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Határozatok

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 2007. március 19-i rendkívüli és a 
2007. március 26-i rendkívüli ülésén elfogadott határozatai:

53  /2007. (III.19.) Kt. sz. határozat  

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete támogatja a Dombóvári 
Város-  és  Lakásgazdálkodási  Kht.-nál  a 
közhasznú  foglalkoztatást,  melyhez 
4.810.000,- Ft önerőt biztosít.

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete támogatja a Dombóvári 
Roma  Közhasznú  Alapítványnál  a 
közhasznú  foglalkoztatást,  melyhez 
1.250.000,- Ft önerőt biztosít.

Határidő: 2007.  március  30.  (támogatási 
szerződés megkötésére)
Felelős: Polgármester

54  /2007. (III.19.) Kt. sz. határozat  

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  támogatási  kérelmet 
nyújt  be a Magyar  Köztársaság 2007. évi 
költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. 
törvény  5.  számú  mellékletének  13. 
pontjában  meghatározott  helyi  közösségi 
közlekedés normatív támogatására.

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy:

1. A  helyi  közlekedés 
működtetéséhez,  fejlesztéséhez 
2007. évben 4,5 millió  Ft összegű 
saját forrásból származó vissza nem 
térítendő  önkormányzati 
támogatással járul hozzá, melyet az 

önkormányzat  költségvetésébe 
beépít.

2. A helyi közlekedést 2007. január 1-
jétől december 31-éig folyamatosan 
fenntartja.

Felhatalmazza  a  polgármestert  a 
támogatási  kérelemhez  szükséges 
nyilatkozatok  megadására,  kérelem 
benyújtására, megállapodások aláírására.

Határidő:  2007.  március  24.  –  a 
támogatási kérelem benyújtására
Felelős: Polgármester

55  /2007. (III.19.) Kt. sz. határozat  

1.) Dombóvár  Város  Önkormányzata  a 
Belvárosi  Általános  Iskola  és 
Alapfokú  Művészetoktatási 
Intézmény  közös  fenntartására 
létrejött  Közoktatási 
Intézményfenntartó  Társulás 
módosított  megállapodását  az 
alábbiak szerint elfogadja.

2.) Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  felhatalmazza  a 
Polgármestert,  hogy  a  módosított 
Közoktatási  Intézményfenntartó 
Társulás megállapodását aláírja.

Határidő: 2007. március 31.
Felelős: Polgármester



Dombóvári Közlöny                                           -   3   -                                         III. évfolyam 4. szám  

MEGÁLLAPODÁS

Oktatási-nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról

A Megállapodás  2) pontjában részletesen megjelölt  önkormányzati képviselőtestületek  a 
helyi  önkormányzatok  társulásáról  és  együttműködéséről  szóló  1997.  évi  CXXXV.  tv.
(továbbiakban: Törvény) 8.§-ban foglalt rendelkezések szerint az Ötv. 8. § (4) bekezdésében 
meghatározott  kötelező közoktatási  feladataik megvalósítására  megállapodnak a Belvárosi 
Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  intézmény-fenntartó  társulás 
formájában történő működtetésében.

1.)   A  közös  fenntartással  illetve  a  közös  foglalkoztatással  kapcsolatos  feladat-  és 
hatásköröket   Dombóvár  Város  Önkormányzata  illetve  annak  szerve  gyakorolja.
(Törvény: 8.§ (1)

2.) A társulás neve:(Törvény 8.§ (4)a)  
Dombóvár város, Attala község, Kapospula község és Nak község Közoktatási 
Intézményi Társulása.
Székhelye: Polgármesteri Hivatal 

Dombóvár, Szent István tér 1.

Működési területe: A társult önkormányzatok közigazgatási területe.

3.) Társulás tagjainak neve, székhelye, jogállása   (  Törvény 8.§ (4)b)  
3.1.A társulás tagjai:

- Dombóvár  Város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete,  7200.  Dombóvár, 
Szent István tér 1.

- Attala Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, 7252 Attala, Kossuth L. 
u. 15.

- Kapospula  község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7251  Kapospula, 
Béke tér 21. 

- Nak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, 7215 Nak, Fő u. 127. 

3.2.A társulási megállapodás határozatlan időtartamú.(Törvény 8.§(4)d)

3.3.  A  társulás  önálló  jogi  személyiséggel  nem  rendelkezik.  A  közös  fenntartással, 
foglalkoztatással  kapcsolatos  feladat-  és  hatásköröket  Dombóvár  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testület  gyakorolja,  aki  döntése előtt  a  társulásban 
érintett  önkormányzatok  polgármesterének  véleményét  köteles  kikérni  a  közös 
intézmény  vezetőjének  kinevezése,  felmentése  esetén.,  illetve  az  intézmény 
fenntartását, működését érintő egyéb kérdésekben.

Dombóvár város polgármestere évente egy alkalommal tájékoztatja a társult községek 
képviselő-testület a társulás működéséről (Törvény: 6.§(4))
3.4.  A  társult  önkormányzatok  minősített  többséggel  hozott  döntése  szükséges  a 

„Megállapodás”  jóváhagyásához,  módosításához,  illetve  a  Törvény  4.§  (1)  
bekezdésében meghatározott döntésekhez.

4.) A társulás által közösen fenntartott intézmények neve és címe: (8.§ (4)c.)
Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
7200 Dombóvár, Hunyadi tér 23. 
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5.) A társulás célja, feladata:   (Törvény: 8.§ c.) 
A  társult  községek  közigazgatási  területén  lakó  tanköteles,  általános  iskolás  korú 
gyermekeknek az 1993. évi LXXIX. sz. közoktatásról szóló törvényben meghatározott 
nevelése, általános műveltséget megalapozó, alapfokú iskolai végzettség megszerzését 
biztosító, alapműveltségi vizsgára felkészítő iskolai oktatásának biztosítása, művészeti 
nevelése  és  oktatása.  A  társult  községekből  a  szülők  a  szabad  intézményválasztás 
jogával élve Dombóvár város iskoláiba járathatják gyermekeiket.

5.1  Tevékenységi köre:

- az általános iskoláskorú tanulók nappali rendszerű iskolai oktatása, nevelése,
- napköziotthoni ellátás, felügyelet,
- intézményi étkeztetés,
- felzárkóztató korrepetáló, illetve tehetséggondozó pedagógiai gondozás-oktatás 

biztosítása,
- az intézmény pedagógiai programjában kínált lehetőségek,
- emelt  szintű oktatás,  szakköri szabadidős tevékenység, stb. teljes kínálatának 

igénybevétele,
- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti és táncművészeti ágban
- pedagógiai szakszolgálat területén logopédiai ellátás, gyógytestnevelés,
- sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása körében dyslexia, 

dysgráfia,  dyscalculia,  súlyos  beilleszkedési  és magatartászavaros  gyermekek 
oktatása-nevelése

6.) A társulás vagyona  , gazdálkodása: (Törvény: 8.§ (4) e., j., k.)
6.1  Az  oktatási  intézmények  ingatlan  vagyona  és  ingóságai  Dombóvár  Város 

Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezik, a társulás többi tagja arra igényt 
nem támaszthat. A vagyon gondozása, kezelése és karbantartása Dombóvár Város 
Önkormányzatának feladata.

6.2  A társuló önkormányzatok a közoktatási feladat-megvalósítás magas színvonalának 
biztosítása érdekében
- oktatási-nevelési eszközökkel,
- berendezési tárgyakkal,
- karbantartási munkálatok végzésével,
- meghatározott Ft összegű eszközbeszerzésre fordítandó pénzeszközzel
költségvetésének  függvényében  lehetőségeikhez  mérten  járulnak  hozzá  az 
intézmény működéséhez.

6.3 A  közös  fenntartású  intézmények  költségvetése  Dombóvár  város  költségvetési 
rendeletébe épül be.

6.4 A társulás működésének, az intézmények közös fenntartásának fedezeteként szolgál 
a  mindenkori  hatályos  költségvetési  törvényben  meghatározott  normatív  állami 
hozzájárulás, s az egyéb kiegészítő közoktatási hozzájárulások.

6.5 A társuló községi önkormányzatok képviselőtestülete - mivel a társulás létrejötte az 
önkormányzatokat  nem  mentesíti  a  kötelező  feladatellátás  alól,  az  1997.  évi 
CXXXV.  sz.  tv.  3.§  (2)  szerint  -  ezért  a  társult  községek  az  intézmények 
működéséhez szükséges további költségek fedezetét a kötelező alapfeladatot ellátó 
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alapfokú  nevelési-oktatási intézményben igénybe  vett  tanulói,  illetve 
gyermeklétszám  arányában  saját  költségvetési  rendeleteikben  biztosítják.  A 
hozzájárulást  évente  kétszer  (márciusban  6/10  részt,  októberben  4/10  részt) 
Dombóvár Város Önkormányzatának számlájára átutalják. 

6.6 A tanulónkénti hozzájárulás mértéke:
a) A 2006/2007. tanévben tanulói jogviszonnyal rendelkező nem dombóvári lakhelyű 

tanulók után  a  2004.  évben megállapított  40.000.-Ft/év évente  inflációval  növelt 
összege.

b) Azok  után  a  társult  településeken  lakhellyel  rendelkező  tanulók  után,  akik  a 
2007/08. tanév kezdetétől létesítenek tanulói jogviszonyt, a lakhely szerint illetékes 
települési  önkormányzat  által  fizetendő  éves  hozzájárulás  mértéke  a  tényleges 
bekerülési  költségek  állami  normatívával  csökkentett,  étkezési  kiadásokkal  és 
bevételekkel korrigált összege. 

c) Társult felek megállapodnak abban, hogy a társulási hozzájárulást évente kétszer:
- márciusban a tárgyévet megelőző évi közoktatási statisztikai létszám alapján számított 

éves hozzájárulás 6/10 részét,
-  októberben  a  tárgyévi  közoktatási  statisztikai  létszám  alapján  számított  éves 

hozzájárulás 4/10 részét fizetik.
d) A tanulók  után  fizetendő  hozzájárulás  összegét  e  megállapodástól  eltérően  csak 

valamennyi önkormányzat egyetértésével lehet megváltoztatni. (Törvény: 8.§ (3) 

6.7 A dombóvári általános iskolai felvételi kötelezettség nem vonatkozik azokra az alsó 
tagozatos tanulókra, akiknek lakóhelyén alsó tagozatot működtető általános iskola 
működik. Így az alsó tagozatos felvételi kérelmeket a dombóvári intézményvezetők 
a helybéli iskolához továbbítják. (Attala és Nak községek)
Ezekből a községekből kérelemre alsó tagozatos gyermeket a dombóvári általános 
iskolák csak szabad férőhely esetén, Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-
testületének engedélyével, az érintett települések polgármestereivel való egyeztetést 
követően vehetnek fel.
Attala község képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a Dombóváron tanuló – Attala 
közigazgatási  területén  lakó -  alsó tagozatos  általános  iskolás  tanulók után  nem 
fizet  kiegészítő  támogatást,  mivel  ezen  gyermekek  ellátását  a  község  általános 
iskolájában biztosítani tudja.

6.8 A társuló  községi  önkormányzatok  képviselőtestületei  a  tanulók  bejárási  utazási 
költségeit maguk viselik.

7.) A társulás ellenőrzésének rendje:   (Törvény: 8.§ (4) g.)
7.1  A  Dél-Dunántúli  Regionális  Közigazgatási  Hivatal  vezetője  törvényességi 

ellenőrzési  jogkörében  vizsgálja,  hogy  a  társulás  szervezete,  működése, 
döntéshozatali eljárása megfelel-e a jogszabályoknak. (Törvény: 20§(2))

7.2  A  közös  fenntartású  intézmények  tekintetében  a  községek  polgármesterei 
véleményezési joggal élhetnek:
  a.)  az intézményvezető személyének megbízása előtt,

b.) a Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásában,
c.) a pedagógiai szakmai munka értékeléséről szóló beszámolók elfogadásában.
d.) az intézményi pedagógiai program és házirend elfogadásában.

7.3.A  társulásban  résztvevő  önkormányzat  képviselőtestülete  évente  egy  alkalommal 
igényelheti az intézmény vezetőjének beszámolóját az intézményben folyó munkáról.
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8.) Az  oktatási  intézmény  vezetőjét  érintő  munkáltatói  döntési  jogok Dombóvár  Város 
Képviselőtestületét,  az  egyéb  munkáltatói  jogok  tekintetében  Dombóvár  város 
polgármesterét illetik meg. (Törvény: 8.§ (4) i.)

9.) A társulási megállapodás felmondásának szabályai: (Törvény. 8.§ f.)
A Társulási Megállapodás csak az iskolai tanév végén mondható fel. A felmondásról szóló 
testületi döntést a tanév végét megelőző december 31-éig kell a megállapodó féllel közölni. 
(Törvény: 4.§ (2))
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. sz. tv. 74.§ értelmében a társulás felmondása miatt  
tanulói  jogviszony  nem  szüntethető  meg,  ezért  a  társulás  felmondása  után  újabb 
megállapodásban  kell  rögzíteni  a  továbbra  is  Dombóváron  elhelyezett  általános  iskolás 
gyermekek ellátásának feltételeit. 
A társulás  megszűnését  követő  30  napon  belül  Dombóvár  Város  Önkormányzata  köteles 
elszámolni a költségvetési hozzájárulás felhasználásáról. (Törvény: 8. § (4) f))

10.) A  társult  képviselőtestületek  egybehangzóan  kijelentik,  hogy  a  megállapodásból 
származó,  továbbá  az  intézmények  fenntartása  során  keletkezett  vitás  kérdéseiket 
tárgyalásos  úton,  egyeztetéssel  kívánják  rendezni,  s  bíróságon  keresetindítási 
lehetőséggel kizárólag annak eredménytelensége esetén élnek.

11.)  Jelen  megállapodás  2007.  augusztus  1-jén  lép  hatályba,  és  képviseli  azt  a 
jogfolytonosságot,  amelyet  a  korábban  elfogadott  megállapodásokból  adódó 
kötelezettségei  jelentenek.  Így a 6.6 pontban rögzített  hozzájárulás is  éves befizetést 
jelent.

12.) Ezen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a PTK szerint kell eljárni.

Záradék:
A megállapodást a képviselő-testületek jóváhagyólag elfogadták.
A  Megállapodás  mellékletét  képezik  a  társult  önkormányzatok  tárgyban  hozott  elfogadó 
határozatai.

A  társulási  megállapodást  annak  elolvasása  után,  tartalmának  megértése  után  a 
képviselőtestületek  nevében  eljáró  polgármesterek  -  mint  az  önkormányzati  akarattal 
teljességgel megegyezőt - saját kezűleg aláírták.

Kelt: Dombóvár, 2007.
Attala, 2007. 
Kapospula, 2007.
Nak, 2007.

…………………………………… …………………………………
Dombóvár Város Polgármestere Attala Község Polgármestere

…………………………………                ……………………………………… 
Kapospula Község Polgármestere Nak Község Polgármestere
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A Képviselőtestület az 56/2007. -57/2007. 
(III. 19.) számú határozatait zárt ülésen 
hozta:

56  /2007. (III.19.) Kt. sz. határozat  

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  helyi 
önkormányzati  televíziós 
műsorszolgáltatás  48  hónapon 
keresztül történő teljesítésére KÉ-0138/ 
2007 számú ajánlati felhívással indult, 
Kbt.  VI.  fejezete  szerinti  nyílt 
közbeszerzési  eljárást  a  Kbt.  92.§  b) 
pontja  alapján  eredménytelenné 
nyilvánítja,  mivel  kizárólag 
érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  dönt  a  helyi 
önkormányzati  televíziós 
műsorszolgáltatás  négy  éves 
időtartamú  teljesítésére  vonatkozó 
újabb,  Kbt.  VI.  fejezete  szerinti  nyílt 
közbeszerzési eljárás megindításáról. 

Az  ajánlati  felhívás  jóváhagyását  a 
Polgármesterre bízza, aki a 3. pontban 
jóváhagyott  bíráló  bizottság 
véleményét kikéri annak feladása előtt.

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

Dr.  Bíró  Balázs,  az  ORTT 
Igazgatósága  jogi  és  pályáztatási 
tanácsadója
Dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna 
jegyző
Béres  Sarolta  képviselő,  kulturális  és 
civil tanácsnok

Határidő: 
2007. március 20. – az eredmény közlésére
2007. március 31. – az új ajánlati felhívás 
feladására
Felelős: Szabó Loránd polgármester  

57  /2007. (III.19.) Kt. sz. határozat  

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

Egyéni vállalkozói kategóriában:

„Az  év  legjobb  dombóvári 
vendéglátója”  címet  Bessenyei 
Lászlónak (Gyógy-gödör Söröző)

adományozza.

Társas vállalkozói kategóriában:

„Az  év  dombóvári  társas 
vállalkozása  a  szolgáltató 
szektorban”  címet  a  Völgység-
Hegyhát Takarékszövetkezetnek,

„Az  év  dombóvári  társas 
vállalkozása  az  ipari  szektorban” 
címet  a  DASSER  B42 
Szikvízgyártó,  Kereskedelmi  és 
Szolgáltató Kft.-nek

adományozza.

Az  ivóvízminőség-javító  program 
megvalósításának  elismerésére  „Tiszta 
vízért” különdíjat alapít, amit a Dombóvár 
és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-nek 
adományoz.

Határidő: 2007. március 31.
Felelős: Polgármester

58  /2007. (III.26.) Kt. sz. határozat  

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  temetői  díjak 
emelésére vonatkozó javaslatot elutasítja.

59  /2007. (III.26.) Kt. sz. határozat  

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  támogatja  az  516.  sz. 
Ipari  Szakképző  Iskola  és  Kollégium 
csatlakozását a Dél-Pannon Vidékfejlesztő 
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Egyesület  által  a  Norvég  Alapra 
benyújtandó pályázathoz.

60/2007. (III.26.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  pályázatot  nyújt  be  az 
„Illyés  Gyula  Gimnázium  férfi 
vizesblokkjainak  felújítása”  címmel  a 
Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácshoz 
céljellegű  decentralizált  támogatás 
pályázati felhívására.

A  fejlesztés  bruttó  költsége  14.395.200,- 
Ft,  amelyhez  20%-os 2.879.040,-  Ft saját 
erő biztosítását az Önkormányzat vállalja.

Felhatalmazza  a  Polgármestert  a 
pályázathoz  szükséges  nyilatkozatok 
megtételére,  illetve  a  pályázat 
benyújtására.

Határidő: 2007. április 15.
Felelős: Polgármester

61/2007. (III.26.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2007. 
évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdése és 6. számú 
melléklet 1. pontja  alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos 
pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására.

Dombóvár  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  önhibájukon  kívül 
hátrányos  pénzügyi  helyzetben  lévő  települési  önkormányzatok  támogatásának 
igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:

I. a) Az önkormányzat lakosságszáma 2006. január 1-jén 1 000 fő feletti.

II. a) Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon túl intézményeket tart fenn.
III. Az önkormányzat

1. a 2006/2007. nevelési-, illetve tanévben
1.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és
az  általa  fenntartott  nevelési,  oktatási  intézmények  intézményenkénti, 
évfolyam-csoportonkénti  kapacitás-kihasználtsága  -  az  óvodában  az  1-3. 
nevelési  években,  az  általános  iskolában  az  1-4.  évfolyamon,  és  az  5-8. 
évfolyamon együttesen - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. 
számú  melléklete  I.  Létszámhatárok  cím  alatti  csoport,  illetve  osztály 
átlaglétszámának legalább a 70%-át eléri.
1.2. nem vesz részt többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, 
és 
az  általa  fenntartott  oktatási  intézmények  intézményenkénti,  évfolyam-
csoportonkénti  kapacitás-kihasználtsága  az  5-8.  évfolyamon  együttesen  a 
közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény  3.  számú  melléklete  I. 
Létszámhatárok cím alatti csoport, illetve osztály átlaglétszámának legalább a 
70%-át eléri.

2. a 2007/2008. nevelési-, illetve tanévben 
2.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és 
a többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt – 
költségvetési  törvény 8.  melléklet  IV.  pont  Kiegészítő  szabályok  2.1.-2.2. 
pontjában meghatározott – kapacitás-kihasználtsági feltételeknek
a) megfelel.
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2.2.  nem  vesz  részt  a  többcélú  kistérségi  társulás  közoktatási 
feladatellátásában, és
az általa fenntartott nevelési, oktatási intézmények, ha tagintézménnyel nem 
rendelkeznek, valamint a tagintézménnyel rendelkező intézmények esetén az 
„anya”  intézmény  intézményenkénti,  évfolyam-csoportonkénti  kapacitás-
kihasználtsága  a  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény 3.  számú 
melléklete  I.  Létszámhatárok  cím  alatti  csoport,  illetve  osztály 
átlaglétszámának
a)  az  óvodai  csoport(ok)ban  az  első  óvodai  nevelési  évben,  illetve  az 
alapfokú  oktatási  intézmények  1.  és  5.  évfolyamai  együttesen  (hat 
évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 7. évfolyamon) a 75 %-át eléri
b) és az óvodai  csoport(ok)ban a  2-3.  óvodai  nevelési  években,  illetve  az 
alapfokú  oktatási  intézmények  2-4.  és  6-8.  évfolyamai  (hat  évfolyamos 
gimnáziumi oktatás esetén a 8. évfolyamon) együttesen 75%-át eléri

IV. Az  önkormányzat  iparűzési,  építmény,  kommunális,  idegenforgalmi  helyi  adó 
bevezetéséről döntött, és költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodás 
során realizál.

V. a) Az önkormányzat a 2006. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. §-a 
alapján könyvvizsgálatra kötelezett.

Határidő: 2007. április 20.
Felelős: Polgármester

62/2007. (III.26.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az ÖKO-DOMBÓ Kft. 
felügyelő-bizottsága  tagjainak  díjazását 
havi  33.100,-Ft-ban,  a felügyelő-bizottság 
elnökének  díjazását  havi  66.200,-Ft-ban 
állapítja meg.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert,  hogy  a  határozatról  a 
társaság  ügyvezetőjét  értesítse,  és  a 
szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: 2007. március 31.
Felelős: Polgármester

63/2007. (III.26.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  pályázatot  nyújt  be az 
Új  Magyarország  Fejlesztési  Terv 
Környezet  és  Energia  Operatív 
programjában szennyvízhálózat kiépítésére 
Dombóvár  szennyvízhálózattal  el  nem 
látott területére. 

Határidő: 2007. június 30.
Felelős: Polgármester

64/2007. (III.26.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  felkéri  a  városi 
főépítészt,  hogy  a  Szabadság  utca  12. 
szám,  9  hrsz.-ú  ingatlanon  lévő  (volt 
rendőrségi)  épület  statikai  állapotáról  -  a 
Dél-Dunántúli  Regionális  Építészeti 
Kamara által javasolt független szakértővel 
- készíttessen felmérést. 

A  szakértői  költség  összegét  fele-fele 
arányban az önkormányzat  és Kasza Béla 
tulajdonos viseli. 

A  képviselőtestület  a  szakértői  vélemény 
megismerését  követően  dönt  az  épület 
helyi  védettségének  megszüntetésére 
irányuló kérelemről. 

Határidő: 2007. június 15.
Felelős: Polgármester

65/2007. (III.26.) Kt. sz. határozat
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Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Apáczai Csere János 
Szakközépiskola  és  Kollégium,  valamint 
az  Illyés  Gyula  Gimnázium, 
Szakközépiskola  és  Kollégium 
konyhájának  melegítőkonyhává  való 
átalakítását felülvizsgáltatja. 

A  képviselőtestület  konyhaüzemeltetési 
szakértőt,  továbbá  az  alábbi  személyeket 
kéri  fel,  hogy  tegyenek  javaslatot  az 
átalakításról a képviselőtestület részére:

Dr.  László  Eszter  ÁNTSZ  tiszti 
főorvos
Kiss Béla, Humán Bizottság elnöke
Szigethy  István,  Pénzügyi  Bizottság 
elnöke
Talapka  Rudolf,  Városgazdálkodási 
Bizottság elnöke

Határidő: 2007. május 31.
Felelős: Polgármester

66/2007. (III.26.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  az  intézmények 
működtetésére közbeszerzési eljárást indít.
Felhatalmazza  a  Polgármestert  az  iskolák 
működtetési  feladatainak  vállalkozásba 
adására kiírni kívánt közbeszerzési  eljárás 
megindításához  szükséges  adatok 
begyűjtésére,  felmérések  elvégzésére  a 
közbeszerzési  dokumentáció 
előkészítésére.

A  képviselőtestület  jóváhagyja  az  alábbi 
személyi  összetételű  bíráló  bizottságot  az 
eljárásban való közreműködésre:

Dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna 
jegyző
Németh István képviselő
Szigethy István képviselő
Reichert Gyula irodavezető
Éri  Tamás,  Érdekegyeztető  Fórum 
delegáltja

Határidő: 2007.  június  30.  –  a 
közbeszerzési eljárás megindítására
Felelős: Polgármester

67/2007. (III.26.) 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:

 A  dombóvári  hulladékudvar 
környezetének, különös tekintettel a 
bevezető  út  és  közvetlen 
környezetének  folyamatos 
takarítása, gondozása.

 A  Lekvárgyár  környezetének 
folyamatos  gondozása,  különös 
tekintettel  a  főépület  belső 
udvarának, külső járdáinak, a JAM 
csarnok  és  az  U  alakú  épület 
környezetének,  a  Tanösvény 
területének tisztántartása.

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:

1.900.000,- Ft + Áfa/hó.

Határidő: 2007. március 31. - a szerződés 
módosítására
Felelős: Polgármester

68/2007. (III.26.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  jóváhagyja  a 2007. évi 
öntött  betonos  járdafelújítási  program  I. 
ütemét, amelyhez a 2007. évi költségvetés 
terhére  3.000.000,-  Ft-ot  biztosít. 
Megbízza  a  Dombóvári  Város-  és 
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Lakásgazdálkodási  Kht.–t  a  program 
végrehajtásával.

A  járdafelújítási  program  II.  ütemének 
indításáról  a  képviselőtestület  az 
önhibájukon  kívül  hátrányos  pénzügyi 
helyzetben lévő települési önkormányzatok 
támogatási összegének ismeretében dönt. 

A  Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási  Kht.-nak  a 
járdaprogram  befejezését  követően  az 
elvégzett  munkákról  elszámolást  kell 
készítenie. 

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés 
megkötésére.

Határidő: 
2007. április 15. (szerződéskötésre), 
2007.  december  31.  (a  program 
végrehajtásának beszámolására)
Felelős: Polgármester

69/2007. (III.26.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  döntést  hoz  a 
természetvédelmi  kezelési  terv 
elkészítésére  vonatkozó  intézkedések 
megkezdéséről. 

Felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy erre 
feljogosított  és  alkalmas,  megfelelő 
referenciákkal  rendelkező  tervező 
vállalkozásoktól  ajánlatokat  kérjen,  és  a 
legkedvezőbb  ajánlattevővel  kössön 
szerződést  a  természetvédelmi  kezelési 
terv elkészítésére. 

Határidő: 2007. április 30. 
Felelős: Polgármester

70/2007. (III.26.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete,  döntést  hoz  a 
dombóvári  orvosi  rendelők  privatizációs 
programjának  végrehajtásáról  az  alábbiak 
szerint:

-  Megállapodás  az  orvosokkal 
nyilatkozat  formájában  a  vételi 

szándékról  vagy  az  esetleges  bérleti 
feltételekről. 
-  Ha  szükséges,  a  megállapodások 
alapján  el  kell  indítani  az  orvosi 
rendelők társasházzá alakítását.
-  A kialakított  ingatlanformák szerinti 
értékbecslés  készíttetése  két 
változatban.  Értékforgalmi  és  bérleti 
szempontból.
-  A  helyiségek  értékesítése  a 
Dombóvár  Város  Önkormányzata 
Képviselőtestületének  17/1997.
(V.27.)  rendelete  az  önkormányzat 
tulajdonában  lévő  lakások  és 
helyiségek elidegenítéséről, szerint.
- A szerződéstervezetek előkészítése és 
az orvosokkal történő leegyeztetése.
- A szerződések megkötése.

Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  program 
végrehajtására  és  a  szerződések 
előkészítésére.

Határidő: 2007.  május  31.  – 
megállapodásra az orvosokkal
Felelős: Polgármester

71/2007. (III.26.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  Vörösmarty  utca  41. 
számú ingatlannal  kapcsolatban úgy dönt, 
hogy a 1100/2 hrsz.-ú ingatlan  használati 
állapotát  és telekhatárait  rendezi a 1100/1 
hrsz.-ú ingatlannal (értékesíthetővé teszi a 
1100/2 hrsz-ú ingatlant):
- a fenti telekhatár-rendezés folyamán a 

kialakult  lakásingatlant  a 
lakáselidegenítésről  szóló  rendelet 
vonatkozó  szakaszainak  megfelelően 
értékesíti 6.620.000,- Ft-os áron,

a  telekhatár-rendezés  folyamán  a  1100/1 
hrsz.-ú  ingatlanhoz  csatolandó  területet  a 
vagyonrendelet  vonatkozó  szakaszainak 
megfelelően  értékesíti  313.200,-  Ft+Áfa, 
375.840,-  Ft-os  áron  a  1100/1  hrsz-ú 
ingatlan tulajdonosainak.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Polgármestert:
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- a telekhatár-rendezésének elindítására, 
a szükséges tárgyalások lefolytatására,

- a telekhatár-rendezés folytán kialakult 
lakásingatlan  nyilvános  pályázati  úton 
történő értékesítésének meghirdetésére,

- a  telekhatár-rendezés  eredményeként 
az  1100/1  hrsz.-ú  ingatlanhoz 
csatolandó földterület az 1100/1 hrsz-ú 
ingatlan  tulajdonosai  részére  történő 
értékesítésére.

Határidő: 2007. június 29.
Felelős: Polgármester

72/2007. (III.26.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete az Önkormányzat 2007. 
évi közbeszerzési tervét a melléklet szerint 

elfogadja.  A  nyilvánosság  folyamatos 
biztosítása  érdekében  elrendeli,  hogy  a 
www.dombovar.hu honlapra kerüljön fel.

Határidő: 2007.  március  30.  –  a  terv 
nyilvánosságra hozatalára
Felelős: Polgármester 

73/2007. (III.26.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Jegyző 
teljesítményértékeléséről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 

A  Képviselőtestület  a  74/2007.-75/2007. 
(III.26.)  számú  határozatait  egyedi 
ügyekben eljárva zárt ülésen hozta meg.

http://www.dombovar.hu/
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_________________________________________

RENDELETEK

A Képviselő-testület 2007. március 26-i rendkívüli ülésén elfogadott rendeletei:

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
13/2007. (III.28.) rendelete

a lakás és közcélú létesítményekhez kapcsolódó parkolóhelyek kialakításáról és 
megváltásáról szóló 9/1997. (III.25.) rendelet módosításáról

Dombóvár  Város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  a  parkolóhelyek  iránti  igények 
kielégítése érdekében a helyi  önkormányzatokról  szóló 1990. évi  LXV. tv.  16. § (1) bek. 
felhatalmazása  alapján,  az  épített  környezet  alakításáról  és  védelméről  szóló  1997.  évi 
LXXVIII. tv. 60. § (5) bek. előírása szerint a 253/1997.(XII.20.) Kormányrendeletben (az 
országos  településrendezési  és  építési  követelményekről)  előírt  parkolóhely  létesítése 
érdekében az alábbi rendeletet alkotja. 

1. §
A rendelet 2. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

A parkolóhelyek megváltási díja:

- személygépkocsi esetén:                    260.000,- Ft/db
- tehergépkocsi és autóbusz esetén:     900.000,- Ft/db

2. §.
E rendelet 2007. április 1. napján lép hatályba.

Dombóvár, 2007. március 26.
  

Szabó Loránd sk.                           dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna sk.
                          polgármester                                                        jegyző
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
14/2007. (III.28.) rendelete

a közterület-használat, hirdetési, reklámcélú építmények, táblák elhelyezésének 
szabályozásáról szóló 5/2006. (II.20.) rendelet módosításáról

Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdése felhatalmazására 
Dombóvár Város Képviselőtestülete a közterület-használat, hirdetési, reklámcélú építmények, 
táblák  elhelyezésének  szabályozásáról  szóló  5/2006.(II.20.)  rendeletét  az  alábbiak  szerint 
módosítja:

1. §
A rendelet 13. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„ (1) A rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelen járműnek minősül a 4. §. (6) 
bekezdés  i)  pontja  szerint,  valamint  a  4.  §.  (9)  bekezdés  k)  pontjában  meghatározott 
jármű.”

2. §
A rendelet 17. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„ (3) A  polgármester által hatósági határozattal kiadott közterület-használati engedélyek az 
abban megjelölt határidőig érvényesek.”

3. §
(1) A rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

(2) A rendelet 2007. április 1. napján lép hatályba. 

Dombóvár, 2007. március 26.

Szabó Loránd sk. dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna sk.
 polgármester    jegyző
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A közterület-használati díj:
1.sz. melléklet

A közterület-használati díjak mértékéről

Hivatkozás Közterület-használat célja Díj mértéke

R.4.§ (6) a) a közterület fölé a homlokzati falsíktól 10 cm-en túl 
nyúló üzlethomlokzat, portál, kirakatszekrény, üzleti 
védőtető (előtető)

680 Ft/m2/hó

a közterület fölé a homlokzati falsíktól 10 cm-en túl 
nyúló hirdető-berendezés, reklámtábla, cég- és 
címtábla (világító és világítás nélküli) elhelyezése

880 Ft/m2/hó

R.4.§ (6) b) önálló hirdető-berendezés és reklámhordozó 
(világító és világítás nélküli) és mobil 
figyelemfelhívó tábla ("A" tábla) továbbá a 
közterület légterében kifeszített önálló hirdető-
berendezés elhelyezése

− ezen belül mobil kivitelű cirkuszi reklámtábla

1.140 Ft/m2/hó

130 Ft/db/nap

R.4.§ (6) c) árusító és árusítással kapcsolatos pavilon, áru 
tárolására szolgáló konténer (szekrény) ideiglenes 
elhelyezésére [minimum 10 m2]

1.160 Ft/m2/hó

R.4.§ (6) d) elárusítóhelyek, üzletek előtti áruk bemutatása 190 Ft/m2/nap

R.4.§ (6) e) alkalmi- és mozgóárusítás, valamint szolgáltató 
tevékenység végzése

4900 Ft/db/hó

R.4.§ (6) f) a 4/1997.(I.22.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében 
felsorolt termékek közterületi, nyílt köztéri árusítása

190 Ft/m2/nap

R.4.§ (6) g) vendéglátó-ipari előkert 690 Ft/m2/hó

R.4.§ (6) h) kiállítás, sport-, kulturális és politikai rendezvények, 
továbbá mutatványos tevékenység folytatása

190 Ft/m2/nap

R.4.§ (6) i) javításra váró személygépkocsik tárolása 220 Ft/m2/hó

R.4.§ (6) j) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és 
törmelék valamint tüzelőanyag – 48 órát meghaladó 
– tárolása

20 Ft/m2/nap

R.4.§ (6) k) minden egyéb esetben, amelyre engedély adható egyedi kölcsönös 
megállapodás 

alapján
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2007. (III.28.) rendelete 

az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 19/2002. (VI.25.) rendelet módosításáról

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

1. §

A rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) I. számú háziorvosi körzet (Dombóvár, Szabadság u. 2.)
56-os  forradalom tere  Ady u.  páros  2-64.,  páratlan  37-69.,  Arany J.  tér,  Baross  u., 
Csokonai u.,  Deák F.  u.,  Dobó u.,  Dr.Riesz J. u.,  Erzsébet  u.,  Esze T. u.,  Garay u., 
Gárdonyi  u.,  Gólyavár,  Hámán Kató u.,  Hunyadi  tér  4-40., Kállai  É. u.,  Kápolna u., 
Kapos sor, Kossuth L. u., Mező I. u., Petőfi S. u., Szabadság u., Széchenyi u., Szent 
Gellért u., Szepessi u., Szőlőhegy, Zádori u., Zalka M. u.

(2) II. számú háziorvosi körzet (Dombóvár, Hóvirág u. 1.)
Árvácska u., Asztalos J. u.,  Bordás A. u.,  Búzavirág u.,  Dália u.,  Fekete István köz, 
Gyöngyvirág krt., Harangvirág u., Hetényi u., Hóvirág u., Ibolya u., Jácint u., Kalmár A. 
u., Kéknefelejcs u., Lang tanya, Liliom u., Margaréta u., Mászlony, Muskátli u., Orgona 
u.,  Perczel M. u.,  Pipacs u.,  Rákóczi u. 24-134., 39-117., Rezeda u.,  Rozmaring tér, 
Szegfű u., Szent Imre tér, Sziklai S. u., Tátika u., Tinódi u., Tulipán u., Viola u., Zrínyi  
u. 

(3) III. számú háziorvosi körzet (Dombóvár, Szabadság u. 2.)
53. sz. őrház, 93. vasúti őrház, 93/A vasúti őrház, Bajcsy-Zsilinszky u., Baross Gábor 
tér, Báthory u.,  Batsányi  u.,  Bem u., Bercsényi  u.,Berzsenyi  u.,Dózsa u.,  Erdősor u., 
Gyár u., Gyenis u., Ivanich u., Jókai u., Kandó u., Katona u., Kinizsi u., Lehel sor, Nyár 
u., Pázmány u., Rét u., Szarvasd puszta, Szigetsor, Táncsics u., Toldi u., Tompa u., 

(4) IV. számú háziorvosi körzet (Dombóvár, Bajcsy Zs. u. 5.)
Bajza u., Bartók u., Bezerédj u. páros 2-20., páratlan 1-31., Damjanich u., Dombó P. u., 
Hunyadi tér páratlan 11-13-41., Móricz u. 2-től 8-ig és 1-től 15-ig., Népköztársaság útja 
páros oldal, Paál u., Rózsa F. u., Tanácsköztársaság tér 1-9., Thököly u., Vörösmarty u. 
páros 2-32., páratlan 1-43.

(5) V. számú háziorvosi körzet (Dombóvár, III. u. 35.)
48. sz. őrház,  94. sz. őrház, Április 4. u.,  Babits  u.,  Balassi  u.,  Béke u. páros 2-12., 
páratlan 1-3-ig., Dankó P. u., Dr.Sáfár L. u., Fő u. 2-től 38-ig és 1-től 41-ig.Gábor B. u.,  
Gagarin u., Gorkij u. 1-11-ig és 2-4-ig, Gunarasi u., Gunaras, Horgász tanya, I. u., II. u.,  
József  A.  u.,  Juhász  u.,  Kisfaludy  u.,  Kiskonda  puszta,  Kodály  u.,  Kórház  u., 
Köztársaság  u.,  Krúdy Gy.  u.,  Kun B.  u.,  Május  1.  u.,  Március  15.  tér,  Nagykonda 
puszta, Péczeli u., Puskin tér, Radnóti u. páros 2-48., páratlan 1-27., Reich u., Udvari V. 
u., Útőrház, Vörössugár u.

(6) VI. számú háziorvosi körzet (Dombóvár, III. u. 35.)
Békató  tanya,  Béke u.  5-27.,  Bethlen  u.,  Brulovics  tanya,  Csiky u.,  Dőry Hugó u., 
Eötvös u., Erkel u., Fáy u., Fő u. páros 46-136., páratlan 49-137., Fürst S. u., Gorkij u. 
Csiki G. u.-tól a végéig, Gorkij u. páros 6-tól, páratlan 13-tól végig, Hunyadi M. u., III. 
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u., IV. u., IX. u., Kilián u., Kosztolányi u., Latinka u., Liszt u., Martinovics u., Mikes u., 
Móra u., Munkácsy u., Munkás tér, Radnóti u. 50-84., Rajk u., Szigligeti u., Szondi u., 
V. u., Vadász u., Vajda u., Vak B. u., VI. u., VII. u., VIII. u., Zay D. u., 

(7) VII. számú háziorvosi körzet (Dombóvár, Népköztársaság u. 56.)
Árpád u., Bezerédj u. 22-78-ig és , 33-tól végig, Kazinczy u., Kölcsey u., Mikszáth u., 
Móricz Zs. u. páros 10-végig, páratlan 17-től végig,  Népköztársaság u. 1-45., Szilfás 
puszta, Tanácsköztársaság tér 17-27., Tóth E. u., Vörösmarty u. páros 44-124., páratlan 
53-125ig.

(8) VIII. számú háziorvosi körzet (Dombóvár, Hóvirág u. 1. )
Ady u. páratlan 1-33-ig , Allende u., Kesztyű u., Madách u., Molnár Gy. u., Rákóczi u. 
páros 2-22., páratlan 1-37., Teleki u. 

2. §

A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) I.számú házi gyermekorvosi körzet (Dombóvár, Hóvirág u. 1.)
Allende  u.,  Árvácska  u.,  Búzavirág  u.,  Dália  u.,  Gyöngyvirág  krt.,  Harangvirág  u., 
Hetényi  u.,  Hóvirág u.,  Ibolya  u.,  Jácint  u.,  Kéknefelejcs  u.,  Lang tanya,  Liliom u., 
Madách u., Margaréta u., Molnár Gy. u., Muskátli u., Orgona u., Perczel u., Pipacs u., 
Rákóczi u. páros 24-től, páratlan 41-től, Rezeda u., Rozmaring tér, Szegfű u., Tátika u., 
Teleki u., Tinódi u., Tulipán u., Viola u., Zalka u., Fekete István köz, Szent Imre tér, 

(2) II.  számú  házi  gyermekorvosi  körzet  (Dombóvár,  Népköztársaság  u.  5.)Árpád  u, 
Asztalos J. u., Bajza u., Bartók u., Bezerédj u., Bordás A. u., Damjanich u., Dombó P. 
u., Hunyadi tér páratlan oldal, Kalmár A. u., Kazinczy sor, Kölcsey u., Köztársaság u., 
Mászlony, Mikszáth u., Móricz Zs. u., Népköztársaság útja, Paál u., Rákóczi u. 22-ig és 
39-ig, Rózsa F. u., Sziklai S. u., Szilfás puszta, Tanácsköztársaság tér, Thököly u., Tóth 
E. u., Vörösmarty u.

(3) III. számú házi gyermekorvosi körzet (Dombóvár, III. u. 35.)
48. sz. őrház, Babits u., Balassi u., Béke u., Békató tanya, Bethlen u., Brulovics tanya, 
Csiky u., Dankó P. u., Dőry Hugó u., Dr.Sáfár L. u., Eötvös u., Erkel u., Fáy u., Fő u.,  
Fürst S. u., Gábor B. u., Gagarin u., Gorkij u., Gunaras egész területe, Hunyadi M. u., I. 
u.,  II.  u.,  III.  u.,  IV. u.,  IX. u.,  József A. u.,  Juhász Gy.  u.,  Kilián u.,  Kisfaludy u.,  
Kiskonda,  Kodály  u.,  Kórház  u.,  Kossuth  tér,  Kosztolányi  u.,  Krúdy u.,  Kun B.  u., 
Latinka u., Liszt u., Március 15. tér, Martinovics u., Mikes u.,Móra u., Munkácsy u., 
Nagykonda, Népköztársaság útja 1. A-G., Péczeli u, Petőfi tér, Radnóti u., Rajk u., Reich 
B. u., Szarvasd puszta, Szigligeti u., Szondi u., Udvari V. u., V. u., Vadász u., Vajda u., 
Vak B. u., VI. u., VII. u., VIII. u., Vörössugár u., Zay D. u.

(4) IV. számú házi gyermekorvosi körzet (Dombóvár, Szabadság u. 2.)
Ady u., Arany J. tér, Bajcsy-Zsilinszky u., Baross u., Baross tér, Báthory u., Batsányi u., 
Bem u., Bercsényi u., Berzsenyi u., Deák F. u., Delta elágazás, Dózsa Gy. u., Dr.Riesz J. 
u., Erdősor, Erzsébet u., Gyár u., Gyenis A. u., Hunyadi tér páros oldal, Ivanich Antal 
u., Jókai u., Kandó K. u., Katona u., Kinizsi u., Kossuth u., Lehel sor, Nyár u., Pázmány  
u., Petőfi u., Rét u., Szabadság u., Széchenyi u., Szent Gellért u., Szepessi u., Szigetsor 
u.,  Szőlőhegy,  Táncsics u.,  Toldi u.,  Tompa M u., Zrínyi  u.,  53. vasúti őrház,  56-os 
forradalom tere, 93. vasúti őrház, 93/A vasúti őrház, 94. vasúti őrház, 
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3. §

A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) I.  számú  fogorvosi  körzet  (Dombóvár,  Szabadság  u.  2.)
53. vasúti őrház,  93. vasúti őrház,  93/A vasúti  őrház, 94. vasúti  őrház, Április 4. u., 
Bajcsy-Zsilinszky  u.,  Baross  tér,  Báthory  u.,  Batsányi  u.,  Bem  u.,  Bercsényi  u., 
Berzsenyi u., Dankó P. u., Dobó u., Dózsa Gy. u., Dr.Sáfár L. u., Erdősor, Gagarin u., 
Garay u., Gunaras, Gyenis A. u.,  Hámán Kató u.,  Ivanich u., Jókai u.,  Kandó K. u., 
Katona u., Kinizsi u., Köztársaság u., Kun B. u., Lehel sor, Május 1. u., Március 15. tér, 
Mászlony, Nyár u., Pázmány u., Puskin tér, Reich B. u., Rét u., Szigetsor u., Szilfás, 
Szőlőhegy, Táncsics u., Toldi u., Tompa u., Vörössugár u., Zádori u.

(2) II.  számú  fogorvosi  körzet  (Dombóvár,  Szabadság  u.  2.)
Allende u.,  Ávácska u.,  Búzavirág u.,  Dália u.,  Fekete István köz, Gyöngyvirág krt., 
Harangvirág u., Hetényi u., Hóvirág u., Ibolya u., Jácint u., Kéknefelejcs u., Lang tanya, 
Liliom u., Madách u., Margaréta u., Molnár Gy. u., Muskátli u., Orgona u., Perczel u., 
Pipacs u., Rákóczi u., Rezeda u., Rozmaring tér, Szegfű u., Szent Imre tér, Tátika u., 
Tinódi u., Tulipán u., Viola u., Zrínyi u.

(3) III.  számú  fogorvosi  körzet  (Dombóvár,  Szabadság  u.  2.)
56-os  forradalom tere,  Ady u.,  Arany  J.  tér,  Baross  u.,  Deák  F.  u.,  Dr.Riesz  J.  u.,  
Erzsébet u., Hunyadi tér, Kossuth u., Petőfi u., Szabadság u., Széchenyi u., Szent Gellért 
u., Szepessi u., Zalka u.

(4) IV.  számú  fogorvosi  körzet  (Dombóvár,  III.  u.  35.)
48. vasúti őrház, Babits u., Balassi u., Békató tanya, Béke u., Bethlen G. u., Brulovics 
tanya, Csiky G. u., Dőry Hugó u., Eötvös u., Erkel F. u., Fáy u., Fő u., Fürst S. u., Gábor 
B. u., Gorkij u., Hunyadi M. u., I. u., II. u., III. u., IV. u., IX. u., József A. u., Juhász Gy.  
u., Kilián u., Kisfaludy u., Kodály u., Kórház u., Kosztolányi u., Krúdy u., Latinka u., 
Liszt u., Martinovics u., Mikes u., Móra F. u., Munkácsy u., Péczeli u., Radnóti u., Rajk 
L. u., Szarvasd, Szigligeti u., Szondi u., Udvari V. u., V. u.,, Vadász u., Vajda J. u., Vak 
B. u., VI. u., VII. u., VIII. u., Zay D. u.

(5) V.  számú  fogorvosi  körzet  (Dombóvár,  Szabadság  u.  2.)
Árpád  u.,  Bajza  u.,  Bartók  u.,  Bezerédj  u.,  Damjanich  u.,  Dombó  P.  u.,  Gyár  u., 
Kazinczy  sor,  Kesztyű  u.,  Kiskonda,  Kölcsey  u.,  Mikszáth  u.,  Móricz  Zs.  u., 
Nagykonda,  Népköztársaság  u.,  Paál  u.,  Rózsa  F.  u.,  Szent  István  tér,  Szilfás, 
Tanácsköztársaság tér, Teleki u., Thököly sor, Tóth E. u., Vörösmarty u.

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dombóvár, 2007. március 26.

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

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

2007. február 1. – március 31.
 Típusa Tárgya Szerződő fél Értéke Időtartalma

1. vállalkozási Magyar Posta Zrt.

postai 
küldeményforgalmi 
szolgáltatások-havi 

postaktg.

7 800 000 
Ft

2007.01.01.-
2007.12.31.

_____________________________________________________
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	A parkolóhelyek megváltási díja:
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