr)/SZ K/50

K/9,5 K/3500

jelű övezet elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú, térségi 
szintű kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épületek, továbbá vegyi anyaggal nem dolgozó 
könnyűipari, kézműipari tevékenységek létesítményeinek elhelyezésére szolgál.

“K” betűjel meghatározása ld. 6. §. (9) bekezdés

1. Az  övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 19.  §.  (2)  bekezdés 1,  2,  3,  5 pontja 
valamint kivételesen elhelyezhető (3) bekezdés 1. pontja szerinti építmények.

2. A közművesítettség mértéke: 7. §. (2) bekezdés a.) pontja szerint biztosítandó.

3. A 
telekalakítás 
lehetőségei

Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető.

A kialakítható Legkisebb területe K tartható vagy 3500 m2

telek Legkisebb utcai homlokvonala K tartható vagy 40,0 m

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb 

beépítettsége %
Legkisebb 

zöldfelület %
Kialakult szabadon álló, ikresen csatlakozó 
beépítés tartható, új beépítés szabadon álló 

legyen
K tartható ill. 50 20% 

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhető 
épületek száma

Megengedett legkisebb Beépítési mód 
függvényébenelőkert oldalkert hátsókert

K tartható 



Több épület 
létesíthető

vagy 12,0 
m●*(fásított 
parkolóval)

K/6,0m K/10,0 m Szabadon álló

●  Kivéve:
 ▬ sarokteleknél, ahol legalább egyik előkert l 12,0 m, másik 6,0 m legyen, vagy 
 ▬olyan esetekben ahol a telek közterület felöli  oldalán (saroktelek esetén legalább egyik utcavonal  
mentén) parkolósáv alakítható ki, ott is 6,0 m lehet. 
 ▬ Porta épület előkertben minden esetben létesíthető
*▬  Az  előkertben  porta  épület  létesítése  OTÉK-ban  foglalt  előírástól  megengedőbb,  ld.  BM.  Dél-
Dunántúli Területi Főépítészi Iroda 101/2004 iktatószámú szakvéleményében megadott hozzájárulását.

6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetőzet és tető 

hajlásszöge
Magastető 

legnagyobb 
szélessége

Tető héjazata

K tartható, új 
beépítés legfeljebb 

9,5 m ●
- -

Szürke pala nem 
lehet

●   Kivéve torony szerű építmény esetén, amikor jelen szabályzat 13. §. (6)  bekezdésében foglaltak  
szerint kell eljárni.

7. Egyedi előírások
-

8. Sajátos jogintézmények

8.1 Építési tilalom: 
▬ közvetlenül  vízfolyásig  nyúló  telkek  esetében  a  hátsókert  legalább  6,0  m 
széles sávjára Vízügyi hatóság számára szolgalmi jog jegyezendő be.

8.2 Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő lejegyzés érinti a következő 
ingatlanokat: 4650-, 4633/2-, 2932/1-, ./2-, 2936-, 2935-, 1679/3-, 4600/1-, ./11-, 
./14-,  4601/8-, ./9-, ./10-, 

8.3 Elővásárlási jog:-

9. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) ÖRÖKSÉGVÉDELEM SZERINT: -
b.) EGYÉB: -

(3) A

Gksz-3
K(SZ,O)/SZ K/40

K/9,5 K/5000



jelű övezet elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú, térségi szintű 
kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, egyéb közösségi célú létesítmények épületek elhelyezésére 
szolgál.

“K” betűjel meghatározása ld. 6. §. (9) bekezdés

1. Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 19. §. (2) bekezdés 1, 2, 3, 4, 5 pontja 
valamint kivételesen elhelyezhető (3) bekezdés 2, pontja szerinti építmények.

2. A közművesítettség mértéke: 7. §. (2) bekezdés a.) pontja szerint biztosítandó.

3. A 
telekalakítás 
lehetőségei

Bármilyen,  az  alábbi  paramétereknek  megfelelő  telekalakítás 
engedélyezhető. 

A kialakítható Legkisebb területe K tartható vagy 5000 m2

telek Legkisebb  utcai 
homlokvonala

K tartható vagy 50,0 m

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb 

beépítettsége %
Legkisebb 

zöldfelület %
Kialakult szabadon álló, illetve oldalhatáron álló 
beépítés  tartható,  új  beépítés  szabadon  álló 
legyen, 

K tartható ill. 40% 25% 

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhető 
épületek 
száma

Megengedett legkisebb Beépítési mód 
függvényébenelőkert oldalkert hátsókert

Több épület 
létesíthető

K tartható  vagy 
8,0-16,0 m●* K/6,0m K/10,0 m•• Szabadon álló

● ▬ Ha az övezet telkét kiszolgáló út mentén parkoló alakítható ki, az előkert legalább 8,0 m, ellenkező  
esetben legalább 16,0 m legyen (saroktelek esetén legalább az egyik utca mentén)
   ▬ A legalább 16,0 m-es előkertben fásított parkolót kell kialakítani.
   ▬ Porta épület előkertben minden esetben létesíthető.
*▬  Az  előkertben  porta  épület  létesítése  OTÉK-ban  foglalt  előírástól  megengedőbb,  ld.  BM.  Dél-
Dunántúli Területi Főépítészi Iroda 101/2004 iktatószámú szakvéleményében megadott hozzájárulását.
•• Kivéve beültetési kötelezettségű terület határa, ott azzal megegyezik.

6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetőzet és tető 

hajlásszöge
Magastető 

legnagyobb 
szélessége

Tető héjazata

K tartható, új 
beépítés legfeljebb 

9,5 m ●
- -

Szürke pala 
nem lehet



● Kivéve torony szerű építmény esetén, amikor jelen szabályzat 13. §. (6) bekezdésében foglaltak szerint kell 
eljárni.

7. Egyedi előírások
▬ Az egyéb szórakoztató létesítmények által alkalmazható hangosító berendezésekre, 
a  képviselőtestület  által  külön  rendeletben  elfogadott  határérték  betartását  kell 
megkövetelni. (Hangosító berendezésnek minősül a zenegép, hangszórón közvetített 
ének, stb.) 
▬ A külön rendelet megalkotásáig jelen rendelet 25. 26. 27. § szerint kell eljárni.
▬  Az  övezet  eróziós  völggyel  érintkezik,  ezért  a  beépítés  lehetőségeinek  és 
feltételeinek tisztázásához, építéshidrológiai-talajmechanikai vizsgálat készítendő.

8. Sajátos jogintézmények

8.1 Építési tilalom:-

8.2 Helyi  lakó és kiszolgáló  utak számára történő lejegyzés  érinti  a  következő 
ingatlanokat:  4596/1-,  ./2-,  4586/1-,  ./3-,  1974-,  4600/7-,  ./11-,  4601/10-,  6111-, 
4613/1-, ./3-, 4590 hrsz-ok, 

8.3 Elővásárlási jog:-

8.4 Beültetési  kötelezettség:  Az  övezet  azon  részeit,  melyekre  jelen  rendelet 
beültetési kötelezettséget ír elő, a szabályozási tervlap tünteti fel, megjelölve az 
érintett terület szélességi méretét. Ezen területeken az építési engedélykérelem 
tartalma jelen rendelet 4 § (1) bekezdés d). pontja szerinti tartalommal kiegészül.

9. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) ÖRÖKSÉGVÉDELEM SZERINT: -
b.) EGYÉB: -

(4) A

Gip-1
K(SZ)/SZ/O K/40

K/9,5 K/2500

jelű  övezet  egyéb  ipari  övezet,  amely  elsősorban  a  raktározás,  a  rakodás,  a  szállítás, 
energiaszolgáltatás és a településgazdálkodás építményeinek elhelyezésére szolgál.

“K” betűjel meghatározása ld. 6. §. (9) bekezdés

1. Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 20 §. (4) bekezdés szerinti építmények.

2. A közművesítettség mértéke: 7. §. (2) bekezdés a.) pontja szerint biztosítandó.

3. A 
telekalakítás 
lehetőségei

Bármilyen,  az  alábbi  paramétereknek  megfelelő  telekalakítás 
engedélyezhető. 



A kialakítható Legkisebb területe K tartható vagy 2500 m2

telek Legkisebb utcai homlokvonala K tartható vagy 50,0 m

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb 

beépítettsége %
Legkisebb zöldfelület 

%
szabadon álló beépítés lehet K tartható ill. 40 30%

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhető 
épületek 
száma

Megengedett legkisebb Beépítési mód 
függvényébenelőkert oldalkert hátsókert

Több épület 
létesíthető

min. 12,0 m 
(fásított parkolóval) 

●*
min. 8,0 

m

9,5 m illetve
0,0 m●

Szabadon álló

●   ▬ Saroktelek esetén legalább egyik előkert 12,0 m, másik 8,0 m legyen,
     ▬ Ahol az iparvágány az előkertben húzódik, ott a hátsókert legyen legalább 12,0 m.
       ▬ Ahol az  ipari vágány a telek hátsó telekhatárán húzódik, ott a hátsókert 0,0 m is lehet.
    ▬ Ahol az iparvágány a telek közepén húzódik ott az elő és hátsókert a szabadon álló beépítés  
szerint 
határozandó meg, kivéve a beépítési kötelezettségű területek esetén, ott a hátsókert azzal határos.
    ▬ Porta épület előkertben minden esetben létesíthető.
*▬  Az  előkertben  porta  épület  létesítése  OTÉK-ban  foglalt  előírástól  megengedőbb,  ld.  BM.  Dél-
Dunántúli Területi Főépítészi Iroda 101/2004 iktatószámú szakvéleményében megadott hozzájárulását.

6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetőzet és tető 

hajlásszöge
Magastető 

legnagyobb 
szélessége

Tető héjazata

9,5 m● - -
Szürke pala nem 

lehet

● Kivéve torony szerű építmény esetén, amikor jelen szabályzat 13. §. (6) bekezdésében foglaltak szerint kell 
eljárni.

7. Egyedi  előírások:  Ipari  vágány feletti  felépítés,  átépítés  csak a  MÁV RT.  engedélye 
alapján lehet

8. Sajátos jogintézmények

8.1 Építési tilalom:-

8.2 Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő lejegyzés érinti a következő 
ingatlanokat: 1675-, 1889/22-, 1946-, 1947-, 2935-, 2936-, 2943-, 2963/1-, ./2-, 

8.3 Elővásárlási jog:-



8.4 Beültetési  kötelezettség:  Az  övezet  azon  részeit,  melyekre  jelen  rendelet 
beültetési kötelezettséget ír elő, a szabályozási tervlap tünteti fel, megjelölve az 
érintett terület szélességi méretét. Ezen területeken az építési engedélykérelem 
tartalma jelen rendelet 4 § (1) bekezdés d). pontja szerinti tartalommal kiegészül.

9. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) ÖRÖKSÉGVÉDELEM SZERINT: -
b.) EGYÉB: -

(5) A

Gip-2
K(SZ)/SZ K/40

K/9,5 K/5000

jelű  övezet  elsősorban  egyéb  ipari  övezet,  amely  ipari,  energiaszolgáltatási  és 
településgazdálkodási- valamint raktározási, a rakodási, a szállítási építmények elhelyezésére 
szolgál.

“K” betűjel meghatározása ld. 6. §. (9) bekezdés

1. Az  övezetben elhelyezhető  funkció: OTÉK 20 §. (4) bekezdés szerinti  építmények, 
valamint  kivételesen  a  környezetére  jelentős  hatást  gyakorló  tevékenységek  közül  a 
Környezeti  hatásvizsgálatról  szóló  20/2001.  (II.14,)  számú  Korm.  Rendelet  1.  számú 
mellékletének  „B”  fejezete  84.  sora  szerinti  létesítmények  az  illetékes  környezetvédelmi 
hatóság döntésétől függően.

2. A közművesítettség mértéke: 7. §. (2) bekezdés a.) pontja szerint biztosítandó.

3. A 
telekalakítás 
lehetőségei

Bármilyen,  az  alábbi  paramétereknek  megfelelő  telekalakítás 
engedélyezhető. 

A kialakítható 
telek

Legkisebb területe K tartható vagy 5000 m2

Legkisebb utcai homlokvonala K tartható vagy 50,0 m

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége % Legkisebb zöldfelület 

%
szabadon álló beépítés 

lehet
K tartható ill. 40 % 30%

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhető 
épületek 
száma

Megengedett legkisebb Beépítési mód 
függvényébenelőkert oldalkert hátsókert

Több épület 
létesíthető

min. 12,0 m 
(fásított 8,0 ●m 12,0 ● m Szabadon álló



parkolóval) ●*

●▬Saroktelek esetén legalább egyik előkert 12,0 m, másik 8,0 m legyen,
  ▬Ahol az iparvágány az előkertben húzódik, ott a hátsókert legyen legalább 12,0 m.
  ▬Ahol az iparvágány a telek közepén húzódik ott az elő és hátsókert a szabadon álló beépítés szerint  
határozandó meg, kivéve a beépítési kötelezettségű területek esetén, ott a hátsókert azzal határos. 
   ▬Lakóterülettel közvetlenül határos telek esetén az oldal vagy hátsókert legalább 18 m legyen, melyben 
OTÉK 25. §-a szerinti többszintes növényállomány telepítése a használatba vételi engedély kiadásának feltétele 
legyen. 
  ▬Az övezet azon telkein, melyeket  bármely határon iparvágány érint, ott az elő, oldal vagy hátsókert egyaránt  0,0 
m lehet.
  ▬Porta épület előkertben minden esetben létesíthető.
*▬Az  előkertben  porta  épület  létesítése  OTÉK-ban  foglalt  előírástól  megengedőbb,  ld.  BM.  Dél-
Dunántúli Területi Főépítészi Iroda 101/2004 iktatószámú szakvéleményében megadott hozzájárulását.

6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetőzet és tető 

hajlásszöge
Magastető legnagyobb 

szélessége
Tető héjazata

9,5 m● - -
Szürke pala 
nem lehet

●  Kivéve torony szerű építmény esetén, amikor jelen szabályzat 13. §. (6) bekezdésében foglaltak szerint kell 
eljárni.

7. Egyedi  előírások:  Ipari  vágány feletti  felépítés,  átépítés csak a MÁV RT. engedélye 
alapján lehet

8. Sajátos jogintézmények

8.1 Építési tilalom:-

8.2 Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő lejegyzés érinti a következő 
ingatlanokat: 2635-, 2947-, 2950-, 2952/1-, ./2-, 2976-2977-, 

8.3 Elővásárlási jog:-

8.4 Beültetési  kötelezettség:  Az  övezet  azon  részeit,  melyekre  jelen  rendelet 
beültetési kötelezettséget ír elő, a szabályozási tervlap tünteti fel, megjelölve az 
érintett terület szélességi méretét. Ezen területeken az építési engedélykérelem 
tartalma jelen rendelet 4 § (1) bekezdés d). pontja szerinti tartalommal kiegészül.

9. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) ÖRÖKSÉGVÉDELEM SZERINT: -
b.) EGYÉB: -

(6) A

Gip-3
K(SZ)/SZ K/30

K/9,5 K/5000



jelű övezet jelentős mértékű zavaró hatású ipari területek építményeinek elhelyezésére szolgál.

“K” betűjel meghatározása ld. 6. §. (9) bekezdés

1. Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 20 §. (3) bekezdés szerinti építmények, 
kivételesen hulladékudvar is kialakítható. 

2. A közművesítettség mértéke: 7. §. (2) bekezdés a.) pontja szerint biztosítandó.

3. A 
telekalakítás 
lehetőségei

Bármilyen,  az  alábbi  paramétereknek  megfelelő  telekalakítás 
engedélyezhető. 

A kialakítható 
telek

Legkisebb területe K tartható vagy 5000 m2

Legkisebb utcai homlokvonala K tartható vagy 50,0 m

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb 

beépítettsége %
Legkisebb zöldfelület 

%
Szabadon álló beépítés lehet K tartható ill. 30 40%

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhető 
épületek száma

Megengedett legkisebb Beépítési mód 
függvényébenelőkert oldalke

rt
hátsókert

Több épület 
létesíthető

min.8,0 m -16,0 m 
●*

8,0 ●●m 12,0 ●●m Szabadon álló

● ▬Ha az övezet telkét kiszolgáló út mentén parkoló alakítható ki, az előkert legalább 8,0 m, ellenkező  
esetben legalább 16 m legyen (saroktelek esetén legalább egyik utca mentén kötelező).
   ▬A legalább 16,0 m-es előkertben fásított parkolót kell kialakítani.
   ▬ Porta épület előkertben minden esetben létesíthető.
   ▬A legalább  8,0  m-es  előkertre  beültetési  kötelezettség  vonatkozik  (ld.  jelen  rendelet  13.§(11)  
bekezdésében).
*▬  Az  előkertben  porta  épület  létesítése  OTÉK-ban  foglalt  előírástól  megengedőbb,  ld.  BM.  Dél-
Dunántúli Területi Főépítészi Iroda 101/2004 iktatószámú szakvéleményében megadott hozzájárulását.
●● Lakóterülettel közvetlenül határos telek esetén az oldal vagy hátsókert legalább 18 m legyen, melyben 
OTÉK 25. §-a szerinti többszintes növényállomány telepítése a használatba vételi engedély kiadásának  
feltétele legyen. 

6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetőzet és tető 

hajlásszöge
Magastető legnagyobb 

szélessége
Tető héjazata

K tartható illetve 9,5 
m●

- -
Szürke pala 
nem lehet



● Kivéve torony szerű építmény esetén, amikor jelen szabályzat 13. §. (6) bekezdésében foglaltak szerint  
kell eljárni.

7. Egyedi előírások:
A  kijelölt  veszélyes  üzemi  létesítmények  veszélyességi  övezetében  be  kell  tartani  a 
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés szabályait. [Jelenleg: a 
veszélyes anyagokkal  kapcsolatos súlyos balesetek elleni  védekezésről szóló 2/2001. (I.17.) Korm. rendelet  
szerint]

8. Sajátos jogintézmények

8.1 Építési tilalom:-

8.2 Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő lejegyzés érinti a következő 
ingatlanokat: 2980/2-, 4599-, 4600/11 hrsz., 

8.3 Elővásárlási jog:-

8.4 Beültetési  kötelezettség:  Az  övezet  azon  részeit,  melyekre  jelen  rendelet 
beültetési kötelezettséget ír elő, a szabályozási tervlap tünteti fel, megjelölve az 
érintett terület szélességi méretét. Ezen területeken az építési engedélykérelem 
tartalma jelen rendelet 4 § (1) bekezdés d). pontja szerinti tartalommal kiegészül.

9. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) ÖRÖKSÉGVÉDELEM SZERINT: -
b.) EGYÉB: -

ÜDÜLŐTERÜLETEKTERÜLETEK
11.§

(1) Az

Üü-1
O 30

6,5 600

jelű  övezet  laza  beépítésű  üdülőházas  üdülőterület,  a  6,5  m-t  meg  nem  haladó 
építménymagasságú, legfeljebb 4 üdülőegységes üdülőépületek elhelyezésére szolgál.

1. Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 22 §. szerinti építményeken túl a terület 
rendeltetésével összhangban, a területet igénybe vevők ellátását szolgáló vendéglátó, 
kereskedelmi, szolgáltató, szálláshely szolgáltató illetve egészségügyi létesítmények. 
Camping, illetve üdülőtábor csak ott létesíthető, ahol a rendelkezésre álló telekméret az 
övezetre előírt kialakítható legkisebb telekméret kétszeresét eléri.

2. A közművesítettség mértéke: 7. §. (2) bekezdés a.) pontja szerint biztosítandó.

3. A 
telekalakítás 

Bármilyen,  az  alábbi  paramétereknek  megfelelő  telekalakítás 
engedélyezhető. Nyelestelek nem létesíthető.



lehetőségei
A  kialakítható 
telek

Legkisebb területe K tartható vagy 600 m2

Legkisebb  utcai 
homlokvonala

K tartható vagy 18,0 m

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb 

beépítettsége %
Legkisebb zöldfelület 

%
Oldalhatáron álló beépítés lehet 20 % 50%

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhető 
épületek 
száma

Megengedett legkisebb Beépítési mód 
függvényébenelőkert oldalkert hátsókert

Egy épület 
létesíthető

min.6,0●* m 
max.12,0 m 7,0●● m 12,0 m oldalhatáron álló

●  ▬ Saroktelken az oldalhatáros beépítéssel megegyező utcavonal mentén 0,0 m lehet,
    ▬ Porta épület előkertben minden esetben létesíthető.
*▬  Az  előkertben  porta  épület  létesítése  OTÉK-ban  foglalt  előírástól  megengedőbb,  ld.  BM.  Dél-
Dunántúli Területi Főépítészi Iroda 101/2004 iktatószámú szakvéleményében megadott hozzájárulását.
●● Saroktelken 4,0 m lehet, ha az OTÉK 36 §-a szerinti épületek közti távolság biztosítható, 

6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetőzet és tető 

hajlásszöge
Magastető 

legnagyobb 
szélessége

Tető héjazata

6,5 m●
Jellemzően 

magastető legyen. 14,0 m
Szürke pala 
nem lehet

●   Kivéve torony szerű építmény esetén, amikor jelen szabályzat 13. §. (6) bekezdésében foglaltak szerint kell 
eljárni.

7. Egyedi előírások
▬Építési  engedélykérelem  tartalma  jelen  szabályzat  4.§.  (1)  bek.  pontjai  szerint 
kiegészítendő.
▬ Az övezetben található régészeti  lelőhelyek területén minden 30 cm-t meghaladó 
földmunkát csak a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV tv. Rendelkezései 
szerint lehet végezni. 

8. Sajátos jogintézmények

8.1 Építési tilalom:-

8.2 Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő lejegyzés érinti a következő 
ingatlanokat: 0300/4-, 0302/4 hrsz 

8.3 Elővásárlási jog:-



9. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) ÖRÖKSÉGVÉDELEM SZERINT: 
Régészeti területek:
■ 16 számú régészeti lelőhely érinti a 0300/4, 0302/4 hrsz-on kialakítható telkeket. 
b.) EGYÉB: -

(2) Az

Üü-2
K/SZ 25
7,5 1000

jelű  övezet  laza  beépítésű  üdülőházas  üdülőterület,  a  7,5  m-t  meg  nem  haladó 
építménymagasságú, legfeljebb 8 üdülőegységes üdülőépületek elhelyezésére szolgál.

1. Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 22 §. szerinti építményeken túl a terület 
rendeltetésével összhangban, a területet igénybe vevők ellátását szolgáló vendéglátó, 
kereskedelmi, szolgáltató, szálláshely szolgáltató illetve egészségügyi létesítmények.

2. A közművesítettség mértéke: 7. §. (2) bekezdés a.) pontja szerint biztosítandó.

3. A 
telekalakítás 
lehetőségei

Bármilyen,  az  alábbi  paramétereknek  megfelelő  telekalakítás 
engedélyezhető. Nyelestelek nem létesíthető.

A kialakítható 
telek

Legkisebb területe K tartható vagy 1000 m2

Legkisebb  utcai 
homlokvonala

K tartható vagy 20,0 m

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége 

%
Legkisebb zöldfelület %

Szabadon álló beépítés 
lehet

25 % 50%

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhető 
épületek 
száma

Megengedett legkisebb Beépítési mód 
függvényébenelőkert oldalkert hátsókert

Több épület 
létesíthető min.6,0 m -12,0 

●*m 
4,0 m 12,0 m Szabadon álló

● Porta épület előkertben minden esetben létesíthető.
*▬  Az  előkertben  porta  épület  létesítése  OTÉK-ban  foglalt  előírástól  megengedőbb,  ld.  BM.  Dél-
Dunántúli Területi Főépítészi Iroda 101/2004 iktatószámú szakvéleményében megadott hozzájárulását.

6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések



Megengedett 
építménymagasság

Tetőzet és tető 
hajlásszöge

Magastető 
legnagyobb 
szélessége

Tető héjazata

7,5 m●
Jellemzően 

magastető legyen. 14,0 m
Szürke pala 
nem lehet

● Kivéve torony szerű építmény esetén, amikor jelen szabályzat 13. §. (6) bekezdésében foglaltak szerint kell 
eljárni.

7. Egyedi előírások
▬  Építési  engedélykérelem  tartalma  jelen  szabályzat  4.§.  (1)  bek.  pontjai  szerint 
kiegészítendő.
▬  Az  övezetben  található  régészeti  lelőhelyek  területén  minden  30  cm-t  meghaladó 
földmunkát csak a kulturális örökség védelméről  szóló 2001. évi  LXIV tv.  Rendelkezései 
szerint lehet végezni. 

8. Sajátos jogintézmények

8.1 Építési tilalom:-

8.2 Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő lejegyzés érinti a következő 
ingatlanokat: 0300/4-, 0302/4 hrsz

8.3 Elővásárlási jog:-

9. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) ÖRÖKSÉGVÉDELEM SZERINT: 
Régészeti területek:
■ 16 számú régészeti  lelőhely érinti  a  0300/4,  0302/4 hrsz-on kialakítható telkeket,  
5337/226, ./227 hrsz-ú ingatlanokat. 
b.) EGYÉB: -

(3) Az

Üü-3
K/SZ 20
12,0 1500

jelű övezet  laza beépítésű üdülőházas üdülőterület,  amely a 12,0 m-t  meg nem haladó 
építménymagasságú, több üdülőegységes üdülőépületek elhelyezésére szolgál.

1. Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 22 §. szerinti építményeken túl a terület 
rendeltetésével összhangban, a területet igénybe vevők ellátását szolgáló vendéglátó, 
kereskedelmi, szolgáltató, szálláshely szolgáltató illetve egészségügyi létesítmények.

2. A közművesítettség mértéke: 7. §. (2) bekezdés a.) pontja szerint biztosítandó.

3. A 
telekalakítás 

Bármilyen,  az  alábbi  paramétereknek  megfelelő  telekalakítás 
engedélyezhető.  Nyelestelek   csak  kialakult  állapot  rendezésére 



lehetőségei létesíthető.
A kialakítható 
telek

Legkisebb területe K tartható vagy 1500 m2

Legkisebb utcai homlokvonala K tartható vagy 25,0 m

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége 

%
Legkisebb zöldfelület %

Szabadon álló beépítés 
lehet

20 % 60%

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhető 
épületek 
száma

Megengedett legkisebb Beépítési mód 
függvényébenelőkert oldalkert hátsókert

Több épület 
létesíthető min.6,0 m -12,0 

●*m 
6,0 m 12,0 m Szabadon álló

● Porta épület előkertben minden esetben létesíthető.
*▬  Az  előkertben  porta  épület  létesítése  OTÉK-ban  foglalt  előírástól  megengedőbb,  ld.  BM.  Dél-
Dunántúli Területi Főépítészi Iroda 101/2004 iktatószámú szakvéleményében megadott hozzájárulását.

6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetőzet és tető
 hajlásszöge

Magastető 
legnagyobb 
szélessége

Tető 
héjazata

12,0 m●
Jellemzően magastető 

legyen. 16,0 m
Szürke pala 
nem lehet

●  Kivéve torony szerű építmény esetén, amikor jelen szabályzat 13. §. (6) bekezdésében foglaltak szerint  
kell eljárni.

7. Egyedi előírások
▬  Építési  engedélykérelem  tartalma  jelen  szabályzat  4.§.  (1)  bek.  pontjai  szerint 
kiegészítendő.
▬  Az  övezetben  található  régészeti  lelőhelyek  területén  minden  30  cm-t  meghaladó 
földmunkát csak a kulturális örökség védelméről  szóló 2001. évi  LXIV tv.  Rendelkezései 
szerint lehet végezni. 

8. Sajátos jogintézmények

8.1 Építési tilalom:-

8.2 Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő lejegyzés érinti a következő 
ingatlanokat: 0300/4-, 0302/4-, 5172/11 hrsz

8.3 Elővásárlási jog:-



9. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) ÖRÖKSÉGVÉDELEM SZERINT: 
Régészeti területek: ■ 16 számú régészeti lelőhely érinti a 0300/4, 0302/4 hrsz-on kialakítható 
telkeket. 
b.) EGYÉB: -

(4) A

Üh-1
K(O)/O/Ikr K/20+5

K/4,5 K/300

jelű  övezet  kiskertes,  hétvégi  házas  üdülőterület,  mely  a  4,5  m-t  meg  nem  haladó 
építménymagasságú, legfeljebb kettő üdülőegységes üdülőépületek elhelyezésére szolgál.

“K” betűjel meghatározása ld. 6. §. (9) bekezdés

1. Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 23 §. (1) bekezdés szerinti építmények, 
továbbá  a  terület  üdülőnépességének  ellátást  célzó  kereskedelmi,  vendéglátó, 
szolgáltató, szálláshely szolgáltató illetve egészségügyi létesítmények.

2. A közművesítettség mértéke: 7. §. (2) bekezdés a.) pontja szerint biztosítandó.

3. A 
telekalakítás 
lehetőségei

Telekcsoport újraosztás illetve telekegyesítés engedélyezhető.

A kialakítható 
telek

Legkisebb területe K tartható vagy 300 m2

Legkisebb  utcai 
homlokvonala

K tartható vagy 14,0 m

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb 

beépítettsége %
Legkisebb 

zöldfelület %
Kialakult oldalhatáron álló beépítés tartható 

új beépítés is oldalhatáron  álló lehet, 
kivételesen ikresen csatlakozó● is 

engedélyezhető

K tartható illetve 
20+5●●* %

60%

● Ikresen  csatlakozó  beépítés  akkor  engedélyezhető,  ha  az  OTÉK.  36.  §.  (2)  bekezdés  szerint  
meghatározható épületek közti telepítési távolság így is biztosítható.
●●▬amennyiben az  érvényes építési  engedéllyel  létrejött  vagy fennmaradási  engedéllyel  számítható 
kialakult  beépítettség  a  táblázat  adatát  meghaladja,  bontás  esetén  a  kialakult  beépítettség  
visszaépíthető.
   ▬az előkertben kialakult, illetve újonnan épített terasz lefedhető, mely lefedés az övezet telkeinek  
megengedett legnagyobb beépítettségét legfeljebb +5 %-al haladhatja meg,
*A  20  %-ot  meghaladó  beépítettség  OTÉK-ban  foglalt  adatnál  megengedőbb  érték,  melyhez 
hozzájárulását a Dél-dunántúli Területi Főépítészi Iroda  a ….. számú szakvéleményében megadta.

5. A beépítés paraméterei



Az övezet telkein
Elhelyezhető 

épületek 
száma

Megengedett legkisebb Beépítési mód 
függvényébenelőkert oldalkert hátsókert

Egy épület 
létesíthető

Kialakult állapot 
tartandó●*

4,5 m

3,0 m
6,0/0,0 m●●

Oldalhatáron álló

Ikresen csatlakozó

● ▬Az előkertben OTÉK Fogalommeghatározások című 1. számú mellékletének 54. pontja a.) c.) h.) m.)  
és n.)  sorai szerinti melléképítmények, illetve legfeljebb az üdülőépület homlokzatának szélességében,  
kerítéssel egybe építve terasz helyezhető el.
●●▬Hátsókertben OTÉK Fogalommeghatározások című 1. számú mellékletének 54. pontja a.) c.) e.) f.)  
g.)  h.)  m.)  és  n.)  sorai  szerinti  melléképítmények,  illetve  legfeljebb  az  üdülőépület  homlokzatának  
szélességében, terasz helyezhető el, a beépítési % keretéig fedett terasz is.
    ▬az összefüggő hátsó telekhatárok mentén a hátsókert 0,0 m akkor lehet, ha ezzel a szomszédos telek  
használata nem korlátozódik (építmények közti távolság biztosítható, leárnyékolás nem következik be), és az 
építmények előtt legalább 4,5 m-es beépítetlen sáv biztosítható.
    ▬0,0 m-es hátsókert esetén, a hátsó telekhatáron álló épülethomlokzat tűzfalas kialakítású legyen;
* Az  előkertben  fedett-nyitott  terasz  létesítése  OTÉK-ban  foglalt  előírástól  megengedőbb,  melyhez 
hozzájárulását a Dél-Dunántúli Területi Főépítészi Iroda ............ számú szakvéleményében megadta.

6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetőzet és tető 

hajlásszöge
Magastető 

legnagyobb 
szélessége

Tető héjazata

4,5 m
Utcavonalon 

nagyobb átlagban 
jellemző 

gerincvonalú, 
magastető legyen.

6,0 m Szürke pala 
nem lehet

7. Egyedi előírások
▬  Az  övezetben  található  régészeti  lelőhelyek  területén  minden  30  cm-t  meghaladó 
földmunkát csak a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV tv. Rendelkezései 
szerint lehet végezni. 

8. Sajátos jogintézmények

8.1 Építési tilalom:-

8.2 Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő lejegyzés érinti a következő 
ingatlanokat: -

8.3 Elővásárlási jog:-

9. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) ÖRÖKSÉGVÉDELEM SZERINT: 
Régészeti területek:
■ 16.  számú régészeti  lelőhely  érinti  a  5337/204-209,  5337/181-185,  5337/151-160 



hrsz-ú ingatlanokat 
b.) EGYÉB: -

(5) A

Üh-2
O 15

5,0 700

jelű  övezet  laza  beépítésű  hétvégi  házas  üdülőterület,  az  5,0  m-t  meg  nem  haladó 
építménymagasságú, legfeljebb kettő üdülőegységes üdülőépületek elhelyezésére szolgál.

1. Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 23 §. (1) bekezdés szerinti építmények, 
továbbá  a  terület  üdülőnépességének  ellátást  célzó  kereskedelmi,  vendéglátó, 
szolgáltató, szálláshely szolgáltató illetve egészségügyi létesítmények.

2. A közművesítettség mértéke: 7. §. (2) bekezdés b.) pontja szerint biztosítandó.

3. A 
telekalakítás 
lehetőségei

Bármilyen,  az  alábbi  paramétereknek  megfelelő  telekalakítás 
engedélyezhető. 

A kialakítható 
telek

Legkisebb területe K tartható vagy 700 m2

Legkisebb  utcai 
homlokvonala

K tartható vagy 18,0 m

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb 

beépítettsége %
Legkisebb zöldfelület 

%
Oldalhatáron álló beépítés lehet 15 70%

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhető 
épületek 
száma

Megengedett legkisebb Beépítési mód 
függvényébenelőkert oldalkert hátsókert

egy épület 
létesíthető 6,0 m 6,0 m 12,0 m Oldalhatáron álló

6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetőzet és tető 

hajlásszöge
Magastető 

legnagyobb 
szélessége

Tető héjazata

5,0 m●
Jellemzően 

magastető legyen. 12,0 m
Szürke pala 
nem lehet

●  Kivéve torony szerű építmény esetén, amikor jelen szabályzat 13. §. (6) bekezdésében foglaltak szerint  
kell eljárni.

7. Egyedi előírások
▬  Az  övezetben  található  régészeti  lelőhelyek  területén  minden  30  cm-t  meghaladó 



földmunkát csak a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV tv. Rendelkezései 
szerint lehet végezni. 

8. Sajátos jogintézmények

8.1 Építési tilalom:-

8.2 Helyi  lakó  és  kiszolgáló  utak  számára  történő  lejegyzés  érinti  a  következő 
ingatlanokat: 4648/1-, 4648-, 4672/2-, 4659-, 4660-, 4662-, 4663-, 4665-4671-, 4674-
4679-,  4680/3-,  4681-,  4682/2-,  4683-4686-,  7742/6-,  7747-,  7740-,  7739-,  7737-, 
7735-, 7729/4-, ./5-, ./11-,  hrsz

8.3 Elővásárlási jog:-

9. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) ÖRÖKSÉGVÉDELEM SZERINT: 
Régészeti lelőhelyek:
■ 21. számú régészeti lelőhely érinti  a Vörössugár u. 41-65. számú, 4680/3-, 4681,  
4682/2, 4683-4689, 4690/2, 4691, 4692 hrsz-ú ingatlanokat.
b.) EGYÉB: -

(6) A

Üh-3
K(O,SZ,Ikr)/O/Sz/Ikr 10

5,5 1000

jelű övezet laza beépítésű, aktív pihenést célzó hétvégiházas üdülőterület, amely az 5,5 m-t meg 
nem haladó építménymagasságú,  legfeljebb egy üdülőegységes  üdülőépületek  elhelyezésére 
szolgál.

1. Az  övezetben elhelyezhető  funkció: üdülő,  a  kiskert  műveléssel  kapcsolatos 
gazdasági,  raktározási  építmények,  a  szőlőfeldolgozással,  borászattal  kapcsolatos 
építmények (pince, présház, pajta), az üdülőnépesség ellátását biztosító vendéglátó, 
kereskedelmi, igazgatási, szálláshely szolgáltató célú létesítmények. 

2. A közművesítettség mértéke: 7. §. (2) bekezdés b.) pontja szerint biztosítandó.

3. A 
telekalakítás 
lehetőségei

Bármilyen,  az  alábbi  paramétereknek  megfelelő  telekalakítás 
engedélyezhető. 

A kialakítható 
telek

Legkisebb területe K tartható vagy 1000 m2

Legkisebb  utcai 
homlokvonala

K tartható vagy 16,0 m

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb 

beépítettsége 
%

Legkisebb 
zöldfelület %



Kialakult oldalhatáron, szabadon álló illetve ikresen 
csatlakozó beépítés tartható, új beépítés

oldalhatáron álló lehet, kivételesen ikresen 
csatlakozó beépítés is engedélyezhető. •

10 % 70%

• Ikresen csatlakozó beépítés azon kialakul oldalhatáron álló eseteknél engedélyezhető, ahol az oldalkert < 4,0 
m-nél,  illetve  az  OTÉK  36.  §.  (2)  bekezdése  szerint,  a  tényleges  építménymagasságból  meghatározott 
tűztávolságnál. 

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhető 
épületek 
száma

Megengedett legkisebb Beépítési mód 
függvényébenelőkert oldalkert hátsókert

egy épület 
létesíthető

K vagy 6,0 m ●
6,0 m

3,5 m

12,0 ●m
Oldalhatáron álló

Szabadon álló
Ikresen csatlakozó

● A  táblázat  adatai  tereplejtés  -,  valamint  kilátásvédelmi  viszonyok miatt  a  városi  tervtanács,  annak  
megalakulásáig a Városi Főépítész hatáskörében módosíthatók, felcserélhetők.

6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetőzet és tető 

hajlásszöge
Magastető 

legnagyobb 
szélessége

Tető héjazata

5,5 m●
Jellemzően 

magastető legyen. 12,0 m
Szürke pala nem 

lehet

● Kivéve torony szerű építmény esetén, amikor jelen szabályzat 13. §. (6) bekezdésében foglaltak szerint kell 
eljárni.

7. Egyedi előírások: -

8. Sajátos jogintézmények

8.1 Építési tilalom:-

8.2 Helyi  lakó és kiszolgáló  utak számára történő lejegyzés  érinti  a  következő 
ingatlanokat:  7729/3-,  ./8-,  7727/12-,  ./4-,  ./8-,  ./1-,  7729/2-,  ./10-,  7778-, 
7781/4-,  ./2-,  5514-,  5510-,  7201-7211-,  7213-7217-,  7225/6-,  ./5-,  ./4-,  ./3-, 
7226/1-, ./2-, ./3-, ./4-, 7227 hesz-ok;  

8.3 Elővásárlási jog:-

9. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) ÖRÖKSÉGVÉDELEM SZERINT: -
b.) EGYÉB: -

KÜLÖNLEGES TERÜLETEK



12.§
(1) A

         K-1   
           sp

K(SZ)/SZ/Z K/15

K(5,5)/9,5 K/10000

jelű  övezet  elsősorban  térségi  szerepkörű  sportolással  kapcsolatos  tevékenységek 
folytatására  szánt  terület,  mely  szabadtéri  és  kisebb  fedett  sportpályák  -,  valamint 
szabadidős  létesítmények  -,  illetve  azok  kiszolgálására  létesítendő  építmények 
elhelyezésére szolgál. 

“K” betűjel meghatározása ld. 6. §. (9) bekezdés

1. Az övezetben elhelyezhető funkció: a térségi ellátását szolgáló vendéglátó, szálláshely 
szolgáltató,  egészségügyi  ellátó,  fitness-welness,  illetve  kereskedelmi  célú  létesítmények 
épületei.

2. A közművesítettség mértéke: 7. §. (2) bekezdés a.) pontja szerint biztosítandó, kivéve 
a  központi  belterülettől  leszakadó  egyéb  beépítésre  szánt  területen  (majorokban) 
elhelyezkedő övezeteket, ott 7. §. (2) bekezdés b.) pontja szerint biztosítandó.

3. A 
telekalakítás 
lehetőségei

Bármilyen,  az  alábbi  paramétereknek  megfelelő  telekalakítás 
engedélyezhető. 

A kialakítható 
telek

Legkisebb területe K tartható vagy 10000 m2

Legkisebb utcai homlokvonala K tartható vagy 80,0 m

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb 

beépítettsége %
Legkisebb zöldfelület 

%
Kialakult szabadon álló beépítés 

tartható, új beépítés szabadon álló 
legyen vagy kivételesen zártsorúvá 

fejleszthető, ●

K tartható ill. 15% 50 /35 % ●●

● ▬Az övezetben építés a terven jelölt építési helyen, az elő-, oldal- illetve hátsókertek betartása mellett, de  
legfeljebb 50,0 m széles sávban lehet.
    ▬Több tulajdonos által  létrehozott  beruházás esetén,  zártsorú összeépítés  engedélyezhető,  ha az  
épületegyüttes  építészetileg  egységes,  egy  tömeg  képét  mutatja,  és  mindezt  a  Városi  Főépítész  
állásfoglalásában megerősíti. Ebben az esetben kerítés telkenként nem létesíthető.
●●A burkolt felületek mindösszesen a telek 35 %-át nem haladhatják meg

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhető 
épületek 
száma

Megengedett legkisebb Beépítési mód 
függvényébenelőkert oldalkert hátsókert



Több épület 
létesíthető

K tartható  vagy 
16,0/6,0m●*

6,0 m

5,0 m●●
24,0 m

Szabadon álló

Zártsorú beépítés 
esetén

●  ▬Fásított parkoló számára 16,0 m biztosítandó, saroktelek esetén legalább az egyik oldalon, másik irányban 6,0 m 
lehet.
    ▬Porta épület előkertben minden esetben létesíthető.
*▬ Az előkertben porta épület létesítése OTÉK-ban foglalt előírástól megengedőbb, ld. BM. Dél-Dunántúli 
Területi Főépítészi Iroda 101/2004 iktatószámú szakvéleményében megadott hozzájárulását.
●● Udvari épületszárnyak közti távolság, zártsorú beépítést megszakító oldalkert legalább 5,0 m lehet.

6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építmény-
magasság

Tetőzet és tető hajlásszöge
Magastető 

legnagyobb 
szélessége

Tető héjazata

 K(5,5) tartható, új 
épület esetén 

legfeljebb 
9,5 m ● lehet

Jellemzően  utcával 
párhuzamos  gerincű 
magastető,  egységes 
építészeti  együttesben 
épülhet. ●●

16,0 m●●
Cserép-, fém- 

vagy 
üvegfedés 

lehet

●  Kivéve torony szerű építmény esetén, amikor jelen szabályzat 13. §. (6) bekezdésében foglaltak szerint kell 
eljárni.
●●Ettől eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet, a Városi Főépítész véleménye 
alapján.

7. Egyedi előírások
▬  Építési  engedélykérelem  tartalma  jelen  szabályzat  4.§.  (1)  bek.  pontjai  szerint 
kiegészítendő.
▬  Helyi  védett  épületek  sorába  felvett  épületeken  külső  vagy  belső  felújítási, 
helyreállítási, bővítési vagy bontási munkát végezni Dombóvár Város Önkormányzata 
Képviselő –testületének a helyi építészeti értékek védelméről szóló 16/2002. (V.29) ök. 
rendelettel módosított 30/1999. (X.26) számú rendelete szerint lehet.
▬Az  övezet  elő-,  oldal-  és  hátsókertjeiben  többszintes,  gyep,  cserje  és 
lombkoronaszinten is zárt növényállomány telepítendő, őshonos fajokkal (ld. OTÉK. 25. 
§.).
▬ A területen csak őshonos növények telepíthetők.
▬ Fásított parkolók felületét gyephézagos burkolattal kell kialakítani.
▬ Gyalogos közlekedésre alkalmas utak kavicsburkolatot kaphatnak, kétoldali kőszegéllyel 
kialakítva.
▬Perekac major területén a lovaglással kapcsolatos mindenfajta sporttevékenység folytatása 
javasolt.

8. Sajátos jogintézmények

8.1 Építési tilalom:-

8.2 Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő lejegyzés érinti a következő 



ingatlanokat:  069-,  071-,  1890-,  1947-,  1414-,  0302/4-,  ./6-,  2981-, 
0362/14-, ./17 hrsz.

8.3 Elővásárlási jog:-

8.4 Beültetési  kötelezettség:  Az  övezet  azon  részeit,  melyekre  jelen  rendelet 
beültetési kötelezettséget ír elő, a szabályozási tervlap tünteti fel, megjelölve az 
érintett terület szélességi méretét. Ezen területeken az építési engedélykérelem 
tartalma jelen rendelet 4 § (1) bekezdés d). pontja szerinti tartalommal kiegészül.

9. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) ÖRÖKSÉGVÉDELEM SZERINT: 
Helyi védett területté nyilvánítandó: Perekac major, 038
b.) EGYÉB: -

(2) A

         K-2   
            st

K(SZ,O)/SZ/Z K/15+5

K(5,5)/9,5 K/10000

jelű övezet elsősorban térségi szerepkörű, szabadidős létesítmények -, strand, látványfürdő, 
illetve azok kiszolgálására létesítendő építmények elhelyezésére szolgál. 

“K” betűjel meghatározása ld. 6. §. (9) bekezdés

1. Az övezetben  elhelyezhető funkció: a térségi ellátását szolgáló vendéglátó, szálláshely 
szolgáltató,  egészségügyi  ellátó,  fitness-welness,  illetve  kereskedelmi  célú  létesítmények 
épületei.

2. A közművesítettség mértéke: : 7. §. (2) bekezdés a.) pontja szerint biztosítandó.

3. A 
telekalakítás 
lehetőségei

Bármilyen,  az  alábbi  paramétereknek  megfelelő  telekalakítás 
engedélyezhető. 

A kialakítható 
telek

Legkisebb területe K tartható vagy 10000 m2

Legkisebb utcai homlokvonala K tartható vagy 80,0 m

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb 

beépítettsége %
Legkisebb 

zöldfelület %
Kialakult szabadon álló, oldalhatáron álló 

beépítés tartható, új beépítés szabadon álló 
legyen vagy kivételesen zártsorúvá 

fejleszthető, ●

K tartható ill. 15+5●● 50 /35% ●●●



● ▬Az övezetben építés a terven jelölt építési helyen, az elő-, oldal- illetve hátsókertek betartása mellett, de  
legfeljebb 50,0 m széles sávban lehet.
   ▬Több  tulajdonos  által  létrehozott  beruházás  esetén,  zártsorú  összeépítés  engedélyezhető,  ha  az  
épületegyüttes  építészetileg  egységes,  egy  tömeg  képét  mutatja,  és  mindezt  a  a  Városi  Főépítész 
állásfoglalásában megerősíti. Ebben az esetben kerítés telkenként nem létesíthető.
●● ▬Az övezetben, a + jellel jelölt érték vízmedence felületre vonatkozik.
●●●A burkolt felületek mindösszesen a telek 35 %-át nem haladhatják meg

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhető 
épületek 
száma

Megengedett legkisebb Beépítési  mód 
függvényébenelőkert oldalkert hátsókert

Több épület 
létesíthető

K tartható 
vagy 8,0●*m

8,0 m

6,0 m●●
24,0 m

Szabadon álló

Zártsorú beépítés 
esetén

●  ▬Többszintes fásítással kialakítandó előkert.
   ▬Porta épület előkertben minden esetben létesíthető.
*▬ Az előkertben porta épület létesítése OTÉK-ban foglalt előírástól megengedőbb, ld. BM. Dél-Dunántúli 
Területi Főépítészi Iroda 101/2004 iktatószámú szakvéleményében megadott hozzájárulását.
●● Zártsorú beépítés esetén udvari épületszárnyak közti távolság, illetve zártsorú beépítést megszakító oldalkert legalább 
6,0 m lehet.

6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság Tetőzet és tető hajlásszöge
Magastető 

legnagyobb 
szélessége

Tető 
héjazata

 K(5,5) tartható, új 
épület esetén 

legfeljebb 
9,5 m ● lehet

Jellemzően utcával 
párhuzamos gerincű 
magastető, egységes 
építészeti együttesben 

épülhet. ●●

16,0 m●●
Cserép-, 

fém- vagy 
üvegfedés 

lehet

●   Kivéve torony szerű építmény esetén, amikor jelen szabályzat 13. §. (6) bekezdésében foglaltak szerint kell 
eljárni.
●● Ettől eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet, a Városi Főépítész  
véleménye alapján. 

7. Egyedi előírások
▬Építési  engedélykérelem  tartalma  jelen  szabályzat  4.§.  (1)  bek.  pontjai  szerint 
kiegészítendő.
▬Az  övezet  elő-,  oldal-  és  hátsókertjeiben  többszintes,  gyep,  cserje  és 
lombkoronaszinten is zárt növényállomány telepítendő, őshonos fajokkal (ld. OTÉK. 25. 
§.).
▬A területen csak őshonos növények telepíthetők. 
▬Fásított parkolók felületét gyephézagos burkolattal kell kialakítani.
▬Gyalogos közlekedésre alkalmas utak kavicsburkolatot kaphatnak, kétoldali kőszegéllyel 
kialakítva.



8. Sajátos jogintézmények

8.1 Építési tilalom:-

8.2 Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő lejegyzés érinti a következő 
ingatlanokat: 0300/4 hrsz. 

8.3 Elővásárlási jog:-

9. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) ÖRÖKSÉGVÉDELEM SZERINT: -
b.) EGYÉB: -

(3) A

      K-3
            f,w,sp

K(SZ)/SZ/Z/Hz K/35

K(5,5)/9,5 K/5000

jelű  övezet  elsősorban  települési  szintű  sportolással  kapcsolatos,  fitness-welness  célú 
tevékenységek  folytatására  szánt  terület,  mely  kisebb  fedett  szabadidős  létesítmények  -,  
illetve azok kiszolgálására létesítendő építmények elhelyezésére szolgál. 

“K” betűjel meghatározása ld. 6. §. (9) bekezdés

1. Az  övezetben elhelyezhető  funkció: a  helyi  lakosság ellátását  szolgáló vendéglátó, 
szálláshely szolgáltató, egészségügyi ellátó, illetve kereskedelmi célú létesítmények épületei.

2. A közművesítettség mértéke: : 7. §. (2) bekezdés a.) pontja szerint biztosítandó.

3. A 
telekalakítás 
lehetőségei

Bármilyen,  az  alábbi  paramétereknek  megfelelő  telekalakítás 
engedélyezhető. 

A kialakítható 
telek

Legkisebb területe K tartható vagy 5000 m2

Legkisebb utcai homlokvonala K tartható vagy 50,0 m

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb 

beépítettsége 
%

Legkisebb 
zöldfelület %

Kialakult szabadon álló beépítés tartható,új beépítés 
szabadon álló legyen vagy kivételesen● zártsorúvá 

fejleszthető,
K tartható ill. 

35%
40 /25 ●●% 

● Több tulajdonos által létrehozott beruházás esetén, zártsorú összeépítés akkor engedélyezhető, ha az  
épületegyüttes  építészetileg  egységes,  egy  tömeg  képét  mutatja,  és  mindezt  a  Városi  Főépítész  
állásfoglalásában megerősíti. Ebben az esetben kerítés telkenként nem létesíthető.



●●A burkolt felületek mindösszesen a telek 25 %-át nem haladhatják meg

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhető 
épületek 
száma

Megengedett legkisebb Beépítési mód 
függvényébenelőkert oldalkert hátsókert

Több épület 
létesíthető

K tartható 
vagy 16,0 /

6,0●*m

6,0 m

5,0 m●●

24,0 m
Szabadon álló 

Keretesen zártsorú 
beépítés esetén

●  ▬Fásított parkoló számára 16,0 m távolság biztosítandó, saroktelek esetén legalább egyik oldalon,  
másik irányban 6,0 m lehet.
   ▬Porta épület előkertben minden esetben létesíthető.
*▬  Az  előkertben  porta  épület  létesítése  OTÉK-ban  foglalt  előírástól  megengedőbb,  ld.  BM.  Dél-
Dunántúli Területi Főépítészi Iroda 101/2004 iktatószámú szakvéleményében megadott hozzájárulását.
●● Udvari épületszárnyak közti távolság, zártsorú beépítést megszakító oldalkert legalább 5,0 m lehet.

6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építmény-magasság Tetőzet és tető hajlásszöge
Magastető 

legnagyobb 
szélessége

Tető 
héjazata

 K(5,5) tartható, új 
épület esetén 

legfeljebb 
9,5 m ● lehet

Jellemzően utcával 
párhuzamos gerincű 

magastető, egységes építészeti 
együttesben épülhet. ●●

16,0 m●●
Cserép-, fém- 

vagy 
üvegfedés 

lehet

●   Kivéve torony szerű építmény esetén, amikor jelen szabályzat 13. §. (6) bekezdésében foglaltak szerint kell 
eljárni.
●● Ettől eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet, a Városi Főépítész  
véleménye alapján. 

7. Egyedi előírások
▬Építési  engedélykérelem  tartalma  jelen  szabályzat  4.§.  (1)  bek.  pontjai  szerint 
kiegészítendő.
▬Az övezet oldal- és hátsókertjeiben többszintes, gyep, cserje és lombkoronaszinten is 
zárt növényállomány telepítendő, őshonos fajokkal (ld. OTÉK. 25. §.).
▬Az  övezetben  a  pihenés  létesítményeinek  elhelyezésére  kijelölt  kertterületeket 
állandóan  növényzettel  fedett  zöldterületként  kell  kialakítani,  részben  ligetes 
szerkezetű,  lombos  fákból,  cserjékből  és  gyepfelületből  álló  őshonos 
növényállománnyal.  (ld. OTÉK. 25. §.).
▬ A területen csak őshonos növények telepíthetők. 
▬ Gyalogos közlekedésre alkalmas utak kavicsburkolatot kaphatnak, kétoldali kőszegéllyel 
kialakítva.

8. Sajátos jogintézmények

8.1 Építési tilalom:-



8.2 Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő lejegyzés érinti a következő 
ingatlanokat: 4648-, 4657-, 4656-, 0302/4 hrsz-ok. 

8.3 Elővásárlási jog:-

9. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) ÖRÖKSÉGVÉDELEM SZERINT: -
b.) EGYÉB: -

(4) A

         K-4
                    vá,nk

K(SZ)/SZ K/8+8

K/5,0 K/5000

jelű  övezet  elsősorban  települési  szintű  vásárok,  szabadtéri  rendezvények  ligetesen 
növényesített kert területei, mely kisebb fedett -ideiglenesen is- szabadidős létesítmények -,  
illetve azok kiszolgálására létesítendő építmények elhelyezésére szolgál. 

“K” betűjel meghatározása ld. 6. §. (9) bekezdés

1. Az övezetben elhelyezhető funkció: a helyi lakosság ellátását szolgáló vendéglátó, 
szálláshely szolgáltató,  egészségügyi  ellátó,  illetve  kereskedelmi  célú  létesítmények 
épületei.

2. A közművesítettség mértéke: : 7.  §.  (2)  bekezdés a.)  pontja  szerint  biztosítandó, 
kivéve  a  belterülettől  leszakadó  egyéb  beépítésre  szánt  területen  (majorokban) 
elhelyezkedő övezeteket, ott 7. §. (2) bekezdés b.) pontja szerint biztosítandó.

3. A 
telekalakítás 
lehetőségei

Bármilyen,  az  alábbi  paramétereknek  megfelelő  telekalakítás 
engedélyezhető. 

A kialakítható 
telek

Legkisebb területe K tartható vagy 5000 m2

Legkisebb  utcai 
homlokvonala

K tartható vagy 100,0 m

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb 

beépítettsége %
Legkisebb zöldfelület

 %
szabadon álló beépítés tartható, új 
beépítés is szabadon álló legyen 8+8%● 40 % ●●

●▬ Az övezetben építés a terven jelölt építési helyen, szabadonálló beépítés szerint, az elő-, oldal- illetve 
hátsókertek betartása mellett, de legfeljebb 24,0 m széles sávban lehet.
▬ Az övezetben, a + jellel jelölt érték csak ideiglenes, időszakos létesítmények elhelyezésére vonatkozik.
▬ A burkolt felületek mindösszesen a telek 40 %-át nem haladhatják meg



5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhető 
épületek 
száma

Megengedett legkisebb Beépítési mód 
függvényébenelőkert oldalkert hátsókert

Több épület 
létesíthető

K tartható 
vagy 16,0/ 6,0 

●*m
6,0 m 24,0 m Szabadon álló

● ▬ Saroktelek esetén legalább egyik oldalon fásított parkoló számára 16,0 m biztosítandó, másik oldalon 6,0 m 
lehet.
   ▬ Porta épület előkertben minden esetben létesíthető.
*▬  Az  előkertben  porta  épület  létesítése  OTÉK-ban  foglalt  előírástól  megengedőbb,  ld.  BM.  Dél-
Dunántúli Területi Főépítészi Iroda 101/2004 iktatószámú szakvéleményében megadott hozzájárulását.

6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetőzet és tető 

hajlásszöge
Magastető 

legnagyobb 
szélessége

Tető 
héjazata

 K tartható, új épület 
esetén legfeljebb 

5,0 m ● lehet

Jellemzően  utcával 
párhuzamos  gerincű 
magastető, egységes építészeti 
együttesben épülhet. ●●

12,0 m●●
Cserép-, fém- 

vagy 
üvegfedés 

lehet

●   Kivéve torony szerű építmény esetén, amikor jelen szabályzat 13. §. (6) bekezdésében foglaltak szerint kell  
eljárni.
●● Ettől eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek (üvegház, bemutató terem, stb.)  
esetén lehet, a Városi Főépítész véleménye alapján. 

7. Egyedi előírások
▬Építési  engedélykérelem  tartalma  jelen  szabályzat  4.§.  (1)  bek.  pontjai  szerint 
kiegészítendő.
▬  Az  övezetben  található  régészeti  lelőhelyek  területén  minden  30  cm-t  meghaladó 
földmunkát csak a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV tv. Rendelkezései 
szerint lehet végezni.
▬Az övezet oldal- és hátsókertjeiben többszintes, gyep, cserje és lombkoronaszinten is zárt 
növényállomány telepítendő, őshonos fajokkal (ld. OTÉK. 25. §.).
▬Az  övezetben  a  növényesítést  lombos  fákból,  cserjékből  és  gyepfelületből  álló 
őshonos növényállománnyal.  kell  elvégezni a konkrét rendeltetés szerinti csoportban 
vagy sorokban (ld. OTÉK. 25. §.). 
▬  Gyalogos  közlekedésre  alkalmas  utak  kavicsburkolatot  kaphatnak,  kétoldali 
kőszegéllyel kialakítva, vagy fából készülhetnek.

8. Sajátos jogintézmények

8.1 Építési tilalom:-

8.2 Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő lejegyzés érinti a következő 
ingatlanokat:  1356-,  1816/5-,  ./7-,  1889/10-,  2855-,  2856-,  2857/1-,  0302/6-, 



0307/2-, 0363/2-, 0362/13 hrsz.

8.3 Elővásárlási jog:-

9. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) ÖRÖKSÉGVÉDELEM SZERINT: 
Régészeti lelőhely:
■ 22 számú régészeti lelőhely érinti a 2164/2, 2164/5 hrsz-ú ingatlanokat.
b.) EGYÉB: -

(5) A

K-5 
              H

K(SZ)/SZ/Z K/40

K(30)/12,5/5,5 K/5000

jelű  övezet  elsősorban  központi  egészségügyi-  szociális,  oktatási-,  illetve  oktatási 
létesítmények építményeinek elhelyezésére szolgál.

“K” betűjel meghatározása ld. 6. §. (9) bekezdés

1. Az  övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 24 §.(3)  bekezdés 4.  pontja,  valamint 
kivételesen 17 §. (2) bekezdés 1, 2, 4 pontja szerinti építmények.

2. A közművesítettség mértéke: : 7. §. (2) bekezdés a.) pontja szerint biztosítandó.

3. A 
telekalakítás 
lehetőségei

Bármilyen,  az  alábbi  paramétereknek  megfelelő  telekalakítás 
engedélyezhető. 

A kialakítható 
telek

Legkisebb területe K tartható vagy 5000 m2

Legkisebb utcai homlokvonala K tartható vagy 40,0 m

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb 

beépítettsége %
Legkisebb zöldfelület 

%
Kialakult szabadon álló beépítés 

tartható, új beépítés szabadon álló 
legyen vagy zártsorúan is 

összeépíthető

K tartható ill. 40% 35/25 ●  % 

● A telek burkolt felülete legfeljebb 25% lehet, 

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhető 
épületek 
száma

Megengedett legkisebb Beépítési mód 
függvényébenelőkert oldalkert hátsókert

Több épület K tartható 8,0 m, Szabadonálló



létesíthető vagy 8,0 
m●* 8,0 m●●

13,0 m
zártsorú csatlakozó

●     Porta épület előkertben minden esetben létesíthető
*▬ Az előkertben porta épület létesítése OTÉK-ban foglalt előírástól megengedőbb, ld. BM. Dél-Dunántúli 
Területi Főépítészi Iroda 101/2004 iktatószámú szakvéleményében megadott hozzájárulását.
●● Udvari épületszárnyak közti távolság, zártsorú beépítést megszakító oldalkert legalább 8,0 m lehet.

6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetőzet és tető 

hajlásszöge
Magastető 

legnagyobb 
szélessége

Tető héjazata

K szerint 30,0 m
Új építés esetén 

12,5 (5,5)m ●

Környezetébe 
illeszkedő szerkezetek 

építészeti egységet 
alkossanak 

-
Cserép-, fém- 

vagy üvegfedés 
lehet

●  ▬Kivéve torony szerű építmény esetén, amikor jelen szabályzat 13. §. (6) bekezdésében foglaltak szerint kell  
eljárni.
    ▬A megengedett legkisebb homlokzatmagasság 5,5 m lehet.

7. Egyedi előírások
▬  Építési  engedélykérelem  tartalma  jelen  szabályzat  4.§.  (1)  bek.  pontjai  szerint 
kiegészítendő.

8. Sajátos jogintézmények

8.1 Építési tilalom:-

8.2 Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő lejegyzés érinti a következő 
ingatlanokat: 2890 hrsz

8.3 Elővásárlási jog:-

9. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) ÖRÖKSÉGVÉDELEM SZERINT: -
b.) EGYÉB: -

(6) A

      K-6
               gy,o,sz,v

K(SZ)/SZ/Z K/35

K/12,5 K/2500

jelű  övezet  elsősorban  ligetesen  növényesített  összefüggő  nagy  kertes  területek,  melyek 
elsősorban  gyógyászati  és  oktatási  célú-,  gyógyszálló-,  szálló-,  gyógyüdülő  valamint 
vendéglátó rendeltetésű építmények elhelyezésére szolgálnak. 



“K” betűjel meghatározása ld. 6. §. (9) bekezdés

1. Az  övezetben elhelyezhető  funkció: oktatási-  konferencia  célú  létesítmények, 
gyógyszálló-,  szálló-,  gyógyüdülő,  valamint  vendéglátó  rendeltetésű  építmények, 
egészségügyi  ellátó,  fitness-wellnes-,  sport  illetve  kereskedelmi  célú  létesítmények 
épületei.

2. A közművesítettség mértéke: 7. §. (2) bekezdés a.) pontja szerint biztosítandó, kivéve 
a belterülettől  leszakadó egyéb beépítésre szánt területen (majorokban) elhelyezkedő 
övezeteket, ott 7. §. (2) bekezdés b.) pontja szerint biztosítandó.

3. A 
telekalakítás 
lehetőségei

Bármilyen,  az  alábbi  paramétereknek  megfelelő  telekalakítás 
engedélyezhető. 

A kialakítható 
telek

Legkisebb területe K tartható vagy 2500 m2

Legkisebb utcai homlokvonala K tartható vagy 50,0 m

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb 

beépítettsége %
Legkisebb 

zöldfelület %
szabadon álló beépítés tartható, új 

beépítés szabadon álló legyen, 
kivételesen zártsorú●  összeépítés is 

engedélyezhető 

35% 40 /25% ●●

●  ▬Zártsorú összeépítés akkor engedélyezhető:
-ha a kapcsolódó funkciók ezt szükségessé teszik és a városi főépítész nyilatkozatában mindezt igazolja,  

vagy
-ha a tűztávolság csak így biztosítható;

    ▬Több tulajdonos által  létrehozott  beruházás esetén,  zártsorú összeépítés  engedélyezhető,  ha az  
épületegyüttes  építészetileg  egységes,  egy  tömeg  képét  mutatja,  és  mindezt  a  Városi  Főépítész  
állásfoglalásában megerősíti. Ebben az esetben kerítés telkenként nem létesíthető.
●●A burkolt felületek mindösszesen a telek 25 %-át nem haladhatják meg, 

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhető 
épületek száma

Megengedett legkisebb Beépítési mód 
függvényébenelőkert oldalkert hátsóker

t
Több épület 
létesíthető

K tartható ●* 8,0 m 8,0m Szabadon álló

●  ▬Kialakult állapot szerint esetenként meghatározandó, a városi főépítész véleménye alapján;
   ▬Porta épület előkertben minden esetben létesíthető;
*▬ Az előkertben porta épület létesítése OTÉK-ban foglalt előírástól megengedőbb, ld. BM. Dél-Dunántúli 
Területi Főépítészi Iroda 101/2004 iktatószámú szakvéleményében megadott hozzájárulását.

6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések



Megengedett 
építménymagasság

Tetőzet és tető 
hajlásszöge

Magastető 
legnagyobb 
szélessége

Tető 
héjazata

 K tartható, új épület 
esetén legfeljebb 

12,5 m ● lehet

Jellemzően utcával 
párhuzamos gerincű 
magastető, egységes 
építészeti együttesben 

épülhet. 

K tartható, új 
épület esetén 

legfeljebb
16,0 m

Cserép-, 
fém- vagy 
üvegfedés 

lehet

● Kivéve torony szerű építmény esetén, amikor jelen szabályzat 13. §. (6) bekezdésében foglaltak szerint kell 
eljárni.

7. Egyedi előírások
▬Építési  engedélykérelem  tartalma  jelen  szabályzat  4.§.  (1)  bek.  pontjai  szerint 
kiegészítendő.
▬ Helyi védett területté nyilvánított területeken külső vagy belső felújítási, helyreállítási, bővítési vagy 
bontási  munkát  végezni  Dombóvár  Város  Önkormányzata  Képviselő  –testületének  a  helyi 
építészeti értékek védelméről szóló 16/2002. (V.29) ök. rendelettel módosított 30/1999. (X.26) 
számú rendelete szerint lehet.
▬Az övezet oldal- és hátsókertjeiben többszintes, gyep, cserje és lombkoronaszinten is zárt 
növényállomány telepítendő, őshonos fajokkal (ld. OTÉK. 25. §.).
▬Az  övezetben  a  növényesítést  lombos  fákból,  cserjékből  és  gyepfelületből  álló  őshonos 
növényállománnyal. kell elvégezni a konkrét rendeltetés szerinti csoportban vagy sorokban (ld. 
OTÉK. 25. §.). 
▬Gyalogos  közlekedésre  alkalmas  utak  kavicsburkolatot  kaphatnak,  kétoldali 
kőszegéllyel kialakítva, vagy fából készülhetnek.

8. Sajátos jogintézmények

8.1 Építési tilalom:-

8.2 Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő lejegyzés érinti a következő 
ingatlanokat: 1883-, 1882/2-, 2875/5-, 2874-, 2873/8-, 7901-, 

8.3 Elővásárlási jog:-
9. Vonatkozó védelmi kategóriák

a.) ÖRÖKSÉGVÉDELEM SZERINT: 
Helyi védett területté nyilvánítandó:  Szilfás major, 0138-, 0351-, 0153-, 0154-, 0156/20./3 
hrsz-ok
b.) EGYÉB: -

 (7) A

         
       K-7
                hg

SZ 20

3,0 150

jelű különleges övezet, elsősorban horgászati célú építmények elhelyezésére szolgál.



1. Az övezetben elhelyezhető funkció: nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény, a 
használó,  a  személyzet  ellátását  szolgáló  kereskedelmi-,  vendéglátó-,  egyházi-, 
egészségügyi-, szociális épület. 

2. A közművesítettség mértéke: 7.§ (2) bekezdés b.) pontja szerint biztosítandó.

3. A  telekalakítás 
lehetőségei

Az alábbi paraméterek szerint alakíthatók.

A kialakítható telek
legkisebb területe 150 m2

Legkisebb homlokvonala 12

4. Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége 

%
Legkisebb zöldfelület (%)

Szabadon álló 20 % 60 %

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhető Megengedett legkisebb Beépítési mód
épületek száma előkert oldalkert hátsókert függvényében

Egy épület létesíthető 3,0 m Legalább 3,0 m Legalább 3,0 m Szabadon álló

6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagassá
g

Tetőzet és a 
magastető 

hajlásszöge

Magasető leg- 
nagyobb szélessége

Tető héjazata

3,0 m
Környezetéhez 

illeszkedő  nyeregtető 
legyen

max. 6,0 m 
Szürke pala nem 

lehet

7. Egyedi előírások
▬ A kialakult beépítés jelen szabályzat szerint folyamatosan átépítendő; 
▬ Az övezet kialakult beépítésű területein építési engedély kiadása csak akkor engedélyezhető, 
ha:

1. Legalább  egy,  utcákkal  határolt  telektömbön  a  telekalakítás  és  ezzel  a 
tulajdonviszonyok  földhivatali bejegyzése megtörtént.
2. A közművek, az útvonalak mentén kiépítésre kerültek, jelen előírás szerint.

8. Sajátos jogintézmények: 

8.1 Építési tilalom: -

8.2 Helyi  lakó és kiszolgáló  utak számára történő lejegyzés  érinti  a  következő 
ingatlanokat:  048/2-, 073-, 074-, 076 hrsz-ok

8.3 Elővásárlási jog: -

9. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) ÖRÖKSÉGVÉDELEM SZERINT:-



b.) EGYÉB: Az övezet azon részleteiben, amelyek az Országos Területrendezési Tervről szóló 
2003. évi XXVI. törvényben (OTRT) meghatározott, tervlapon jelölt, ökológiai hálózatot érintik, 
beépítésre szánt területet kialakítani, területet felhasználni csak az ökológiai hálózat határainak 
pontosítása után, a pontosításnak megfelelően szabad.

(8) A

         
      K-8
                  vü

K/SZ K/40

K/7,5 K/2000

jelű  különleges  övezet,  elsősorban  települési  szintű  szolgáltató,  karbantartó  létesítmények 
elhelyezésére szolgál.

“K” betűjel meghatározása ld. 6. §. (9) bekezdés, 

1. Az övezetben elhelyezhető funkció: nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény, a 
használó,  a  személyzet  számára  szolgáló  lakás,  igazgatási  vagy  egyéb  irodaépület, 
parkolóház, kivételes esetben emeleti szinteket lakás céljára is lehet használni

2. A közművesítettség mértéke: 7. §. (2) bekezdés a.) pontja szerint biztosítandó.

3. A  telekalakítás 
lehetőségei

A kialakult telkek tarthatók vagy az alábbi paraméterek 
szerint alakíthatók.

A kialakítható telek
legkisebb területe K vagy 2000 m2

Legkisebb homlokvonala K vagy 30 m

4. Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége 

%
Legkisebb zöldfelület (%)

Szabadon álló K vagy 40 % 40/20 •%

•Az övezet telkeinek burkolt felületei, a 20 %-ot nem haladhatják meg. 

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhető Megengedett legkisebb Beépítési mód
épületek száma előkert oldalkert hátsókert függvényében
több épület is 

létesíthető
K tartható vagy 

legalább 
12,0 m•

legalább
6,0 m

legalább
12,0 m• Szabadon álló

•Az övezet elő és hátsókertjeit gyep, cserje és lombkorona szinten is zárt, többszintes növényállománnyal  
kell betelepíteni (ld. OTÉK 25. §.) 

6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagassá
g

Tetőzet és a 
magastető 

hajlásszöge

Magasető leg- 
nagyobb szélessége

Tető héjazata



7,5 m
Környezetéhez 

illeszkedő szerkezet 
legyen. 

max. 14,0 m 
Cserép-, fém- és 

üvegfedés 
alkalmazható

7. Egyedi előírások
▬  Építési  engedélykérelem  tartalma  jelen  szabályzat  4.§.  (1)  bek.  pontjai  szerint 
kiegészítendő.
▬  Dombóvár  szennyvíztisztító  telepének  bővítéssel  egybekötött  rekonstrukcióját, 
korszerűsítését úgy kell elvégezni, hogy a rendelkezésre álló 190 m-es védőtávolságon 
túl,  környezetét  semmilyen  határérték  túllépéssel,  illetve  irritáló  bűzterheléssel  ne 
zavarja.
▬  A  tisztító  telepet  ennek  érdekében  úgy  kell  fejleszteni,  hogy  az  elfolyó  tisztított 
szennyvíz összes foszfor koncentrációja a 0,5 mg/l értéket ne haladja meg.
▬ A tisztító telep környezetében a szabályozási terv hulladékudvar kialakítására is területet 
biztosít. 
▬  Dombóvár  291/8-,  291/7  hrsz-ú  ingatlanjai,  a  város  felhagyott  szervetlen 
hulladéklerakója,  mely  területek  rekultivációjának  -szakhatóságok  által  elfogadott- 
végrehajtása után, véderdő felhasználást kap, illetve hulladékudvar kialakítására jelöl ki 
helyet a szabályozási terv. 

8. Sajátos jogintézmények: 

8.1 Építési tilalom: -

8.2 Helyi  lakó és kiszolgáló  utak számára történő lejegyzés  érinti  a  következő 
ingatlanokat: 0329/8-12-, ./23 hrsz

8.3 Elővásárlási jog: -

9. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) ÖRÖKSÉGVÉDELEM SZERINT:-
b.)  EGYÉB: Az övezet  környezetében,  a  szabályozási  terv  szerinti  véderdők 
kialakításáról a város vagy megbízottja (üzemeltető) gondoskodik.

(9) A

              
    
   K-9 
               temető

SZ 
K tartható legfeljebb

500 m2 új építés engedélyezhető
K/5,0/9,5 K védendő, illetve terv szerint 

bővíthető

jelű különleges övezet, a város temetői számára kijelölt területek. 

1. Általános előírások
▬ A temetők folyamatos karbantartásáról önkormányzat gondoskodik. 



▬  A temető  bővítési  területét  a  szabályozási  terv  szerint  biztosítani  kell.  A  temető 
tényleges bővítéséig a jelenlegi vagy a terv szerinti  használat folytatható,  más célra 
nem változtatható.
▬  A  szabályozási  terv  szerinti  fásított  parkolók  kialakításáról  önkormányzat 
gondoskodik.

2. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetőzet és a magastető 

hajlásszöge
Magasető 

legnagyobb 
szélessége

Tető héjazata
közterületről 

látható 
oldalon

K/5,0 •m
Környezetéhez illeszkedő 

szerkezet legyen. max. 14,0 m 
Cserép-, fém- 
és üvegfedés 
alkalmazható

• Egyházi épület, templom, kápolna esetén ettől el lehet térni (ld. Jelen szabályzat 13. §. (6) bek).

3. Egyedi előírások
▬Építési  engedélykérelem  tartalma  jelen  szabályzat  4.§.  (1)  bek.  pontjai  szerint 
kiegészítendő.
▬Helyi  védett  területen  külső  vagy  belső  felújítási,  helyreállítási,  bővítési  vagy  bontási 
munkát végezni Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő –testületének a helyi építészeti 
értékek védelméről szóló 16/2002. (V.29) ök. rendelettel módosított 30/1999. (X.26) számú 
rendelete szerint lehet. 

4. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) örökségvédelem szerint: Rákóczi út menti temető helyi védelem alatt áll.
b.)  egyéb:  A jelölt  kötelező  védőfásítások  telepítése  kiemelt  önkormányzati  feladat 
legyen.

5. Sajátos jogintézmények: 

5.1 Építési tilalom: -

5.2 Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő lejegyzés érinti a következő 
ingatlanokat: 2362/4-, ./5-, 3807 hrsz

5.3 Elővásárlási jog: -

5.4 Beültetési  kötelezettség: Az  övezet  azon  részeit,  melyekre  jelen  rendelet 
beültetési kötelezettséget ír elő, a szabályozási tervlap tünteti fel, megjelölve az 
érintett terület szélességi méretét. Ezen területeken az építési engedélykérelem 
tartalma jelen rendelet 4 § (1) bekezdés d). pontja szerinti tartalommal kiegészül.

6. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) ÖRÖKSÉGVÉDELEM SZERINT:
Helyi védett terület : Városi temető Rákóczi u. 2362/4 hrsz.
a.) EGYÉB: 
Egyedi tájérték: 



Kálváriadomb, Dombóvári temető

(10) A

         
   
  K-10
               busz

SZ 
K tartható ill. legfeljebb

500 m2 új építés engedélyezhető
K(6,5) K tartandó a terv szerint

jelű különleges övezet, a város nagyobb autóbusz pályaudvara. 

1. Általános előírások:
▬ Az  övezetben  létesíthető  igazgatási-,  kereskedelmi,  vendéglátó  épület,  továbbá 
fedett-nyitott várakozó építmények. 

2. Egyedi előírások:
▬  Építési  engedélykérelem  tartalma  jelen  szabályzat  4.§.  (1)  bek.  pontjai  szerint 
kiegészítendő.
▬  Környezetéhez  illeszkedő  építés  engedélyezhető,  amit  az  építési  engedélyhez 
beadott fotómontázzsal kell igazolni.
▬ Az övezet helyi védett területbe eső részein bármely építés engedélyeztetési eljárása 
során  be  kell  szerezni  a  városi  tervtanács,  annak  hiányában  a  Városi  Főépítész 
szakvéleményét. 

3. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) ÖRÖKSÉGVÉDELEM SZERINT: történeti városközpontban helyi védett utcasor 

része,
b.) EGYÉB:-

(11)  A    K-11   B  jelű  övezetek  Dombóvár  bányatelke,  melyet  az  1993.  évi  XLVIII. 
Bányatörvény  39.§-ának  (3)  bekezdése  alapján  az  egyes  bányatelek  megállapításánál 
megadott EOV koordináták szerint SZ-2 jelű szabályozási tervlap tüntet fel.

(12)  A  V-1  jelű  tervlap  feltünteti,  szintén  EOV koordináták  szerint  Dombóvár  Országos 
Ásványvagyon Nyilvántartásban szereplő megkutatott területét.

(13)  A  bezárt  bánya  távlati  területhasználata  a  bánya  rekultivációját  elősegítő 
településüzemeltetési célra kijelölt különleges terület (pl.: inert hulladék kezelés, lerakás). 

(14)  A  bezárt  bánya  távlati  területhasználata,  az  érdekelt  szakhatóságok 
szakvéleményének figyelembevételével, a bányafelügyelet által engedélyezett műszaki terv 
alapján történhet. (1993. évi XLVIII. Bányatörvény  42.§.)

(15) A

K-12
                   mg

K(SZ)/SZ K/30
K/9,5 K/5000/1000



jelű övezet  elsősorban mezőgazdasági  célú gazdasági  épületek,  állattartó  létesítmények 
építményeinek elhelyezésére szolgáló területek.

“K” betűjel meghatározása ld. 6. §. (9) bekezdés

1. Az övezetben elhelyezhető funkció: a tulajdonos, a használó, a személyzet számára 
szolgáló lakóépületek, igazgatási és egyéb irodaépület, sportépítmény, kereskedelmi 
célú létesítmények épületei illetve mindenfajta nem jelentős zavaró hatású gazdasági 
tevékenységi célú épület..

2. A közművesítettség mértéke: : 7. §. (2) bekezdés b.) pontja szerint biztosítandó.

3. A 
telekalakítás 
lehetőségei

Az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. 

A kialakítható 
telek

Legkisebb területe K tartható vagy 5000/1000● m2

Legkisebb utcai homlokvonala K tartható vagy 50,0 m

● Az övezet lakóépületeihez kialakítható telek legkisebb nagysága, 

4. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett
Beépítési módja Legnagyobb 

beépítettsége %
Legkisebb zöldfelület 

%
szabadon álló beépítés tartható, új 

beépítés szabadon álló legyen, 30% 50 /20 % ●

●A burkolt felületek mindösszesen a telek 20 %-át nem haladhatják meg, 

5. A beépítés paraméterei
Az övezet telkein

Elhelyezhető 
épületek 
száma

Megengedett legkisebb Beépítési  mód 
függvényébenelőkert oldalkert hátsókert

Több  épület 
létesíthető

K  tartható 
vagy 8,0 m 8,0 m 8,0m Szabadon álló

6. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett 

építménymagasság
Tetőzet és tető 

hajlásszöge
Magastető 

legnagyobb 
szélessége

Tető 
héjazata

 K tartható, új épület 
esetén legfeljebb 9,5 ●m 

lehet

Egységes 
építészeti 

együttesben 
épülhet. 

- -

● Kivéve torony szerű építmény esetén, amikor jelen szabályzat 13. §. (6) bekezdésében foglaltak szerint kell 
eljárni.



7. Egyedi előírások
▬Építési  engedélykérelem  tartalma  jelen  szabályzat  4.§.  (1)  bek.  pontjai  szerint 
kiegészítendő.
▬ A környezetterhelés (a felszíni és felszín alatti vizek és a földtani közeg, a levegő, a 
hulladékok  káros  hatásai)  csökkentése  érdekében  valamennyi  telephelyen  felül  kell 
vizsgálni az állattartási technológiát és a hozzájuk tartozó létesítmények (trágyatárolók, 
állategészségügyi  feltételeket  biztosító  egységek,  stb.)  igény  szerinti  üzemelését 
(feltételek biztosíthatóságát, meglétét) és műszaki színvonalát. Feltétlen gondoskodni 
kell  a  trágyatárolók  jelenlegi  állapotának  javításáról  és  megfelelő  színvonalú 
kialakításáról.
▬ Az övezet oldal- és hátsókertjeiben többszintes, gyep, cserje és lombkorona szinten 
is zárt növényállomány telepítendő, őshonos fajokkal (ld. OTÉK. 25. §.). 
▬ Ld. még jelen rendelet “A környezet és természet védelméről szóló” 25. 26. 27. §-it.

8. Sajátos jogintézmények

8.1 Építési tilalom:-

8.2 Helyi lakó és kiszolgáló utak számára történő lejegyzés érinti a következő 
ingatlanokat:

8.3 Elővásárlási jog:-

9. Vonatkozó védelmi kategóriák
a.) ÖRÖKSÉGVÉDELEM SZERINT: -
b.) EGYÉB:- 

(16) A K-13 hon jelű övezet Dombóvár különleges honvédelmi területe, melyet a SZ-9 jelű 
szabályozási tervlap tüntet fel. 

ÁLTALÁNOS ÉPÍTÉSZETI ELŐÍRÁSOK
13.§

(1)  A  főfunkció  építményét/építményeit  (továbbiakban:  főépület(ek))  kiegészítő  épületek, 
építmények elhelyezhetősége beépítési mód szerint:

a.) Oldalhatáron álló beépítés esetén a főépülettel azonos oldalhatárra, azzal építészeti 
egységet alkotva építhető.

b.) Szabadon  álló  beépítés  esetén  a  főépület takarásában  helyezhető  el,  azzal 
építészeti egységet alkotva, az övezeti előírás szerinti oldalkertet tartva.

c.) Ikresen  csatlakozó  beépítés  esetén  a  főépülettel  közös  telekhatáron  ikresen 
csatlakoztatva helyezhető el, ahhoz igazodó építészeti formában.

d.) A főfunkciót  kiegészítő  épületek homlokzat-,  illetve  gerincmagassága a  főépületét 
nem haladhatja meg, tömegarányaival annak méreteit kell követni. 

e.) Lakókocsi és/vagy konténer egy hónapnál hosszabb idejű tárolása, csak a főépület 
takarásában lehetséges.



(2) Az elő-, oldal- és hátsókert értékei, ahol övezetenként erre külön szabályozás nincs, az 
OTÉK szerint tartandók.

(3)  Nyelestelek  esetén  az  oldalkertek  kialakítását  a  8.  számú  melléklet  szerint  kell 
biztosítani.

(4) Előkert csak a kialakult állapot és az övezeti előírás szerint engedélyezhető, a 8,0 m-nél  
kisebb előkert esetén az épületek utcai homlokzatán erkély vagy loggia nem létesíthető.

(5)  Az  épületek  kialakítása  jellemzően  magastetős  lehet,  a  tető  formájával  a  kialakult 
állapothoz kell igazodni.

(6)  A  tervezési  terület  bármely  övezetében,  a  megengedett  legnagyobb 
építménymagasságtól pozitív irányban akkor lehet eltérni, ha a város történeti múltját, híres 
személyiségét,  bármilyen egyházi,  kulturális nevezetességét őrző, jelen image-át hirdető, 
idegenforgalmi vonzerőt jelentő céllal vagy technológiai okok miatt, stb. torony, torony szerű 
építmény létesítésének igénye merül fel. Ilyen esetben a helyi építési hatóság a tervezett 
ingatlan közvetlen szomszédját bemutató utcaképi fotómontázzsal egészíttesse ki az építési 
engedélykérelmet a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 12. §-án, illetve 17. §-án túlmenően.  
Ezt  követően  építési  engedélyt  kiadni  a  városi  tervtanács,  annak  hiányában  a   Városi 
Főépítész véleménye alapján lehet. 

(7)  A tervezési  terület  beépítésre szánt  területein  föld  alatti  építmény létesíthető (pince, 
mélypince, mélygarázs), melynek nagysága az övezetre előírt beépítést legfeljebb 15 %-al  
haladhatja meg, kivéve az Ln, Lk, és Vt jelű övezetben, ahol mélygarázs építése esetén 
100 % is lehet. 

(8) Az  övezeti  előírásokban  meghatározott  magastető  szélessége,  a  magastető 
tetőidomainak legnagyobb fesztávolságát jelenti.

(9) Telekalakítás:

a.) Az övezetre előírt legkisebb telekméretet el nem érő telkek esetében - 
-  telekhatár-rendezés  akkor  engedélyezhető,  ha  a  telekalakításban  érintett  telkek 

együttes nagysága nem csökken. 
- telekméret növekedést eredményező bármely telekalakítás akkor is engedélyezhető, ha 

az így megnövekedett  nagyságú új  telek mérete továbbra is  az övezeti  határérték alatt 
marad. 

b.)  A  fennmaradó  telek  esetében  is  be  kell  tartani  a  kialakítható  telekre  vonatkozó 
paramétereket.

c.) Amennyiben a kialakult teleknagyság közút számára lecsökken, úgy a telekalakítás az 
eredeti nagysághoz viszonyítva engedélyezhető.

d.) Tömbbelsők feltárása közút vagy magánút létesítésével, illetve 
ahol az övezeti előírás erről külön rendelkezik, nyeles telek kialakításával lehet.



e.) Ahol  a  terv  a  tömbbelsők  feltárására  magánút  létesítését  is 
lehetővé  teszi,  a  magánutat  egy  optimális  nyomvonallal  ábrázolja.  Amennyiben  az  a 
telektulajdonosok szándékával nem egyezik, a nyomvonal értelemszerűen módosítható, de 
a magánutat a 10. számú melléklet Köu-5 jelű mintakeresztszelvénye szerint kell kialakítani, 
a teljes tömbre elkészített telekalakítási terv alapján.

A telekalakításról szóló 85/2000. (XI.8.)FVM rendelet 5.§ (1)-(7) bekezdése; „

f.) Ahol a tömbbelsők feltárására magánutat nem ábrázol a terv, ott 
a feltárás a lakossági szándéknak megfelelően, a d.) és e.) pontok szerint lehetséges, a 
teljes tömbre készített telekalakítási terv alapján.

A telekalakításról szóló 85/2000. (XI.8.)FVM rendelet 5.§ (1)-(7) bekezdése; „

g.) Ahol  az  övezeti  előírásban  a  kialakítható  telek  legkisebb  homlokvonala 
meghatározott, az minden esetben utcai homlokvonalra vonatkozik, kivéve:

▬nyelestelek, ahol a teleknyúlvány szélessége legalább 3,0 m,
▬zsákutca  végén  elhelyezkedő,  legalább  3,0  m  közterületi  kapcsolattal  rendelkező  telek, 

valamint 
▬íves  vagy  tört  vonalú  utcában,  a  hosszabb  utcavonal  mentén,  ahol  az  átlagos 

telekszélességre vonatkozik. 

(10) Ha  a  település  egyes  részeit  érintő  kiszolgáló  és  lakóút,  valamint  a  hasonló 
rendeltetésű  és  szerepkörű  külterületi  helyi  közutak  létesítése,  bővítése  vagy 
szabályozása szükséges – kisajátítási eljárás nélkül, az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv-ben szabályozottak szerint -  a teleknek az út 
céljára  szükséges  részét  az  önkormányzat  igénybe  veheti  és  lejegyezheti.  A 
lejegyzéshez  az  érdekeltek  hozzájárulása  nem  szükséges.  A  lejegyzést  a  jegyző 
határozattal rendeli el. Másodfokon a megyei közigazgatási hivatal jár el.

(11) Bármely övezetben a szabályozási tervben beültetési kötelezettség előírásával terhelt 
területen a beültetés elvégzése a használatba vételi engedély kiadásának feltétele. 

(12) Az állattartás szabályairól Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete „az 
állattartás szabályozásáról” szóló 19/1999. számú külön rendeletével rendelkezik.

(13) A  település  egyes  részeit  érintő  kiszolgáló  és  lakóutak,  valamint  a  hasonló 
rendeltetésű és szerepkörű külterületi helyi  közutak céljára szükséges területeket, az 
önkormányzat igénybe veheti és lejegyezheti.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv-ben szabályozottak alapján 
kell az eljárást lefolytatni. Másodfokon a megyei közigazgatási hivatal jár el. 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLETEK

14.§
(1) A közutak számára a tervlapokon jelölt építési területeket biztosítani kell. A 10. számú 
melléklet  szerinti  mintakeresztszelvény  alapján  a  közművek  az  (védőtávolságok  és 
biztonsági övezetek) MSZ 7487 szabvány szerint helyezhetők el.



(2) A közlekedési területek körébe a következő közlekedési létesítmények tartoznak:
Köu-1 jelű országos főközlekedési út - autópálya, I. II. rendű főút, belterületi főforgalmi út;
Köu-2 jelű városi forgalmi út – összekötő út, belterületi út;
Köu-3 jelű gyűjtő út.
Köu-4 jelű kiszolgáló út,
Köu-5 jelű vegyes forgalmú út, magán út;
Köu-6 jelű gyalogút, kerékpárú;
Köu-7 közterületi fásított parkoló;
Köu-8 külterületi kiszolgáló út;
Köu-9 külterületi földút;
Kök     kötöttpályás közlekedési terület- vasút;

(3) A tervezett országos főközlekedési útvonalak szabályozási terven jelölt építési területeit 
legalább 300 m-es területsávon kell biztosítani.

(4) Az utak kiépítéséig a területeken a jelenlegi művelési ág tartandó, a jelölt területeken új  
beépítés nem hozható létre.

(5) A Köu-1 – Köu-6 jelű, közterületnek minősülő közlekedési területek építési  területein 
legfeljebb 5 %-os beépítettséggel  elhelyezhetők az OTÉK. 26. .§ (3) bekezdés 1. és 2. 
pontja szerinti építmények.

(6)  A  Köu-7  jelű  közterületi  fásított  parkoló  építési  területén  legfeljebb  8  %-os 
beépítettséggel minden esetben elhelyezhetők az OTÉK. 26. .§ (3) bekezdés 1. 2. 3. és 4. 
pontja szerinti, valamint az alábbi építmények:

• hirdető berendezések,
• köztisztasággal kapcsolatos építmények,
• szobor, díszkút,
• távbeszélő fülke.
• fix árusító pavilon-,
• illemhely építménye.

(7)  A  közterületi  fásított  parkoló  területén  a  használatba  vétel/adás  feltétele,  a  fásítás 
elvégzése, mely csak kertészeti tervben meghatározott őshonos fa elegyekkel történhet.

(8) Útépítéskor, felújításkor vagy javításkor a felszínt rendezni kell:
a megbolygatott területek füvesítendők,
a rendezés a mindenkori kivitelező feladatköre kell legyen.

(9)  Az  övezetben  elhelyezhető  építményekre  vonatkozó  kikötések  megegyeznek  a 
“Zöldterületi rendszer” című14. §. (6) bekezdésében foglaltakkal.

(10) Védelmi kategóriák:
a.) Régészeti lelőhelyek:
12. 13. és 20. számú régészeti lelőhely érinti az M65 tervezett főút nyomvonalát.
16.  számú  régészeti  lelőhely  érinti  a  5337/229,  0300/4,  0302/4  hrsz-on  tervezett 
közutakat.
17 számú régészeti lelőhely érinti a 3824/1, ./3,  hrsz-ú ingatlanon tervezett Köu-4 jelű 
közutakat.
21 számú régészeti lelőhely érinti a 4701 hrsz-ú Köu-4 jelű közutat.



22 számú régészeti lelőhely érinti a 2160 hrsz-on a Kölcsey Ferec utcát.
23 számú régészeti lelőhely érinti a 2933-, 288/1-, 3410 hrsz-ú Kórházt utcát.
24 számú régészeti lelőhely érinti a 2912/8 hrsz-on kiépítendő közutakat.
25 számú régészeti lelőhely érinti a 3007 hrsz-ú VII. utcát, és a 3683 hrsz-ú Zay Dezső 
utcát.
26 számú régészeti lelőhely érinti a 3246- hrsz-ú II. utcát  és 2973- hrsz-ú Béke utcát.
28 számú régészeti lelőhely érinti az M9-es tervezett főút nyomvonalát.

b.) Országosan védett műemlék:
Szt. Flórián szobor, Erzsébet u. 46., 267 hrsz. 

c.) Helyi védett épület:
Dombóvár Vasútállomás, 1889/1 hrsz.

d.) Helyi védett építmények sorába felkerül: 
Kápolna utca menti keresztek, 0370 hrsz.

e.) Az országos védelemre terjesztendő természetvédelmi területek, értékek: 
Fő utcai vadgesztenye fasor, 3368 hrsz (jelenleg helyi védett, a Tolna Megyei Tanács 
Végrehajtó Bizottsága 43.050/1976 számú rendelete alapján)

f.) Helyi jelentőségű védett fasorok
Gorkij úti köris
Ady utcai vadgesztenye
Hunyadi tér platán és vegyes fasorok
Arany János téri és Kölcsei utcai fasorok.

g.) Helyi jelentőségű védett fa
Teleki utca 6-8 között 1db hárs (Tilia)
Erzsébet u. 48 előtt 2 db vadgyesztenye (Aesculus) Flórián szobornál
Népköztársaság 18-20 között 1 db platán (Platanus sp)
Népköztársaság 34., 42., 44. 1-1 db platán (Platanus sp)
Szabadság 4., 6., 8., 20. 1-1 db platán (Platanus sp)

(11) Az övezetben az építési engedélykérelmet ki kell egészíteni jelen szabályzat 4.§. (1) 
bek. szerinti tartalommal.

(12) Az  övezetben  található  régészeti  lelőhelyek  területén  minden  30  cm-t 
meghaladó földmunkát csak a örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV tv. 
Rendelkezései szerint lehet végezni. 

(13) Az országosan védett épületek, építmények és azok műemléki 
környezete esetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi 
LXIV tv. rendelkezései szerint kell eljárni.

A ZÖLDTERÜLETI RENDSZER
15. §



(1)  A  terv  területén  létesítendő  közparkokat  a  szabályozási  tervlap  tünteti  fel  (Z  jelű 
területek),  melyek  szakszerű  kialakításáról  és  folyamatos  karbantartásáról  a  mindenkori 
tulajdonos, vagy meghatalmazottja gondoskodik.

(2) A terv Z-1 jelű közparkjainak területén épület nem helyezhető el, csak OTÉK 27. §. (4)  
bekezdés  a.)  pontja  alatti  pihenést  és  testedzést  szolgáló  építmények  létesíthetők. 
Elhelyezhetők  továbbá  hirdető,  reklám,  hirdetés,  köztisztasággal  kapcsolatos  tárgyak, 
szobor, diszkút, pihenő pad, távbeszélő fülke.

(3) A terv Z-2 jelű közparkjainak területén OTÉK 27.§. (4) bekezdés a.) b.) és c.) ponja 
szerinti funkciók építményei létesíthetők. Elhelyezhetők továbbá hirdető, reklám, hirdetés, 
köztisztasággal  kapcsolatos  tárgyak,  szobor,  diszkút,  pihenő  pad,  távbeszélő  fülke,  fix 
árusító pavilon, illemhely, építményei létesíthetők.

(4) A zöldterületen legfeljebb 2 %-os beépítettséggel helyezhető(k) el épület(ek). 

(5)  A  zöldterületen  kialakítható  beépítésekre,  valamint  az  elhelyezhető  építményekre 
vonatkozó kikötések:

-Építményt elhelyezni, meglévő és új ingatlanhatártól legalább 6,0 m elő-, oldal-, és hátsó 
távolságok megtartásával, szabadon állóan lehet, a terven jelölt építési helyek irányadóak.

-A létesítendő építmény építménymagassága legfeljebb 6,0 m lehet;
-Az  építmény  közműellátása   jelen  rendelet  7.  §.  (2)  bekezdés  a.)  pontja  szerint  

biztosítandó.
-Építmény elhelyezése miatt fa kivágása nem engedélyezhető;
-Az övezetben építési engedélyt  kiadni a városi tervtanács, annak hiányában a Városi 

Főépítész egyetértő szakvéleménye alapján lehet (ld. Jelen rendelet 4.§ a. pontja). 

(6)  A  zöldterületek  övezeteiben  a  sétautakat  kiselemes  térburkolattal  lehet  kialakítani 
vagy/és kőszegély között kavics burkolatúak lehetnek. 

(7)  A  terv  Z-3  jelű  zöldterületek,  füves  parti  sétányok,  melyek  területén  épület  nem 
helyezhető  el,  csak  OTÉK 27.  §.  (4)  bekezdés  a.)  pontja  alatti  pihenést  és  testedzést  
szolgáló  építmények  létesíthetők.  Elhelyezhetők  továbbá  köztisztasággal  kapcsolatos 
tárgyak, szobor, diszkút, pihenő pad, távbeszélő fülke.

(8)  A  szabályozási  terven  szereplő  zöldfelületeket  más  területfelhasználási  kategóriába 
sorolni csak a településszerkezeti és szabályozási terv egészének módosításával lehet.

(9) Védelmi kategóriák:
a.) régészeti lelőhelyek:
16  számú  régészeti  lelőhely  érinti  a  0300/4,  0302/4  hrszon  terveztt  Z-3  jelű 

zöldterületeket. 
22 számú régészeti lelőhely érinti a 2161/1 kialakítandó Z-1 jelűl övezetet.
27 számú régészeti lelőhely érinti az 1282/3, 1885/1 hrsz-ú Szigeterdő területét.
b.) Országosan védett műemlék:
Szoborcsoportok és a feltárt Földvár, Szigeterdő 1882/3 hrsz. 
c.) Műemlékek műemléki környezete: 1882/3-, ./4-, ./2-, 1885/1-, ./2, 1883 hrsz-ok.
d.) Az országos védelemre terjesztendő természetvédelmi területek, értékek: 
Sziget-erdő 1882/3,  1885/1,  ./2  hrsz  (jelenleg  helyi  védett,  a  Tolna  Megyei  Tanács 
Végrehajtó Bizottsága 43.051/1976 számú rendelete alapján) 



(10) Az övezetben az építési engedélykérelmet ki kell egészíteni jelen szabályzat 4.§. (1) 
bek. szerinti tartalommal.

(11) Az övezetben található  régészeti  lelőhelyek  területén minden 30 cm-t  meghaladó 
földmunkát csak a örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV tv. Rendelkezései szerint 
lehet végezni. 

(12) Az országosan védett épületek, építmények és azok műemléki környezete esetében a 
kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV tv. rendelkezései szerint kell eljárni.

KÖZTERÜLETEK
16. §

(1)  A  tervezési  terület  közterületeit  rendeltetésüknek  megfelelő  célra  bárki  szabadon 
használhatja, azonban a használat mások hasonló célú jogait nem korlátozhatja.

(2)  A  közterület  rendeltetéstől  eltérő  használatához  az  önkormányzat,  mint  tulajdonos 
hozzájárulása szükséges.

(3) Amennyiben az eltérő használat építési tevékenységgel összefügg, úgy a tulajdonosi 
hozzájáruláson túl az építési hatóság engedélyét is be kell szerezni.

(4) A  közterületek  eredeti  rendeltetésétől  eltérő  használatának  időtartamát, 
használatának  egyéb  feltételeit,  a  használat  díját  a  közterület  tulajdonosa   külön 
rendeletben szabályozza. 

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET
17.§

(1) A mezőgazdasági területek a földhasználat szerint a következő területfelhasználási  
egységekre tagolódnak:

a.) Általános mezőgazdasági területek, melyek alövezetei: 
▬ Szántók Má-1, Má-1 táv jelű,
▬ Gyepfelületek Má-2, Má-2 táv jelű,
▬ Nádas, mocsár felületek Má-3 jelű,

b.) Kertes területek, melyek alövezetei:
▬ Szőlőhegyi átmeneti területek (pince-présház-, üdülő-, lakó funkciók keverednek)

Mk-1   jelű,
▬ Szőlőhegyi hagyományos területek Mk-2   jelű,

(2) A mezőgazdasági területek, felszini vizek védelmi övezetébe eső területeit a V-1 jelű 
külterületi szabályozási terv tünteti fel.

(3) A vízvédelmi övezetekbe eső mezőgazdasági  területeken a meglévő gyepek, fás 
ligetes területek, nedves élőhelyek és természetközeli növénytársulások megőrzése 
kötelező,  szántóföldi  növénytermesztésű  területeken  művelési  ág  váltás 
engedélyezhető az extenzívebb, gyepművelés irányába. 



(4) A vízvédelmi övezetekbe eső mezőgazdasági  területeken az OTÉK 32.§. szerinti  
építmények a természeti területek károsítása nélkül alakíthatók ki.

(5) A vízvédelmi  övezetekbe eső mezőgazdasági  területeken a gyepgazdálkodáshoz 
kapcsoló tárolóhelyiség kivételével épületet, építményt elhelyezni nem szabad.

A korlátozás távközlési magasépítményre, adótoronyra is vonatkozik.

AZ ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK
18.§

(1) Az általános mezőgazdasági területek (Má jelű) az árutermelő gazdálkodásra alkalmas 
mezőgazdasági  területek,  ahol  a  növénytermesztés,  az  állattenyésztés,  az  ezekkel 
összefüggő  termékfeldolgozás,  tárolás  és  szolgáltatás  építményei,  továbbá  kivételes 
esetben lakóépület helyezhető el.

(2) Az általános mezőgazdasági területek Má-1 táv,  Má-2táv  és Má-3 jelű övezetein építmény 
nem létesíthető.

(3) Az általános mezőgazdasági területek Má-1 és Má-2 jelű övezetein a 10000 m2-t el nem 
érő teleknagyság esetében építményt elhelyezni nem szabad. 

(4) Az általános mezőgazdasági  területek Má-1 és Má-2 jelű  övezeteinek a 10000 m2-t 
meghaladó területű telkén 3 %-os beépítettséggel, elsősorban tárolás célját szolgáló 
gazdasági épület, valamint terepszint alatti építmény● helyezhető el.

●  terepszínt alatti létesítményre vonatkozó előírást ld. 13. §. (7) bekezdés;

(5) Az általános mezőgazdasági  területek Má-1 és Má-2 jelű  övezetein  lakóépület  csak 
20000 m2 telek terület felett helyezhető el. ●

● Kivéve  vízvédelmi övezetekbe eső mezőgazdasági területeket, ld. 17 § (5) bekezdés.

(6) Az általános mezőgazdasági területek Má-1 és Má-2 jelű övezetein több önálló telekből 
az  OTÉK  1.  számú  melléklete  55/A  pontja  szerint  birtoktest  alakítható  ki.  A 
birtoktesthez  tartozó  összes  telek  területe  után  számított  3  %-os  beépítettség 
legalább egy 20000 m2 teleknagyságot meghaladó birtokközponton hozható létre. A 
birtokközpont telkén a beépítettség a 20 %-ot nem haladhatja meg.

(7) Új épület nem létesíthető, birtokközpont telke nem helyezkedhető el:

a.) a vízvédelmi övezetekbe eső mezőgazdasági területeken;

b.) országos és helyi természetvédelmi területeken;

c.) a tervezett országos főközlekedési útvonalak építési területein;

d.) a távlati időben felhasználható, tartalék beépítésre szánt területeken (Má-1 táv, Má-2táv 

jelű övezetek);



(8) A  kialakítható  beépítésekre,  valamint  az  elhelyezhető  építményekre  vonatkozó 
kikötések:

▬ Építményt elhelyezni, meglévő és új ingatlanhatártól legalább 12,0 m elő-, oldal-, és 
hátsó távolságok megtartásával, szabadon állóan lehet.

▬ A létesítendő építmény építménymagassága legfeljebb 7,5 m lehet;
▬ Építési  engedély kiadásának feltétele,  jelen  rendelet  7.  §  (2)  bekezdés b.)  pontja 
szerint meghatározott részleges közművesítettség biztosítása.
▬ Az övezetben építési engedély tartalmát jelen rendelet 4. §. (1) bekezdés a.) pontja 

szerinti  dokumentációval ki kell egészíteni.

(9) Az övezet  azon  részeit,  melyekre  jelen  rendelet  beültetési  kötelezettséget  ír  elő,  a 
szabályozási  tervlap  tünteti  fel,  megjelölve  az  érintett  terület  szélességi  méretét. 
Ezen  területeken  az  építési  engedélykérelem  tartalma  jelen  rendelet  4  §  (1) 
bekezdés d). pontja szerinti tartalommal kiegészül.

(10) Védelmi kategóriák:

a.) Régészeti lelőhelyek:
1 és 2 számú régészeti lelőhely érinti a 0146/1
3 számú régészeti lelőhely érinti a 0198/36-56,  
4 számú régészeti lelőhely érinti a 0198/5-11,
5 számú régészeti lelőhely érinti a 049, 055, 
6 számú régészeti lelőhely érinti a 07/14, 
9 számú régészeti lelőhely érinti a 0263/2
11 számú régészeti lelőhely érinti a 0270
12 számú régészeti lelőhely érinti a 0268/11-17
13 számú régészeti lelőhely érinti a 0305/2
14 számú régészeti lelőhely érinti a 0292/5, 0290/4-10, 0276/5, 0279/2, 0286
15 számú régészeti lelőhely érinti a 0292/5
16 számú régészeti lelőhely érinti a 0297/1, ./2, 0296/2, 
18 és 20 számú régészeti lelőhely érinti a 0319
19 számú régészeti lelőhely érinti a 0322/1
28 számú régészeti lelőhely érinti a 0350-0352
b.) Országosan védett műemlék:
Dombói várrom-Gólya vár 0350 hrsz.
A műemlék műemléki környezete: 0347-0352-, 0353/1 hrsz-ok.
c.) Országos védelemre terjesztendő természetvédelmi területek ,értékek 
Tűzlepkés  rét  a  Kapos  mentén  (Dosztányi-berek)  0357/1,  ./2,  0364/17, 
0364/4, ./13, ./14, ./15, ./17, 0350, 0351, 0352, 0353/1, ./2, 0347, 0348, 0349, 0362/4  
hrsz)

(11) Az övezetben az építési engedélykérelmet ki kell egészíteni jelen szabályzat 4.§. (1)  
bek. szerinti tartalommal.

(12) Az  övezetben  található  régészeti  lelőhelyek  területén  minden  30  cm-t  meghaladó 
földmunkát  csak  a  örökség  védelméről  szóló  2001.  évi  LXIV  tv.  Rendelkezései 
szerint lehet végezni. 



(13) Az országosan védett épületek, építmények és azok műemléki környezete esetében a 
kultúrális  örökség  védelméről  szóló  2001.  évi  LXIV  tv.  rendelkezései  szerint  kell 
eljárni.

A KERTES TERÜLETEK
19.§

(1) Az Mk-1 jelű szőlőhegyi átmeneti övezet elsősorban a szőlő-, gyümölcs- és kertművelés 
építményeinek elhelyezésére szolgál. 

(2) Az övezetben építményt  elhelyezni  teleknagyság függvényében a következők szerint 
lehet:

a.)  az  1500  m2-t  el  nem érő  területű  telken építményt  elhelyezni  nem szabad,  csak 
földpice● létesíthető.

b.). az 1500 – 3000 m2 közötti területnagyságú telken 3 %-os beépítettséggel elsősorban, 
a  szőlőtermeléssel  és  feldolgozással  kapcsolatos  épület  építhető  valamint  földpince● 

létesíthető.

c.)  a  3000  m2 –  t  meghaladó  területű  telken  legfeljebb  5  %*-os  beépítettséggel  a 
szőlőtermeléssel és feldolgozással kapcsolatos épület, földpince● helyezhető el,  valamint 
kivételesen  a  borászattal,  borturizmussal  kapcsolatos  vendéglátó  létesítmény,  lakó-, 
pihenő-,  egyéb  vendéglátó  és  kézműipari  tevékenységek  folytatását  célzó  épület  illetve 
építmény, ha az OTÉK 31. §. (2) bekezdésben előírtak teljesülnek és legalább részleges 
közművesítettség biztosított (ld. jelen rendelet 7. § (2) bekezdés b.) pontja szerint)

● terepszínt alatti létesítményre vonatkozó előírást ld. 13. §. (7) bekezdés

(3) Az övezetben kialakítható legkisebb telekméret 1500 m2 lehet.

(4) Az Mk-1 jelű szőlőhegyi átmeneti övezetben a több önálló telekből az OTÉK 1. számú 
melléklete 55/A pontja szerint kialakított birtoktesthez birtokközpont nem hozható létre. 

(5)  Az  Mk-2  jelű  szőlőhegyi  hagyományos  övezet  elsősorban  a  szőlő-  és  gyümölcs 
termesztés építményeinek elhelyezésére szolgál. 

(6) Az övezetben építményt  elhelyezni teleknagyság függvényében a következők szerint 
lehet:

a.)  a  2000  m2-t  el  nem  érő  területű  telken  építményt  elhelyezni  nem  szabad,  csak 
földpice● létesíthető.

b.). az 2000 – 4000 m2 közötti területnagyságú telken 3 %-os beépítettséggel elsősorban, 
a  szőlőtermeléssel  és  feldolgozással  kapcsolatos  épület  építhető  valamint  földpince● 

létesíthető.

c.)  a  4000  m2 –  t  meghaladó  területű  telken  legfeljebb  5  %*-os  beépítettséggel  a 
szőlőtermeléssel és feldolgozással kapcsolatos épület, földpince● helyezhető el,  valamint 



kivételesen  a  borászattal,  borturizmussal  kapcsolatos  vendéglátó  létesítmény,  lakó-, 
pihenő-,  egyéb  vendéglátó  és  kézműipari  tevékenységek  folytatását  célzó  épület  illetve 
építmény, ha az OTÉK 31. §. (2) bekezdésben előírtak teljesülnek és legalább részleges 
közművesítettség biztosított (ld. jelen rendelet 7. § (2) bekezdés b.) pontja szerint)

● terepszínt alatti létesítményre vonatkozó előírást ld. 134. §. (7) bekezdés
* 5 %-os beépítés, OTÉK-ban foglalt határértéknél megengedőbb, ld. BM Dél-Dunántúli Területi Főépítészi 
Iroda 101/2004 iktatószámú szakvéleményében megadott hozzájárulását.

(7) Az övezetben kialakítható legkisebb telekméret 2000 m2 lehet.

(8) Az Mk-2 jelű szőlőhegyi átmeneti övezetben a több önálló telekből az OTÉK 1. számú 
melléklete 55/A pontja szerint kialakított birtoktesthez birtokközpont hozható létre. 

(9)  A  kialakítható  beépítésekre,  valamint  az  elhelyezhető  építményekre  vonatkozó 
kikötések:

▬ Építményt elhelyezni, meglévő és új ingatlanhatártól legalább 8,0 m elő-, 4,0 m oldal-,  
és 8,0 m hátsó távolságok megtartásával, szabadon állóan lehet.

▬ A létesítendő építmény építménymagassága legfeljebb 5,0 m lehet;
▬ Építési  engedély kiadásának feltétele,  jelen  rendelet  7.  §  (2)  bekezdés b.)  pontja 
szerint meghatározott részleges közművesítettség biztosítása.
▬ Az övezetben építési engedély tartalmát jelen rendelet 4. §. (1) bekezdés a.)  pontja 

szerinti  dokumentációval ki kell egészíteni.
▬  Az  Mk  jelű  szőlőhegyi  övezetekben  35-42°  hajlásszögű  nyeregtetős  épületek 

építhetők. A tető héjazata természetes anyagú cserép lehet.

ERDŐTERÜLET
20.§

(1) Dombóvár  város  közigazgatási  területén  meglévő  és  telepítendő  erdők  rendeltetés 
szerint :
1. védett ill. védelmi erdő Ev

2. gazdasági erdő Eg 

3. turisztikai erdő Et    

A meglévő  és  a  telepítendő  erdők  elsődleges  rendeltetéseinek  megállapítására  az 
1996.  évi  LIV.  tv.II.  fejezet  18.  §.  a,  b,  c,  d,  e  pontja  és  a  végrehajtására  kiadott 
29/1997.  (IV.30.)  FM rendelet  22.  §.  a,  pont  alkalmazásával  az  erdészeti  hatóság 
jogosult.

(2) Dombóvár város közigazgatási területén található erdőket a rendeltetés szerint a V-1 
jelű  tervlap  tűnteti  fel.  Az  erdőterületeken  minden  esetben  szakhatóság  az  illetékes 
Állami Erdészeti Szolgálat.

(3) A védelmi rendeltetésű erdőben (Ev) épületet elhelyezni nem szabad. Kivételes esetben, 
a  természetvédelmi  kezelési  tervben  meghatározott  területeken,  kizárólag 
természetvédelmi, erdő- és vadgazdálkodási, illetve közjóléti célból szabad épületnek 
nem  minősülé  építményt  elhelyezni.  E  területeken  természetvédelmi  szakhatóság  a 
Duna-Dráva Nemzeti Park. 



(4) Az  Eg   jelű gazdasági rendeltetésű erdőben, legfeljebb 0,2% beépítés akkor hozható 
létre,  ha  az  erdő  nagysága  meghaladja  a  10  ha-t,  és  50  m-nél  minden  irányban 
szélesebb terjedelmű.

a.)  Azon  a  beépíthető  erdőterületen,  melynek  nagysága  a  10  ha  többszörösét  is 
meghaladja, a 0,2 %-os beépítés 10 ha-ént megbontva, külön-külön helyezhető el. 
b.) A kialakítható funkció az erdő rendeltetésének megfelelő gazdasági épület, az ott 
dolgozók ellátását, pihenését szolgáló szállás, ellátás lehet. 

(5) Az Et jelű turisztikai rendeltetésű erdő, elsősorban a helyi lakosság, a helyben üdülő és 
kiránduló  népesség  pihenését,  kikapcsolódását,  testedzését  szolgáló  építmények 
elhelyezésére szolgál.  Építményt  elhelyezni  a 10 ha-t meghaladó turisztikai  erdőben, 
legfeljebb 0,3 %-os beépítettséggel lehet. 

(6) A  turisztikai  rendeltetésű  erdőben  természetvédelmi  szakhatóság  a  Duna-Dráva 
Nemzeti Park. 

(7) Az  erdőterületeken  építési  engedély  kiadásának  feltétele,  jelen  rendelet  7.  §  (2) 
bekezdés b.) pontja szerint meghatározott részleges közművesítettség biztosítása.

(8) Az erdőterületeken építményeket szabadon álló beépítési módban, legfeljebb 6,5 m-es 
építménymagassággal  lehet  létesíteni.  Az  épületet  magastetős  kialakítással,  tájba 
illeszkedő módon kell kialakítani. 

(9) Védelmi kategóriák:
a.) Régészeti lelőhelyek:
2 számú régészeti lelőhely érinti a 0146/1 hrsz-ot.
5 számú régészeti lelőhely érinti a 049 és 055 hrsz Má-k közötti véderdőt.
9 és 10 számú régészeti lelőhely érinti a 0264/2 hrsz-ot
12 számú régészeti lelőhely érinti a 0268/8 hrsz-ot.
14 és 15 számú régészeti lelőhely érinti a 0290/1 hrsz-ot.
16 számú régészeti lelőhely érinti az 5337/229, 0300/4 hrsz-on telepítendő erdőket, 
17 számú régészeti lelőhely érinti a 3824/1, 0302/2 hrsz-ot
24 számú régészeti  lelőhely érinti  a 2913/1,  ./3,  2912/1,  2912/8 hrsz-okon meglévő 
illetve telepítendő erdőket.
28 számú régészeti lelőhely érinti a 0350 hrsz-ot.
29 számú régészeti lelőhely érinti a 6771-6774, 6776-6778 hrsz-ot.
30 számú régészeti lelőhely érinti a 0395 hrsz-ot.
b.) Helyi jelentőségű védett természeti területek:
Nyerges-erdő (0395, 0396, 0398/1, 0399/7, ./8, ,/10, ./11 hrsz)

(10) Az övezetben az építési engedélykérelmet ki kell egészíteni jelen szabályzat 4.§. (1) 
bek. szerinti tartalommal.

(11) Az  övezetben  található  régészeti  lelőhelyek  területén  minden  30  cm-t 
meghaladó  földmunkát  csak  a  örökség  védelméről  szóló  2001.  évi  LXIV  tv. 
Rendelkezései szerint lehet végezni. 

VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET
21.§



(1) A vízgazdálkodási terület övezetei:
a) a Kapos (V -1),
b) a horgásztavak (V-2),
c) egyéb vízfelületek, vízfolyások (V-3)
d) VIZMŰ területei (V-4).

(2) Vízgazdálkodási  területen  a  vízgazdálkodás,  vízkárelhárítás  és  az  öntözés 
létesítményei alakíthatók ki.

(3) A  horgásztavak  területén  a  (2)  bekezdés  építményein  kívül  a  horgászat,  a  nem 
motoros vízi sport és a természet megfigyelés közösségi építményei helyezhetők el,  
ha azok a meglévő értékes élőhelyeket nem károsítják. 

(4) Az övezet azon részeit, melyekre jelen rendelet beültetési kötelezettséget ír elő, a 
szabályozási  tervlap  tünteti  fel,  megjelölve  az  érintett  terület  szélességi  méretét. 
Ezen  területeken  az  építési  engedélykérelem  tartalma  jelen  rendelet  4  §  (1) 
bekezdés d). pontja szerinti tartalommal kiegészül.

(5) Védelmi kategóriák:
a.) Régészeti lelőhely:
16 számú régészeti lelőhely érinti a 0300/4, 0302/4 hrsz-on tervezett tavakat, a 0301, 

0299, 0295 hrsz-ú árkokat. 
b.) Helyi jelentőségű védett természeti területek:
Kiskondai-patak völgye Langtanyai-tó , részletezve ld. 7. számú mellékletben.

(6) Az övezetben az építési engedélykérelmet ki kell  egészíteni jelen szabályzat 4.§. (1) 
bek. szerinti tartalommal.

(7) Az övezetben található régészeti  lelőhelyek területén minden 30 cm-t  meghaladó 
földmunkát  csak  a  örökség  védelméről  szóló  2001.  évi  LXIV  tv.  Rendelkezései  
szerint lehet végezni. 

III. Fejezet
ÖRÖKSÉGVÉDELEM

22.§

(1) A tervezési területen előforduló kultúrtörténeti értékek:

Régészeti terület határa R
Műemléki környezet MK
Műemlék M
Helyi értékvédelmi terület határa he
Helyi védett épület HV

(2) A szabályozási tervlapokon külön számmal jelölt területek Dombóvár ismert régészeti 
lelőhelyeit  jelölik.  Jelen  szabályzat  övezetenként  tartalmazza  a  lelőhellyel  érintett  
ingatlanokat helyrajzi  számok szerint.  A 4. számú melléklet  pedig a régészeti  lelőhelyek 
összesített listáját tartalmazza, az érintett ingatlanok hrsz-os felsorolásával.

(3) A régészeti lelőhelyek területén minden 30 cm-t meghaladó földmunkát csak a kulturális  
örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV tv. rendelkezései szerint lehet végezni. Az érintett  



ingatlanokon építési engedély kiadásához ki kell kérni a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
Igazgatási  és  Hatósági  Igazgatóság  Regionális  Irodájának  szakvéleményét  (ld.  jelen 
szabályzat 4.§. (1) bekezdés b.) pontját). 

(4) Dombóvár országosan védett műemlékeinek listáját az 5. számú melléklet tartalmazza, 
a védett épületek ingatlanjainak hrsz-val és címével, a szabályozási terv pedig külön-külön 
ábrázolja.

(5)  Az  országosan  védett  műemlék  műemléki  környezetét  a  szabályozási  tervek 
határvonallal feltüntetik, az 5. számú melléklet pedig az érintett ingatlanok hrsz-t és címét  
tartalmazza.

(6)  Az  országos  védelemre  terjesztendő  épületeket  és  azok  műemléki  környezetét  a 
szabályozási tervek határvonallal feltüntetik, az 5. számú melléklet pedig az érintett ingatlanok 
hrsz-t és címét tartalmazza.

(7) Az országosan védett épületek, építmények és azok műemléki környezete esetében a 
kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV tv. rendelkezései szerint kell eljárni.

(8) Az országos védelemre terjesztendő épületek és azok műemléki környezete esetében a 
kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV tv. rendelkezései szerint kell eljárni. Az 
országos  védettség  elmaradása  esetén  az  épületek  és  környezetük  helyi  védettségűek 
maradnak.

(9)  A  helyi  védett  épületek,  területek,  utcák  és  terek  esetében  engedélyezési  eljárást 
lefolytatni,  engedélyt  kiadni,  jelen  szabályzat  rendelkezéseinek  megtartása  mellett, 
Dombóvár  Város  Önkormányzata  Képviselő–testületének  a  helyi  építészeti  értékek 
védelméről  szóló  16/2002.  (V.29)  ök.  rendelettel  módosított  30/1999.  (X.26)  számú 
rendelete  szerint  lehet.  Az  építési  engedélykérelem  tartalma  jelen  szabályzat  4.  §.  (1) 
bekezdés pontjai szerint kiegészítendő.

(10) Dombóvár  helyi  védett  épületeit,  területeit,  utcáit  és  tereit  a  szabályozási  tervek 
feltüntetik, listáját pedig a 6. számú melléklet tartalmazza cím és hrsz. szerint.

(11) Dombóvár, építészeti értékeinek továbbá sajátos karakterének megőrzése érdekében 
helyi védett épületeinek listáját és helyi védett területeit is kibővíti. Az újonnan felvett  
építészeti  értékeket  és  területeket  a  szabályozási  tervek  feltüntetik,  a  6.  számú 
melléklet  pedig helyrajzi  számok  és  címek  szerint  is  összefoglalja  az  érintett 
ingatlanokat. 

(12) A helyi  védett  épületek esetében továbbá a helyi  védett  utcasorok mentén bármely 
építési  engedélyhez  csatolni  kell  a  tervezett  ingatlan  legalább  2-2  szomszédját 
bemutató  utcaképi  fotómontázst.  Az  utcaképi  fotómontázzsal  kiegészített  építési 
engedélyhez  be  kell  szerezni  a  városi  tervtanács,  annak  hiányában  a  Városi 
Főépítész véleményét..

(13) A helyi  védett  ingatlanok  esetében  a  városi  tervtanács,  annak  hiányában  a  Városi 
Főépítész javasolhatja:

▬az épület építéstörténeti kutatását,
▬az épületen található részletek visszaállítását,



▬az épület homlokzati burkolatát, színezését.

TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELME
23.§

(1) A tervezési területen előforduló természeti értékeket a szabályozási tervlapok feltüntetik, a 
7.  számú melléklet  pedig hrsz-ok szerint  az érintett  ingatlanok listáját  tartalmazza,  a 
következők szerint::

▬ Az  Országos Területrendezési  Tervről  szóló 2003.  évi  XXVI.  törvényben (OTRT) 
meghatározott ökológiai hálózat,

▬ Országos védelemre terjesztendő természetvédelmi területek (–T – jelű),
▬ Országos védelemre terjesztendő fasorok,
▬ Országos jelentőségű védett természeti érték,
▬ Egyedi tájérték, 
▬ Helyi jelentőségű védett természeti területek,
▬ Helyi jelentőségű fasorok,
▬ Helyi jelentőségű védett fák.

(2) Jelen szabályozási tervmódosítás az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. 
évi XXVI. törvényben (OTRT) meghatározott ökológiai hálózat határát lehatárolja (ld.: 
még jelen rendelet 5.§ (8) bekezdését). 

A területfejlesztésről és  szóló 1996. évi XXI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módósításáról szóló  
2004. évi LXXV. Törvény 23/A  §. (2) bek. c.) pontja szerint; 

(3) Dombóvár  országos  védelemre  javasolt  természetvédelmi  területein  építményt 
elhelyezni tilos!

(4) A  –T-  jellel  jelölt  országos  védelemre  terjesztendő  természetvédelmi  területeken 
szakhatóság a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága.

(5) Az Országos védettség elmaradása esetén a területek helyi védelmet kapnak! 

(6) Dombóvár –ht- jellel jelölt helyi jelentőségű természetvédelmi területein építmények 
elhelyezése jelen rendelet alapján, az önkormányzat természetvédelmi rendeletével 
összhangban történhet.

(7) Új  utak,  utcák  kialakításánál  legalább  egyoldali  fasor  telepítéséhez  területet  kell 
biztosítani, kivéve ha a terv másképpen rendelkezik.

(8) A  szabályozási  tervek  szerinti  védőfásítások  elvégzése  a  mindenkori  tulajdonos, 
kezelő feladata.

(9) A  közterületen  lévő  fák,  fasorok  csonkolása  vagy  kivágása  csak  akkor 
engedélyezhető, ha 

a) a fa egészségi állapota,
b) a baleset-elhárítás,
c) vagy közegészségügyi szempontok
azt elkerülhetetlenül szükségessé teszik.



TÁJKÉPVÉDELEM
24.§

(1) Adótorony,  távközlési  magasépítmény  csak  általános  mezőgazdasági  területen  és 
gazdasági erdőövezetben létesíthető. A létesímény tájba illesztését meg kell oldani.

(2) A  tájkarakter  védelme  érdekében  a  mezőgazdasági  területek  korlátlan  mértékű 
felaprózódását meg kell akadályozni.

(3)Mezőgazdasági és erdőterületen 1m2-nél nagyobb önálló reklámtábla nem helyezhető el.
(4) Szőlőterületen (Mk-1, Mk-2, ) a tájkarakter védelme érdekében csak tájba illő épületek 

építhetők.

A KÖRNYEZET ÉS TERMÉSZET VÉDELME
ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

25. §

(1) A beruházások nem okozhatnak olyan hatásokat, melyek a környező területek 
tervezett használati módját lehetetlenné teszik.

Jelenleg:  A  követelményeket  a  környezetvédelem  általános  szabályairól  szóló  1995.  évi  LIII.  törvény  
tartalmazza.

(2) Újabb  területek  belterületbe  vonása,  a  termőföldön  történő  beruházások  a  környező 
területeken  a  talajvédő  gazdálkodás  feltételeit  nem ronthatják,  nem csökkenthetik  a 
meglévő talajvédelmi létesítmények működőképességét. A beruházások megvalósítása 
és üzemeltetése során a termőföldről szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell 
eljárni. 

Jelenleg: Az 1994. évi LV. törvény 70.§-a szerint.

(3) A  beruházások  megvalósítása,  meglévő  tevékenységek  folytatása,  rendeltetési  mód 
változtatás(-ok),  valamint  a  telepengedély  alapján  gyakorolható  ipari  és  szolgáltató 
tevékenység csak a környezetvédelmi kölcsönhatások ellenőrzése, a környezetvédelmi 
előírások és határértékek betartása alapján történhet, a szakhatóságok előírása szerint. 

Jelenleg: A “telepengedély” alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységeket a 80/1999. (VI.11.)  
Korm. rendelet határozza meg.

(4) Az Ln-1; az Lk-1-Lk-6; az Lke-1-Lke-5; a Vt-1-Vt-5; a Vk-1-Vk-2; és a Vt-G jelű övezeti 
területeken  az  alábbi,  „telepengedély”-hez  kötött  tevékenységekhez  kapcsolódó 
létesítmények nem alakíthatók ki (a hatályos TEÁOR kódszámai csoportosítása szerint): 

vegyi anyag készítő és előállító [24.1, 24.2], építési betontermékgyártás [26.61], előkevert  
beton  gyártása  [26.63],  habarcsgyártás  [26.64],  egyéb  beton-,  gipsz-,  cementtermék 
gyártása  [26.66],  kőmegmunkálás  [26.70],  csiszoló  termék  gyártása  [26.81],  vas,  acél,  
vasötvözet-alapanyag gyártása [27.10], öntött cső gyártása [27.21], acélcső gyártás [27.22], 
hidegen húzott vas, acéltermék gyártása [27.31], alumíniumgyártás [27.42], ólom, cink, ón 
gyártása [27.42], rézgyártás [27.44], fémszerkezet gyártás (fémszerkezet lakatos) [28.11], 
fémtartály  gyártása  [28.21],  fémalakítás,  porkohászat  [28.40],  fémfelület  kezelés  (pl. 
galvanizáló, ónozó, ólmozó, mártó) [28.51], gépgyártás [29.24, 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 
29.52,  29.53,  29.54,  29.55,  29.56],  autófényező,  karosszérialakatos,  autóbontó  [50.20.], 



műanyagfeldolgozás, műanyagdarálás, -darabolás [25.24], építőanyag-kereskedés [51.53, 
52.46].

(5) A jelenleg a meglévő területen üzemelő és a fenti kizáró listán szereplő tevékenységek 
esetén üzemelés-technológiai terv készítése, majd az érintett szakhatóságok értékelése 
alapján dönthető el a feltételekhez kötött telepengedélyek kiadása.

(6) A K-5  H,  az Üü-1-Üü-3, az Üü-Üh, a K-1  sp,  K-3  f,w,sp,  a K-4  vá,nk, a K-6  gy,o,sz,v övezeti 
területeken  „telephelyengedélyhez”  kötött  tevékenység  számára  nem  alakítható  ki 
építmény.

(7) Az újonnan kijelölt építési övezetek területei beépítésének előfeltétele a közművesítés, különös 
tekintettel a szennyvízcsatorna- és csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítésére, illetve a meglévő 
övezetek területein a közművek megvalósítására szakszerű közműpótló (zárt gyűjtő) betervezése 
és kivitelezése kötelező. 

Jelenleg: A felszín alatti vizek védelméről szóló, 367/2004. (XII.26.) Korm. rendelettel módosított 219/2004.  
(VII.21.)  Kormányrendelet,  a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.)  
Kormányrendelet  és  a  felszín  alatti  víz  állapota  szempontjából  érzékeny  területen  levő  települések  
besorolásáról szóló, módosított 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint.

(8) A csapadékvíz elvezetéséről vagy a szennyezetlen vizek elszikkasztásáról minden telek 
tulajdonosának,  használójának  gondoskodnia  kell.  A  vízfolyásba  csak  az  első  fokon 
eljáró  vízügyi  hatóság  hozzájárulásával  és  feltételeinek  betartásával  szabad 
csapadékvizet bevezetni.

Jelenleg: A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör  
gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet szerint kell eljárni.

(9) A parti sávok, vízjárta területek, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek 
használatáról és hasznosításáról szóló vízügyi követelményeket be kell tartani, valamint 
az előírásoknak megfelelő védősáv fennmaradását biztosítani kell.

Jelenleg: A vízügyi követelményeket a 46/1999. (III.18.) Kormányrendelet tartalmazza.

(10)A  vizek  és  közcélú  vízi  létesítmények  fenntartása  esetén  a  jogszabályi  előírásokat 
érvényesíteni kell. 

Jelenleg: A követelményeket a 120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet tartalmazza.

(11) Tilos  a  környezeti  levegő  olyan  mértékű  terhelése,  amely  légszennyezést  vagy 
határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti levegő bűzzel való 
terhelése. 

Jelenleg: A levegő védelmével kapcsolatosan kiadott 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 5.§-a szerint.

(12) Új jelentős levegőterhelést okozó vagy bűzös tevékenység esetén az engedélyezési 
eljárás során védelmi övezetet kell meghatározni. 



Jelenleg: A levegővédelmi övezet meghatározását a 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 6.§-a és 2. sz. melléklete szerint 
kell elvégezni.

(13) A  település  fejlesztése  során  előnyben  kell  részesíteni  a  hulladékszegény 
technológiák alkalmazását és a kevésbé vízigényes tevékenységeket. 

Jelenleg: A hulladék-gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény elvárásai figyelembe vételével.

KÖRNYEZETTERHELÉSI HATÁRÉRTÉKEK
26. § 

(1) Az új  létesítmény kialakításánál,  a  meglévő,  illetve  új  technológiák  üzemeltetésénél 
teljesíteni kell a környezeti levegőtisztasági követelményeket és a levegőtisztaság-védelmi 
előírásokat, valamint határértékeket.

Jelenleg: Az új létesítmény kialakításánál,  a meglévő, illetve új  technológiák üzemeltetésénél a levegő  
védelmével  kapcsolatosan  kiadott és  többször  módosított  21/2001.  (II.14.)  Korm.  rendelet és  a 
végrehajtására  kiadásra  kerülő  jogszabályok  szabályait  kell  alkalmazni.  A  légszennyezettségi  
határértékeket, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeit a többször módosított 
14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza. Az egyes tevékenységek és berendezések 
illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról a 10/2001. (IV.19.) KöM, a 140 kW th és az ennél 
nagyobb,  de 50 MWth-nál  kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező 
anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről a 23/2001. (XI.13.) KöM rendelet rendelkezik.

(2) Élővízbe  és  a  közcsatorna-hálózatba  bocsátott  szennyvíz  vagy  folyékony  hulladék 
esetén  a  szennyezőanyag-tartalomra  vonatkozó  határértékeket,  küszöbértékeket  be  kell 
tartani.

Jelenleg:  A  felszíni  vizek  minősége  védelmének  szabályairól  szóló,  módosított  220/2004.  (VII.21.)  
Kormányrendelet és a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk 
egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint.

(3) A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékeket be kell 
tartani. 

Jelenleg: A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékeket a 10/2000.  
(VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet tartalmazza.

(4) A  termőföldön  szerves  trágyával  kijuttatható  nitrogén  mennyisége  nem  haladhatja  meg  a 
170kg/ha/év értéket. 

Jelenleg: A 49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet szerint.

(5) Zajt kibocsátó berendezés, telephely, tevékenység úgy létesíthető, illetve üzemeltethető, 
hogy  zajkibocsátása  nem haladhatja  meg  az  előírt  zajterhelési  határértéket  a  zajtól 
védendő területeken. 

Jelenleg:  Zajt  kibocsátó  berendezés,  telephely,  tevékenység  létesíthetésének,  illetve  üzemeltetésének  
zajkibocsátási,  zajterhelési  határértékeit,  a  zajtól  védendő  területeken  a  8/2002.  (III.22.)  KöM-EüM  
együttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, mely a kibocsátási határérték megállapításának az alapja.



(6) Meglévő  közlekedési  útvonalak  melletti,  új  telekalakítású  és  tervezésű,  vagy 
megváltozott  övezeti  besorolású  területeken,  megfelelő  beépítési  távolság 
meghatározásával,  az  épületek  védett  homlokzatainak  megfelelő  tájolással,  illetve 
műszaki intézkedésekkel kell biztosítani az előírt zajterhelési határértékek teljesülését. 

Jelenleg: Az érvényesítendő zajterhelési határértékeket a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 3.  
sz. melléklete tartalmazza.

(7) Új  út  létesítésének,  a  forgalmi  viszonyok  lényeges  és  tartós  megváltozását 
eredményező  felújítás,  korszerűsítés  tervezésekor  a  zajterhelési  határértékeket 
érvényesíteni  kell.  Ennek  érdekében  a  hosszú  távra  tervezett  forgalom  figyelembe 
vételével zajcsökkentő létesítmények, berendezések alkalmazását kell szükség esetén 
előírni. 

Jelenleg: Az érvényesítendő zajterhelési határértékeket a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 3.  
sz. melléklete tartalmazza.

(8) Épületek zajtól védendő helyiségeiben az épület rendeltetésszerű használatát biztosító 
különböző  technikai  berendezésektől  és  az  épületen  belől  vagy  azzal  szomszédos 
épületben folytatott  tevékenységből  eredő együttes zaj  nem haladhatja meg az előírt  
határértékeket. 

Jelenleg: Az érvényesítendő zajterhelési határértékeket a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 4.  
sz. melléklete tartalmazza.

SPECIÁLIS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
27. §

(1) Az egyes  tevékenységek  környezetet  terhelő  kibocsátásainak megelőzése érdekében a 
környezeti  elemeket  terhelő  kibocsátások,  valamint  a  környezetre  ható  tényezők 
csökkentésére, illetőleg megszűntetésére irányuló, az elérhető legjobb technológián alapuló 
intézkedéseket az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során állapítja meg 
a környezetvédelmi hatóság. 

Jelenleg:  Az  egységes  környezethasználati  engedélyezési  eljárások  részletes  szabályait  a  193/2001.  
(X.19.) Korm. rendelet tartalmazza.

(2) A “környezetre jelentős hatást gyakorló tevékenységek”-re környezeti hatásvizsgálatot kell 
készíteni a vonatkozó jogszabályok szerint, és környezetvédelmi engedélyezési eljárást kell 
lefolytatni. 

Jelenleg:  A  “környezetre  jelentős  hatást  gyakorló  tevékenységek”  körét  a  20/2001.  (II.14.)  
Kormányrendelet  határozza  meg.  A  környezeti  hatásvizsgálat  készítésének  és  a  környezetvédelmi  
engedélyezési  eljárás  lefolytatásának  szabályait  az  1995.  évi  LIII.  törvény,  illetve  a  20/2001.  (II.14.)  
Kormányrendelet tartalmazza.

(3) Dombóvár a felszín alatti vizek minőségi védelmét szolgáló besorolás szerint érzékeny 
felszín alatti vízminőségi területen helyezkedik el. A felszín alatti vizek minőségének 
védelme érdekében a kockázatos anyagok elhelyezése, továbbá a felszín alatti vízbe 



történő közvetlen és közvetett bevezetése tilos, illetve a létesítési engedélyezés során 
megállapított feltételek szerint – engedély alapján - történhet. 

Jelenleg: A kockázatos anyagok elhelyezése, továbbá a felszín alatti vízbe történő közvetlen és közvetett  
bevezetésének engedélyezése a felszín alatti vizek védelméről szóló, 367/2004. (XII.26.) Korm. rendelettel  
módosított  219/2004. (VII.21.)  Kormányrendelet és a felszín alatti  víz állapota szempontjából érzékeny  
területen  levő  települések  besorolásáról  szóló,  módosított  27/2004.  (XII.25.)  KvVM  rendelet  előírásai  
szerint történhet.

(4) A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizi létesítmények 
védelméről szóló jogszabályoknak megfelelően kell a vízügyi hatóság előírásai szerint 
az engedélyezéseket lefolytatni. 

Jelenleg: A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint.

(5) Erdőterületeket  érintő  beruházások  során  az  erdő  védelméről  szóló  jogszabályban 
foglaltaknak megfelelően kell eljárni. 

Jelenleg: Az 1996. évi LIV. törvény és a 29/1997. (IV.30.) Kormányrendelet szerint.

(6) A  telephelyengedély  alapján  gyakorolható  ipari  és  szolgáltató  tevékenységek 
engedélyezése  a  környezeti  kölcsönhatások  ellenőrzése  alapján  történhet  a 
szakhatóságok előírásai szerint. 

Jelenleg: A “telepengedély” alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységeket a 80/1999. (VI.11.)  
Korm. rendelet határozza meg.

(7) Az üzletek és kereskedelmi egységek, vendéglátó üzletek a lakosság jogos érdekeit,  
nyugalmát sértő tevékenysége, működése esetén (pl. zavaró, határértéket meghaladó 
zajterhelés) a jegyző korlátozó intézkedéseket érvényesít.

Jelenleg:  Az  üzletek  működéséről  és  a  belkereskedelmi  tevékenység  folytatásának  feltételeiről  szóló  
többször módosított 4/1997. (I.22.) Kormányrendelet 17.§ (4) bekezdése és 18.§-a.

(8) Beruházások  megvalósítása  során  a  termőföldről  szóló  jogszabályban  foglaltaknak 
megfelelően kell eljárni.

Jelenleg: Az 1994. évi LV. törvény 70.§-ának előírásai szerint.

(9) A  vizek  mezőgazdasági  eredetű  nitrátszennyezésének  megelőzése,  csökkentése 
érdekében  érvényesíteni  kell  az  előírásokat  és  a  „jó  mezőgazdasági  gyakorlat” 
szabályait. 

Jelenleg: A 49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet és az 1. sz. melléklete szerint.

(10) Dombóvár  településen  az  állattartásra  vonatkozó  önkormányzati  rendelet  szerinti  
volumenben és az építmények közötti  legkisebb távolságok megtartásával építhetők 
állattartó létesítmények.



(11) A hulladékok elhelyezéséről - különös tekintettel a termelési és veszélyes hulladékokra 
-  gondoskodni  kell.  Veszélyes  hulladékok  keletkezésével  járó  tevékenységek 
engedélyezése  során  a  kérelmezőnek  nyilatkoznia  kell  a  hulladékok  megfelelő 
elhelyezéséről, ártalmatlanításáról. 

Jelenleg: a hulladékok elhelyezésével, ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységek végzése során a  
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény és a 98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet előírásait  
kell figyelembe venni és betartani, illetve a hulladékgazdálkodási törvény végrehajtására hatályba kerülő  
jogszabályokat.  A  hulladékok  jegyzékét  a  többször  módosított 16/2001.  (VII.18.)  KöM  rendelet 
tartalmazza.

(12) Gondoskodni  kell  a  településen  keletkező  kommunális  szennyvíz,  szennyvíziszap 
elhelyezéséről.  Kommunális  szennyvíz,  szennyvíziszap,  egyéb  nem  veszélyes 
hulladék  termőföldön  történő  elhelyezése  a  talajvédelmi  hatóságok  engedélyével 
lehetséges.

Jelenleg: Az 1994. évi LV. törvény 66.§-a előírásai, illetve a biohulladék kezeléséről és a komposztálás  
műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII.29.) KvVM rendelet szerint.

(13) Az  engedélyezési  tervdokumentációnak  tartalmaznia  kell  az  építési  és  bontási 
hulladékok  kezelésére,  a  keletkezett  hulladékok  mennyiségének  tervezésére  és 
elszámolására,  azaz  építési  és  bontási  hulladékokkal  kapcsolatos  tevékenységre 
vonatkozó tervlapokat.

Jelenleg: Az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.)  
BM-KvVM együttes rendelet 2. és 3. sz. melléklete tartalmazza.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
28. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő hónap első napján lép hatályba, egyidejűleg  
„Dombóvár  Város  közigazgatási  területének” helyi  építési  szabályzatáról  szóló  1/2004.
(II.12.) számú rendelet, valamint az azt módosító 63/2004.(XI.18.) rendelet hatályát veszti.  
Jelen  rendelet  rendelkezéseit  a  hatályba  lépését  követően  indult  eljárásokban  kell 
alkalmazni. 

Dombóvár, 2006. február 14.

A jegyző távollétében: 

                              Szabó Loránd       Dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna 
                               polgármester                                     aljegyző

1. számú melléklet
SUGÁRZÁS CÉLJÁRA IS FELHASZNÁLNI KÍVÁNT ANTENNA LÉTESÍTÉSE



Sugárzás céljára is felhasználni kívánt antenna létesítése esetén a Honvéd Vezérkar 
Hadműveleti Főcsoportfőnökségéhez benyújtandó kérelem tartalmazza:
- az antenna(ák) pontos földrajzi koordinátáit, helyszínrajzát,
- az antenna(ák) típusát,
- az antenna(ák) horizontális és vertikális síkú karakterisztika térképét,
- az antenna(ák) telepítés utáni sugárzási irányát,
- az adó típusát, teljesítményét,
- az adó frekvencia tartományát, üzemmódját (Modulációs mód),
- a sugározni kívánt frekvenciát, vagy frekvencia tartományt,

2. számú melléklet
Hézagosan zártorú összeépítésről két,  legalább kétszintes épület között,  legalább 3,0 m 
szélességű,  a  földszintek  padlósíkját  meg  nem  haladó,  de  legfeljebb  3,5  m 
homlokzatmagasságú, sík tetőszerkezettel fedett építményrész építése esetén beszélünk.

3. számú melléklet 
   Hátsókert méretének meghatározása:
   -Ha                             TH ≤    40 m akkor HK legalább   6,0 m,
    Ha          40 m    <     TH ≤   60 m akkor HK legalább  12,0 m,
    Ha          60 m    <     TH ≤   80 m akkor HK legalább  18,0 m,
    Ha                             TH ≤   80 m akkor az építési hely legfeljebb 50,0 m mély,

4. számú melléklet
Dombóvár közigazgatási területén lévő régészeti lelőhelyek listája:
1. Dombóvár-Csikólegelő, 0146/1 hrsz,
2. Dombóvár-Kishanzli-árok, 0146/1 hrsz,
3. Dombóvár-Kiskondapuszta I., 0198/36-56 hrsz-ok,
4. Dombóvár-Kiskondapuszta II., 0198/5-11 hrsz-ok,
5. Dombóvár-Cselédlegelő, 049-, 055 hrsz-ok.
6. Dombóvár-Öregálás, 07/14 hrsz. 
7. Dombóvár-Szarvasd puszta, 0232/1-, 0232/2 hrsz-ok.
8. Dombóvár-Szarvasd puszta, 0232/1-, 0232/2 hrsz-ok
9. Dombóvár-Szarvasd, 0263/2-, 0264/2.
10. Dombóvár-Szarvasd, 0264/2 hrsz
11. Dombóvár-Szarvasd, Kaposmente, 0270 hrsz,
12. Dombóvár-Szarvasdi dűlő, Hangyálos, 0268/8-, 0268/11-17 hrsz-ok,
13. Dombóvár-Szarvasd, Kapos part, 0305/2 hrsz,
14. Dombóvár-Szarvasd, 0292/5-, 0290/1-,  0290/4-10-, 0276/5-, 0279/2-, 0286 hrsz-ok,
15. Dombóvár–Fehérhidi-dűlő, 0290/1-, 0292/5 hrsz.
16. Dombóvár-Gunaras, 0295-, 0296/2-, 0297/1-, ./2-, 0299-, 0300/4-, 0301-, 0302/4 hrsz., 

5337/151-./160-, 5337/181-./185-, 5337/204-./209-, 5337/226-./227-, 5337/229 hrsz.,
17. Dombóvár-Üzemanyag telep, 0302/2-, 3824/1-, 3824/3- 4571/5-, 4896/2 hrsz..
18. Dombóvár-Békató, 0319 hrsz.
19. Dombóvár-Békató II., 0322/1 hrsz.
20. Dombóvár-Békató III., 0319 hrsz.
21.  Dombóvár–Vörössugár  út  41-65.  szám,  4680/3-,  4681-,  4682/2-,  4683-4689-, 

4690/1-, ./2-, 4691-, 4692-, 4701  hrsz.,
22. Dombóvár-II.Téglagyár, Kölcsey Ferenc utca 98-120. szám, a 2137/1-, 2138--, 2140/2-, 

2141-, 2144-, 2147-, 2148-, 2150/2-, 2151/2-, 2159-, Kölcsey Ferec utca egy szakaszon, 
2160-, 2161/1  hrsz-on, Kazinczy sor 1-11. szám, 2161/5-./10-, 2164/2-, 2164/5 hrsz.,



23. Dombóvár-Szenes út, József Attila u. 23-35. szám, 4379-, 4381-, 4384-, 4385-, 4388-, 
4390-,  4391  hrsz.,  Kórház  utca  96-116.  szám,  4373-,  4375-,  4377-,  4378-,  4382-, 
4386-,  4387-,  4389-,  4392/1,  ./2-,  Radnóti  u.-Kórház  u.  4393  hrsz.,  Kórház  utca 
2878/9, ./10 hrsz., a 2933-, 288/1-, 3410 hrsz-ú Kórházt utca egy szakasza,

24. Dombóvár-I. Téglagyár, Kórház utca, 2912/1-, 2912/8-, 2913/1, ./3 hrsz.,
25.  Dombóvár-VII. utca 13-31. szám, 3713-3722 hrsz., Zay Dezső u. 8-30. szám, 3690-

3701 hrsz., 3007 hrsz-ú VII. utca, a 3683 hrsz-ú Zay Dezső utca,
26.  Dombóvár-Fatelítő telep, Krúdi Gyula u. 1-63. szám, 3214/2 hrsz., II. utca 1-3. szám, 

3247-, 3248 hrsz., 2-6. szám, 3241-, 3242-, 3245 hrsz., 3246- hrsz-ú II. utca és 2973- 
hrsz-ú Béke utca, 2963/2

27. Dombóvár-Szigeterdő,1282/3, 1885/1 hrsz.,
28. Dombóvár–Gólyavár, 0350-0352 hrsz, M9-es tervezett főút nyomvonala,.
29. Dombóvár-Szőlőhegyi külső tanyák érintett területek: 6771-6774-, 6776-6778 hrsz-ok,
30. Dombóvár-Nyerges erdő, 0395 hrsz.

5. számú melléklet
ORSZÁGOS ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELEM
Országosan védett műemlék és annak műemléki környezetébe tartozó ingatlanok
Római katolikus templom, Arany János tér 50/2 hrsz.
Szt Háromság szobor, Arany János tér 50/3 hrsz.
A műemlékek műemléki környezete az alábbi ingatlanokat foglalja magába: 50/1, 49/5, ./6  
hrsz-ok.

Szt. Flórián szobor, Erzsébet u. 46., 267 hrsz.
A műemlék műemléki környezetét a 267 hrsz-ú teresedést foglalja magába. 

Szoborcsoportok és a feltárt Földvár, Szigeterdő 1882/3 hrsz.
A műemlékek műemléki környezete az alábbi ingatlanokat foglalja magába: 1882/3-, ./4-, /
2-, 1885/1-, ./2-, 1883 hrsz-ok.

Lakóház un. Pál-ház, Jókai u. 13., 1392 hrsz.
A  műemlék  műemléki  környezete  az  alábbi  ingatlanokat  foglalja  magába:  1387-1391-, 
1393-1399 hrsz-ok.

Dombói várrom (Gólyavár), Dombóvár külterület 0350 hrsz.
A műemlék műemléki  környezete  az alábbi  ingatlanokat  foglalja  magába:  0347-,  0348-, 
0349-, 0350-, 0351-, 0352-, 0353/1 hrsz-ok.

Országos védelemre terjesztendő épületek:
Lakóházak Gyenis A. u. 6., 8., 10., 12., 1839 hrsz.
A műemlékek műemléki környezete az alábbi ingatlanokat foglalja magába: 175-, 176/1-,  
176/2-, 180/1-, 180/2-, 1829-, 1830-, 1837-,  1839-, 1840/1-, 1841-, 1889/10-, 1889/11 hrsz-
ok.

Korona-szálló, Arany János tér 5., 224/8 hrsz.
A műemlék műemléki környezete az alábbi ingatlanokat foglalja magába: 187-, 194-, 195-, 
196/4-, 197-, 218/1-, ./2-, ./3-, ./4-, 217-, 216-, 222-, 224/2-, ./4-, ./5-, ./6-, 7-, ./8-, 219-,  
220-, 221hrsz-ok. 

Illyés Gyula Gimnázium, Bajcsy-Zsilinszy u. 2., 1289 hrsz.



A műemlék műemléki környezete az alábbi ingatlanokat foglalja magába: 1289-, 1290 hrsz-
ok.

6. számú melléklet
HELYI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELEM
Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi építészeti értékek védelméről szóló 
16/2002.  (V.29)  ök.  rendelettel  módosított  30/1999.  (X.26)  számú  rendeletében 
elfogadott helyi védett épületek
Mária-lak, Bajcsy-Zsilinszy u. 5., 1404 hrsz.
Református templom, Bajcsy-Zsilinszy u. 1., 1401 hrsz.
Bíróság, Hunyadi tér 33., 1053 hrsz.
Evangélikus templom, Bezerédj u. 4., 1298/1 hrsz.
Zrínyi Ilona Általános Iskola, Szabadság u. 27., 88 hrsz.
Volt főszolgabíró lakóépület, Szabadság u. 16., 7/2 hrsz.
Bank épülete, Szabadság u. 21., 85 hrsz.
Lakóház, Béke u. 6., 2957/1-, 2957/2-, 2957/3 hrsz-ok.
Lakóház, Béke u. 8., 2955/3-, 2955/4-, 2955/5 hrsz-ok.
Lakóház, Béke u. 10., 2954 hrsz.
Dombóvár Vasútállomás, 1889/21 hrsz.
Víztorony, Hunyadi tér 782/4/A hrsz.
Apáczai Csere János Szakközépiskola és Kollégium, Arany János tér 21., 229 hrsz.
Volt rendőrség épülete, Szabadság u. 12., 9 hrsz.
Zeneiskola főépülete, Szabadság u. 14., 7/1 hrsz.
Mozi épülete, Kossuth u. 90/1 hrsz.
Könyvesbolt, Jókai utca 1., 90/2 hrsz.
Mentőállomás, Jókai u. 3., 1337 hrsz.
Óvoda épülete, Bezerédj u. 2/a., 1295 hrsz.
Metodista egyház épülete, Bezerédj u. 2/c., 1297/6 hrsz.
Volt kisvasút állomás épülete, Gyár u. 2923 hrsz.
Lakóépület, Dr. Riesz J. u. 3., 12 hrsz.
Lakóépület, Szepessi u. 6., 15 hrsz.
Lakóépület, Erzsébet u. 48., 264 hrsz.
Lakóépület, Erzsébet u. 46., 263 hrsz.
Lakóépület, Jókai 1., 90/3 hrsz.
Lakóépület, Jókai 17., 1399 hrsz.
Lakóépület, Dombó Pál u. 9., 1311 hrsz.
Lakóházak Gyenis A. u. 6., 8., 10., 12., 1839 hrsz.
Korona-szálló, Arany János tér 5., 224/8 hrsz.
Illyés Gyula Gimnázium, Bajcsy-Zsilinszy u. 2., 1289 hrsz.

Dombóvár  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  helyi  építészeti  értékek 
védelméről  szóló  16/2002.  (V.29)  ök.  rendelettel  módosított  30/1999.  (X.26)  számú 
rendeletében elfogadott helyi védett területek, terek és utcasorok :

Arany J. tér
Hrsz.: 225/1, 225/2, 225/3, 52/1, 51/3, 222, 223, 188 , (az országos védelem elmaradása 
esetén helyi védettség tartandó) és csatlakozó utca: Baross G. u. hrsz.: 89/1;
Hunyadi tér
Hrsz.: 781/2, 782/4, 782/2, 782/3, 52/3, 2228/3
és csatlakozó utca: Szabadság u., Hrsz.: 51/4



Fő u. és csatlakozó terek
Hrsz.: 3521, 3368, 3520, 3519, 3621, 3659, 3048, 3015
Gólyavár
Hrsz.: 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353/1, az országos védelem elmaradása esetén 
tartandó.
Földvár (Szigeterdő)
Hrsz.: 1882/3, az országos védelem elmaradása esetén tartandó,
Városi temető (Rákóczi u. ) 
Hrsz.: 2362/4
Szigeterdő: 13. századi földvár, lakótorony és téglaégető kemence területi környezete
Hrsz.: 1882/3, 1883, 1882/2, 1885/2 és a Szigeterdővel határos Gyenis Antal u. Az 
országos védeklem elmaradása esetén tartandó a helyi védelem.
Vörösmarty u. 
Hrsz.: 2167, 1007, 1094, 1262
Dombó P. u.
Hrsz.: 1130
Bezerédj u. 
Hrsz.: 965, 1291
Jókai u.
Hrsz.: 1336/1
Kölcsey u.
Hrsz.: 1116, 1203
Árpád u. 
Hrsz.: 863
Erzsébet u. 
Hrsz.: 329/1, 329/2, 329/3
Széchenyi u. 
Hrsz.: 679
Petőfi u.
Hrsz.: 750
Ady E. u.-ban: 
az Ady u. 34. házszámtól az Ady u. 60. házszámig és az Ady u. 35. házszámtól az  Ady u. 
67. házszámig terjedő utcaszakasz
Zrínyi. u.-ban: 
a Zrínyi u. 55. házszámtól a Zrínyi u. 73. házszámig és a Zrínyi u. 62. házszámtól a Zrínyi u. 
78. házszámig terjedő utcaszakasz
Rákóczi u.
Hrsz.: 2226, 2230, 2229, 2225
Katona J. u.-ban: 
a Katona J. u. 2. házszámtól a Katona J. u. 18. házszámig és a Katona J. u. 1/a. 
házszámtól a  Katona J. u. 21. házszámig terjedő utcaszakasz
Bartók Béla u.
Hrsz. 2045
Bajza J. u. 
Hrsz.: 1152
Kossuth L. u.-ban: 
a Kossuth L. u. 1. házszámtól a Kossuth L. u. 27. házszámig terjedő utcaszakasz

A helyi védett épületek sorába felkerülnek:
Lakóépület, Ady E. u. 28., 729 hrsz.



Lakóépület, Ady E. u. 34., 727 hrsz.
Lakóépület, Ady E. u. 55., 595 hrsz.
Lakóépület, Ady E. u. 60., 611 hrsz.
Lakóépület, Arany J. tér 15., 15/a., 211,212/1-./5 hrsz-ok.
Lakóépület, Arany J. tér 16., 226 hrsz.
Lakóépület, Baross u. 10., 169 hrsz.
Lakóépület, Deák F. u.3., 203 hrsz.
Zsinagóga, Deák F. u. 12. szám, 201 hrsz.
Lakóépület, Erzsébet u. 18., 250 hrsz.
Lakóépület, Erzsébet u. 59., 622/3 hrsz.
Lakóépület, Erzsébet u. 90-92., 294/1-./3-, 296/1-./4 hrsz-ok.
Lakóépület, Kossuth u. 19., 141 hrsz.
Lakóépület, Kossuth u. 25., 135 hrsz.
Lakóépület, Kórház u. 2., 2946 hrsz.
Lakóépület, Kölcsey F. u. 7., 1187/1 hrsz.
Lakóépület, Róza villa, Kölcsey F. u. 10., 1227 hrsz.
Lakóépület, Kölcsey F. u. 11., 1183 hrsz.
Lakóépület, Kölcsey F. u. 15. 15/A. számok, 1181-, 1180 hrsz-ok.
Szent Orsolya Rendi Általános Iskola, Kölcsey F. u. 1191 hrsz.
Lakóépület, Petőfi S. u. 3., 707/1-./3 hrsz-ok.
Lakóépület, Petőfi S. u. 13., 702/1-./2 hrsz-ok.
Templom, Petőfi S. tér 3520 hrsz.
Lakóépület, Rákóczi F. u. 43., 2233 hrsz.
Csuta Csárda, Teleki u. 55., 2224/2 hrsz.
Lakóépület, Vörösmarty M. u. 2., 1287/2 hrsz.
Lakóépület, Vörösmarty M. u. 53., 1008 hrsz.
Szőlőhegyi kápolna, 7314 hrsz.
Útmenti keresztek, Kápolna utca, 0370 hrsz.
Helyi védett területté nyilvánítandó:
Deák Ferenc utca környezete-Kakasdomb-185/1-, ./2-, ./3-, 184/2-, 184/6-, ./7-, 186-, 189-, 
190/1-,  ./2-,  191-,  192-,  193-,  196/1-,  ./3-,  198/1-,  ./2-,  199-, 
200/1-, ./2-, ./3-, ./4-, ./5-, ./6-, ./7-, ./8-, ./9-, ./10-, 201-, 201-204 hrsz-ok 
Volt lekvárgyár –Gyár u.-Kinizsi u.-Bajcsy Zs. u. menti terület, 1971/1 hrsz.
Szilfás major- 0138-, 0151-, 0153-, 0154-, 0156-, 0156/2-, ./3 hrsz-ok.
Perekac major-038 hrsz,

7. számú melléklet
Természetvédelmi kategóriák:
Az országos védelemre terjesztendő természetvédelmi területek, értékek: 
Tűzlepkés  rét  a  Kapos  mentén (Dosztányi-berek)  0357/1,  ./2,  0364/17, 
0364/4, ./13, ./14, ./15, ./17, 0350, 0351, 0352, 0353/1, ./2, 0347, 0348, 0349, 0362/4 hrsz)
Sziget-erdő 1882/3,  1885/1,  ./2  hrsz  (jelenleg  helyi  védett,  a  Tolna  Megyei  Tanács 
Végrehajtó Bizottsága 43.051/1976 számú rendelete alapján) 
Fő utcai vadgesztenye fasor, 3368 hrsz (jelenleg helyi  védett,  a Tolna Megyei Tanács 
Végrehajtó Bizottsága 43.050/1976 számú rendelete alapján)

Helyi jelentőségű védett természeti területekké nyilvánítandó:
Nyerges-erdő (0395, 0396, 0398/1, 0399/7, ./8, ,/10, ./11 hrsz)



Kiskondai-patak völgye 0148, 0158,  0146/1 (részlet)  0149/2, 0161, 0159, 0162,  0160, 
0163,  0171,  0164  (részlet),  0170 (részlet),  0172,  0173,  0174,  0175,  0176,  0177,  0181 
(részlet),  0190, 0191, 0201, 0202, 0189, 0200, 0186 (részlet),  0188, 0199, 0187, 0192,  
0193, 062, 063, 064, 065, 051, 042/1, 048/1, ./2, 058, 049 (részlet), 052, 053, 054, 0119 
(részlet), 0121, 0122, 0124, 0125, 0132, 0133, 0134, 047, 036/1, ./2, 047, 046, 035/1, 043, 
042/2, 039/1, 2873/7 (részlet), 2873/3 (részlet), 2877, 2876/1, ./2, 2875/2, 2164/9 (részlet),  
2164/5 (részlet), 2164/2 (részlet), 2111 (részlet) 2162, 2914, 2915/1, ./2, ./3, 2916/1, 2047 
(részlet), 2917, 2918, 1979/1 (részlet), 2921, 1978, 2931, 1974 (részlet), 1951/1 (részlet),  
1951/2, 1950 (részlet), 2938, 2939, 1889/2, 0333 
Langtanyai-tó 015, 06, 021/2, ./1-, 019/6 hrsz-ok

Helyi jelentőségű, védetté nyilvánítandó fasorok
Gorkij úti kőris
Ady utcai vadgesztenye
Hunyadi tér platán és vegyes fasorok
Arany János téri és Kölcsey utcai fasorok.

Helyi jelentőségű, védetté nyilvánítandó fák:
Teleki utca 6-8 között 1db hárs (Tilia)
Erzsébet u. 48 előtt 2 db vadgyesztenye (Aesculus) Flórián szobornál
Népköztársaság 18-20 között 1 db platán (Platanus sp)
Népköztársaság 34., 42., 44. 1-1 db platán (Platanus sp)
Szabadság 4., 6., 8., 20. 1-1 db platán (Platanus sp)
Gyár u. 1964 hrsz. udvarán 1 db platán (Platanus sp)

Országos jelentőségű védett természeti érték:
Szt Anna forrás, forrásfoglalás 7310 hrsz-on

Egyedi tájérték: 
Kálváriadomb, Dombóvári temető

8. számú melléklet 
Nyúlványos (nyeles) telek elrendezése
Nyúlványos (nyeles) telken legalább egy kertnél az övezetre meghatározott hátsókert, egy 
kertnél pedig az előkert méretét kell biztosítani.

B ok
.

ok.=hk.

ok.

ok.=ek.



C

hk.

ok.
A

ok.

ek.

közút vagy magánút

A.   visszamaradó telek, 
B.   nyúlványos telek
C.   telek nyúlvány
ok.  oldalkert
hk.  hátsókert
ek.  előkert

telekhatár

építési határvonal

építési hely

9. számú melléklet 
Belső kert bemutatása, hátsó telekhatáros építés esetén



10. számú melléklet:
Út mintakeresztszelvény
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2006. (II. 20.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről 

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 
65.§-a  alapján  Dombóvár  Város  Önkormányzatának  2006.  évi  költségvetéséről  a  következő 
rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya
1. §

A  rendelet  hatálya  a  Képviselő-testületre  és  annak  Bizottságaira,  a  Polgármesteri  Hivatalra,  az 
Önkormányzat intézményeire és a Helyi Kisebbségi Önkormányzatokra terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §

A Képviselő-testület  a  Polgármesteri  Hivatal,  az  intézmények  és  a  Kisebbségi  Önkormányzatok 
együttes 2006. évi költségvetésének 

bevételi és kiadási főösszegét: 7.265.753 ezer Ft-ban
ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 2.974.093 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 2.948.953 ezer Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét 1.942.774 ezer Ft-ban
- a felújítások összegét 669.689 ezer Ft-ban
- az intézményi felhalmozások összegét                                                37.217 ezer Ft-ban
a működési célú bevételt 4.291.660 ezer Ft-ban
a működési célú kiadásokat 4.316.800 ezer Ft-ban
a költségvetési létszámkeretét átlaglétszámként 999,0 főben
  zárólétszámként 989,5 főben
állapítja meg.
A főösszegen belül a hitelfelvétel összegét 338.452 ezer Ft-ban
- ebből felhalmozási célú hitelfelvételt 105.236 ezer Ft-ban
a hiteltörlesztés összegét 181.806 ezer Ft-ban
- ebből a felhalmozási célú hitel törlesztés 134.970 ezer Ft-ban

határozza meg.

3. §

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

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

(3) A Képviselő-testület  a felújítási  előirányzatokat célonként a 2. sz. melléklet  szerint állapítja 
meg.

(4) A Képviselő-testület  a  fejlesztési  kiadásokat  feladatonként  a  2.  sz.  melléklet  szerint  hagyja 
jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 190.748 eFt összegben határozza meg. 
(6) A céltartalék összegéből 40.000 eFt pályázathoz szükséges saját erő biztosítására használható 

fel.



(7) A Képviselő-testület a helyi adóbevételek közül a kommunális adó teljes összegét 2006. évben 
a  városban  folyó  szennyvízcsatorna  építése,  út  és  járda  felújítások,  valamint  az  egyéb 
kommunális jellegű felhalmozási kiadások finanszírozására rendeli felhasználni.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. sz. melléklet 
szerint hagyja jóvá.

(9) A  Képviselő-testület  a  2006.  év  várható  bevételi  és  kiadási  előirányzatainak  teljesítéséről 
készített előirányzat felhasználási tervet a 8. sz. melléklet szerint fogadja el.

(10) Az  Európai  Uniós  támogatással  megvalósuló  programok  kiadásait  és  bevételeit  a  10.  sz. 
melléklet hagyja jóvá.

4. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadások finanszírozása céljából 1 éves lejáratú 233.216 eFt 
összegű működési hitel felvételét rendeli el. 

(2) A hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.
(3) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben 

általános tartalékot kell képezni.
(4) Az előző évi pénzmaradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével 

összefüggő kiadások kivételével  -  a  felülvizsgálat,  illetve  a  Képviselő-testület  jóváhagyását 
követően használható fel.

5. §

(1) A  Képviselő-testület  az  önkormányzat  és  intézményei  működőképességének  fenntartása 
érdekében  elrendeli  az  önhibáján  kívül  hátrányos  helyzetű  önkormányzatok  támogatási 
feltételei  teljesítésének  felülvizsgálatát,  a  benyújtandó  kérelem  Képviselő-testület  elé 
terjesztését.

(2) A bevételi források növelése érdekében elrendeli a korábban értékesítésre kijelölt ingatlanok, 
egyéb  vagyonrészek  eladásához  szükséges  intézkedések  megtételét,  a  pályázati  lehetőségek 
felkutatását és igénybevételét.

6. §

(1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 5. és 
6. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott 
évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az  (1)  bekezdésben  a  későbbi  évekre  jóváhagyott  előirányzatokon  belül  a  Polgármester 
kötelezettséget vállalhat.

7. §

A  Kisebbségi  Önkormányzatok  költségvetési  határozata  alapján  a  költségvetési  rendeletbe  a 
Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése elkülönítetten épül be. Dombóvár Város Önkormányzata 
a  Kisebbségi  Önkormányzatok  költségvetési  határozatai  törvényességéért,  bevételi  és  kiadási 
előirányzatainak  megállapításáért  és  teljesítéséért,  kötelezettségvállalásaiért  és  tartozásaiért  nem 
felelős.

8. §



(1) A  költségvetési  rendelet  alapján  támogatott  szervezetek  és  magánszemélyek  a  részükre 
céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2006. évben 
támogatottak  részére  az  elszámolás  teljesítéséig  támogatás  nem  folyósítható.  A  támogatás 
jogszabálysértő  vagy  nem  rendeltetésszerű  felhasználása  esetén  a  felhasználót  visszafizetési 
kötelezettség terheli.

(2) Az  iparűzési  adót  fizető  az  évi  adó  fizetési  kötelezettségének  teljesítésével  egyidejűleg 
rendelkezhet az éves adó 5%-ának felhasználásáról. E mértéknek megfelelő összegű támogatásra 
javasolhatja  a  helyi  intézményeket  és  közhasznú tevékenységet  folytató  társaságokat,  a  helyi  
sport-, kulturális, társadalmi és civil szervezeteket, alapítványokat és egyházakat. A Képviselő-
testület a javaslat alapján 2006. szeptember 30-ig dönt a támogatások nagyságáról.

(3) A  költségvetési  rendelet  alapján  árubeszerzési,  építési  beruházási,  illetve  szolgáltatás 
megrendelési célra juttatott támogatások felhasználását a közbeszerzési törvény alkalmazásához 
kell kötni.

(4) A  támogatások  nyújtásánál  az  államháztartási  törvény  15/A.  §-át  figyelembe  kell  venni,  a 
közzétételre vonatkozóan a 31/2002. (XI.29.) ök. rendelet 36.§-a az irányadó.

9. §.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 28.§ (2) bekezdése 
rendelkezését figyelembe véve az önkormányzat az általa létesített helyi közút, illetőleg közmű 
költségét részben, vagy egészben az érintett ingatlanok tulajdonosaira háríthatja. Azokat a 
magánszemélyeket, jogi személyeket és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezeteket, 
akik az épített közút használatában érdekeltek és önkéntesen nem fizetnek, a lakossági anyagi 
hozzájárulás mértékéig a Polgármester jogosult a hozzájárulás fizetésére kötelezni. Önkéntes 
útépítések legalább 67%-os szervezettség és 30%-os lakossági saját erő megléte esetén indulhat.

Egyoldalas beépítettségű utak esetében a bekerülési költség felét alapul véve szükséges a 30%-os 
lakossági saját erő megléte, ugyancsak 67%-os szervezettséggel.

10.§

(1) A köztisztviselők II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerinti illetményalapja 2006. 
március 31-ig 35.000 forint, 2006. április 1-től 36.800 forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetési keretében garantálja a Képviselő-testület a 
37/2003.(XI. 25.) sz. ök. rendeletben felsorolt juttatások tárgyévi kifizethetőségét.
A juttatásokra a 9. sz. melléklet szerinti keretet biztosítja. A kereten belül az egyes juttatások 
közötti átcsoportosítást a szükségleteknek megfelelően a munkáltatói jogokat gyakorló jegyző 
végzi el.

Az 2006. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. §

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

(2) A Képviselő-testület  az  államháztartási  törvény  74.  §  (2)  bekezdése  alapján  a  jóváhagyott 
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát városüzemeltetési feladatok vonatkozásában 
5  millió  Ft  összeghatárig  a  Vagyongazdálkodási,  Városfejlesztési  és  Városüzemeltetési 
Bizottságra ruházza át. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be 
kell számolni. 



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

(4) A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  központi  céljellegű  előirányzatok  saját 
hatáskörben  történő  felosztására,  melyről  a  Polgármester  a  Képviselő-testületet  a  soron 
következő ülésen tájékoztatja.
Az  állampolgárok  élet-  és  vagyonbiztonságát  veszélyeztető  elemi  csapás,  illetőleg 
következményeinek  az  elhárítása  érdekében  (veszélyhelyzetben)  a  polgármester  az 
önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület 
legközelebbi ülésén be kell számolnia.
A fenti jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes 
kiadási  előirányzatok  teljesítését  felfüggesztheti,  a  költségvetési  rendeletben  nem  szereplő 
kiadásokat is teljesíthet.

(5) Az  éves  költségvetés  jóváhagyásakor  meghatározott  egyes  kiadási  előirányzatok  utólagos 
előirányzat-módosítással  túlléphetők.  Ezek  azonban  csak  olyan  előirányzatok  lehetnek, 
amelyek  esetében  törvényben,  kormányrendeletben  megállapított  támogatásra,  ellátásra 
vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.

(6) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.
(7) Azonnali intézkedést igénylő, a tervben nem szereplő beruházás elrendelésére a Polgármester a 

Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  és  a  Pénzügyi-Ellenőrző  Bizottság  elnökének 
egyetértésével  10  millió  Ft  keretösszeggel  rendelkezik,  amelynek  felhasználásáról  utólag  a 
Képviselő-testületnek beszámolni köteles.

(8) Ha  év  közben  a  körülmények  oly  módon  változnak  meg,  hogy  ezek  az  önkormányzat 
költségvetésének  teljesítését  jelentősen  veszélyeztetik,  a  Polgármester  pótköltségvetési 
rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.

12. §

A költségvetés hiányának fedezésére hitelfelvételről a Képviselő-testület dönt.

A gazdálkodás rendje
13. § 

(1) A költségvetés  végrehajtása  során  tárgyévi  fizetési  kötelezettség  és  kifizetés  a  jóváhagyott 
kiadási  előirányzatok  mértékéig  vállalható,  kivéve  a  jogszabályon,  bírósági,  illetve 
államigazgatási  jogerős  határozaton  alapuló  kötelezettségeket  és  járandóságokat,  továbbá  a 
letéti  kezelésben  történő  kiadásokat.  Tárgyéven  túli  fizetési  kötelezettség  –  kivéve  a 
jogszabályon,  bírósági,  illetve  államigazgatási  jogerős  döntésen  alapuló  kötelezettségeket  – 
csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek 
mellett  az  esedékesség  időpontjában,  a  rendeltetésszerű  működés  veszélyeztetése  nélkül 
finanszírozható.

(2) Átmeneti  likviditási  hitelt  a  Polgármester  a  Jegyző,  vagy  az  általa  felhatalmazott  személy 
ellenjegyzésével vehet fel, melynek összege esetenként a 100 millió Ft-ot nem haladhatja meg.

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

(4) Az új  induló beruházások,  felújítások körében a közbeszerzési  értékhatár  felett  a  2003. évi 
CXXIX. törvény és a önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni. 

(5) Az  önállóan  gazdálkodó  intézmények  –  nettósított  –  költségvetési  támogatását  az 
önkormányzati kincstár keretében 1/13 szerinti ütemezésben biztosítja a Képviselő-testület, a 
19/2001.(V. 2.) sz. rendelet és az önkormányzati kincstár működésére vonatkozó megállapodás 
szerint.  Ettől  eltérni  csak  a  beruházások  és  felújítások  esetén,  illetve  az  intézmény  kérése 



alapján az utalványozásra jogosultak döntése alapján lehet. Az intézményfinanszírozás 5%-át, – 
a kötött felhasználású támogatások kivételével – a Képviselő-testület határozatlan ideig zárolja.
A Képviselő-testület  a szervezett  intézményi  étkeztetésre  biztosított  intézményfinanszírozást 
speciális célú támogatásnak minősíti és kivonja a tartalékképzés alól.

14. §

(1) Az  Önkormányzat  intézményei  éves  költségvetés  alapján  a  jogszabályokban  meghatározott 
feltételek mellett gazdálkodnak.
Az intézmények a 249/2000.(XII.24.) korm. rendeletnek megfelelően alakítják ki és írásban 
szabályozzák  számviteli  politikájukat,  a  költségvetést  a  költségvetési  törvény,  az 
államháztartási  törvény,  a  módosított  217/1998.(XII.30.)  korm.  rendelet,  az  önkormányzat 
gazdálkodásra vonatkozó rendeletei és a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtják végre.
Az intézmények  a  feladataik  bővítésére  vonatkozó  kérelmeket  csak  az  önköltség  számítási 
szabályzataik alapján elkészített költségszámítással együtt terjeszthetik elő.

(2) Az intézmények a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is - kötelesek 
gazdálkodni. A nyugdíjasok foglalkoztatását valamennyi intézményben meg kell szüntetni.

(3) Az  intézmény  a  jóváhagyott  bevételi  előirányzatain  felüli  többletbevételét,  csak  az 
Önkormányzat Képviselő-testületének előirányzat módosítása után használhatja fel. Előző évi 
pénzmaradványával  a  Képviselő-testület  jóváhagyása  után  intézményi  hatáskörű  előirányzat 
módosítás után rendelkezhet. Többletbevétel miatt előirányzat módosítás csak akkor lehetséges, 
ha  a  költségvetés  bevételi  előirányzataként  tervezett  összeg  már  befolyt.  A  bevételi 
előirányzatok elmaradása esetén a kiadási előirányzatok zárolására, illetve törlésére kerül sor. 
Az  intézmények  előirányzat  módosítására  a  217/1998.  (XII.30.)  korm.  rendelet  53.§-a 
vonatkozik
A  kiemelt  előirányzatokat  a  költségvetési  szerv  csak  a  Képviselő-testület  engedélye  után 
módosíthatja.
Az előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a 
következő év(ek)ben nem járhat.

(4) Tárgyévi fizetési  kötelezettség a jóváhagyott  kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a 
kifizetések  is  ezen  összeghatárig  rendelhetők  el.  Tárgyéven  túli  fizetési  kötelezettség  csak 
olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett 
az  esedékesség  időpontjában,  a  rendeltetésszerű  működés  veszélyeztetése  nélkül 
finanszírozható.
A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem 
használt  és  le  nem  kötött  kiadási  előirányzata  biztosítja-e  a  fedezetet.  A 
kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.

(5) Az  intézmény  a  személyi  juttatások  év  közbeni  változtatását  a  217/1998.  (XII.30.)  korm. 
rendelet 59.§ bekezdés előírásai alapján hajtja végre. A fenti rendelet 57.§ (2) bekezdésében 
megjelölt  bevételeken  kívül  egyéb  bevétel  nem  fordítható  személyi  juttatásokra.  Az 
intézmények  az  oktatási  intézmények  kivételével  a  személyi  juttatások  terhére  a  nem 
rendszeres személyi juttatások között tervezik meg az államháztartási törvény 93/A §-a alapján 
járó kereset kiegészítést.

(6) Az intézményi beruházásokra a 14/2001.(III.28.) sz. ök. rendelet előírásait kell alkalmazni.
(7) Az intézmények a 100 eFt egyedi értéket meg nem haladó karbantartási  munkákat önállóan 

szervezik  és  végeztetik  saját  költségük terhére.  A villamos  szabványossági,  érintésvédelmi, 
villámvédelmi  felülvizsgálatok  elkészíttetése  és  azok  alapján  szükséges  hiányosságok 



megszüntetésére  vonatkozó  intézkedések  megtétele  az  intézményvezető  át  nem  ruházható 
felelőssége.

(8) Az  intézmények  –  a  gazdálkodási  jogkör  szerinti  besorolásuktól  függetlenül  –  a  részükre 
jóváhagyott,  illetve  módosított  személyi  juttatások és  létszám-előirányzattal  – a  jogszabályi 
előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodnak. 
Saját dolgozónak megbízási díj, szerződéssel díjazás munkakörébe tartozó, munkaköri leírása 
szerint  számára  előírható  feladatra  nem fizethető,  más  esetben  megbízási  díj  kifizetésére  a 
költségvetési szerv és a megbízott között a feladatra vonatkozóan előzetesen kötött megbízási 
szerződés alapján a feladat - megbízó által igazolt - teljesítése után kerülhet sor.
A  költségvetési  szerv  szakmai  alapfeladatok  keretében  szellemi  tevékenység  szolgáltatási 
szerződéssel számla ellenében történő igénybevételére – dologi kiadások között  tervezett  és 
elszámolt  kiadásra  –  szerződés  külső  személlyel,  szervezettel  csak  jogszabályban,  vagy  az 
önkormányzat  által  szabályozott  feltételek  szerinti  feladatok  elvégzésére  köthető.  A 
Polgármesteri Hivatal felé a szerződés megkötését és összegét az intézményvezetőnek írásban 
jeleznie  kell.  A  számlázott  szellemi  tevékenység  kiadásait  külön  főkönyvi  számlán  kell 
nyilvántartani.
A  szerződéskötés  feltétele,  hogy  az  adott  feladat  ellátásához  megfelelő  szakértelemmel 
rendelkező személyt az intézmény nem foglalkoztat

(9) A költségvetési  szerv szellemi és anyagi  infrastruktúráját  magáncélra,  meghatározott  feladat 
elvégzésére igénybe vevő számára a költségvetési szerv köteles térítést előírni a felhasználás, 
illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével.
Amennyiben a költségvetési szerv meghatározott feladat ellátására eseti bevételhez jut, vagy 
támogatásban  részesül,  az  ezzel  összefüggésben ténylegesen  felmerült  költségeket  úgy kell 
megosztani,  hogy  az  a  felmerült  közvetlen  költségek  mellett  fedezetet  nyújtson  az 
intézményüzemeltetési,  fenntartási  költségek  arányos  részére  is.  A  költségek  és  a  térítés 
megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.

(10) Az intézmény vezetője felelős a feladatai  ellátáshoz a szerv vagyonkezelésébe,  használatába 
adott  vagyon  rendeltetésszerű  igénybevételéért,  az  alapító  okiratban  előírt  tevékenységek 
jogszabályban  meghatározott  követelményeknek  megfelelő  ellátásáért,  a  költségvetési  szerv 
gazdálkodásában  a  szakmai  hatékonyság  és  a  gazdaságosság  követelményeinek 
érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és 
hitelességéért,  a  gazdálkodási  lehetőségek  és  kötelezettségek  összhangjáért,  az  intézményi 
számviteli  rendért,  a folyamatban épített  előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéséért,  a belső 
ellenőrzés  megszervezéséért  és  működéséért.  A  kötelezettségvállalást  és  ellenjegyzést  a 
217/1998.  (XII:30.)  korm.  rendelet  134.§  alapján  kell  végrehajtani.  A  vezető  köteles 
kialakítani,  működtetni  és  fejleszteni  a  folyamatba  épített,  előzetes  és  utólagos  vezetői 
ellenőrzés rendszerét a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató alapján, köteles 
elkészíteni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát.

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

(12) Az intézmények pénzkölcsönt nem vehetnek fel,
 kezességet nem vállalhatnak,
 értékpapírt nem vásárolhatnak,
 váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el,
 kötvényt nem bocsáthatnak ki,
 pénzügyi lízing és faktoring szerződéseket nem köthetnek.

(13) A költségvetési  szervek az általuk  elismert,  esedékességet  követő 30-60 napon túli  tartozás 
állományról  havonta,  a  tárgyhót  követő  5-ig  kötelesek  adatot  szolgáltatni  a  Polgármesteri 
Hivatalnak.  Az adatszolgáltatás  tartalmazza  valamennyi  követelésre  vonatkozóan  a  tartozás 
időtartamát, összegét.



A költségvetési szervek vezetői kötelesek önkormányzati biztos kinevezését kezdeményezni, ha 
elismert, az esedékességet követő 30 napon túli tartozás állománya meghaladja a tárgyévi éves 
eredeti  költségvetési  kiadási  előirányzatának  10%-át,  vagy összege  meghaladja  a  15  millió 
forintot.

(14) Az intézmény alapítványt  nem alapíthat,  ahhoz nem csatlakozhat,  de összesen évi  5 millió 
forint értékhatárig alapítványok által ellátott feladattal összefüggő kifizetésre – ha az feladatai 
ellátásával  és  tevékenységi  körével  összhangban  áll  –  kötelezettséget  vállalhat,  illetve 
kapacitásának rendelkezésre  bocsátásával  elért  bevételét  – a  kiadások megtérítése  mellett  – 
átengedheti.

(15) Az  intézmények  a  normatív  támogatás  alapját  képező  mutatószámokról  kötelesek  az 
elszámoláshoz  szükséges  naprakész  nyilvántartást  vezetni.  Az  intézménynél 
feladatelmaradásnak  kell  tekinteni  a  költségvetési  előirányzatok  jóváhagyásakor  alapul  vett 
tervezett  ellátotti  létszám  és  a  tényleges  ellátotti  átlaglétszám  különbözetét,  amennyiben  a 
teljesítés elmarad a tervezett  létszámtól.  A létszámkülönbözet és a költségvetési  törvényben 
rögzített  1  mutatószámra  jutó  normatív  támogatás  teljes  összegét  kell  feladatelmaradásnak 
tekinteni.  Az  így  számított  összeggel  az  intézmény  a  zárszámadás  keretében  elszámol  az 
önkormányzattal.

(16) Az önkormányzat pótlékok esetén a mindenkori alsó határnak megfelelő előirányzatot biztosítja 
az intézményeknek.  Az intézményvezető  és a gazdasági  vezető fegyelmileg  felelős,  hogy a 
saját  költségvetése  ismeretében a  munkáltató  saját  hatáskörében engedélyezhető  pótlékokat, 
megbízási  díjakat,  egyéb  kifizetéseket  csak  olyan  mértékben  állapítson  meg,  melyet  a 
költségvetéséből fedezni tud.

(17) A Képviselő-testület közalkalmazottak részére fedezetet biztosít a természetbeni juttatások 
közül az Önkormányzat intézményeiben igénybevett munkahelyi étkeztetés révén havi 8.000 
forintra vagy kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalványra havi 4.000 forint 
összegben. A közalkalmazott egy adott hónapban csak egy féle kedvezményt vehet igénybe. 
Amennyiben önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba munkáltatói hozzájárulás fizetett eddig az 
intézmény, a munkavállaló az étkezési utalvány helyett választhatja a munkáltatói hozzájárulás 
további folyósítását, azonban a biztosított juttatás nem haladhatja meg a havi 4.000 forintot. A 
munkáltató (vagy jogutódja) által a nyugdíjban részesülő személynek a munkahelyi étkeztetés 
révén az éves működési idő alapján 10 hónapra havi 6.000 Ft értékben adott természetbeni 
juttatásra a Képviselő-testület szintén fedezetet biztosít. 

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

(19) A Képviselő-testület  az  intézmények  ellenőrzését  a  7.  sz.  melléklet  szerinti  részletezésben 
rendeli el.

(20)A Képviselő-testület Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye kitüntetéssel járó pénzjutalom 
mértékét személyenként bruttó 100.000 forintban határozza meg.

(21)A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézményi alapító okiratokon a 
tartalmi változást nem okozó, szakfeladat rendben a szakfeladat számának változása miatti 
módosítást átvezesse.

A költségvetés előirányzatainak megalapozását szolgáló rendelet-módosítások
15. §

A lakás és közcélú létesítményekhez kapcsolódó parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról szóló 
9/1997.(III.25.) számú önkormányzati rendelet módosítása
(1) A rendelet 2. sz. mellékletében a parkolóhelyek megváltási díja az alábbira módosul:



• személygépkocsi esetén: 245.000,- Ft/db
• tehergépkocsi és autóbusz esetén: 850.000,- Ft/db

16.§. 
A  temetőkről  és  a  temetkezés  rendjéről  szóló  25/2001.(VI.28.)  számú  önkormányzati  rendelet 
módosítása

(1) Az  önkormányzati  rendelet  1.  sz.  melléklete  helyébe  e  rendelet  11.  sz.  melléklete,  2.  sz. 
melléklete helyébe e rendelet  12. sz. melléklete, 3. sz. melléklete helyébe e rendelet  13. sz. 
melléklete lép.

17.§
Záró rendelkezések

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a (2) – (3) bekezdésben foglaltak 
kivételével 2006. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A lakás és közcélú létesítményekhez kapcsolódó parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról 
szóló  9/1997.(III.25.)  számú  önkormányzati  rendelet  kihirdetése  napján  lép  hatályba, 
rendelkezéseit 2006. március 1. napjától kell alkalmazni.

(3) A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 25/2001.(VI.28.) számú önkormányzati rendelet 
kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2006. március 1. napjától kell alkalmazni.

Dombóvár, 2006. február 20.

A jegyző távollétében:

Szabó Loránd Dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna
polgármester       aljegyző

1. sz. melléklet
Önkormányzat költségvetésének 2006. évi bevételei

eFt
Cím Alcím Cím neve eredeti

előirányzat
101 Egyesített Szoc. Intézmény

I. 1. Intézményi működési bevétel
1.1 Dombóvár 80 000
1.2 Szakcs 12 240
1.3 Gyulaj 8 624
101. cím összesen: 100 864

102 Belvárosi Általános Iskola



I. 1. Intézményi működési bevétel 5 500
102. cím összesen: 5 500

103 József Attila  ÁMK
I. 1. Intézményi működési bevétel

1.1 József A ÁMK 12 000
1.2 Ált. Isk. és Óvoda Dalmand 9 509
1.3 Ált. Isk. és Óvoda Nak 356
1.4 Ált. Isk. és Óvoda Attala 620
összesen: 22 485

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök
1. Működési célra átvett pénzeszközök  
1.1 József A ÁMK 165
1.2 Dalmand 1 039
összesen: 1 204
103 cím összesen: 23 689

 
104 Illyés Gy. Gimnázium

I. 1. Intézményi működési bevétel 20 000
VII. 1. Pénzmaradvány 2 225

104. cím összesen: 22 225

105 Apáczai Cs. J. Szakközépiskola
I. 1. Intézményi működési bevétel 30 500
VII. 1. Pénzmaradvány 16 313

105. cím összesen: 46 813

106 516. sz. Ipari Szakképző Iskola
I. 1. Intézményi működési bevétel 90 600
VII. 1. Pénzmaradvány 11 501

106. cím összesen: 102 101

107 Integrált Önk. Szolg. Szervezet
I. 1. Intézményi működési bevétel

1.1 Óvodák 23 000
1.2 Városi Könyvtár 3 100
1.3 Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti
      Alapszolgáltató Központ 4 000
Intézményi működési bevétel összesen: 30 100
107. cím összesen: 30 100

108 Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság



I. 1. Intézményi működési bevétel 1 112
IV. Átvett pénzeszköz

1.1 Alulfinanszírozás 5 137
VII. Pénzmaradvány 42

108. cím összesen: 6 291

109 Német Kisebbségi Önkormányzat
I. 1. Intézményi működési bevétel 100
IV. 1. Működési célú pénzátvétel

1.1 Önkormányzati támogatás 3 500
1.2 Állami támogatás 640
1.3 Munkaügyi Központ 600
Működési célú pénzátvétel összesen: 4 740

VII. Pénzmaradvány 184
109. cím összesen: 5 024

110 Cigány Kisebbségi Önkormányzat
I. Intézményi működési bevétel 80
IV. 1. Működési célú pénzátvétel

1.1 Önkormányzati támogatás 3 500
1.2 Állami támogatás 640
1.3 Munkaügyi központtól 700
1.4 HEFOP Kulcs a munkához 466
Működési célú pénzátvétel összesen: 5 306

VII. Pénzmaradvány 550
110. cím összesen: 5 936

111 ROMA Kistérségi Társulás
VII Pénzmaradvány 40

111. cím összesen: 40

112 Polgármesteri Hivatal
I. 1.Intézményi saját bevétel

1.1 Polgármesteri Hivatal működési 32 000
1.2 Intézményi gázfűtés miatt 58 000
1.3 Kamat 3 000
1.4 Ifjúsági és diákönkormányzat bevételei 100
Intézményi saját bevétel összesen: 93 100

2. Önkormányzati sajátos működési bevételek
2.1 Helyi adók
2.1.1 Kommunális adó 46 000
2.1.2 Építményadó 16 500



2.1.3 Idegenforgalmi adó 4 000
2.1.4 Iparűzési adó 270 000
összesen: 336 500
2.2 Átengedett központi adók
2.2.1.1 Személyi jövedelemadó 704 803
2.2.1.2 Tűzoltóság működésének támogatása 258 659
2.2.2 Gépjárműadó 85 000
2.2.3 Egyéb központi adók 500
összesen: 1 048 962
2.3 Egyéb sajátos bevételek
2.3.1 Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás 15 000
2.3.2 Egyéb bevételek 20 000
összesen: 35 000
Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: 1 420 462
I. cím összesen: 1 513 562

II. Önkormányzat költségvetési támogatása
1. Normatív támogatás 1 864 991
2. Központosított előirányzatok
2.1 Kisebbségi önkormányzat támogatása 1 280
2.2 Városrehabilitációs felújítás, önerő 33 000
2.3 DDRFT TEUT támogatás
2.3.1 Dózsa, Báthori, Katona J. útfelújítás 3 300
2.3.2 Erzsébet u. felújítás 9 179
2.3.3 Kórház, Béke, Fő u. felújítás 3 600
2.3.4 Dombó Pál u. felújítás 2 034
2.3.5 Kórház u. felújítás 4 290
2.3.6 Teleki u. felújítás 3 900
összesen: 60 583

3. Normatív kötött támogatás
3.1.1 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 5 171
3.1.2 Pedagógiai szakszolgálat 2 040
3.2 Szociális továbbképzés 921
3.3 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 9 450
3.4 Időskorúak járadéka 1 377
3.5 Rendszeres szociális segély 42 750
3.6 Közcélú foglalkoztatás támogatása 8 961
3.7 Ápolási díj 34 320
3.8 Lakásfenntartási támogatás 45 000
3.9 Adósságkezelés 4 500
összesen: 154 490



4. Fejlesztési célú támogatások
4.1 Területi kiegyenlítést szolgáló tám.
4.1.1 Belvárosi szennyvízcsatorna 20 800
4.1.2 Kórház u járda 200
4.1.3 Földvár 2 200
4.1.4 Újdombóvári Közösségi Ház 2 200
4.1.5 Móra Ferenc Iskola sportpálya 7 000
4.1.6 Gunarasi ifjúsági tábor 2 500
4.1.7 Egészségügyi gépműszer 11 891
összesen: 46 791
4.2 Céljellegű decentralizált támogatás
4.2.1. Polgármesteri Hivatal informatika 267
4.2.2. Polgármesteri Hivatal modernizáció 872
4.2.3. Rákóczi u. gyalogátkelőhely 1 100
4.2.4. Szivárvány Óvoda tetőfelújítás 1 942
összesen: 4 181
4.3 Címzett támogatás
4.3.1 Kórház "B" szárny rekonstrukciója 1 043 022
összesen: 1 043 022
4.4 Céltámogatás
4.4.1 Kertvárosi szennyvíz csatorna építés 99 261
4.4.2 Egészségügyi gép-műszer 17 000
összesen: 116 261
 II. cím összesen: 3 290 319

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés 127 000
2. Önkormányzati vagyon bérbeadás 9 000
III. cím összesen: 136 000

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök
1. Működési célú pénzeszköz  átvétel
1.1 Pénzeszk. átv. államháztartáson belül
1.1.1 Önkormányzatoktól társulásokra 5 500
1.1.2 József A ÁMK működésére
1.1.2.1 Dalmandi Önkormányzat 47 739
1.1.2.2 Naki Önkormányzat 13 366
1.1.2.3 Attalai Önkormányzat 7 024
1.1.3 ESZI működtetésére
1.1.3.1 Szakcs 8 884
1.1.3.2 Gyulaj 2 309



1.1.4 Mezőőri támogatás 1 200
1.1.5 OEP-től védőnőkre 29 100
1.1.6 Iskolatej támogatás 9 000
1.1.7 Lakóotthon üzemeltetés 6 564
1.1.7.1. Perekaci árok hulladékmentesítése 1 980
1.1.7.2. Fafajok telepítése 4 998
1.1.7.3. Elhagyott hulladék begyűjtése 1 000
1.1.8 Többcélú Társulástól 109 310
1.1.9 Gunarasi nyári fesztivál 1 500
összesen: 249 474
2. Felhalmozási célú pénzátvétel
2.1. Pénzeszk. átv. államháztartáson belül
2.1.1. Kamattámogatás 2 200
2.1.2. TRFC támogatások
2.1.2.1. Farkas Attila Uszoda vízvisszaforgató 5 682
2.1.2.2. Gunarasi utak felújítása 14 505
2.1.2.3. Belvárosi nyílászáró 9 997
2.1.2.4. Internetes info 1 500
2.1.2.5. Kertvárosi szennyvízhálózat építés 122 107
2.1.3. ROP támogatások
2.1.3.1.Városrehabilitációs akció 495 000
2.1.3.2. József Attila infrastrukt. fejl. 31 266
2.1.4.KIOP Ivóvizminőségjavító program 491 003
2.1.5. Kertvárosi szennyvíz KÖVICE 6 408
2.1.6. Panelprogram 2 938
2.1.7. Központi ügyelet felújítása 2 000
2.1.8. Községi önk.tól  eü  gép műszer beszerzés 825
összesen: 1 185 431
2.2 Pénzeszk. átv. államháztartáson kívül
2.2.1 Szent Lukács Egészségügyi Kht. rekonstr. 14 850
2.2.2 Lakosságtól szennyvízhálózatra kertváros 86 264
2.2.3 Lakosságtól önkéntes utakra 2 500
2.2.4 Parkoló megváltás 5 000
2.2.5 Vízműtől tanuszodára 10 979
2.2.6 Lakosságtól panelprogramra 2 939
összesen: 122 532
IV. cím összesen: 1 557 437

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése
1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése
1.1 Kórház 30 000
1.2 Jóléti Alpítv. Családs. Szolg. 1 500



1.3 Kapos ITK. 4 500
1.4 Hamulyák Alapítvány 400
összesen: 36 400
2. Hosszú lejáratú kölcsönök viszatérülése 5 000
V. cím összesen: 41 400

VI. Hitelek
1. Működési hitel 233 216
2. Beruházási hitel 25 236
3. Új beruházási hitel 80 000
VI. cím összesen: 338 452

VII. Pénzmaradvány 40 000
112. cím összesen: 6 917 170

Mindösszesen: 7 265 753



2. sz. melléklet
Önkormányzat költségvetésének 2006. évi  kiadásai

eFt
Cím Alcím Cím neve eredeti

előirányzat
101 Egyesített Szociális Intézmény

I. Személyi juttatások előir. 189 983
II. Munkaadót terh. járulék előir. 60 417
III. Dologi kiadások 101 581

101. cím összesen: 351 981

102 Belvárosi Ált. Iskola
I. Személyi juttatások előír. 268 000
II. Munkaadót terh. járulék előir. 84 950
III. Dologi kiadások 41 000
IV. Ellátottak juttatásai 4 980

102. cím összesen: 398 930

103 József Attila ÁMK
I. Személyi juttatások előir. 262 936
II. Munkaadót terh. járulék előir. 82 544
III. Dologi kiadások 104 227
IV. Ellátottak juttatásai 4 070

103. cím összesen: 453 777

104 Illyés Gy. Gimnázium
I. Személyi juttatások előir. 167 000
II. Munkaadót terh. járulék előir. 51 800
III. Dologi kiadások 52 000
IV. Ellátottak jutatásai 2 300
V. Felhalmozási kiadás 

1. Eszközbeszerzés 2 225
104. cím összesen: 275 325

105 Apáczai Cs. J. Szakközépiskola
I. Személyi juttatások előir. 193 000
II. Munkaadót terh. járulék előir. 60 350
III. Dologi kiadások 74 000
V. Felhalmozási kiadás

1. Eszközbeszerzés 16 313
105. cím összesen: 343 663



106 516. sz. Ipari Szakképző Iskola
I. Személyi juttatások előir. 291 000
II. Munkaadót terh. járulék előir. 91 950
III. Dologi kiadások 105 350
IV. Ellátottak pénzbeni juttatása 2 600
V. Felhalmozási kiadás

1. Eszközbeszerzés 11 501
VI. Felújítások

1. PH konyha 3 928
106. cím összesen: 506 329

107 Integrált Önk. Szolg. Szervezet
I. Személyi juttatások előir. 223 000
II. Munkaadót terh. járulék előir. 70 050
III. Dologi kiadások 77 500
V. Felhalmozási kiadás 2 650

107. cím összesen: 373 200

108 Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság
I. Személyi juttatások előir. 176 973
II. Munkaadót terh. járulék előir. 55 013
III. Dologi kiadások 32 964

108. cím összesen: 264 950

109 Német Kisebbségi Önkormányzat
I. Személyi juttatások előir. 1 170
II. Munkaadót terhelő járulék előir. 400
III. Dologi kiadások 2 454
VII. Működésre átadott pénzeszköz 900
V. Felhalmozási kiadás 100

109. cím összesen: 5 024

110 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
I. Személyi juttatások előir. 900
II. Munkaadót terhelő járulék előir. 260
III. Dologi kiadások 4 276
V. Felhalmozási kiadás 500

110. cím összesen: 5 936

111 ROMA Kistérségi Társulás
III. Dologi kiadások 40



111. cím összesen: 40

112 Polgármesteri Hivatal
I. Személyi juttatás előirányzata

1. Hivatal 280 000
2. Népszavazás 5 000
3. Város és község gazdálkodás 2 200
I. cím összesen: 287 200

II. Munkaadót terh. járulék
1. Hivatal 94 950
2. Népszavazás 500
3. Város és község gazdálkodás 800
4. Segélyeket terhelő járulékok 7 300
II. cím összesen: 103 550

III. Dologi kiadások
1. Polgármesteri Hivatal 107 000
2. Polgármesteri keret, testvérvárosok 4 500
3. Televíziós műsorkészítés 14 615
4. Intézményi vagyonbiztosítás 2 400
5. Foglalkoztatáseü. szolg. 3 400
6. Intézményi gáz 58 000
7. Városi kulturális ünnepségek 4 900
8. Gyermek és ifjúsági önkormányzat 1 500
9. Város és községgazdálkodás 10 000
10. Helyi utak fenntartása 15 000
11. Belvízvédelem, települési vízellátás 7 000
12. Ingatlanok üzemeltetése 15 000
13. Köztisztaság, parkfenntartás
13.1. Hulladékgyűjtés kezelés 85 000
13.2. Utak szennyeződés mentesítése 20 000
13.3. Parkfenntartás 50 000
14. Temetőfenntartás 7 000
15. Közvilágítás 42 000
16. Egészséges városok programok 300
17. Katasztrófa védelem 1 000
18. Környezet és természetvéd. feladatok 16 000
19. Szerződéses szociális ellátások
19.1 Bölcsőde 12 000
19.2. Rehabilitációs foglalkoztatás 4 000
19.3. Közhasznú foglalkoztatás 10 000



19.4. Közcélú foglalkoztatás 9 900
19.5. Lakóotthon üzemeltetés 6 564
20. Uszodabérlet 500
21. Kamatfizetés
21.1 Beruházási hitel után 25 000
21.2 Működési hitel után 7 000
21.3 Közvilágítás korszerűsítése 15 739
22. Interpellációs keret 5 000
23. Iskola adminisztrációs szoftver 4 456
24. Int. 2004. évi alulfinanszírozás 5 134
III. cím összesen: 569 908

V. Felhalmozási kiadás
1. Kórház rekonstrukció 1 098 008
2. Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés 5 000
3. Gyámhivatal kialakítás 4 400
4. Jam fejlesztés gáz,villamos hálózat 
szennyv. 10 000
5. Földvár rekonstrukció 3 441
6. Kertvárosi szennyvízcsatorna építés 248 184
7. Gyár utcai kisállomás vásárlás 7 500
8. Gunaras alaptőke emelés 11 835
9. Szavazórendszer 3 000
10. Kórházi altatógép 34 000
11. Internetes infoszolg. rendszer 1 040
12. JAM csarnok fűtés 1 422
13. JA ÁMK akadálymentesítés 2 664
14. PM légfüggöny 1 000
15. Szállásréti tó parkoló 750
16. Aranysziget Idősek Otthona bejárat 3 400
17. Parkoló Belvárosi, Gimnázium 1 062
18. Parkoló Újdombóvári temető 1 000
19. Parkoló Vörösmarty utca 1 500
20. Újdombóvári ravatalozó előtti tér 
burkolás 500
21. Önkéntes útépítés 7 900
22. Sebességkijelző 456
23. Ingatlanvásárlás Kakasdomb 1 200
24. Közvilágítás bővítés 2 500
25. Földterület vásárlás 3 500
26. Ivóvízminőség javító program 487 512
V. cím összesen: 1 942 774



VI. Felújítások
1. Balatonfenyvesi tábor felújítása 8 147
2. Erzsébet Óvoda felújítás 1 063
3. Városrehabilitáció 539 408
4. József Attila ÁMK felújítás 15 665
5. Hableány utca járda 11 550
6. Útfelújítások
6.1. Dózsa, Báthori, Katona J. u. felújítás 16 621
6.2. Erzsébet u. felújítás 9 628
6.3. Kórház u., Béke u., Fő u. felújítás 18 114
6.4. Erzsébet u. felújítás II. 19 358
6.5. Kórház u. felújítás 4 290
6.6. Teleki u. felújítás 7 800
7. Panelprogram Népköztársaság u.48. 8 817
8. Központi ügyelet felújítás 3 728
9. Játszótér felújítások 2 500
10. Rákóczi u. gyalogátkelőhely 3 000
VI. cím összesen: 669 689

VII. Működésre átadott pénzeszköz
1. Államháztartáson belül
1.1 Kisebbségi önkormányzatok 
támogatására 8 280
1.2 Többcélú társulás működésére 8 212
Összesen: 16 492
2. Államháztartáson kívül
2.1 Művelődési Ház Kht. 31 080
2.2 "Hospital" Alapítvány 1 027
2.3 Civil szervezetek támogatása 3 000
2.4 Sportegyesületek 22 080
2.5 Viziközmű Társulat támogatás 3 300
2.6 Fiatal Értelmiségért Alapítvány 2 000
2.7 Szoc. Lakásalap Alapítvány 1 000
2.8 Védett épületek 3 500
2.9 Pályafenntartás DFC 5 000
2.10. Református Egyház Óvoda 
fenntartás 6 660
2.11 Kapos Innovációs Kht. 9 000
2.12 Várossz. és Városv. Egy. Múzeális 
gy. 2 100
2.13 Táboroztatás támogatására 800
2.14 Iskola egészségügyi feladat 384



2.15 Mecsek Dráva Önkormányzati 
Társulás 100
2.16 Sipos Gyula ösztöndíj rendszer 500
2.17 Arany János tehetséggondozó 
program 350
2.18 Kapos gyermektánccsoport 500
2.19 Pusztai vízellátási társulásra 20
2.20 Jóléti Kht. közhasznú foglalkoztatás 2 900
2.21 Lakásgazd. Kht közhasznú 
foglalkoztat. 4 700
Összesen: 100 001

3. Önk. által folyósított ellátások 
3.1 Rendszeres gyermekvédelmi 
támogatás 10 500
3.2 Időskorúak járadéka 1 530
3.3 Rendsz. szoc. segélyben részesülő 
aktívok 45 000
3.4 Rendszeres szoc. segély 2 500
3.5 Ápolási díj 39 000
3.6 Átmeneti segély 5 000
3.7 Lakásfenntartási támogatás 50 000
3.8 Beiskolázási segély 1 000
3.9 Rendkívüli gyermekvéd. támogatás 1 000
3.10 Temetési segély 2 500
3.11 Köztemetés 500
3.12 Gazdálkodást segítő támogatás 300
3.13 Közgyógyellátás 4 500
3.14 Iskolatej akció 15 000
3.15 Adósságkezelés 5 000
3.16 Lakbértámogatás 1 500
3.17 Helyijáratú közlekedésre támogatás 12 000
Összesen: 196 830
VII. cím összesen: 313 323

VIII. Felhalmozásra átadott pénzeszközök
2. Államháztartáson kívül
2.1 Lakásgazdálkodási Kht épületfelújítás 1 000
2.2 Lakásgazd. Kht szoc. bérlakás 
felújítás 2 750
VIII. cím összesen: 3 750

IX. Adott kölcsönök
1.Működési célra



1.1 Szociális kölcsön 1 000
2. Felhalmozási célra
2.1 Fiatalok lakáshoz jutása 4 000
2.2 Köztisztviselők lakásép. kölcsön 2 000
2.3 Közalkalmazotti lakásépítési kölcsön 2 000
2.4 Kórház 14 850
IX. cím összesen: 23 850

X. Céltartalék
1. Iparűzési adó 5%-a 13 000
2. Intézményi karbantartásokra 13 000
3. Pályázati saját forrás 40 000
   Belvárosi Ált. Iskola nyílászáró csere
   Illyés Gyula Gimnázium női vizesblokk
   Újdombóvári Közösségi Ház II. ütem
   Művelődési Ház mozi-klubterem
   Szent István tér csapadékvíz elvezetés
   Szivárvány Óvoda vízvisszaforgató
   Járdaépítés
   Bartók Béla utca szennyvízcsatorna
   Szent Gellért, Zalka utcai 
szennyvízcsatorna
   Arany János téri orvosi rendelő
   Buszmegálló felújítások
   1+1 Ft-os útfelújítás
   Hulladékszállító jármű beszerzés
   Jam fűtési rendszer kiépítés
4. Helyi közlekedés támogatása 4 000
5. Panel program 38 509
6. 56-os emlékmű 5 000
7. Mecsek-Dráva Önkormányzati társulás 2 815
8. Kapos ITK pályázati önerő 1 500
9. Államháztartási tartalék 9 492
10. Közalkalmazotti juttatásokra 4 500
11. Normatív támogatás visszafizetés 36 647
12. Térségi integrált szakképző központ 9 140
13. PHARE pályázat elszámolása 6 145
14. Általános iskolások uzsonna 7 000
X. cím összesen: 190 748

XI. Hiteltörlesztés
1. Beruházási hitelek 62 277



2. Közvilágítás korszerűsítése 15 550
3. Támogatás megelőlegezés 50 000
4. Folyószámla hitel 46 836
5. Kistérségi szennyvízelhelyezési 
program 7 143
XI. cím összesen: 181 806
112. cím összesen: 4 286 598

Mindösszesen: 7 265 753



Integrált Önkormányzati Szolg. Szervezet
kiemelt kiadás előirányzatai

107. cím részletezése        eFt
 Személyi juttatás Munkaadót terhelő j. Dologi kiadás Felhalm. kiadás Kiadás összesen
Kapaszkodó 59 500 19 000 13 000 1 000
Szivárvány Óvoda 101 000 31 700 18 000 150
Városi Könyvtár 16 500 5 250 10 500 0
Integrált Ö. Sz. Szervezet 46 000 14 100 36 000 1 500
Összesen: 223 000 70 050 77 500 2 650

József Attila ÁMK kiemelt kiadás előirányzatai
103. cím részletezése
 Személyi juttatás Munkaadót terhelő j. Dologi kiadás Ellátottak juttatásai
József A. ÁMK. 169 000 53 500 68 000 2 950
Általános Isk. és Óvoda Dalmand 61 115 18 900 24 912 850
Általános Isk. és Óvoda Nak 16 792 5 193 5 650 110
Általános Isk. és Óvoda Attala 16 029 4951 5 665 160
Összesen: 262 936 82 544 104 227 4 070

2.d melléklet
Egyesített Szociális Intézmény kiemelt kiadás előirányzatai

101. cím részletezése
 Személyi juttatás Munkaadót terhelő j. Dologi kiadás Ellátottak juttatásai Felhalm. kiadás
ESZI Dombóvár 155 000 49 350 76 000 0 0
ESZI Szakcs 19 310 6 430 15 760 0 0
ESZI Gyulaj 15 673 4 637 9 821 0 0
Összesen: 189 983 60 417 101 581 0 0



3. sz. melléklet
Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek

létszám kerete 2006. évben
Pedagógus Technikai Összesen

Átlag Záró Átlag Záró Átlag Záró
fő

Egyesített Szociális Intézmény
    Dombóvár 94 94 94 94
    Szakcs 11 11 11 11
    Gyulaj 8 8 8 8
Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 99,5 96 28 28 127,5 124
József Attila Általános Művelődési 
Központ 61,5 60 19,5 19,5 81 79,5
           Tagiskolák: Dalmand 21,5 21,5 14 14 35,5 35,5
                               Nak 5,5 5,5 3 3 8,5 8,5
                               Attala 6 6 3 3 9 9
Illyés Gy. Gimnázium 57 57 22 22 79 79
Apáczai Csere János Szakközépiskola 74 78,5 30,5 30,5 104,5 109
516. sz. Ipari Szakképző Intézet 110 109 43 43 153 152
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 62 62 62 62
Polgármesteri Hivatal 101 97 101 97
Integrált Önkormányzati Szolgáltató 
Szervezet 30 30 30 30
    Szivárvány Óvoda 31 31 16 16 47 47
    "Kapaszkodó" Szociális és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltató Közp. 36 36 36 36
    Városi Könyvtár 8 8 8 8
Összesen: 466,0 464,5 529,0 525,0 995,0 989,5

4. sz. melléklet
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

2006. év
Bevételek megnevezése eFt Kiadások megnevezése

Intézményi működési bevételek 394 441 Személyi juttatások 2 061 162
Önkormányzati sajátos működési 
bevételek 1 420 462 Munkaadót terhelő járulék 661 284
levonva kommunális adó, magánsz. ált. fiz. 
építményadó 20%-a -48 800 Dologi kiadás kamatok nélkül 1 117 561

Állami hozzájárulások és támogatások 2 020 761
Működési célú pénzeszköz átadás, 
egyéb támogatás 314 223



levonva lakáshoz jutás  100%-a -31 497 Ellátottak pénzbeni juttatása 13 950
Működési célú pénzeszközök átvétele 260 724 Rövidlejáratú hitel visszafizetése 46 836
Működési célú hitel felvétel 233 216 Rövidlejáratú hitel kamata 7 000
Alulfinanszírozás 5 137 Működési célú hitelnyújtás 1 000
Kölcsön visszatérülés 36 400 Céltartalék (működési) 93 784
Pénzmaradvány 816
Működési célú bevételek összesen: 4 291 660 Működési célú kiadások összesen: 4 316 800

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 136 000 Felhalmozási kiadások 1 976 063
Fejlesztési célú állami támogatás 1 269 558 Felújítási kiadások 673 617
Kommunális adó 46 000 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 3 750
Magánszemély építményadó 20%-a 2 800 Felhalmozási célú hitel törlesztés 134 970
Lakáshoz jutás támogatása 31 497 Hosszú lejáratú hitel kamat 40 739
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele 1 307 963 Céltartalék 96 964
Felhalmozási célú hitel 105 236 Felhalmozási célú kölcsönnyújtás 22 850
Felhalmozási célú pénzmaradvány 70 039
Felhalmozási kölcsön visszatérülés 5 000
Felhalmozási célú bevételek összesen: 2 974 093 Felhalmozási célú kiadások összesen: 2 948 953

Önkormányzati bevételek 7 265 753 Önkormányzati kiadások 7 265 753

5. sz. melléklet
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

A hosszú lejáratú beruházási hitelek
eFt

Sorsz Megnevezés Nyitó 2006. 2007. 2008. 2009.
2016.-

ig Összesen

állomány

1.
Gyógypedagógiai Ált. Isk. 
kialakítására 8 000 4 000 4 000 0 0 8 000

2. Célhitel fejlesztésekre 2 720 2 720 0 0 0 2 720
3. Fejlesztési hitel (CIB Bank) 13 333 6 667 6 666 0 0 13 333
4. K&H Pannon Lízing 1 365 1 365 0 0 0 1 365
5. Célhitel (OTP) 24 000 8 000 8 000 8 000 0 24 000
6. MFB- Zrínyi Isk. rekonstrukció 152 755 15 275 15 275 15 275 15 275 91 655 152 755

7.
Beruházási hitel-Völgység-Hegyhát 
Takszöv. 71 764 17 941 53 823 71 764
Összesen 273 937 55 968 87 764 23 275 15 275 91 655 273 937

Rövidlejáratú  hitelek
1. Folyószámlahitel 46 836 46 836 46 836

2.
Támogatás megelőlegezésre rulírozó 
hitel 50 000 50 000 50 000
Összesen 96 836 96 836 96 836

Kölcsönök részletezése



1. Közvilágítás korszerűsítése
 tőke 27 350 15 550 11 800 27 350

kamat 24 436 15 739 8 697 24 436
2. Kistérségi szennyvízelh. kölcsön 7 143 7 143 7 143

Mindösszesen: 58 929 38 432 20 497 58 929

2006. évben felvett hosszú lejáratú beruházási hitelek
Törlesztés

Növekedés 2006. 2007. Összesen

1.
Beruházási hitel-Völgység-Hegyhát 
Takszöv. 25 236 6 309 18 927 25 236

5/b. sz. melléklet
Garancia és kezességvállalás

eFt
Megnevezés Nyitó 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

       
Dombóvári Beruházó 
viziközmű I. 25 600 6 400 6 400 6 400 6 400  
Beruházó viziközmű II. 4 860 972 972 972 972 972
Jóléti Kht. 10 000 10 000     
Dombóvári Ipari Park 20 000 20 000     

Készfizető kezességvállalások 2006. évben

  Növekedés
2006.

Kt. határozat
száma  

Kapos ITK Kht.  35 237 397/2005.

Dombóvár-Kertvárosi 
Csatornaépítő Víziközmű-
társulat  90 000 303/2005.

5.c. melléklet

Több évre kiható kötelezettségvállalások 2006. évben várható összege
Ft-ban

Megnevezés Tárgy Lejárat Összeg

Alisca - Bau Építő Kft. Kertváros szennyvízcsatornázása 2006.10.31        239 559 750    
ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. állati hulladék szállítása 2005.12.31            3 840 000    
Balaskó János városi fúvószenekar felkészítése                300 000    

Balása Erzsébet
zöldter. gond, sikosságm. 
ügyelet 2005.12.31            4 319 788    

BETONÚT Szolgáltató és Építő Z. M. Rt.
Szabadság u. 1848-as emlékmű 
és templom körüli terület rehab         160 000 000    

BOGI COOP Szöv. irodagépek karbantartása határozatlan               156 000    



Corvinus Egyetem tanulmányi szerződés, tandíj 2007.06.01               200 000    

Csiszár László
PH. bejáratnál elektromos 
átalakítás                345 000    

Daemia Kft. vírusirtó program határozatlan               225 000    
Debreceni Magas-Mély- és Útépítő Rt. Erzsébet u. II. felújítása 2005.12.31          19 358 400    
DITÁLL 2002 Ker.és Szolg.Kft. üzleti tanácsadás,tolmácsolás             1 440 000    
Dombóvári Jóléti Szolgáltató Kht. bölcsöde müködtetése határozatlan          12 000 000    

Dombóvári Jóléti Szolgáltató Kht.
megváltozott munk. rehab. 
foglalkoztatása határozatlan            4 000 000    

Dombóvári Jóléti Szolgáltató Kht. parkfenntart,sikosságment.           21 000 000    
Dombóvári Jóléti Szolgáltató Kht. futárszolgálat határozatlan            1 500 000    

Dombóvári Jóléti Szolgáltató Kht.
fogyatékossággal élők új tipusú 
támogatott lakások működtetése határozatlan            5 364 000    

Dombóvári Jóléti Szolgáltató Kht.

aktív korú nem foglalkoztottak 
foglalkoztatásának 
támogatása/közhasznú             2 900 000    

Dombóvári Polgárőrség Kinizsi u. 37 őrzési díja határozatlan            1 989 120    
Dombóvári Református Egyházközség óvodai támogatás határozatlan            5 356 120    
Dombóvár Város és Lakásgazd. Kht. városüzemeltetési feladatok határozatlan          18 492 690    
Dombóvár Város és Lakásgazd. Kht. közhasznú feladatok ellátása határozatlan          16 103 000    

Dombóvár Város és Lakásgazd. Kht.
sportpályák 
felújítása,karbantartás,beruházás. határozatlan            2 400 000    

Dombóvár Város és Lakásgazd. Kht.

aktív korú nem foglalkoztottak 
foglalkoztatásának 
támogatása/közhasznú 2006.06.09            4 700 000    

Dombóvár Város és Lakásgazd. Kht.
Közúti jelzőtáblák felújítása, 
utcanévtáblák cseréje 2005.12.31            1 759 877    

Dombóvár Város és Lakásgazd. Kht.

fogytékossággal élők új tipusú 
"támogatott" lakások 
működtetése határozatlan            1 200 000    

Dombóvár Város és Lakásgazd. Kht.
U-alakú csarnok fűtésének 
kialakítása             1 422 000    

Dombóvár Város és Lakásgazd. Kht.
U-alakú csarnok karbantartási 
munkái                983 000    

Drávanet Kft. ADSL előfizetés határozatlan               350 000    

Dombóvár és Környéke Víz-és Csatmű Kft
Dombóvár-Kertváros 
szennyvízcsatornázása 2006.12.31            5 375 000    

Dombóvári Kistérségi Pusztai Vízellátó 
Társulás tagdíj határozatlan               570 000    
E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Szőlőhegyi közvilágítás korszer. 2007.12.31               993 938    

E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt.
Közvilágítás szolg.
(aktív,passzív) 2007.12.31          14 867 880    

EETEK Rt. közvilágítás korszerűsítés-tőke 2007.11.10          15 550 000    
EETEK Rt. közvilágítás korszerűsítés-kamat 2007.11.10          15 739 411    
Enternet Kft. internet előfizetés határozatlan               165 000    

ERMIBAU Ép.Kerek. Szolg.KFT.
balatonfenyvesi tábor tűzkár 
helyreállítása 2006.04.30            7 446 614    

ERMIBAU Ép.Kerek. Szolg.KFT. JAÁMK akadálymentesítés             2 664 000    
ÉPBER Építőipari Beruházási Szerv.BT kórházi rekonstr.ellenőrzés 2006.12.31            1 875 000    

ÉSZ-KER KFT.

tanácsadás-közbeszerzés: 
Városrehab. akciók a szociális 
ROP határozatlan            9 000 000    

Fauna Higiénia Bt. rágcsálómentesítés határozatlan               412 500    



Flipper Bt.
zöldter. gond, sikosságm. 
ügyelet 2005.12.31            2 600 000    

GLOBOMAX  2006.01.25            2 880 000    
Gond-X Kft. Bezerédj 14. tűzjelző határozatlan               300 000    
Gond-X Kft. hivatali diszpécser szolgálat határozatlan               150 000    

HÉROSZ RT
Szent Lukács Kórház 
"B"Hotelszárny rekonstrukció 2006.08.15        954 272 298    

Horváth Éva koordinátori feladat határozatlan               435 120    
Hungária Biztosító egészség biztosítás határozatlan               930 000    
IBM hardvereszközök bélése 2006.12.31            4 844 365    
IMOBAU KFT Gunarasi ifjusági tábor felújítás 2005.12.31               125 000    
IMOBAU KFT Ph. bejárat légfüggöny ép.                624 000    

INFOtec Informatikai és Információtechnikai 
Magiszter Tutorszolgáltatás-
Iskolaadminisztrációs prog. határozatlan            4 456 000    

INVESTMENT KFT.
Szőlőhegyen csap.viz elv. terv 
készités                122 500    

Kaposvári Városgazdálkodási Rt. települési hulladék folyamatos          35 000 000    
KIMÉRA Kft. iktatóprogram határozatlan               220 000    
Korend Bt. számítástechnikai program határozatlan               650 000    

KOVI Kft.
szeméttelepen felhalm.ág, 
nyesedék aprítás,szükség szerinti 2007.03.01            4 765 600    

KOVI Kft.
Városi szeméttelepen föld és 
épitési törmelék gépi terítése 2007.03.01            4 454 800    

KOVI-95 KFT.
tóparti parkoló építése-
Szállásréti tó                750 000    

KOVI-95 KFT. Bajcsy-Zs u. hídjavítás                459 213    
KOVI-95 KFT. parkoló építése- gimnázium                524 000    
KOVI-95 KFT. parkoló építése-Belvárosi Isk.                538 000    

MBA Inveszt Kft.
Hableány utcai sétány 
kialakítása           11 550 000    

Magyar Kzútkezelő Kht. sebességkijelző felszerelése                456 000    

Mecsek Aszfalt KFT
Dombóvár város szilárd 
burkolatú útjainak felújítása 2005.10.30          44 361 922    

Mecsek Aszfalt KFT Teleki u. felújítása 2005.11.15            7 800 000    

Mediplan Kórháztervező Kft
Dvári Szent Lukács Kórház 
rek.I.ü.tervezői művezetés 2006.08.15            6 000 000    

Mediplan Kórháztervező Kft
Szent Lukács Eüi. Kht. kórház 
épület billenés vizsgálata 2006.08.15               600 000    

Mediplan Kórháztervező Kft

ágytálmosó berendezés 
szállítása, szerelése, üzembe 
helyezés 2006.03.30          13 800 000    

Művelődési Ház Kht. támogatás 2006.12.31          31 080 000    
OTP Garancia Rt. vagyonbiztosítás határozatlan            2 156 000    

ÖKO-DOMBÓ KFT
Parkolók takarítása és tisztán 
tartása 2007.06.30               785 000    

ÖKO-DOMBÓ KFT
Erzsébet utcai szeméttelep őrzés 
védelme hat.lan időre határozatlan            7 098 720    

ÖKO-DOMBÓ KFT szelektív hulladékgyűjtés 2007.02.28            9 343 454    
dr. Papp Tamás jogi ügyintézés határozatlan            1 500 000    
dr. Passha József üzemorvosi ellátás határozatlan            2 812 000    

PÁKISZ Számviteli Könyvvizsgálói és 
Adószakértő Kft. 

Ai ivóvízminőség javító progr. 
Folyamtos könyvvizsgálata határozatlan            4 800 000    



Print Copi Kft. fénymásoló üzemeltetés határozatlan            1 450 400    
Prodán Marin ingatlanvásárlás             1 250 000    

Prometheus Rt.
hőszolgáltatás dija/fűtési 
átalány-ZENEISKOLA             1 634 852    

Prometheus Rt.  2007.07.30          14 597 192    

Prometheus Rt.
József Attila  Ált.iskola és 
Müv.othon  hőszolg.dija 2012.12.31          14 781 847    

Prometheus Rt.
Apáczai Csere János 
szakközép.isk.hőszolg. 2016.11.14          19 062 128    

Prometheus Rt.
Dombóvári 2.sz. Intézmények, 
Szőlőhegyi óvoda 2007.07.30            2 950 000    

Prometheus Rt.
Intézmények/Margaréta Ó.Zrínyi 
tornacs.Illyés konyha... 2007.07.30            6 936 391    

dr.  Pucsli és Tsa. Bt. iskola eü. feladat határozatlan               405 000    

RÉGIÓ Könyvszakértő és Számv. Szolg. Kft.
könyvvizsgálat-Városrehab. 
Prog.             1 920 000    

RSZ-COOP Légiszolg.és Ker.KFT. szúnyogírtás 2006.09.01            4 465 128    
Saldo Rt. tagdíj határozatlan               137 500    
SEBREK Kft. műszaki ellenőrzés JAÁMK             1 500 000    

SEBREK Kft.
műszaki ellenőrzés Erzsébet 
óvoda felúj             1 062 500    

Sinyi és Tsa. Kft. televíziós szolgáltatás 2006.12.31          11 615 000    

STABIL Épitőip. Szolg. KFT.
Rákóczi utcai gyalogátkelő-
helyek létesítése 2007.01.30            3 000 000    

STABIL Kft.

Szigeterdei XIII. sz-i 
lakótoronyrekonstrukciója III. 
ütem 2007.01.30            3 315 950    

STABIL Kft. Mikszáth utcai támfal építése             1 273 000    

STABIL Kft. útszélesítés -szennyvíztelepre             1 735 000    

Szabotin és Társa Bt.
zöldter. gond, sikosságm. 
ügyelet 2006.12.31            8 500 000    

Szabó Edit könyvvizsgáló határozatlan            1 010 000    

T-Online Magyarország RT
kábelnet-14 db  ADSL Hobbi 
szolgáltatás határozatlan            1 631 700    

T-Online Magyarország RT BDSL szolgáltatás határozatlan               792 000    

TAGE Kft.
zöldter. gond, sikosságm. 
ügyelet 2005.12.31            5 100 000    

TAGE Kft. Polg. Hiv. takarítás határozatlan            5 100 000    
TARR Kft. kábelnet szolgáltatás határozatlan                 36 000    
Tolnatáj Bt. műsor szolgáltatás határozatlan            3 000 000    
Varitel Kft. üzemeltetési költség (Bez. 14.) határozatlan               530 000    
Viziközmű Társulat támogatás 2008.06.30            1 600 000    
Víz-Inter Kft. FIDIC mérnök           10 150 000    
Víz és Csatornamű Kft. szökőkút üzemeltetés határozatlan               500 000    

Összes kötelezettség:    1 900 208 668    

6. sz. melléklet
Dombóvár Város Önkormányzatának költségvetési mérlege

eFt
Bevételek 2006. év 2007. év 2008. év
Intézményi működési bevételek 394 441 402 700 414 800



Helyi adók (kiv. kommunális adó, magánszem. 
építményadó 20 %-a) 287 700 293 750 302 500
Személyi jövedelemadó 704 803 720 000 741 500
Gépjárműadó 85 000 86 785 89 350
Tűzoltóság működésének támogatása 258 659 264 100 272 000
Egyéb központi adók 500 500 500
Egyéb sajátos bevételek 35 000 36 000 37 000
Állami hozzájárulások és támogatások 2 020 761 2 063 000 2 125 000
(levonva lakáshoz jutás és fenntartás 100%-a) -31 497 -32 150 -33 000
Működési célú pénzeszköz átvétel 260 724 266 200 274 000
Működési célú hitelfelvétel 233 216 180 000 185 000
Pénzmaradvány (működési célú) 816 2 000 2 000
Alulfinanszírozás 5 137 5 200 5 000
Kölcsön visszatérülés 36 400 37 200 38 300
Működési célú bevételek összesen 4 291 660 4 325 285 4 453 950
Kommunális adó, építményadó 20%-a 48 800 49 800 51 300
Fejlesztési célú állami támogatás 1 269 558 1 295 000 1 330 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 136 000 135 000 139 050
Lakáshoz jutás támogatásának 100%-a 31 497 32 150 33 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1 307 963 1 335 400 1 375 000
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés 5 000 5 100 5 200
Felhalmozási célú hitel igénybevétele 105 236 120 000 123 600
Felhalmozási célú pénzmaradvány 70 039 71 500 73 600
Felhalmozási célú bevétel összesen: 2 974 093 3 043 950 3 130 750
Bevétel összesen: 7 265 753 7 369 235 7 584 700

   
Kiadások 2006. év 2007. év 2008. év
Személyi juttatások összesen: 2 061 162 2 100 000 2 163 000
Munkaadót terhelő járulék 661 284 675 000 695 250
Dologi kiadások 1 117 561 1 140 000 1 174 200
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám. 314 223 315 000 324 450
Ellátottak pénzbeni juttatása 13 950 14 000 14 400
Rövid lejáratú hitel visszafizetés 46 836 50 000 51 500
Rövid lejáratú hitel kamat 7 000 7 100 7 300
Működési célú hitelnyújtás 1 000 1 000 1 000
Céltartalék működési 93 784 88 000 90 600
Működési kiadás összesen 4 316 800 4 390 100 4 521 700
Felújítási kiadások 673 617 680 000 700 400
Felhalmozási kiadások 1 976 063 1 970 000 2 020 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 3 750 3 750 3 800
Felhalmozási célú hitel visszafizetés 134 970 155 000 159 650
Hosszú lejáratú hitel kamata 40 739 41 600 42 800
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás 22 850 23 500 24 000
Céltartalék 96 964 105 285 112 350
Felhalmozási kiadások összesen: 2 948 953 2 979 135 3 063 000
Kiadások összesen: 7 265 753 7 369 235 7 584 700





7. sz. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Támogatás kedvezményezettje jellege várható 
összege eFt

62 év feletti adózók kommunális adó mentesség 16.900
vállalkozók komm. adóját fizető 
magánszemély vállalkozók

iparűzési adó mentesség
foglalkoztatáshoz kapott kedvezmény

25.000

vállalkozók iparűzési adó kedvezmények 100
közszolgáltatást igénybe vevők 
kedvezménye

hulladékszállítási díj 28.000

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások között a 36/1997.(XII. 16.) sz. rendelet alapján 
a helyi adók körében az alábbi kedvezmények igénybevétele várható:

• A kommunális  adó alól  mentes  a  62.  életévét  betöltő  adófizető.  Tulajdonjog,  illetve 
haszonélvezeti jog alapján 2.373 adózót érint a kedvezmény.

• Az  iparűzési  adó  alól  a  vállalkozók  kommunális  adóját  fizető  magánszemélyek 
mentességet kapnak.

• Adókedvezményt  biztosít  az  önkormányzat  szakmunkástanuló,  csökkent 
munkaképességű, pályakezdő fiatal foglalkoztatása esetén.

• Foglalkoztatás  növelése,  illetve  új  székhely,  telephely  létesítése  esetén  differenciált 
mértékű adókedvezményben részesülnek a vállalkozások.

További kedvezmények:
• A települési  szilárd hulladékkal  kapcsolatos helyi  közszolgáltatásról  szóló 34/2002. (XII.  12.) 

rendelet alapján a hulladék szállítás díjából a lakosság 50%-ot fizet.

8. sz. melléklet
Dombóvár Város Önkormányzata 2006. évi előirányzat felhasználási terve

eFt

  1. hó 2. hó 3. hó 4. hó 5. hó 6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 10. hó 11. hó 12. hó
Összese

n

Bevételek               

1

Intézményi 
működési 
bevétel 34 331 30 455 31 895 42 000 43 052 34 885 29 791 21 263 35 439 33 556 31 230 26 544 394 441

2

Önkormányzat 
sajátos működési 
bevétele 49 513 68 451

240 
508

105 
710 83 924 83 924

104 
720

105 
005

264 
893 88 133 79 694

145 
987

1 420 
462

   ebből helyi adó 3 158 1 037 95 200 23 753 15 647 15 647 1 000 1 074
115 
465 13 950 8 483 42 086 336 500

3

Felhalmozási és 
tőke jellegű 
bevétel 1 945 11 428 6 588 23 417 13 223 10 937 18 874 7 371 2 288 18 429 15 357 6 143 136 000

4 Önkormányzat 
költségvetési 

442 
289

232 
802

245 
706

252 
512

245 
706

263 
706

253 
207

302 
713

287 
881

259 
152

251 
651

252 
994

3 290 
319



támogatása

 
  ebből 
felhalmozási 35 515 54 122 89 636 90 101 89 975 87 636

101 
868

161 
411

172 
867

136 
971

124 
232

125 
224

1 269 
558

5
Átvett 
pénzeszközök 38 844 97 264 83 746 93 739

126 
333

127 
964

103 
344

151 
225

162 
495

193 
917

195 
119

194 
697

1 568 
687

 
  ebből 
működésre 19 526 16 979 15 847 26 034 24 195 24 054 25 893 25 044 26 600 27 592 14 695 14 265 260 724

 
  ebből 
fejlesztésre 19 617 80 303 67 943 67 943

102 
211

103 
974 77 649

126 
179

155 
885

166 
220

160 
019

180 
020

1 307 
963

6

Egyéb bevétel 
(pénz/készlet/ma
radvány)

117 
392            117 392

7
Bevételek együtt 
(1+…+6)

684 
314

440 
400

608 
443

517 
378

512 
238

521 
416

509 
936

587 
577

752 
996

593 
187

573 
051

626 
365

6 927 
301

8
Finanszírozási 
műveletek (hitel) 0 0 0 0 80 000 0

105 
236 0 0 80 000 73 216 0 338 452

 

  ebből 
működési célú 
hitel     80 000     80 000 73 216  

233 
216

 

  ebből 
felhalmozási 
célú hitel       

105 
236      

105 
236

9
Összes bevétel 
(7+8)

684 
314

440 
400

608 
443

517 
378

592 
238

521 
416

615 
172

587 
577

752 
996

673 
187

646 
267

626 
365

7 265 
753

Kiadások               

10 Személyi juttatás
274 
246

165 
491

165 
491

165 
491

169 
162

150 
704

149 
201

147 
348

159 
933

165 
491

165 
491

183 
113

2 061 
162

11
Munkaadókat 
terhelő járulék 87 768 52 465 52 980 52 980 54 008 47 836 47 321 48 865 52 465 52 465 54 523 57 608 661 284

12 Dologi kiadás 98 984 89 264 94 948 98 984 89 678 95 882 84 715 86 783 92 780 92 367 97 063 96 113
1 117 

561

13 Szociális kiadás 18 151 18 151 19 466 16 880 15 608 14 293 13 635 14 907 14 907 16 485 16 634 17 713 196 830

14
Egyéb működési 
célú kiadás 6 626 10 477 10 180 9 170 11 964 9 521 11 513 20 844 9 884 9 144 17 023 12 997 139 343

15

Működési 
kiadások (10+…
+14)

485 
775

335 
848

343 
065

343 
505

340 
420

318 
236

306 
385

318 
747

329 
969

335 
952

350 
734

367 
544

4 176 
180

16 Felújítás 27 352 35 390 65 255 58 612 62 519 56 658 55 095 58 299 66 877 66 427 58 612 62 521 673 617

17 Beruházás 18 359 80 609
137 
114

143 
347

136 
625

146 
701

163 
950

264 
711

271 
542

222 
016

196 
399

194 
690

1 976 
063

18

Egyéb 
felhalmozási 
kiadás 2 322 3 793 6 965 6 191 6 609 4 513 5 061 6 151 5 373 5 294 8 513 6 554 67 339

19

Felhalmozási 
kiadás 
(16+17+18) 48 033

119 
792

209 
334

208 
150

205 
753

207 
872

224 
106

329 
161

343 
792

293 
737

263 
524

263 
765

2 717 
019

20
Kiadások együtt 
(15+19)

533 
808

455 
640

552 
399

551 
655

546 
173

526 
108

530 
491

647 
908

673 
761

629 
689

614 
258

631 
309

6 893 
199

21

Finanszírozási 
műveletek 
(hiteltörlesztés) 1 410 1 410 7 463 1 410 48 246 1 410 1 410 1 409 23 886 66 684 1 409 25 659 181 806

 

  ebből működési 
célú 
hiteltörlesztés     46 836        46 836

 

  ebből 
felhalmozási 
célú 
hiteltörlesztés 1 410 1 410 7 463 1 410 1 410 1 410 1 410 1 409

23 
886

66 
684 1 409 25 659 134 970

22
Összes kiadás 
(20+21) 535 218 457 050 559 862

553 
065

594 
419

527 
518

531 
901

649 
317

697 
647

696 
373

615 
667 656 968

7 075 
005

24 Céltartalék   29 751
25 

000
24 

500
17 

000
18 

800 7 500
27 

990 7 500  32 707 190 748

25
7-20 eltérése 
(+/-) 150 506 -15 240 56 044

-34 
277

-33 
935 -4 692

-20 
555

-60 
331

79 
235

-36 
502

-41 
207 -4 944 34 102

26
9-22 eltérése 
(+/-) 149 096 -16 650 48 581

-35 
687 -2 181 -6 102

83 
271

-61 
740

55 
349

-23 
186

30 
600 -30 603 190 748

27 Záró pénzkészlet 149 096 132 446 151 276
90 

589
63 

908
40 

806
105 
277

36 
037

63 
396

32 
710

63 
310 0 0



8/a sz. melléklet

Intézmények finanszírozása 2006. évben

    
Személyi 
juttatás

Munka-adót 
terhelő Járulék 

Dologi 
kiadás

Ellátottak 
juttatásai

Felhalmo- 
zási 
kiadás Összesen

Műkö- 
dési 
bevétel

Átvett 
pénz- 
eszköz

Pénzma- 
radv. + 
Alulfin.

Állami 
Normatív 
támoga- 
tás +   TB

TCT
normatíva Összesen

Egyesített Szociális Intézmény              

Dombóvár    155 000 49 350 76 000   280 350 80 000   123 998 34 764 238 762

Szakcs    19 310 6 430 15 760   41 500 12 240   13 366 4 220 29 826

Gyulaj    15 673 4 637 9 821   30 131 8 624   15 290 3 908 27 822

Belvárosi    268 000 84 950 41 000 4 980  398 930 5 500   256 776 11 700 273 976

József Attila ÁMK.               

Dombóvár    169 000 53 500 68 000 2 950  293 450 12 000 165  172 392 4 485 189 042

Dalmand    61 115 18 900 24 912 850  105 777 9 509 1 039  48 809 7 575 66 932

Nak    16 792 5 193 5 650 110  27 745 356   11 682 2 340 14 378

Attala    16 029 4 951 5 665 160  26 805 620   15 821 3 338 19 779

Illyés Gyula Gimnázium  167 000 51 800 52 000 2 300 2 225 275 325 20 000  2 225 185 760  207 985

Apáczai Csere János Szakközépisk. 193 000 60 350 74 000  16 313 343 663 30 500  16 313 249 860  296 673

516. sz. Ipari Szakképző Intézet  291 000 91 950 105 350 2 600 15 429 506 329 90 600  11 501 343 343  445 444

Hivatásos Önk. Tűzoltóság  176 973 55 013 32 964   264 950 1 112  5 179 258 659  264 950

Integrált Önkormányzati Szolg.  Szerv. 147 000 45 800 54 000  1 650 248 450 23 000   126 941  149 941

Városi Könyvtár   16 500 5 250 10 500   32 250 3 100   0 1 000 4 100

Kapaszkodó   59 500 19 000 13 000  1 000 92 500 4 000   38 014 29 591 71 605

Összesen: 1 771 892 557 074 588 622 13 950 36 617 2 968 155 301 161 1 204 35 218 1 860 711 102 921 2 301 215

Belvárosi Általános Iskola étkeztetés normatív támogatása nélkül
A Kapaszkodó normatív támogatása kiegészítő felmérés alapján még növekedni fog



9. sz. melléklet
2006. évi szociális, jóléti és egészségügyi juttatás

előirányzata

Köztisztviselők Munka 
Törvénykönyve

• Családalapítási támogatás 280 eFt
• Üdülési hozzájárulás 4.845 eFt 570 eFt
• Szociális támogatás 375 eFt 375 eFt
• Továbbképzés támogatása 1.000 eFt
• Nyugdíj- és betegbiztosítás 1.800 eFt
• Egészségügyi juttatás 773 eFt   92 eFt
• Iskolakezdési támogatás 570 eFt
• Lakásépítés, -vásárlás támogatása 2.000 eFt

Összesen: 11.643 eFt 1.037 eFt
Vezetői megbízás 1.080 eFt

10. sz. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

2006. évben
Bevételek

szá
m azonosító program, projekt neve Ft

1. ROP-2.2.1-2004-07-0012/33 Városrehabilitációs akciók a szociális és civil 
szféra megerősítése céljából Dombóváron

támogatás
Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapjából 412 483 500
magyar kormányzati finanszírozás 82 516 500
EU Önerő Alap 33 000 000

összesen: 528 000 000

2. ROP-2.3
"Bölcsőtől a sírig" - az élethosszig tartó tanulást 

segítő infrastrukturális fejlesztés és szakmai 
program kidolgozása a József Attila Általános 

Művelődési Központban
támogatás

Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapjából 31 266 522
magyar kormányzati finanszírozás
EU Önerő Alap

összesen: 31 266 522

3. KIOP-1.1.1F-2004-11-
0001/2

"Tiszta vizet mindenki poharába" vízminőségjavító 
program

támogatás
Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapjából 359 472 037



összesen: 491 002 848

Mindössesen:
1 050 269 

370

Kiadások
szá
m azonosító program, projekt neve Ft

1. ROP-2.2.1-2004-07-0012/33 Városrehabilitációs akciók a szociális és civil 
szféra megerősítése céljából Dombóváron

építés 521 500 000
szolgáltatások igénybevétele 17 937 500

összesen: 539 437 500

2. ROP-2.3
"Bölcsőtől a sírig" - az élethosszig tartó tanulást 

segítő infrastrukturális fejlesztés és szakmai 
program kidolgozása a József Attila Általános 

Művelődési Központban
építési munkálatok 14 164 583

összesen: 14 164 583

3. KIOP-1.1.1F-2004-11-
0001/2

"Tiszta vizet mindenki poharába" vízminőségjavító 
program

építési munkálatok 489 271 250
szolgáltatások igénybevétele 7 607 500

összesen: 496 878 750

Mindössesen: 1 050 480 833

11. sz. melléklet
Sírhely megváltási díjak

Első megváltás Újra megváltás
Sírhely megnevezés Használati idő Használati díj Használati díj

év (Ft)+ÁFA (Ft)+ÁFA
Felnőtt egyes 
                      hantos
                      hant nélküli

25 7. 080
6. 760

10.700
     8.540

Felnőtt kettes
                      hantos
                      hant nélküli

25 13.420
11.470

21.350
18.530

Gyermek sírhely 
(10 éves korig)

25 ingyenes 10.000

Urna sírhely hant nélküli
                     egyes
                     kettes

10
7.100
11.500

14.280
22.920

Urnafülke 10 14.280 17.100
Családi urnafal 4 főig

6 főig
60 8.650

11.470
11.470
14.280

Sírbolt hely 2 fős
4 fős

                    5-10 főig

60 31.350
42.800
71.300

42.800
50.000
85.600



Sírbolt hely 2 fős
4 fős

                    5-10 főig

100 62.760
85.600
142.700

85.600
99.900
171.400

Sírkápolna hely 60 71.370 100.200
Rétbe temetkezés
hant nélküli  egyes
                    kettes

25
7.080
16.070

14.280
35.600

Hamvak szétszórása --- 14.280        ---

12. sz. melléklet
Létesítmény igénybevételi díjak

1. Ravatalozó és kellékeinek díja: 4.280,- Ft

2. Halotthűtők igénybevételi díja:    840,- Ft/nap
(elhelyezéstől elszállításig, ill. eltemetésig személyenként)

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

13. sz. melléklet
1. Temetőfenntartási hozzájárulás temetési szolgáltatók részére

1.1. Hagyományos földbe temetés esetén 7.140,- Ft

1.2. Hamvasztásos elhelyezések esetén 4.280,- Ft

2. Temetőfenntartási hozzájárulás egyéb vállalkozók részére

2.1. Sírbolt építése esetén 17.105,- Ft
2.2. Sírkő bontás, állítás, átdolgozás, tisztítás esetén:

• vállalkozók és kőfaragó kisiparosok részére
naponként:                 1.565,- Ft 

• betű vésés síremlékre (név, évszám):     403,- Ft
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

14/a. sz. melléklet

Német Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetése
Bevétel eFt-ban

Intézményi működési bevétel 100
Működési célú pénzátvétel
   1. Önkormányzati támogatás 3 500
   2. Állami támogatás 640



   3. Munkaügyi Központ 600
Működési célú pénzátvétel összesen 4 740
Pénzmaradvány 184
 összesen: 5 024

Kiadás
Személyi juttatás 1170
Munkaadót terhelő járulék 400
Dologi kiadás 2454
Működésre átadott 900
Felhalmozsási kiadás 100
 összesen: 5 024

14/b. sz. melléklet
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetése 

Bevétel eFt
Működési bevétel 80
Működési célú pénzátvétel
        Önkormányzati támogatás 3500
       Állami támogatás 640
       Munkaügyi Központ 700
      HEFOP Kulcs a munkához 466
Működési célú pénzátvétel összesen 5306
Pénzmaradvány 550
 összesen: 5 936

Kiadás
Személyi juttatás 900
Munkaadót terhelő járulék 260
Dologi előirányzat 4276
Felhalmozási kiadás 500
 összesen: 5 936

Személyi juttatás előirányzata tartalmazza a Munkaügyi Központ támogatásával 
alkalmazott dolgozók bérét és a képviselők tiszteletdíját.



Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének  
5/2006.(II.20.) rendelete

a közterület-használat, hirdetési, reklámcélú építmények, táblák elhelyezésének 
szabályozásáról

Dombóvár  város  területén  lévő  közterületek  alapvetően  a  közösség  céljait  szolgálják,  s  e  célok 
elérésére  azonos feltételek  szerint  bárki  által  igénybe  vehetők.  Mivel  azonban egyes  esetekben a 
közterület  korlátozott  mértékben áll  rendelkezésre,  mert  számos  egyéb  tevékenység előfeltétele  a 
közterületek megfelelő igénybevétele, ezért a közterületek használatát és rendjét jogszabályban kell 
megállapítani. A közterületek felől látható épületeken, építményeken, a rendeltetésszerűen hirdetésre, 
reklámcélra szolgáló berendezések elhelyezésére - mivel jelentősen befolyásolja a városképet - helyi 
előírásokat szükséges alkotni. Ezek szem előtt tartásával az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. §. (1) bekezdése alapján Dombóvár Város Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet
Általános rendelkezések

A rendelet célja                         
1. §

Rendelet  célja  azon  helyi  előírások  megállapítása,  amelyek  városrendezési,  városképi, 
környezetvédelmi, ellátási, közegészségügyi, közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével 
határozzák  meg  a  közterület-használat,  valamint  a  hirdetési  és   reklámcélú  építmény, 
reklámszerkezet, reklám-, cég-, címtábla elhelyezésének szabályait. 

A rendelet hatálya
2. §

A rendelet hatálya Dombóvár város közigazgatási területén lévő közterületekre, és közterületekről 
látható  hirdetési,  reklámcélú  építményekre,  reklám-szerkezetekre  valamint  építményeken  reklám-, 
cég-, címtábla elhelyezésére terjed ki.   

Értelmező rendelkezések
3. §

E rendelet alkalmazásában:
a.)  Közterület:

− közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló 
földterület,  amelyet  rendeltetésének  megfelelően  bárki  használhat  és  az  ingatlan-
nyilvántartás ekként tart nyilván,

− egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrésze.
b.) Pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített, illetve azon álló, huzamos 

emberi tartózkodásra alkalmas, 2 m2-t meghaladó alapterületű építmény.
c.) Fülke: szilárd térelemekkel  körülhatárolt,  talajhoz rögzített,  illetve azon álló,  huzamos 

emberi tartózkodásra alkalmas 2 m2-t meg nem haladó alapterületű építmény.
d.) Konténer-barakk:  szilárd  térelemekkel  körülhatárolt,  talajhoz  nem  rögzített,  huzamos 

emberi tartózkodásra nem alkalmas, áru, göngyöleg, szerszám, egyéb eszközök tárolására 
használható építmény.

e.) Alkalmi árusítás: néhány napos (legfeljebb 5 nap), általában rendezvénnyel összekötött 
árusítás.

f.) Mozgóárusítás:  a kereskedő vagy megbízottja magával viszi az eladásra kínált  árut pl. 
kosárral, triciklivel, fagylaltos kocsival stb.



g.) Hirdetmény: papírra nyomtatott szöveges közérdekű közlemény.

h.) Plakát: papírra nyomtatott vagy ábrával, fényképpel meghatározott célra szóló felhívás 
vagy reklám.

i.) Reklámtábla,  reklámfelület,  cégfelirat,  cég-  és  címtábla:  fa,  fém,  műanyag,  illetve 
bármely más anyagon lévő felirat,  amely a cég nevét,  címét,  tevékenységét,  a céggel 
kapcsolatos bármely információt illetve reklámszöveget tartalmaz. 

j.) Hirdetési,  reklámcélú építmény,  reklámszerkezet:  minden olyan, a KRESZ-ben, illetve 
ágazati  szabványban  nem  szereplő  berendezés  vagy  eszköz,  amelynek  célja,  hogy  a 
járdán és a közúton közlekedők figyelmét felhívja valamilyen szolgáltatásra,  termékre, 
eseményre, létesítményre.

k.) Nyílt köztéri árusítás: olyan építményen kívüli kereskedelmi tevékenység, amely során az 
eladó az árut közvetlenül a közterületre helyezi ki (pl. asztalra, pultra stb.)

l.) Festett  reklámfelület:  fafelületre,  vakolatra  festett  reklámcélú  felirat,  szöveg,  ábra, 
cégfelirat.

II. fejezet
A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás

4. §
(1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra bárki szabadon használhatja.
(2) A közterület rendeltetésszerű használata mások hasonló célú jogait nem csorbíthatja.
(3) A közterület rendeltetésétől eltérő célú használat az, ha e használat  akadályozza a közterület 

mások általi rendeltetésszerű igénybevételét.
(4) A  közterület  rendeltetéstől  eltérő  használatához  (a  továbbiakban:

közterület-használat) a Képviselőtestület  hozzájárulása szükséges.
(5) A  közterület  használatára  vonatkozó  hatósági  döntési  jogkört  a  Képviselőtestület   a 

Polgármesterre ruházza.
(6) Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni:

a.) a  közterület  fölé  a  homlokzati  falsíktól  10  cm-en  túl  nyúló  üzlethomlokzat,  portál, 
kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), továbbá hirdető-berendezés, reklámtábla, cég- 
és címtábla (világító és világítás nélküli) elhelyezésére,

b.) önálló  hirdető-berendezés  és  reklámhordozó   (világító  és  világítás   nélküli)  és  mobil 
figyelemfelhívó   tábla  ("A"  tábla)  továbbá  a  közterület  légterében  kifeszített  önálló 
hirdető-berendezés elhelyezésére,

c.) árusító  és  árusítással  kapcsolatos  pavilon,  áru  tárolására  szolgáló  konténer  (szekrény) 
ideiglenes elhelyezésére, 

d.) elárusítóhelyek, üzletek előtti áruk bemutatására,
e.) a 4/1997.(I.22.) Korm. rendelet  3. sz. mellékletében felsorolt  termékek közterületi,  ill. 

nyílt köztéri árusításához,
f.) alkalmi és mozgóárusítás, valamint szolgáltató tevékenység végzéséhez,
g.) vendéglátó-ipari előkert céljára, üzleti szállítás vagy  rakodás alkalmával  göngyölegek 

átmeneti elhelyezésére, áru kirakodására,
h.) kiállítás,  vásár,  alkalmi  vásár,  sport-,  kulturális  és  politikai  rendezvények,  továbbá 

mutatványos tevékenység folytatásához,
i.) film-,  televízió-,  videó-  és  hangfelvétel  készítéséhez  akkor,  ha  az  a   közterület 

rendeltetésszerű használatát akadályozza,
j.) szobor,  emlékmű,  díszkút,  alapzatos  zászlórúd,  medence  és  köztárgyak  (pad, 

figyelmeztető  és  tájékoztató  táblák,  közvilágítási  lámpák,  tartóoszlopok,  stb.) 
elhelyezéséhez,



k.) távbeszélő  fülke,  fülke  nélküli  távbeszélő-készülékek,  postai  levélszekrény,  totó-lottó, 
valamint egyéb engedélyezett szerencsejáték célját szolgáló láda elhelyezéséhez,

l.) kerékpártároló kihelyezéséhez, létesítéséhez,
m.) a  közúti  közlekedéssel  és  fuvarozással  kapcsolatos  állomáshely,  indító-,  pénztárfülke, 

fedett várakozóhelyiség, iparvágány elhelyezéséhez,
n.) az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű várakozóhelyek 

céljára,
o.) javításra váró személygépkocsik tárolására,
p.) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék valamint tüzelőanyag  -  48 

órát meghaladó - tárolására,                    
q.) minden egyéb esetben, amely a (7) bekezdésben nem szerepel.

(7) Nem kell közterület-használati hozzájárulás:
a.) közút  (járda)  építésével,  javításával,  fenntartásával  kapcsolatban  a  közút  (járda) 

területének elfoglalásához,
b.) az  úttartozékok  és  a  közúti  közlekedés  irányításának  célját  szolgáló  berendezések 

elhelyezéséhez,
c.) közterületen  illetőleg  az  alatt  vagy  felett  elhelyezett  összes  nyomvonalas  létesítmény 

hibaelhárítása érdekében végzett munkákhoz,
d.) az élet- és balesetveszély-elhárítási munkák végzéséhez,
e.) díszítési célú tárgyak (pl. virágláda, virágkosár) elhelyezéséhez,
f.) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezéséhez.
g.) lakókocsi, valamint 1000 kilogrammnál kisebb tengelyterhelésű (vontatmány) utánfutó – 

maximum 48 óráig tartó – tárolására.
(8) A (7)  bekezdésben megjelölt  esetekben  a közterület  használatát  a  közterület-felügyelőknek 

előzetesen be kell jelenteni.
(9) Nem adható közterület-használati hozzájárulás:

a.) vendéglátóipari létesítményre, (kivéve az 4. § (6) bek. h) pontját)
b.) végleges jellegű pavilon létesítésére, 
c.) sátorgarázs  létesítésére  (ponyvás,  fóliás),  lakókocsi,  barakk  jellegű  létesítmény 

elhelyezésére,
d.) járda, útpálya területére, mobil tábla ("A" tábla) elhelyezésre,
e.) autóbusz-megállóba kivéve, ha az utasforgalom célját szolgálja, valamint már meglévő 

hirdető-berendezések,  
f.) közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához,
g.) elárusítóhelyek, üzletek környékén áru és göngyöleg folyamatos tárolására,
h.) közterületen  zajos,  bűzös,  tűz-  és  robbanásveszélyes  tevékenység  gyakorlására, 

bemutatására és ilyen termékek értékesítésére,
i.) olyan  tevékenység  gyakorlására,  amely  a  környezetre  káros  hatású,  a  közbiztonságot 

vagy az egészséget veszélyezteti,
j.) haszonjármű  tárolására  (tehergépkocsi,  autóbusz,  mezőgazdasági  vontató,  lassújármű, 

munkagép), jármű javítására
k.) érvényes műszaki vizsgával nem rendelkező, forgalomból véglegesen kivont bármilyen 

típusú  gépjármű tárolására,  tekintet  nélkül  arra,  hogy rendszámmal  rendelkezik,  vagy 
nem

l.) lakókocsi, valamint 1000 kilogrammnál kisebb tengelyterhelésű (vontatmány) utánfutó – 
48 órát meghaladó tárolására.

m.) a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódóan fenyőfa közterületi árusítására.
(10) Nem adható közterület-használati hozzájárulás annak, 

a.) akinek egy éven belül a hozzájárulást szabálytalan közterület-használat vagy díjfizetési 
hátralék miatt visszavonták, vagy díjfizetési hátraléka van,



b.) akit  egy  éven  belül  közterület-használati  hozzájárulás  hiányában  szabálysértési 
büntetéssel sújtottak.

(11) Közterület-használati  hozzájárulás  csak  a  V.  fejezet   15.  §  (3)-(5)  bekezdésekben felsorolt 
létesítmények  továbbá ideiglenes pavilon, vendéglátóipari előkert, szobor, emlékmű, díszkút 
építési engedélyének  megszerzése után adható.

 A közterület-használat hozzájárulás kérelmezése, kiadása, időtartama
5. §

(1) Közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.
(2) A  hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a.) a kérelmező nevét, lakcímét (székhelyét),
b.) a közterület-használat célját és időtartamát,
c.) a  közterület-használat  helyének,  pontos  területnagyságának  (m2)   és  módjának 

meghatározását,
d.) építési engedélyhez kötött létesítmény építési engedély számát,
e.) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl. vállalkozói 

engedély) számát és tevékenységi körét.
(3) A  kérelmet  a  közterület-használat  megkezdésének  tervezett  időpontja  előtt  legalább  5 

munkanappal kell benyújtani. 
(4) Előzetes szakhatósági véleményt (hozzájárulást) kell beszerezni:

a.) a közút  (járda) területét érintő közterület-használati hozzájárulás meg-adásához a közút 
kezelőjétől, ha a kezelő nem az Önkormányzat,

b.) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Városi Intézetétől a 4/1997.(I.22.) 
Korm. rendeletben előírt esetekben. 

(5) Közterület-használati  hozzájárulási  kérelem  elbírálása  során  figyelembe  kell  venni  a 
városrendezési  terveket,  a  városképi,  műemlékvédelmi,  közegészségügyi  és  köztisztasági 
előírásokat, valamint a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában előírt követelményeket.

(6) A közterület-használati hozzájárulásnak tartalmaznia kell:
a.) a jogosult  nevét, lakhelyét (cég székhelyét, telephelyét),
b.) a  közterület-használat  célját,  időtartamát,  a  közterület-használat  helyét,  módját  és 

mértékét ( m2 ) és egyéb feltételeinek meghatározását,
c.) utalást  arra,  hogy  a  hozzájárulás  csak  a  közreműködő  szakhatóság  hozzájárulásában 

foglalt előírások megtartása esetén érvényes,
d.) a  hozzájárulás  érvényének  megszűnése  vagy visszavonása esetére  az  eredeti  állapot  - 

kártalanítási igény nélkül - helyreállításának  kötelezettségét,
e.) a  közterület-használat  időtartama  alatt  a  szükséges  állagmegóvási,  karbantartási  és 

tisztántartási kötelezettség előírásait,
f.) a közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének 

módját, időpontját.
(7) A közterület-használati hozzájárulást meg kell küldeni:                    

a.) a kérelmezőnek,
b.) a közreműködő szakhatóságoknak,
c.) a Városi Rendőrkapitányságnak érdekeltség esetén,
d.) a közterület-felügyelőknek,
e.) a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Irodájának.

(8) A közterület-használati  hozzájárulás más személyre nem ruházható át.
(9) Ha a közterület  használata  építési  engedélyhez  kötött,  akkor  előzetes  közterület-használati 

hozzájárulást  kell  kiadni  az  építési  engedélyezési  eljáráshoz.  A  végleges  hozzájárulást  az 
építési-, illetve használatbavételi engedély jogerőre emelkedéséig be kell szerezni.



(10) Közterület-használati  hozzájárulás  vendéglátóipari  előkert  céljára  maximum  tíz,  pavilon 
létesítésére maximum öt, egyéb esetekben maximum három évi időtartamra adható.

(11) A  közterület-használati  hozzájárulás  eredeti  példányát,  illetve  annak  hiteles  másolatát  a 
tevékenységet  folytató  személy  köteles  a  helyszínen  magánál  tartani  és  az  ellenőrzésre 
jogosult személyek felhívására felmutatni.

A közterület-használati díj 
6. §

(1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatáért közterület-használati díjat kell fizetni. A díjat a 
jogosult  a  közterület  tényleges  használatára,  illetve  a  közterületen  elhelyezett  létesítmény 
tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles fizetni.

(2) A közterület-használati díjak mértékét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 
(3) A közterület-használati díjak mértékét minden év március 31-ig felül kell vizsgálni.
(4) Ha  a  közterület-használat  célja  a  mellékletben  felsorolt  szabályozott  díjtételek  közé  nem 

sorolható be, egyedi kölcsönös megegyezés alapján kell megállapodni a díj nagyságában.
(5) A  létesítménnyel  elfoglalt  közterület  nagyságának  megállapításánál  a  létesítmény 

négyzetméterekben  számított  alapterületét  vagy  területét,  továbbá  a  hozzá  tartozó  -  az 
alapterületén túlnyúló - szerkezet (ponyva, tető, előtető) területének vetületét együttesen kell 
figyelembe venni.

(6) Hirdetőtábla, reklámtábla, cég- és címtábla esetén annak hirdetőfelületét kell számításba venni, 
kétoldalú táblának mindkét felületét számítani kell.

(7) A számítás szempontjából minden megkezdett m2-t, hónapot egész m2  –nek, illetve hónapnak 
kell számítani.

(8) A  kézből  történő  utcai  árusítással  elfoglalt  közterületet  a  fizetendő  díj  szempontjából 
egységesen egy négyzetméternek kell tekinteni. 

(9) A  4.  §  (6)bekezdés  d)  pontja  szerinti  célra  a  díjat  minimálisan  10  m2 területre  kell 
megállapítani.

(10) A közterület-használati díjak havi, napi díjak.
(11) Az eredeti állapot helyreállítási kötelezettség teljesítésének meghosszabbítása idejére, valamint 

a  hozzájárulástól  eltérő  módon,  illetve  azt  meghaladó  mértékben  történő  használat 
időtartamára az egyébként irányadó közterület-használati díj kétszeresét kell megállapítani. 

(12) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:
a.) a fegyveres erők,  a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a  mentők, a tűzoltóság és 

a vízügyi szolgálat közterületi létesítményeiért,          
b.) közművek  (elektromos-,  gáz-,  távfűtő-,  víz-  és  csatornázási  művek),  valamint  a 

köztisztasági szervek feladatellátását szolgáló létesítményeinek  elhelyezéséért,
c.) a  postai  és  távközlési  tevékenységgel  kapcsolatos  létesítmények  és  berendezések 

elhelyezéséért,
d.) közforgalmú  vasút,  továbbá  közforgalmú  közúti  közlekedési  vállalat  feladatellátását 

szolgáló létesítmények elhelyezéséért,
e.) szobrok,  emlékművek,  vízkutak,  vízmedencék,  alapzatos  zászlótartók  és  egyéb 

köztárgyak elhelyezéséért,  
f.) azokért  a  létesítményekért,  tárgyakért  és  eszközökért,  amelyek  közvetlen  élet-  vagy 

balesetveszély elhárítását szolgálják,
g.) a  közterületi  rendezvényeken  egészségügyi  és  köztisztasági   célokat  szolgáló 

létesítményekért és tárgyakért,
h.) az épület  homlokzatán falsíkban elhelyezett, egy rendeltetési egységhez tartozó reklám-, 

cég- és címtábla után,



i.) ha  a  jogi  és  magánszemély  részére  szállított  tüzelő-,  építőanyag,  egyéb  tárgy  vagy 
törmelék ideiglenes tárolása a 48 órát nem haladja meg,

j.) kerékpártároló elhelyezésére, ha nincs összefüggésben a reklámozással,
k.) köztisztasággal kapcsolatos tárgyak elhelyezésére,
l.) önkormányzat és intézményei, valamint a többségi tulajdonú  gazdasági társaságai által 

elhelyezett  cég-  és  címtábla,  tájékoztató,  eligazító  táblák  után,   kivéve  a 
reklámhordozókat,

m.) választási  kampányt  szolgáló  mobil  hirdető-berendezések  elhelyezéséért,  a   szavazást 
követő 30 napig. 

(13) Polgármester  indokolt  esetben  -  közérdekből,  méltányosságból  –  a  megállapított  díjat  - 
kérelemre  -  mérsékelheti  vagy  elengedheti.  E  jog  gyakorlásából  eredő  bevételkiesés 
nagyságáról a költségvetési beszámolóban  tájékoztatja a Képviselőtestületet.

Közterület-használati hozzájárulás megszűnése, jogellenes használat
7. §

(1) A közterület-használati hozzájárulás érvénye megszűnik:
a.) a hozzájárulásban meghatározott idő elteltével,
b.) a hozzájárulásban meghatározott feltétel bekövetkeztével,
c.) a  közterület  használatát  és  rendjét  érintő  jogszabályok  megváltozása  miatti 

visszavonással, 
d.) rendkívüli visszavonással, ha a jogosult:

− a  közterületet  nem  a  hozzájárulásban  szereplő  célra,  mértékben  és
   módon használja,

− a  közterület-használó  díjfizetési  kötelezettségének  felszólítás  ellenére  sem  tesz 
eleget.

(2) A közterület-használat fontos közérdekből megszüntethető.
(3) A közterület-használati hozzájárulás érvénye akkor is megszűnik, ha a jogosult bejelenti, hogy 

a közterület használatával felhagy. Az eredeti állapotot - kártalanítási igény nélkül - köteles 
visszaállítani.

(4) A  közterület-használati  hozzájárulás  érvénye  a  lejárta  előtt  legalább  15  nappal  benyújtott 
kérelemre meghosszabbítható. A meghosszabbítás kérelmezésére és az engedélyezésére az e 
rendeletben vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(5) A jogosult  kérelmére az eredeti  állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítésére 
halasztás adható. Ezen időtartamra a 6. § (11) bekezdés szerinti díjat kell fizetni.

(6) Aki  közterületet  a  hozzájárulástól  eltérő  módon,  illetve  azt  meghaladó  mértékben  használ, 
köteles a felhívásra a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá 
kártalanítás nélkül a közterület eredeti állapotát helyreállítani.  

(7) Aki az (1) bekezdés szerinti felhívásnak 8 napon belül  nem tesz eleget, a 6. §. (11) bekezdés 
szerinti díjat köteles fizetni a ténylegesen használt időtartamra.

(8) A közterületen  jogellenesen  elhelyezett  tárgyak,  berendezések,  áruk,  táblák  elszállítására  - 
eredménytelen  felszólítást  követően -  az önkormányzat  jogosult.  Az elszállítás  és a tárolás 
költségét a közterületet jogosulatlanul használó köteles megfizetni. 

III. fejezet
Közterület felbontás rendje

Hatáskörök
8. §

(1)Közterület felbontása esetén az engedélyező hatáskörök az alábbiak szerint alakulnak:



a) Közút- és járda felbontása esetén: Jegyzői engedély 
b) Egyéb közterület felbontása esetén: Tulajdonosi hozzájárulás (engedély) szükséges, melyet a 

Dombóvár Város Önkormányzata megbízásából a Polgármester gyakorol.    (Továbbiakban: 
Hatóság)

(2)A  hozzájárulás  megtagadásával,  vagy  előnytelen  feltételek  meghatározásával  szemben  a 
következő fellebbviteli fórumokhoz lehet fordulni:

a) Közút- és járda felbontása esetén: Tolna megyei Közigazgatási Hivatal.
b) Egyéb közterület felbontása esetén: Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete.

Általános szabályok
9. §

(1)Közterületen  bontási  munkát  az  engedélyező  hatóság  hozzájárulásával  lehet  végezni.  A 
hozzájárulásban a Hatóság feltételeket írhat elő. A hozzájárulást a felbontási munkák megkezdése 
előtt kell kérni.

(2)A közterület felbontási és felbontással járó egyéb munkák végzése során az engedélyezésnek a 
közlekedés biztonságára és a közbiztonságra maximálisan figyelemmel kell lennie. A felbontás és 
helyreállítás során az engedélyben rögzítetteket be kell tartani.

(3)Az  igénybevételt  kérő  a  hozzájárulást  felbontási  helyenként  25.000,-  Ft  nagyságú  letéti  díj 
előzetes befizetése után kaphatja meg. A letéti  díjat a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
évenként  felülvizsgálja.  A  letéti  díj  visszafizetésére  akkor  kerülhet  sor,  amikor  a  munkák 
befejezésének bejelentését követően a hatóság megbízottja a helyreállítást hiánytalanul átvette, 
ennek tényét jegyzőkönyvben rögzítette.

(4)Téli időszakban (november 1.— március 31.) közterület felbontáshoz - a szükségszerű azonnali 
hibaelhárítás esetét kivéve – csak indokolt esetben adható engedély.

(5)A Hatóság engedélye nélkül közterület felbontása abban az esetben történhet (indokolt eset), ha a 
közmű,  halasztást  nem  tűrő  kijavítása  szükséges.  Az  indokoltságot  a  Hatóság  jogosult 
felülvizsgálni.  Ebben az  esetben a  felbontás  megkezdésétől  számított  24 órán belül  a  közmű 
kezelője  köteles  bejelenteni  a  Hatóságnak.  A  közterületet  igénybe  vevő  köteles  a  szükséges 
biztonsági  intézkedéseket  megtenni,  és az igénybevett  közterületet  a Hatóság előírásai  szerint 
helyreállítani.

(6)Amennyiben az engedélyes a megállapított határidőt nem tartja be, úgy az engedélyező hatóság a 
befejezéshez  szükséges  munkákat  az  engedélyes  terhére  (költségére)  jogosult  elvégeztetni.  E 
rendelkezés az üzemzavar elhárítási munkákra is vonatkozik.

(7)Ha a véglegesen helyreállított közterületen a munka nem megfelelő elvégzése miatt az átvételt 
követően  süllyedés,  vagy  hiba  mutatkozik,  az  engedélyest  később  is  kötelezni  kell  a  hiba 
megszüntetésére. Az utólagos helyreállítási kötelezettséget, valamint a költségének viselését az 
engedély  kiadásának  időpontjában  megkötött  szerződésben  kell  rögzíteni.  A  hiba 
megszüntetéséig bekövetkező balesetekért, a balesetből származó károkért az engedélyest terheli 
a felelősség.

(8)Közterület  felbontásához  hozzájárulást  új  közmű  létesítése,  közmű  rekonstrukciója  esetén  a 
beruházó kérelmére lehet kiadni.

(9)Közműjavítás esetén a bontási hozzájárulást a közmű kezelője is kérelmezheti.
(10) Az Önkormányzat beruházásában történő átépítés, korszerűsítés és felújítás esetén a közmű 

tulajdonosa, illetve üzemeltetője köteles az önkormányzattal megállapodást kötni.

Közterület felbontási kérelem és engedély
10. §



(1) Közterület bontási hozzájárulás kiadására kérelem alapján kerül sor.
(2) A  közterület  bontásához  szükséges  hozzájárulás  iránti  kérelemnek  tartalmaznia  kell  a  külön 

jogszabályban  foglaltakon túlmenően
a) a felbontást kérő nevét és címét,
b) az igénybevétel céljának és módjának leírását,
c) az igénybevett közterület jellegét ( közút, járda, padka, zöldsáv, parkoló, stb.)
d) az  elfoglalni  kívánt  terület  pontos  nagyságát  m2-ben  és  pontos  paramétereit  –  hosszúság, 

szélesség, magasság, stb.)
e) az igénybevételért és szakszerű helyreállításért felelős személy nevét és címét,
f) az igénybevétel időtartamát.

(3)Amennyiben  technológiai  okokból  a  munkavégzés  szünetel,  úgy a  kérelemben  ennek  okát  és 
időtartamát külön meg kell határozni.

(4)A közterület használati díjat az igénybevevőnek a hozzájárulás átvételekor kell a Polgármesteri 
Hivatal pénztárába befizetnie, vagy annak előzetes átutalását igazolnia.

(5)A közterület  felbontási  engedélynek minden fontos adatot tartalmaznia kell,  formai  és tartalmi 
elemeinek meghatározására az engedélyező jogosult.

Különleges szabályok
11. §

(1) Újonnan létesített út- vagy járdaburkolat elkészültétől számított 5 éven belül, 
illetve park- vagy zöldterület létesítésétől számított 2 éven belül közterület bontási hozzájárulás 
csak  különösen  indokolt  esetben  a  Hatóság  külön engedélye alapján  adható.  Ebben  az 
általánosnál szigorúbb feltételek szabhatók meg.

(2) Amennyiben  az  újonnan  épített,  vagy  felújított  burkolatot  5  éven  belül 
hibaelhárítás céljából felbontják, úgy azt az engedélyes köteles helyreállítani e rendelet 3. sz. 
melléklete szerint.

(3) Amennyiben a kérelmező olyan mértékű közterület bontáshoz kér engedélyt, 
amelynek mértéke,  vagy egyéb ok miatt  a szakaszolás indokolt,  a Hatóság a hozzájárulást  – 
helyszíni bejárás alapján – szakaszolt közterület bontáshoz adja meg.

(4) Ha a körülmények indokolják, a Hatóság a hozzájárulásban a helyreállításra két 
határidőt állapíthat meg:

a) az ideiglenes helyreállítás határidejét
b) a végleges helyreállítás határidejét.

(5) Az engedélyben forgalombiztonsági okok miatt előírható a közterület azonnali 
helyreállítása.

(6) Amennyiben a hozzájárulásban foglaltaktól eltérő nyomvonal igénybevételére, 
vagy határidő módosítására van szükség, úgy a Hatóságtól azonnal hozzájárulást kell kérni.

(7) Az  engedély  megadásával  egyidejűleg  az  engedélyező  megállapodást  köt  a 
közműtulajdonossal,  illetőleg a kezelővel,  vagy üzemeltetővel  az azonnali  beszedési megbízás, 
vagy  azzal  egyenértékű  más  beszedési  mód  érvényesíthetőségére  vonatkozóan,  a 
Városüzemeltetési  Iroda  által  a  hozzájárulást  kérő  helyett  esetlegesen  elvégzett  munkák 
költségeinek behajtására.

Ellenőrzés
12. §

(1)A felbontott  közterületek helyreállításának folyamatos ellenőrzéséről a Városüzemeltetési  Iroda 
gondoskodik. A felbontott közterületek helyreállítását az érvényben lévő műszaki szabványok 
és irányelvek figyelembevételével e rendeletben meghatározottak alapján kell elvégezni.



(2)Amennyiben a burkolatbontással járó munkavégzés bármely ok miatt szünetel, úgy a kérelmező 
köteles azt a Hatóságnak bejelenteni. Ez esetben előírható a közterület azonnali helyreállítása.

(3)Ha a munkavégzés technológiai  okok miatt  határidőre nem fejeződött  be,  vagy egyéb okból 3 
napnál  tovább  szünetel,  a  Városüzemeltetési  Iroda  jogosult  a  felbontott  közterületet  a 
kérelmező költségére helyreállítani.

IV. fejezet
Üzemképtelen járművek tárolása közterületen

13. §

(1) A rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelen járműnek minősül az 4. §. (6) bekezdés 
p.) pontja szerint, valamint az 4. §. (9) bekezdés k.) pontjában meghatározott jármű.

(2) Közterületen üzemképtelen járművek közterület-használati engedély nélkül nem tárolhatók. 
Az üzembentartó,  vagy tulajdonos (a továbbiakban üzembentartó)  az üzemképtelenné vált 
járművet köteles saját költségén haladéktalanul eltávolítani.

(3) Közterület-használati engedély kizárólag javításra váró gépjármű mellékúton való tárolására, 
és legfeljebb 30 napra adható ki.  Főútvonalon üzemképtelen  járműre közterület-használati 
engedély nem adható ki.

(4) A jármű üzembentartója köteles a közterület-használati engedélyt a járművön jól látható és 
olvasható helyen (szélvédőüveg mögött)  elhelyezni,  illetőleg amennyiben a jármű hatósági 
engedéllyel és jelzéssel nem rendelkezik, úgy hasonló módon feltüntetni a nevét és címét.

(5) Az engedély nélkül, illetőleg jelen rendelet megszegésével tárolt üzemképtelen járműveket az 
önkormányzat elszállítatja. A baleset során megsérült és elhagyott járműveket az út kezelője 
eltávolíttathatja,  és  e  célra  kijelölt  telephelyre  szállíttathatja.  Mindkét  esetben  a 
rendőrhatóságot is értesíteni kell.

(6) Amennyiben a gépjármű rendszáma, vagy a gépjárművön talált más azonosító hely alapján a 
gépjármű  üzembentartója  megállapítható,  az  elszállítás  előtt  fel  kell  szólítani  –  a 
következményekre  vonatkozó  tájékoztatás  mellett  –  a  gépjármű  közterületről  való 
eltávolítására.  Amennyiben  a  felszólításnak  3  munkanapon  belül  nem tesz  eleget,  úgy az 
önkormányzat jogosult az e rendeletben foglaltak szerint a további intézkedések megtételére.

(7) Ha  a  gépjármű  üzembentartója  nem  állapítható  meg,  a  közterületről  történő  elszállítást 
azonnal el lehet rendelni.

(8) A jármű műszaki  állapotáról  – szükség esetén szakértő bevonásával  – jegyzőkönyvet  kell 
felvenni, melyekhez fényképfelvételeket kell csatolni. Ha a gépjármű felnyitására is sor kerül, 
a jegyzőkönyvben fel kell sorolni a járműben található tárgyakat is.

(9) A jogellenesen tárolt járműveket az erre a célra kijelölt telephelyre kell szállítani és ott az 
üzembentartó veszélyére tárolni.

(10) A kényszerszállítással  és tárolással  együtt  járó minden költség az üzembentartót,  hatósági 
engedéllyel nem rendelkező jármű esetében a tulajdonost terhelik.

(11) Amennyiben az üzembentartó, vagy a tulajdonos kiléte megállapítható, a beszállítás napjától 
számított 15 napon belül írásban fel kell szólítani a jármű 30 napon belüli elszállítására.

(12) Amennyiben  a  tulajdonos  kilétének  megállapítására  a  jármű  felnyitását  igényli,  úgy  a 
beszállítást követő 15. és 30. nap között két tanú jelenlétében, jegyzőkönyv felvétele mellett a 
járművet  fel  kell  nyitni,  és  a  szükséges  adatok  megállapítását  követően  le  kell  zárni.  A 
jegyzőkönyvben a felnyitás és a lezárás tényén felül rögzíteni kell az azonosításhoz szükséges 
adatokat, a járműben talált tárgyak felsorolását és a felnyitás során tapasztalt, beszállításkor 
nem rögzített sérüléseket. Az üzembentartó kilétének megállapítását követő 15 napon belül őt 
írásban fel kell szólítani a jármű 30 napon belüli elszállítására.



(13) A felszólítás ellenére ki nem váltott üzemképtelen gépjárművek értékesítését, vagy ha ez nem 
lehetséges, megsemmisítését az önkormányzat  a határidő eredménytelen elteltét követő 30. 
naptól engedélyezheti.

(14) Amennyiben az üzembentartó, vagy tulajdonos kiléte nem állapítható meg, az üzemképtelen 
járművet 3 hónapig kell tárolni. Ha a járművet az arra jogosult nem váltja ki, ezt követően 
lehet értékesíteni, vagy ennek eredménytelensége esetén megsemmisíteni.

(15) Az értékesítésre  a talált  dolgok értékesítésére és megsemmisítésére vonatkozó szabályokat 
megfelelően kell alkalmazni.

(16) Az értékesítés során befolyt összeg a Polgármesteri Hivatalt illeti meg, de ki kell az összegből 
egyenlíteni a szállítással és tárolással, valamint az értékesítéssel felmerült költségeket.

(17) Az üzembentartó,  vagy tulajdonos a polgári jog elévülési  idején belül az értékesítés során 
befolyt  –  kényszerszállítással  és  tárolással  felmerült  költségekkel  csökkentett  –  összegre 
igényét érvényesítheti, amennyiben jogosultságát hitelt érdemlően igazolja

(18) Az  üzemképtelen  gépjárművekkel  kapcsolatos  hatósági  jogkört  a  képviselő-testület  a 
polgármesterre ruházza.

V. fejezet
Hirdetési, reklámcélú építmények, reklámszerkezet, reklámfelület, cégfelirat, reklám-, cég- és 

címtábla, fényreklám elhelyezése
Hirdetmények, plakátok

14. §
(1) Hirdetményt,  plakátot  a  közterületi  építményeken  (villanyoszlopon,  trafón,  elektromos-, 

telefon-,  gázelosztó  szerelvényeken,  stb.),  autóbusz várakozó helyiségek falán,  fák törzsén, 
épületek közterületről látható homlokzatán, kerítésén  elhelyezni nem lehet.

(2) Hirdetményt,  plakátot  kizárólag  a  város  területén  e  célra  kihelyezett  hirdetőtáblákon, 
hirdetőoszlopokon lehet elhelyezni.

(3) A  hirdetések  elhelyezésére  szolgáló  berendezések  használatával  kapcsolatos  feladatok 
ellátásával az önkormányzat a Dombóvári  Város és Lakásgazdálkodási Kht-t (a továbbiakban 
Kht)  bízza meg. 

(4) Plakátot,  hirdetményt  e  berendezéseken  elhelyezni  csak  a  Kht  jogosult.  A  berendezések 
karbantartásáról,  az  aktualitásukat  vesztett,  vagy  megrongálódott  hirdetmények,  plakátok 
eltávolításáról a Kht. köteles gondoskodni.

(5) A  hirdetések  elhelyezésére  szolgáló  berendezéseket  elsősorban  az  önkormányzati 
közlemények,  hirdetések  elhelyezésére  kell  használni.   A  szabadon  maradó  felületeket 
szolgáltatási díj ellenében a Kht. hasznosíthatja.  

(6) Választási  kampány  ideje  alatt  a  politikai  tartalmú  hirdetések  közzétételére  kizárólag  az 
önkormányzat  rendeletében meghatározott  helyszíneken,  mobil  („A”) táblákon,  valamint  az 
önkormányzat  által  kihelyezett  reklámfelületeken van lehetőség.  A hirdetések kihelyezésére 
csak a Kht jogosult.  E tevékenységet térítésmentesen kell elvégezni.  

Építési engedélyhez kötött reklámcélú építmények, táblák elhelyezési szabályai
15.§.

(1) Az építésügyi  hatósági  engedélyezési  eljárásról  szóló  46/1997.  (XII.29.)  KTM rendeletben 
foglaltakra  figyelemmel  –  méretétől  függetlenül  –  a  településközpont  vegyes-,  központi 
vegyes-, kisvárosi lakó-, üdülő-, illetve különleges területeken csak jogerős építési engedély 



alapján  végezhető  mindenfajta  hirdetési  és  reklámcélú  építmény,  reklámszerkezet, 
reklámfelület, cégfelirat, reklám-, cég- vagy címtábla, fényreklám felszerelése. 

(2)Az  (1)  bekezdés  szerinti  építési  engedélyezési  eljárást  a  46/1997.(XII.29.)
KTM rendelet szerint kell lefolytatni.

(3)Az  építmény  homlokzatán,  kerítésén,  többszintes  épületek  csak  földszinti  részén   és  csak  az 
építményben  működő  egy-egy  rendeltetési  egységhez  tartozó    -  e   rendelet   közterület-
használatával  kapcsolatos előírások betartásával - falsíkban vagy arra merőlegesen világító 
vagy nem világító kivitelű:
a.) egy cég- és címtábla,  
b.) továbbá egy a  rendeltetési  egység tevékenységét,  szolgáltatását  vagy tevékenységéhez 

kapcsolódó árut, terméket reklámozó tábla (fényreklám) helyezhető el.
(4) Hirdető-, reklám-, cég- és címtábla illetve reklámfelület nem helyezhető el:

a.) a földszintes és többszintes épületek tetőfelületén,
b.) többszintes  épületek  párkányán,  véghomlokzatán,  erkélyek,  loggiák,  függőfolyosók 

mellvédjén,
c.) a műemlék jellegű épületeken, továbbá a helyi védelemre javasolt épületeken, kivéve a 

cég- és címtábla.
(5)A  különálló  hirdetési  és  reklámcélú  építmény,  reklámszerkezet,  reklám-,  cég-  és  címtábla 

tájékoztató, útbaigazító tábla
a.) közterületen  az  útpálya  szélétől  3  méteren,  KRESZ,  útbaigazító  táblától  50  méteren, 

gyalogos átkelőhelytől, út- és vasút-kereszteződéstől 150 méteren belül, 
b.) építési telken az előkertben, oldalkertben,
c.) műemlék  jellegű  és  helyi  védelemre  javasolt  épületek,  műtárgyak  50  méteren  belüli 

körzetében,
d.) régészeti és helyi természetvédelmi területeken
nem helyezhető el.

VI. fejezet
Szabálysértési rendelkezések

16. §

(1) Szabálysértést követ el, és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki
a) A közterület  rendeltetéstől  eltérő  használatához  nem  szerez  be  hozzájárulást  (4.  §  (6) 

bekezdés)
b) Közterületet  olyan  módon  vesz  igénybe,  melyre  nem  adható  közterület-használati 

hozzájárulás (4. § (9) bekezdés)
c) A közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát, vagy annak hiteles fénymásolatát a 

helyszínen az ellenőrzésre jogosult személynek nem mutatja be (5. § (11) bekezdés) 
d) A hirdetmények, plakátok elhelyezésével kapcsolatos szabályokat megszegi (14. §)
e) Az  építési  engedélyhez  kötött  reklámcélú  építmények,  táblák  elhelyezési  szabályait 

megszegi (15. §)
f) A közterület-felbontás általános szabályait megszegi (9. §)

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő helyszíni bírságot 
szabhat ki. 

VII. fejezet
Vegyes  és záró rendelkezések

17. §
(1) Az építési engedély nélkül elhelyezett  hirdetési és reklámcélú építmények, reklámszerkezet, 

reklámfelület,  cégfelirat,  reklám-, cég- és címtáblák,  fényreklámok esetén  az építésügyi  és 



műemlékvédelmi  hatósági  ellenőrzés  szabályairól  szóló  46/1997.(XII.29.)  KTM   rendelet 
szerint kell eljárni.

(2) A  jelen  rendeletben  foglalt  előírások  megtartását  a  közterület-felügyelők,  a  jogszabályok 
szerint  ellenőrzésre  jogosult  más  szervek,  a  Polgármesteri  Hivatal  megbízott  ügyintézői  a 
helyszínen vagy más alkalmas módon ellenőrizhetik.

(3) A  jegyző  által  hatósági  határozattal  kiadott  közterület-használati  engedélyek  az  abban 
megjelölt határidőig érvényesek.

(4) E rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben e rendeletben foglaltak szerint kell 
eljárni.

(5) E rendelet 2006. március 1. napján lép hatályba.
(6) E rendelet  hatályba  lépésével  egyidejűleg  Dombóvár  Város  Önkormányzatának a  18/1999.

(V.13.),  11/2000.(IV.14.),  17/2000.(IV.14.),  12/2001.(III.28.),  12/2002.(III.20.),  5/2003.
(II.12.),  25/2003.(VIII.26.),  2/2004.(II.11.),  17/2004.(IV.19.),  61/2004.(XI.18.)  11/2005.
(III.1.),  45/2005.(VI.30.)  és  a   64/2005.(XII.2.)  rendeletekkel  módosított,  a  közterület-
használat,  hirdetési,  reklámcélú  építmények,  táblák  elhelyezésének  szabályozásáról  szóló 
11/1998.(IV.1.) sz. ök. rendelete hatályát veszti.

Dombóvár, 2006. február 14.

A jegyző távollétében:

 Szabó Loránd        dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna
 polgármester            aljegyző 

1. számú melléklet
2.

Közterület-használati díjak mértékéről

Használat célja
díj mértéke

1. építési állvány, építőanyag, törmelék, tüzelő tárolása 
[5.§. (3) q)] 180 Ft/m2/hó

2. alkalmi árusítás, szolgáltatás [5.§. (3) g)] 495 Ft/m2/nap
7.425 Ft/m2/hó

3. film-, televízió-, video-, hangfelvétel[5.§. (3) j)] 425 Ft/m2/nap
4. mutatványos tevékenység [5.§. (3) i)] 180 Ft/m2/nap
5. üzleti szállítás, rakodás [5.§. (3) h)] 180 Ft/m2/nap

2.700 Ft/m2/hó
6. kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport, kulturális és 

politikai rendezvények [5.§. (3) i)]
180 Ft/m2/nap
2.700 Ft/m2/hó

7. közterületbe benyúló üzlet homlokzat, portál, 
kirakatszekrény, üzleti védőtető, ernyő-szerkezet 
(kivéve mobil kivitelű)

650 Ft/m2/hó

8. vendéglátó-ipari előkert [5.§. (3) h)] 650 Ft/m2/hó
9. önálló hirdető-berendezés, reklámhordozó [5.§. (3) b), c)]
a. talajhoz rögzített kivitelű (óriásplakát) 1.100 Ft/m2/hó
b1. mobil kivitelű (A tábla) 840 Ft/m2/hó
b2. mobil kivitelű (cirkuszi reklámhordozó) 125 Ft/db/nap
c. légtérben kifeszítve 1.430 Ft/m2/hó
d. tábla világító kivitelben (fényreklám) 970 Ft/m2/hó



10. mozgó árusítás egységenként [5.§. (3) g)] 4.670 Ft/db/hó
11. a 4/1997.(I.12.) Korm. 3. sz. melléklete szerinti 

termékek árusítása [5.§. (3) f)]
180 Ft/m2/nap
2.700 Ft/m2/hó

12. elárusító helyek, üzletek előtti áru bemutatás
[5.§. (3) e)]

180 Ft/m2/nap
2.700 Ft/m2/hó

13. árusító pavilon, árutárolás konténer jellegű
berendezésben [5.§.(3) d)

1.100 Ft/m2/hó

14. közterületbe 10 cm-en túl benyúló hirdető-berendezés, 
cég- és címtábla [5.§. (3) a)]

840 Ft/m2/hó

15. javításra váró, rendszámmal rendelkező személygk. 
parkoló helyenként [5.§. (3) p)]

840 Ft/gk/hó

16. üzemképtelen járművek tárolása [21/E.§.(2)] 225 Ft/gk/nap
17. fentiekben nem szabályozott esetekben egyedi megállapodás alapján a fenti 

díjtételek mértékeit figyelembe véve [13.§. (4) bekezdés]

2. számú melléklet

A választási kampány időszakában – térítésmentesen – használható közterületekről

- Hunyadi téri iskolától északra lévő zöldterület
- Hunyadi tér nyugati oldalon víztorony körüli zöldterület, beépítésig a volt piaci parkoló és Zalka 

M. utca melletti beépítetlen terület
- Hunyadi tér keleti  oldalon – Dombó Pál utcától Jókai utcáig a járda melletti  gyöngykavicsos 

sétány
- Művelődési Házhoz vezető járda melletti zöldterület
- Szabadság u. 27. szám alatti iskola mellett zöldterület
- Szabadság utca orvosi rendelő előtti zöldterület
- Arany János téren a 29. szám előtti és Idősek Otthona előtti zöldterület
- Ady Endre utca 1-3. számú épület előtti, mellett zöldterület
- Teleki u. 4. és 6. számú épületek közötti zöldterület
- Teleki – Zrínyi utca sarok zöldterület
- Allende utca trafó melletti zöldterület
- Madách utca 1-5. szám előtti zöldterület
- Rákóczi – Teleki utca D-Ny-i sarok zöldterület
- Rákóczi – Árpád utca sarok zöldterület
- Gárdonyi tér zöldterület
- Tanácsköztársaság tér 7-9. és 25-27. számú épület előtti zöldterület
- Népköztársaság utca északi járda melletti, Kölcsey-Bezerédj utca közötti és Népköztársaság 23-

29. számú épület előtti zöldterület
- Népköztársaság utca 2-8. számú lakóépület előtti zöldterület
- Kórház utca Nővérszálló és Kórház előtti parkoló
- Petőfi tér zöldterület
- Kossuth tér zöldterület
- Gorkij utca északi járda mellett Csiky – Szigligeti utca közötti zöldterület
- Kórház utca 120. szám előtti és melletti (Radnóti utca) zöldterület
- Béke utca északi oldal – Kórház utcától – VI. utcáig zöldterület
- Köztársaság utca kerékpárút melletti zöldterület (Kipszer és Udvari V. u. között)
- Pátria Nyomda melletti, volt Csavargyár előtti zöldterület
- Újdombóvári temető melletti autóbuszmegálló környéke



- Gagarin – Reich B. utca kereszteződésében lévő zöldterület
- Gagarin u. 15-23. szám előtti zöldterület
- Köztársaság út és Gunarasi út kereszteződésétől keletre lévő zöldterület
- Tulipán utca északi oldalán lévő zöldterület
- Gyöngyvirág krt. ABC előtti, buszmegálló környékének zöldterülete
- Dália – Rákóczi utcai gyalogút melletti közterület
- Szegfű – Rákóczi utcai gyalogút melletti közterület
- Ibolya- Rákóczi utcai gyalogút melletti közterület
- Katona J. utca tanuszoda előtti közterület
- Dózsa Gy. utca új vásártér előtti parkoló
- Dombóvár alsó állomás előtti zöldterület
- Kórház utca 2. szám előtti zöldterület
- Gyenis A. utca MÁV sportcsarnok előtti parkolók, melletti zöldterület
- Szőlőhegyi autóbuszmegálló környéke
- Nyergesi tó autóbuszmegálló környéke
- Csokonai utca és Kapossor útkereszteződésnél lévő zöldterület
- Kállai Éva – Garai utca kereszteződésnél lévő zöldterület

3. számú melléklet 

A burkolat bontás utáni helyreállítását az alábbiak szerint kell végezni

1) A helyreállítást az eredetivel legalább azonos teherbírású és minőségű pályaszerkezet építésével 
kell végezni.

2) Ha a bontással érintett  út  burkolatát  sávban bontják fel,  úgy a burkolatot  a  nyomvonal  teljes 
hosszában félpályásan kell helyreállítani, úttengely felbontása esetén az út teljes szélességében 
helyreállítandó.

3) Amennyiben az érintett út, vagy a 3,00 m-nél szélesebb járda területének 50 %-át felbontják, a 
beruházó  köteles  a  felbontott  burkolat  kopórétegét  teljes  szélességében  újraépíteni,  szükség 
esetén a szegélyt megemelni.

4) Ha az útburkolat 70 %-át felbontják, az út pályaszerkezetét teljes szélességében újra kell építeni.
5) A 3,00 m, vagy annál keskenyebb járda esetében a beruházó köteles a járda burkolatát teljes 

szélességében újraépíteni, szükség esetén a szegélyt, és a burkolatban lévő szerelvényeket 
megemelni.

6) Az aszfaltbeton és az öntött aszfalt szerkezetű közterületi burkolatok bontása során a technológiai 
előírásokat be kell tartani. 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 



6/2006. (II.20.) rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 19/2002.(VI.25.) rendelet 

módosításáról

1. §
A rendelet 5. §-a az alábbiak szerint módosul:

Dombóvár I. körzet:  Hóvirág u. 1.
Madách u, 
Perczel  u,
Tinódi u.   
Apáczai Cs. J.  Szakközépiskola
Illyés Gyula Gimnázium  9-12. osztály

Dombóvár II. körzet: Hóvirág u. 1.
Allende u,
Molnár György u,
Teleki u,
Zalka Máté u, 
Rákóczi utca páros oldal 24-től, páratlan oldal 41-től,
Kertváros összes utcája,
Lang tanya
Belvárosi Ált Isk. 1-4. osztálya   (Dr. Sárdi által ellátott)
Erzsébet Óvoda

Dombóvár III. körzet:  Népköztársaság u. 5.
Népköztársaság útja,
Mikszáth Kálmán u,
Móricz Zsigmond u, 
Tanácsköztársaság tér,
Köztársaság utca 10-ig,
Kölcsey u, 
Vörösmarthy u, 
Kazinczy sor,
Damjanich u,
Árpád u, 
Bezerédj u,
Dombó Pál u,
Rákóczi utca páros oldal 22-ig, páratlan oldal 39-ig,
Tóth Ede u,
Thököly u,
Mászlony puszta,
Szilfás puszta
Bezerédj Amália Óvoda
Margaréta Óvoda



Dombóvár IV. körzet:   III. u. 35.
Kórház u,
Krúdy Gyula u,
József Attila u,
Kisfaludy u,
Gorkij utca a III. utcáig,
Béke utca a III. utcáig,
I.– II. – III. u,

 Fő utca a III. utcáig, 
Babits Mihály u,
Erkel Ferenc u, 
Gábor Béla u,
Balassi Bálint u,
Radnóti utca az Erkel F. utcáig,
Gagarin u,
Vörössugár u,
Március 15-e tér, 
Reich Béla u, 
Szondi u, 
Kodály Z. u,
Dankó P. u,
Dr. Sáfár L. u,
Péczely u, 
Gunaras, 
Nagykonda,
Kiskonda
József A. ÁMK. megosztva 
 József A. ÁMK. Óvodája megosztva 

Dombóvár V. körzet: III. u. 35.
Szigligeti u,
Martinovics u,
Liszt F. u,
Bethlen G. u, 
Munkácsi M. u,
Vajda u,
Fő utca a IV. utcától,
IV. – V.- VI. – VII. – VIII. – IX. utca,
Radnóti utca az Erkel F. utcától,
Zay D. u,
Csiky G. u,
Mikes K. u,
Gorkij utca a IV. utcától,
Béke utca a IV. utcától,
Kilián u, 
Kosztolányi u,
Móra F. u, 
Hunyadi M. u,



Vadász u, 
Vak Bottyán u,
Rajk L. u, 
Eötvös u,
Latinka S. u,
Fáy u, 
Fürst S. u,
Szarvasd puszta
József A. ÁMK. megosztva
József A. ÁMK. Óvodája megosztva

Dombóvár VI. körzet:  Szabadság u. 2. 
Ady E. u,
Erzsébet u,
Szepessi u,
Zrínyi u,
Arany J. tér,
Szabadság u,
Deák F. u,
Dr. Riesz J. u,
Szent Gellért u, 
Széchenyi u,
Petőfi S. u, 
Dombóvár – Szőlőhegy, 
Szivárvány Óvoda
Illyés Gyula Gimnázium  kisgimnazisták

Dombóvár VII. körzet:  Szabadság u. 2.
Ivanich u, 
Lehel sor,
Pázmány P. u,
Katona J. u,
Nyár u,
Gyenis  A . u,
Báthory u, 
Táncsics M. u, 
Berzsenyi u,
Bem u,
Kossuth L. u,
Hunyadi tér páros oldal,
Kinizsi u,
Baross u,
Dózsa Gy. u,
Toldi u, 
Bajcsy -Zsilinszky  u,
Sziget sor, 
Gyár u, 
Erdősor u, 
Rét u, 
Batsányi u,



Tompa M. u, 
Jókai u,
Bercsényi u,
Kandó K. u
Móra Ferenc Ált. Isk.

Dombóvár VIII. körzet:     Népköztársaság u.5.
Bajza u,
Bartók B. u,
Paál L. u, 
Rózsa F. u,
SZOR. Gárdonyi G. Ált. Isk.
Belvárosi Ált. Isk.  (kivétel 1 - 4. o. Dr. Sárdi  által ellátott) 

Dombóvár IX. körzet:  Népköztársaság u. 5.
Hunyadi tér páratlan oldal
516. sz. Ipari Szakképző Intézet és Szakközépiskola

2. §

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

Dombóvár, 2006. február 14.

Jegyző távollétében:

Szabó Loránd dr.Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna
polgármester             aljegyző



Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
7/2006. (II.20.) rendelete

a szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének 
szabályairól szóló 13/2002.(III.20.) rendelet módosításáról

1. §
A rendelet 8. §-ában a „Dombóváriak a Dombóvári Munkanélküliekért” Jóléti Szolgálat Alapítvány 
megnevezés helyébe a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Kht. megnevezés lép. 

2. §
(1) A rendelet  8/a és 8/b mellékletében a „Dombóváriak a Dombóvári  Munkanélküliekért”  Jóléti 

Szolgálat  Alapítvány  megnevezés  helyébe  a  Dombóvári  Város-  és  Lakásgazdálkodási  Kht. 
megnevezés lép. 

(2) A  rendelet  2006.  március  1.  napján  lép  hatályba,  ezzel  egyidejűleg  a  rendelet  8.  §  (7) 
bekezdésének 4. francia bekezdése, valamint 9. számú melléklete hatályát veszti. 

Dombóvár, 2006. február 14.

A jegyző távollétében:

Szabó Loránd dr.Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna
polgármester    aljegyző

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
8/2006. (II.20.) rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 26/2003.(VIII.26.) 

rendelet módosításáról 

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

2. §
A rendelet 2006. március 1. napján lép hatályba.
Dombóvár, 2006. február 14.

A jegyző távollétében:

Szabó Loránd dr. Radochayné dr.Molnár Zsuzsanna
Polgármester    aljegyző



Melléklet
Intézményi térítési díjak

2006.

Egyesített Szociális Intézményben az intézményi díjak:

Platán Gondozási Központ
(Dombóvár Szabadság u. 6.)

napi:
havi:

1 500 Ft
45 000 Ft

De a térítési díj nem haladhatja meg az ellátott jövedelmének 60%-át, tartós bentlakás esetén 
az ellátott jövedelmének 80%-át.

Támasz Otthon
(Dombóvár III. utca 22.)

napi:
havi:

1 520 Ft
45 600 Ft

De a térítési díj nem haladhatja meg az ellátott jövedelmének 60%-át.

„Arany-sziget” Idősek Otthona 
(Dombóvár Arany János tér 2.)

általános részleg
napi:
havi:

1 430 Ft
42 900 Ft

hotel szárny
napi:
havi:

1 630 Ft
48 900 Ft

demens részleg
napi:
havi:

1 430 Ft
42 900 Ft

De a térítési díj nem haladhatja meg az ellátott rendszeres havi jövedelmének 80%-át.

„Hotel” részlegben az emelt szintű ellátást (4 férőhelyen, 2 nő, 2 férfi) biztosító elhelyezés esetén az 
igénybevételkor egyszeri hozzájárulást kell fizetni, melynek összege a bentlakásos intézményi ellátás 
jogcímén  egy  ellátott  után  járó  tárgyévi  normatív  támogatás,  amely  2006.  évben  730.200  Ft  + 
200.000 Ft/fő.

Idősek Klubja: a szolgáltatásért fizetendő térítési díj napi összege: 680 Ft
De a személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott rendszeres havi jövedelmének 30%-át.

Szociális étkeztetés: napi intézményi térítési díja (ÁFÁ-val)  320 Ft
De a személyi térítési díj nem haladhatja meg a jogosult jövedelmének 25 %-át.

Házi segítségnyújtás: tiszteletdíjas gondozóval 340 Ft/óra
hivatásos gondozóval 520 Ft/óra

De a személyi térítési díj nem haladhatja meg a jogosult jövedelmének 20 %-át.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 1.200 Ft/év (100 Ft/hó)
Ha az ellátott  a házi segítségnyújtást  és a szociális  étkeztetést  együtt  veszi igénybe,  a személyes 
térítési díj együttes összege nem haladhatja meg az ellátott rendszeres havi jövedelmének 30%-át.
Amennyiben  az  ellátott  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtást  szociális  étkeztetés  nélkül  veszi 
igénybe, az ellátás díja: 5.160.-Ft/év (430.-Ft/hó)



Kapaszkodó  Szociális  és  Gyermekjóléti  Alapszolgáltató  Központ  által  működtetett  támogató  
szolgáltatás és szociális taxi szolgáltatás intézményi térítési díjai: 

Szállító szolgálatért:
− Minden megkezdett km-re számítva 50 Ft/km
− Rendszeres igénybevétel esetén – minimum 15 nap/hó – a térítési díjból 50% kedvezmény 

adható. 

Személyi segítésért:
− A gondozási díj 350 Ft/óra. Felszámítandó minimális gondozási idő: 30 perc. A személyi 

térítési díj nem haladhatja meg a gondozott jövedelmének 20%-át. 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
9/2006. (II.20.). rendelete a helyi adókról szóló 36/l997. (XII. 16.) rendelet 

módosításáról

1. §
A rendelet 21. §  (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A  vállalkozó  a  vállalkozók  kommunális  adójának  fizetési  kötelezettsége  teljesítése 
érdekében – az adóhatóság által fizetési meghagyásban közölt – félévi részletekben, március 
15-ig, ill. szeptember 15-ig adóelőleget köteles fizetni. A társasági adóelőlegnek az adóévi 
várható  fizetendő  adó  összegére  történő  kiegészítésére  kötelezett  vállalkozónak  a 
vállalkozók kommunális  adójának adóelőlegét  a  várható éves  fizetendő adó összegére az 
adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie.

2. §
(1) A rendelet 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 (1) Állandó jelleggel  végzett  iparűzési  tevékenység esetén az adó alapja  a nettó  árbevétel, 
csökkentve  az  eladott  áruk  beszerzési  értékével,  a  közvetített  szolgáltatások  értékével,  az 
anyagköltséggel. Mentes az adóalapnak az a része — legfeljebb azonban az adóalap 90 %-a — 
amely a külföldön létesített  telephelyen végzett  tevékenységből  származik,  feltéve,  ha azt  a 
telephely szerinti állam önkormányzatának fizetendő, a vállalkozási tevékenységet terhelő adó 
terheli.

(2) A rendelet 32. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) E jogszabály alkalmazásában árbevétel a számviteli törvényben meghatározott értékesítés 
nettó  árbevétele  (egyszeres  könyvvitelt  vezető  vállalkozó  esetében:  a  pénzügyileg  rendezett 
nettó  árbevétel  és  a  nem  pénzben  kiegyenlített  értékesítés  nettó  árbevételének  együttes 
összege), csökkentve a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti  jogdíjból 
származó, árbevételként elszámolt ellenértékkel, a jövedéki adó fizetésére kötelezett vállalkozó 
esetében az adóhatósággal elszámolt — az egyéb szolgáltatások értékeként,  illetve az egyéb 
ráfordítások között kimutatott — jövedéki adó összegével, továbbá az egyéb ráfordítások között 
kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összegével, feltéve, ha az 
így elszámolt  regisztrációs  adó, energiaadó összege az értékesítés  nettó  árbevételét  növelte, 
valamint  a  külön  jogszabály  szerinti  felszolgálási  díj  árbevételként  elszámolt  összegével,  a 
rendelet (3) bekezdés a)-h) pontjaiban foglalt eltérésekkel.



3. §

A rendelet 35. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
(2)  A  társasági  adóelőlegnek  az  adóévi  várható  fizetendő  adó  összegére  történő 
kiegészítésére kötelezett vállalkozónak az iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó 
összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie.

4. §
Záró rendelkezések

Ezen rendelet 2006. január 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a rendelet 
8. § (1) bekezdése, a 18. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 34. § (7) bekezdése.

Dombóvár, 2006. február 14.

A jegyző távollétében:

Szabó Loránd          dr. Radochayné dr.Molnár Zsuzsanna
polgármester                                                           aljegyző

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
10/2006.(II.20.) rendelete a belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, 

valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló 52/2005 (IX. 29)  rendelet 
módosításáról

1.§.
A rendelet 6. § (3) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul: 
„(3) Kérelemre a 2. § (1) bekezdés 1) pontjában meghatározott gazdálkodónak kedvezményes  
összegű parkolóbérletet kell adni a saját tulajdonában lévő legfeljebb három személygépkocsira. …”

2. §
Az önkormányzati rendelet 1.sz. mellékletének A.) pontja az alábbiak szerint módosul:

- Az „Ady Endre utca 2-6. mögötti belső udvar” szövegű sor helyére az „Ady Endre utca 2-20 
mögötti belső udvar” szöveg kerül.

- A felsorolás kiegészül a „Szent Gellért utca Ady E. utca és Zalka M. utca közötti szakasza, 
beleértve a Szent Gellért 2/a mögötti belső udvart is” szövegű sorral.

3.§.
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Dombóvár, 2006. február 14.

                                                       A jegyző távollétében:
Szabó Loránd                                  Dr Radochayné dr.Molnár Zsuzsanna
polgármester                                      aljegyző





Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
11/2006.(II.20.) rendelete a képviselőtestület hivatala köztisztviselői és ügykezelői 

közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 37/2003.(XI.25.) rendelet 
módosításáról 

1. §
A képviselőtestület a rendelet 11. §-át hatályon kívül helyezi. 

2. §
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
Dombóvár, 2006. február 13. 

A jegyző távollétében:

Szabó Loránd dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna
Polgármester    aljegyző

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
12/2006. (II.20.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

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

A rendelet célja
1.§.

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

A rendelet hatálya
2.§.

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

Az ellátások formái
3.§.

(1) Az  önkormányzat  pénzbeli,  természetbeni  illetve  személyes  gondoskodást  nyújtó 
gyermekjóléti alapellátást biztosít.
a.) pénzbeli és természetbeni ellátások:

− rendkívüli gyermekvédelmi támogatás



− általános és középiskolai tanulók helyi közlekedésének támogatása
− iskolatej biztosítása

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

- bölcsőde, 
- óvoda, 
- általános iskolai napközi, 
- nyári napközis tábor)
(valamennyi ellátás keretében biztosított a gyermekétkeztetés)

− gyermekjóléti szolgáltatás,
− gyermekek átmeneti gondozása

- helyettes szülői ellátás
- családok átmeneti otthona

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

A gyermekjóléti ellátások hatásköri  szabályai
4.§

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

(2) A gyermekek napközbeni ellátását a Dombóvári Jóléti Szolgáltató Kht. Bölcsődéje és a város 
területén működő közoktatási intézmények biztosítják, a nyári napközis tábort a Dombóvár és 
Környéke Többcélú Kistérségi Társulás működteti.

(3) A Képviselő-testület  a  gyermekjóléti  szolgáltatást,  a  helyettes  szülői  ellátást  és  a  családok 
átmeneti otthonában való ellátást  a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató 
Központ útján biztosítja. 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
5.§.

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

(2) A pénzbeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatást készpénzben kell kifizethetni vagy postán 
kell kiutalni a megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül. 

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

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

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

(6) Kivételesen indokolt esetben, egyedi mérlegelés alapján a (4) és (5) bekezdésben foglaltaktól 
el lehet térni.

Általános és középiskolai tanulók helyi közlekedésének támogatása
6. §



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

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatásban, kérelemre a dombóvári oktatási intézményben 
tanulói  jogviszonnyal  és  Dombóvár  közigazgatási  területén  lakóhellyel  rendelkező  tanulók 
részesülhetnek, ha 
a) az oktatási intézmények nyilvántartása alapján ingyenes tankönyvellátásban részesülnek, vagy 
b) családjukban az egy főre jutó havi jövedelem – a törvényes képviselő nyilatkozata alapján – 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át.

(3) Az igénybe vett támogatás csak a helyi járatú „Tanuló autóbuszbérlet” megvásárlására fordítható.
(4) A támogatásra való jogosultság megszűnik, ha a tanuló tanulói jogviszonya megszűnik, illetve 

Dombóvár közigazgatási területén kívül létesít lakóhelyet. Ezen változást az oktatási intézmény a 
tudomására jutástól számított 5 munkanapon belül köteles az önkormányzatnak bejelenteni. 

Iskolatej biztosítása
7. §

Az önkormányzat az általa fenntartott óvodákban, általános iskolákban valamint a gimnázium 5.-8. 
évfolyamán a gyermekek illetve tanulók részére a tanítási időszak alatt naponta 2 dl „poharas” tej és 
1 db kifli juttatásáról gondoskodik. 

A pénzbeli és természetbeni ellátások eljárási szabályai
8.§.

(1) Az  e  rendeletben  szabályozott  pénzbeli  és  természetbeni  ellátások  megállapítása  iránti 
kérelmet a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájánál lehet benyújtani. A rendelet 6.§-
ban meghatározott ellátás iránti kérelem az oktatási intézmények útján is beadható, a 7.§-ban 
meghatározott  ellátás  biztosításáról  kérelem  benyújtása  nélkül  gondoskodnak  az  oktatási 
intézmények.

(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás igénylése esetén a kérelemhez csatolni kell a közös 
háztartásban  élőknek  — a  kérelem benyújtását  megelőző  három hónap  átlagáról  szóló  — 
jövedelemigazolását.  

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

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
9. §

Az önkormányzat e rendelet 3. § (1) bekezdés b.) pontjában felsorolt gyermekjóléti alapellátásokat 
biztosítja. 

Az ellátások igénybevétele
Gyermekek napközbeni ellátása

10.§.



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

Bölcsődei ellátás
11.§.

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

Óvoda, iskolai napközi
12. §

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

Nyári napközis tábor
13.§.

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

(2) A tábor szervezésével és működtetésével kapcsolatos feladatokat a Dombóvár  és Környéke 
Többcélú Kistérségi Társulása látja el. 

(3) Az Önkormányzat  az intézményi  térítési  díj  mértékét  a költségvetési  rendeletben határozza 
meg. 

(4) Az  igénybevételre  irányuló  kérelmeket  a  Dombóvár  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi 
Társulásnál lehet benyújtani.

Gyermekjóléti szolgáltatás
14. §

(1) A  gyermekjóléti  szolgáltatást  az  önkormányzat  a  Kapaszkodó  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Alapszolgáltató Központ által biztosítja.

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

Gyermekek átmeneti gondozása
15.§

A gyermekek átmeneti gondozását az önkormányzat a Gyvt. 45-49., 51. §-ai szerint a Kapaszkodó 
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ útján biztosítja.  
Az átmeneti gondozás formái:

- helyettes szülői ellátás
- Családok Átmeneti Otthona

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díja
16.§.



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

Átmeneti rendelkezések
17.§

A  2005.  évi  CXXVI.  törvény  28.§-ban  meghatározottak  szerint  a  rendszeres  gyermekvédelmi 
támogatásra jogosult személyek részére a rendszeres gyermekvédelmi támogatást az önkormányzat 
havonta,    minden hónap 5.  napjáig  — a jogosult  kérelmének  megfelelően — postai  úton vagy 
folyószámlára folyósítja a jogosultság fennállásáig, de legkésőbb 2006. augusztus 31. napjáig.

Záró rendelkezések
18.§.

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

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 34/2003 (X. 29.) számú és az azt 
módosító 4/2004. (II. 11.), 12/2004. (IV. 19.), 74/2004. (XII. 27.), 14/2005. (III. 1.), 21/2005. 
(IV. 6.), 38/2005. (VI. 8.), 55/2005. (IX.29.) sz. rendelet.

Dombóvár, 2006. február 13.

A jegyző távollétében:

    Szabó Loránd                           dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna 
polgármester                            aljegyző

1. számú melléklet

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti intézmények

Gyermekjóléti szolgáltatás:
Kapaszkodó Szociális  és Gyermekjóléti  Alapszolgáltató Központ - Dombóvár,  Szabadság u. 6-8., 

illetve Családok Átmeneti Otthona

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

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

– József Attila Általános Művelődési Központ Százszorszép Óvodája  Dombóvár, III. u. 34.
– Margaréta Református Óvoda  Dombóvár, Bezrédj u. 2/a



– József Attila Általános Művelődési Központ Dombóvár, Fő u. 42-44..
– Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény   Dombóvár, Hunyadi tér 

23.
– Szent  Orsolya  Rendi  Gárdonyi  Géza  Katolikus  Általános  Iskola  és  Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény Dombóvár, Kölcsey u. 1-3.   
– Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Dombóvár,   Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
– 516. sz. Ipari Szakképző Intézet és Szakközépiskola Dombóvár,  Népköztársaság u. 21.
– Apáczai Csere János Szakközépiskola és Kollégium Dombóvár, Arany  János tér 21.

Átmeneti ellátások:

Kapaszkodó Szociális  és Gyermekjóléti  Alapszolgáltató Központ - Dombóvár,  Szabadság u. 6-8., 
illetve Családok Átmeneti Otthona

– Helyettes szülői ellátás
– Családok Átmeneti Otthona Dombóvár, Szabadság u.6-8.

2. számú melléklet

Intézményi térítési díjak
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai

Óvodai ellátás 195,- Ft
Általános iskola ebéd 132.- Ft
Napközis étkeztetés 227.- Ft
Középiskolás - reggeli 109,- Ft
 - ebéd 170,- Ft

- vacsora 143,- Ft

Az átmeneti gondozás intézményi térítési díjai

Helyettes szülői ellátás napi 2001 Ft, havi 60.030 Ft. 
Családok Átmeneti Otthona napi 2.247,- Ft, havi 67.410 Ft
Az intézményi térítési díjak az Áfa-t nem tartalmazzák. 

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

_______________________________________________
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