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HATÁROZATOK 

 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 2008. december 3-i 
rendkívüli, a 2008. december 15-i és a 2008. december 19-i rendkívüli ülésén elfogadott 
határozatai: 
 

356/2008. (XII.3.) Kt. sz. határozat 
 
1.) Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete pályázatot nyújt be 
a TÁMOP 3.1.4/08/02 kódjelű 
„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő 
hozzáférés – Innovatív 
intézményekben” című pályázati 
felhívására. Felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a pályázati 
dokumentumokat és a szükséges 
nyilatkozatokat aláírja, valamint a 
pályázatot benyújtsa. 

 
2.) Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete megbízza a 
Polgármestert, hogy a TÁMOP 
3.1.4/08/02 kódjelű „Kompetencia 
alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – 
Innovatív intézményekben” című 
pályázat elkészítésére legalább három 
árajánlat bekérését követően a 
legelőnyösebb ajánlatot benyújtóval 
kössön megbízási szerződést a 
feladatra. 

 
3.) Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete megbízza a 
Polgármestert, hogy a TÁMOP 
3.1.4/08/02 kódjelű „Kompetencia 
alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – 
Innovatív intézményekben” című 
pályázat komplex intézményi és IKT 
helyzetelemzésének elkészítésére a 
pályázati támogatás legfeljebb 4 %-
ának megfelelő fizetési kötelezettség 
vállalásával kössön megállapodást a 
Qualitas Tanácsadó és Szolgáltató Kft-
vel. 

Határidő: 2008. december 15. - pályázat 
benyújtására 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda 

357/2008. (XII.3.) Kt. sz. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete az önkormányzat 
tulajdonát képező és a tulajdonába kerülő 
ivóvízellátást szolgáló viziközművek, így a 
KIOP 1.1.1. F-2004-11-0001/2. 
azonosítószámú Dombóvári 
Ivóvízminőség-javító Program keretében 
megvalósult létesítmények és berendezések 
működtetésére az önkormányzat által e 
célra alapított Dombóvári Vízmű Kft.-vel 
köt szerződést a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény 9. § (2) bekezdése 
d) pontja alapján 2009. január 1-től öt évre 
terjedő időtartamra. 

A Képviselőtestület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy működtetésre 
vonatkozó szerződést a melléklet szerinti 
tartalommal, a Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium Fejlesztési 
Igazgatósága által jóváhagyott szöveg 
szerint megkösse a Dombóvári Vízmű Kft-
vel. 

 
Határidő: 2008. december 5. – az 

üzemeltetési szerződés 
megkötésére 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dombóvári Vízmű 

Kft. 
 

358/2008. (XII.15.) Kt. sz. határozat 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete a polgármester 
jelentését a 176/2008.(V.19.), 
246/2008.(VIII.25.), 
269/2008.(IX.16.), 189/2008.(VI.30.), 
276/2008.(IX.16.), 299/2008.(XI.6.), 
300/2008.(XI.6.) 316/2008.(XI.25.), 
324/2008.(XI.25.), 326/2008.(XI.25.), 
331/2008.(XI.25.), 334/2008.(XI.25.), 
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336/2008.(XI.25.), 340/2008.(XI.25.), 
345/2008.(XI.25.), 355/2008.(XI.25.) 
számú határozat végrehajtásáról, 
beszámolóját az átruházott hatáskörben 
tett intézkedésekről, tájékoztatóját a 
két ülés közötti fontosabb 
eseményekről elfogadja.  

 
2. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete a 
320/2007.(XII.17.), a 
273/2008.(IX.16.) sz. határozat 
végrehajtási határidejét 2009. január 
31-ig, a 291/2008.(X.16.) sz. határozat 
végrehajtási határidejét 2008. 
december 31-ig meghosszabbítja. 

 
3. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete a 340/2008.(XI.25.) 
sz. határozatának következő mondatát 
visszavonja: „Amennyiben a 
Népköztársaság u. 2-4-6. és a 
Népköztársaság u. 23-29. 
lakóközösségei által benyújtott 
pályázat támogatásban részesül, a 
lakóházak energiatakarékos felújítását 
a Képviselőtestület a beruházás összes 
költsége 10%-ának megfelelő 
összeggel támogatja.” 

 
359/2008. (XII.15.) Kt. sz. határozat 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete felkéri a 
polgármestert, hogy vizsgálja felül a 
települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
rendeletnek és az ÖKO-Dombó Kft.-
vel kötött közszolgáltatási 
szerződésnek a közszolgáltatás 
tartalmára vonatkozó rendelkezéseit és 
az ennek eredményéről szóló 
tájékoztatót a soron következő rendes 
testületi ülés elé terjessze be, illetve 
tegyen javaslatot az esetleges 
módosításra. 

 
2. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete felkéri az ÖKO-
Dombó Kft. ügyvezetőjét, hogy a soron 

következő rendes testületi ülés elé 
terjessze be a társaság eredményes 
működése érdekében tett 
intézkedésekről szóló tájékoztatót. 
 

Határidő: 2009. február 15. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: 
Városüzemeltetési-és településfejlesztési 
Iroda, ÖKO-Dombó Kft. ügyvezetője 
 

360/2008. (XII.15.) Kt. sz. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete AQUAVIS 
Energiatermelő- és Szolgáltató Kft. néven - 
7200 Dombóvár, Szent István tér 1. alatti 
székhellyel –  Kaposszekcső Község 
Önkormányzatával közös 15,04%-os 
üzletrésszel korlátolt felelősségű társaságot 
hoz létre. 
 
A Képviselőtestület hozzájárul ahhoz, 
hogy a közös tulajdonú üzletrésszel 
kapcsolatos képviseleti jogot 
Kaposszekcső Község Önkormányzata 
lássa el. 
 
Határidő: 2008. december 31. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 

Kabinet 
 

361/2008. (XII.15.) Kt. sz. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a Dalkia Energia Zrt.-
nek a távhőszolgáltatási díj alapdíjának 
emelésére vonatkozó javaslatáról a 
szolgáltatást igénybe vevők 
érdekképviseleti fórumának véleménye 
ismeretében dönt.  
 

362/2008. (XII.15.) Kt. sz. határozat 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete a távhőszolgáltatási 
szerződésekkel kapcsolatban hozott 
189/2008.(VI.30.) és 190/2008.(VI.30.) 
számú határozatában elrendelt 
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felülvizsgálatok eredményeképpen 
született, a COMFORT 
CONSULTING Mérnöki Tanácsadó 
Kft. által készített Műszaki szakértői 
véleményt elfogadja.  
A képviselőtestület felkéri a szakértőt 
a szakértői anyag kiegészítésére a 
hődíj és alapdíj megfelelő arányának 
vizsgálatára vonatkozóan. 

 
Határidő: 2009. január 15. - a kiegészítés 

elkészítésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
és Településfejlesztési Iroda 

 
2. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete a szakértői 
vélemény alapján a távhőszolgáltatási 
szerződések felülvizsgálatára ad-hoc 
bizottságot hoz létre, melynek tagjai: 

 Kengyel Zsuzsanna képviselő 
 Németh István képviselő 

Dr. Urbánné Patkás Márta 
képviselő 

 Talapka Rudolf képviselő 
 Varga Péter beruházási ügyintéző 

………………………………  
szolgáltatást igénybe vevők 
képviselője 

 
A képviselőtestület felkéri a 
polgármestert a bizottság munkáját 
segítő műszaki szakértő(k), illetve 
jogász megbízására.  

 
363/2008. (XII.15.) Kt. sz. határozat 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete, mint a dombóvári 
5337/234 hrsz-ú, 11 ha 6298 m2 területű, 
„erdő” művelési ágban lévő ingatlan 
tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a Rutin 
Kft. (7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. u. 45.) 
mint építtető az ingatlanra a javára szóló 
jogerős építési engedély alapján (ügyszám: 
III. 1997/2008) templom épületet építsen, 
és annak tulajdonjogát az épületre, 
valamint az épület rendeltetésszerű 
használatához szükséges létesítmények 

által elfoglalt területekre vonatkozó 
földhasználati joggal együtt megszerezze. 
A Képviselőtestület hozzájárul, hogy a 
Rutin Kft. az épület tulajdonjogát és a 
földhasználati jogot a jogerős 
használatbavételi engedély alapján 
készített változási vázrajznak megfelelően 
az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztesse. 

A Képviselőtestület az épület 
tulajdonjogának átruházása esetén 
elővásárlási jogával nem él. 

A Képviselőtestület felhatalmazza a 
polgármestert a Rutin Kft.-vel való 
szerződés megkötésére és a szükséges 
nyilatkozatok megtételére. 
 
Határidő: a hatósági eljárásokhoz 

igazodva 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
és Településfejlesztési Iroda 
 

364/2008. (XII.15.) Kt. sz. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete hozzájárul a Dombóvári 
Horgász Egyesülettel a dombóvári 036/1, 
046, 047, 048/1, 052, 058, 075, 073 és 076. 
hrsz. alatti ingatlanok és az azokhoz 
tartozó halászati jog haszonbérletére 
irányuló szerződés 2009. február 1. 
napjától 2019. január 31. napjáig, 10 éves 
időtartamra történő megkötésével. 
A Képviselőtestület felkéri a 
Városgazdálkodási Bizottságot a 
haszonbérleti szerződés egyéb feltételeinek 
megállapítására. 
 
A Képviselőtestület hozzájárul az 
Egyesülettel  

 1993. október 26. napján 
megkötött, a dombóvári 073, 074 és 
076. hrsz. alatti ingatlanokra 
vonatkozó bérleti szerződés, 

 1996. április 11. napján megkötött, 
a dombóvári 036/1, 036/2, 042/1, 
047, 048/1, 049, 050, 052, 058, 
073, 074, 075, 076 hrsz alatt felvett 
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ingatlanokra vonatkozó 
együttműködési megállapodás, 

 1998. szeptember 28. napján 
létrehozott, a dombóvári 036/1, 
046, 047, 048/1, 052, 058, 073, 074 
és 076. hrsz alatti ingatlanokra 
vonatkozó haszonbérleti szerződés 
valamint  

 2002. március 4. napján megkötött, 
a dombóvári 036/1, 046, 047, 
048/1, 052, 058, 075, 073, és 076. 
hrsz alatt felvett ingatlanokra 
vonatkozó haszonbérleti szerződés 
2009. január 31. napjával történő, 
közös megegyezéssel való 
megszüntetéséhez. 

 
Határidő: 2009. január 31.
 - a szerződés megkötésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda 
 

365/2008. (XII.15.) Kt. sz. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete 2009. augusztus 1. 
napjától át kívánja szervezni a dombóvári 
székhelyű József Attila Általános 
Művelődési Központot olyan módon, hogy 
ettől az időponttól az intézmény dalmandi 
tagintézménye csak 1-4. évfolyamon fogad 
tanulókat, az 5-8. évfolyamos tanulók 
ellátása a székhely intézményben történik. 

A Képviselőtestület felkéri a 
Polgármestert, hogy az 
intézményátszervezés törvényi előírásainak 
megfelelően a szükséges egyeztetéseket 
folytassa le, valamint a tervezett 
intézkedést az Oktatási Hivatal által 
kijelölt független szakértővel és a megyei 
önkormányzattal véleményeztesse.  
 
Határidő: 2009. február 15. - 

Intézményátszervezés szakértői 
és a jogszabályban előírt 
szervezetek általi 
véleményeztetésére 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda 

366/2008. (XII.15.) Kt. sz. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete az Apáczai Csere János 
Általános és Középiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium, 
a Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény, valamint a 
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde módosított, 
az intézményi esélyegyenlőségi tervet is 
tartalmazó pedagógiai programját 
jóváhagyja.  

A képviselőtestület felkéri az intézmények 
vezetőit, hogy az intézményi 
esélyegyenlőségi terveket minden tanév 
végén vizsgálják felül, és szükség esetén 
kezdeményezzék annak módosítását. 
 

367/2008. (XII.15.) Kt. sz. határozat 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete a mellékelt pályázati 
felhívás szerint kiírja a „Sipos Gyula 
Tehetséggondozó Ösztöndíjrendszer” 
2009. évi pályázati fordulóját, melyhez 
a város költségvetéséből 500.000 Ft, 
felülről nyitott pénzügyi alapot biztosít. 
Ezt a keretet a jelentkezők számának 
tükrében, és a „Dombóvár Fiatal 
Értelmiségéért” Közalapítvány 
Kuratóriuma tagjainak javaslata alapján 
a Képviselőtestület módosíthatja.  
A képviselőtestület megbízza a 
Polgármestert, hogy a 2009/2010-es 
tanévre a pályázati kiírást 2009. január 
15-ig tegye közzé. 

2. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete megbízza a 
„Dombóvár Fiatal Értelmiségéért” 
Közalapítvány kuratóriumának tagjait a 
pályázat lebonyolításával és a 
pályázatok elbírálásával. 

 
Határidő: 2009. január 15. - a pályázat 

kiírására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda 
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Pályázati felhívás! 
 

Dombóvár Város Önkormányzata a város középiskoláival együttműködve a 2009/2010-
es tanévre kiírja a Sipos Gyula Tehetséggondozó Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. 

 
A pályázatra az önkormányzat területén, a városkörnyék és a Dél-Dunántúl településein 
állandó lakóhellyel rendelkező diákok jelentkezhetnek. 
 
A pályázattal Dombóvár Város Önkormányzata azokat a tehetséges diákokat kívánja 
támogatni, akik a város középiskoláinak valamelyikét választják továbbtanulásuk 
célpontjának, és vállalják azt, hogy tanulmányi idejük alatt a város egyik kollégiumában 
laknak. 

 A pályázók köre: Dombóvár város, a városkörnyék és a Dél-Dunántúl településein 
élő diákok, akik a 2009/2010. tanévben Dombóvár valamelyik középiskolájával 
tanulói jogviszonyban állnak, és első ízben kívánnak kollégiumi jogviszonyt létesíteni. 

 A pályázókat fogadó intézmények: 
1. Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 

A következő tantárgyak és tevékenységi körök iránt érdeklődő diákokat várja: 
informatika, matematika, idegen nyelv (angol, német, olasz), történelem, fizika, 
földrajz, művészetek, környezetvédelem, sportok (kiemelten a kosárlabda). 
Szakképzési évfolyamon: Idegenforgalmi szakmenedzser (FSZ) 

2. Apáczai Csere János Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
és Kollégium 
A következő tantárgyak és tevékenységi körök iránt érdeklődő diákokat várja: 
informatika, közgazdasági, közlekedési szakmacsoportok, sport, kiemelten az atlétika, 
kézilabda és az önvédelmi sportok. 
Szakképzési évfolyamon (valamennyi érettségihez kötött):  
Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai menedzser  
Pénzügyi szakügyintéző  
Műszaki informatikai mérnökasszisztens  
Kötöttpályás járművillamossági szerelő  
Kötöttpályás motor- és erőátviteli berendezés szerelő 
Vasútüzemvitel ellátó  
Postai üzleti asszisztens  

3. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 
A következő tantárgyak és tevékenységi körök iránt érdeklődő diákokat várja: 
környezetvédelmi-technikus képzés, informatika, kémia, biológia, gazdálkodási- és 
vállalkozási ismeretek, varrómunkás képzés, sport –kiemelten a kézilabda. 
 

Szakképzési évfolyamon:  

8. évfolyam 
elvégzéséhez kötött 

10. évfolyam elvégzéséhez kötött: érettségihez kötött: 

géplakatos 
hegesztő 
gépi forgácsoló 
épületasztalos 
kőműves 
szerkezetlakatos 

festő, mázoló, tapétázó 
bútorasztalos 

cukrász 
pincér 
szakács 
szociális gondozó és ápoló 
villanyszerelő 

elektrotechnikus 
vendéglátó technikus 
fogtechnikus 
számítógép karbantartó 
környezetvédelmi technikus 
ruhaipari technikus 
szociális gondozó és szervező 
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 A pályázat benyújtásának feltételei: 
 A diák iskolai tanulmánya során az utolsó befejezett félév tanulmányi átlaga érje el 

a 4, 00-t. 
 A pályázni kívánó kiskorú tanuló szülője vállalja, hogy támogatásban részesülő 

gyermekét a támogatás időtartama alatt a város 3 középiskolai kollégiumának 
egyikében helyezi el. 

 Nagykorú pályázó nyilatkozatban vállalja, hogy a támogatás időtartama alatt a 
város 3 középiskolai kollégiumának egyikében lakik. 

 A támogatás időtartama: egy tanév, két egymást követő tanulmányi félév. 
 A támogatás mértéke: 5000 Ft /fő /hó 10 hónapon keresztül 
 Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2009. szeptembere (a nyári szünet két 

hónapjára –július, augusztus- nem jár támogatás) 
 A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 29. 
 A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájánál (7200 Dombóvár, 

Szent István tér 1.) az e célra rendszeresített pályázati űrlapon, egy példányban, 
aláírva kell benyújtani, vagy postai úton a következő címre küldeni: 
Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala 
7200 Dombóvár, Szent István tér 1. 
A borítékra kérjük ráírni: „Sipos Gyula Önkormányzati Ösztöndíjpályázat” 

A pályázati felhívás és a pályázati űrlap letölthető a www.dombovar.hu honlapról. 
 A pályázathoz csatolandó mellékletek: 

 a tanuló önéletrajza, amely kitér a diák családjának szociális helyzetére, 
életkörülményeire, valamint arra, milyen tantárgyakat szeret, miben nyújt 
az átlagnál kiemelkedőbb teljesítményt 

 lakcímigazoló kártya fénymásolata 
 a tanuló utolsó lezárt félévének átlagát igazoló bizonyítvány másolata 
 igazolások a család jövedelméről (a jövedelembe beszámít: a munkabér, a 

munkanélküli járulék, a nyugdíj, a nyugdíjszerű ellátás, az alkalmi 
munkából szerzett jövedelem, a GYES, GYED, GYET, családi pótlék, a 
rendszeres szociális juttatások, az árvaellátás) 

 a tanuló, ill. kiskorú pályázó esetén a szülők nyilatkozata 
 A pályázat elbírálásának határideje: 2009. május 31. 
 A pályázat elbírálásakor a következőket vizsgálja kiemelten a Kuratórium: 

 tanulmányi eredmény 
 szociális rászorultság, hátrányos szociális helyzet 

A pályázatot a „Dombóvár Fiatal Értelmiségéért” Közalapítvány kuratóriumának tagjai 
bírálják el, akik az elbírálást követő 15 napon belül levélben értesítik a nyertes, és a pályázat 
során nem támogatott diákok képviselőit is. 
A pályázat eredménye nyilvános, a pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázat 
eredményének, illetőleg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az 
azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához.  
Az elnyert ösztöndíj adómentes juttatás, közvetlen adó- és TB járulék-fizetési kötelezettség 
nem terheli. 
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 
 
Dombóvár, 2008. december 15. 
 

Szabó Loránd 
     polgármester 

http://www.dombovar.hu/


Dombóvári Közlöny - 8 - IV. évfolyam 13. szám 
 

 

368/2008. (XII.15.) Kt. sz. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a fenntartásában 
működő Városi Könyvtár, mint 
konzorciumvezető által, az Illyés Gyula 
Gimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium, valamint a József Attila ÁMK 
konzorciumi tagságával a TÁMOP 
3.2.4/08/01 konstrukcióra benyújtani 
kívánt pályázatot és annak megvalósulását 
támogatja.  

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
pályázat benyújtásához szükséges 
fenntartói támogató nyilatkozatot aláírja. 
 

369/2008. (XII.15.) Kt. sz. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a Dombóvári 
Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2009. 
évi teljesítmény-követelményeinek alapját 
képező kiemelt célokat az alábbiakban 
határozza meg. 
 
1. A szolgáltató jellegű közigazgatás és a 

Hivatal minőségpolitikájában 
megfogalmazott követelmények 
szellemében polgár- és vállalkozásbarát 
ügyintézés, a hivatali munka 
köztisztviselői eskühöz hű, színvonalas 
ellátása. 

2. A pozitív elbírálásban részesült uniós 
pályázatok megvalósításából eredő 
szakmai feladatok határidőben való 
elvégzése, a már rendelkezésre álló 
források szakszerű felhasználása, a 
külső projektmenedzsmenttel való 
kooperáció és ellenőrzés rendszerének 
kialakítása és működtetése. Tervezés és 
felkészülés a következő akciótervben 
szereplő pályázati lehetőségekre.  

3. Az önkormányzat munkaprogramjában, 
és a testület éves munkatervében 
meghatározottak végrehajtása, a 
döntések megalapozott előkészítése és 
végrehajtása. 

4. Az Új Kapos-menti Oktatási Rendszer 
társulása és az integrált oktatási 

intézmény létrehozásának 
zökkenőmentes lebonyolítása, 
felkészülés a Pécs 2010 EKF program 
Dombóvárt érintő eseményeire. 

5. Takarékos, költséghatékony 
gazdálkodás a pénzügyi egyensúly 
biztosítása érdekében, az intézmények 
költségvetésére való szigorú 
odafigyelés. A bevétel-növelő 
lehetőségek feltárása, az ellenőrzések 
intenzitásának fokozása, a 
Befektetésbarát Önkormányzatok 
Programban való eredményes 
részvétel. 

6. A hivatal szolgáltatásait igénybe vevők 
elégedettségének növelése és minél 
szélesebb körű tájékoztatása, a honlap 
tartalmának folyamatos frissítése, 
karbantartása. 

7. Az elektronikus ügyintézés 
bevezetéséhez szükséges feltételek 
megteremtése, lehetőség szerint egyes 
helyi elektronikus közigazgatási 
szolgáltatások bevezetése. Az 
igénybevétel feltételét képező 
ügyfélkapu népszerűsítése és minél 
nagyobb számban való létrehozása. 

8. A hivatal vezetői részéről 
felelősségteljes és intenzív szakmai 
irányítás, intézkedések a hatékonyabb 
belső kommunikáció, 
információáramlás, valamint a 
megfelelő helyettesítési rend 
érdekében, az irodák közötti 
együttműködés javítása. A 
munkatársak szakmai 
felkészültségének, fejlődési 
lehetőségének biztosítása, a 
munkakörülmények és eszközök 
további fejlesztése. 

9. A hivatali munka valamennyi területén 
az ügyek törvényes és határidőben való 
intézése, a jogszabályok változásának 
folyamatos figyelemmel kísérése és az 
új rendelkezések elsajátítása, az új 
ügyiratkezelő rendszer megfelelő 
alkalmazása. 
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10. A lakosság biztonságérzetének, tiszta 
és rendezett környezet iránti igényének 
kielégítése, illetve a helyi rendeletek 
szigorúbb betartatása érdekében a 
közterület-felügyelők ellenőrzésének 
erősítése, munkaszervezésük 
rugalmasabbá tétele. Járdák, közutak, 
és a közterületi fák állapotának, az 
önkormányzat akadálymentesítési 
kötelezettségeinek felmérése. 

11. A foglalkoztatási lehetőségek 
kihasználása, a munkanélküliség miatt 
ellátásban részesülők minél nagyobb 
arányú munkába történő bevonása. 

12. Problémamentes Európa Parlament 
képviselői választás. 

 
Határidő: 2009. évben folyamatos 
Felelős: Jegyző 
Végrehajtásért felelős: Valamennyi iroda 

 
370/2008. (XII.15.) Kt. sz. határozat 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dombóvár Város Hivatásos 
Önkormányzati Tűzoltósága részére a 2009. évre teljesítmény követelmények alapját képező 
kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza meg: 
  

I. 
A TŰZOLTÓSÁG KIEMELT STRATÉGIAI CÉLKITŰZÉSEI 

 
A tűzoltóság működésével kapcsolatos feladatok ellátása során folyamatosan kommunikálni 
kell az illetékességi területen, valamint a működési körzetben elhelyezkedő 
önkormányzatokkal. 

Aktívan részt kell venni a Helyi Védelmi Bizottság tevékenységében, különös tekintettel a 
katasztrófák elleni védekezés feladatainak ellátása területén. 

A jogszabályi változások alapján a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok legkisebb 
létszámának, valamint a készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai 
eszközállományának vonatkozásában biztosítani kell a személyi és tárgyi feltételeket. 

Fokozott figyelmet kell fordítani a többszörösen módosított 1996. évi XLIII. számú 
törvényben meghatározott 24/48 órás váltásos rendszerben szolgálatot teljesítők heti 
munkaidejének betartására. Következetes szolgálatszervezéssel biztosítani kell a készenlétben 
tartandó szerek riaszthatóságát úgy, hogy az állomány a törvényben meghatározott 
munkaidőkeretet ne lépje túl. 

A 2004. évi CXL. számú közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló törvényben meghatározottakhoz igazodóan továbbra is kiemelten kell kezelni a hatósági 
jogkörből eredő feladatokat. A hatósági jogkör alkalmazásával kapcsolatosan folyamatos 
tájékoztatást kell nyújtani. 

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. 

Tovább kell erősíteni a kapcsolatokat különböző civil szervezetekkel, társszervekkel, valamint 
a lakossággal annak érdekében, hogy összehangoltabbá, és hatékonyabbá váljon a lakosság 
biztonságát szolgáló közfeladat ellátása. 
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II. 
ÁGAZATI CÉLKITŰZÉSEK 

Tűzmegelőzés 
 
A tűzvédelmi hatósági és szakhatósági feladatok gördülékenyebb ellátása érdekében 
tájékoztató jellegű előadásokat, konzultációkat kell szervezni az önkormányzatokkal, 
társszervekkel, és más gazdálkodó egységekkel.  A prevenciós munka szerves részeként az 
állampolgárok tűzvédelmi ismereteinek növelése érdekében kiemelten kell kezelni a 
propaganda tevékenységet. 

A kötelező alapellátási feladatokon túl folyamatosan figyelemmel kell kísérni az illetékességi 
területen lévő intézményeknél, gazdálkodó egységeknél a tűzvédelmi előírások 
érvényesülését, különös tekintettel az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban előírtak 
betartására.  A jogszabályban foglaltaknak megfelelően aktualizálni és módosítani kell az 
illetékességi területen lévő intézmények, gazdálkodó egységek nyilvántartásait. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
számú törvényben foglaltakat hatékonyan kell alkalmazni, különös figyelemmel a hatósági 
jogkör alkalmazásából adódó feladatok vonatkozására. Az „ügyfélbarát” elvnek a 
tűzmegelőzési szakterületen is érvényesülnie kell. 

A lakosság, valamint a szakmai felügyelet korrekt tájékoztatása érdekében ki kell dolgozni a 
tűzesetekről, káresetekről, egyéb eseményekről és közérdekű hírekről szóló kommunikációs 
rendszert. 

A tűzvizsgálati tevékenység jogszabály szerinti előírásainak megfelelően biztosítani kell a 
személyi és tárgyi feltételeket. 
 

Tűzoltás, műszaki mentés 
 
A tűzmegelőzési szakterület és mentő tűzvédelmi feladatokat ellátó szakágazatok között 
biztosítani kell a zökkenőmentes információáramlást. 
 
A rendelkezésre álló korszerű tűzoltó szakfelszerelések, védőeszközök rendeltetésszerű 
használata érdekében, folyamatosan gondoskodni kell azok megfelelő műszaki állapotáról. 
Fejleszteni kell a hatékony beavatkozást biztosító szakfelszerelések, védőeszközök 
állományát. 
  
A személyi állomány képzési rendszerét továbbra is fejleszteni kell úgy, hogy az általános 
ismereteken túl a speciális feladatokra történő felkészítés nagyobb hangsúlyt kapjon. Előtérbe 
kell helyezni a tűzoltók általános elsősegélynyújtói ismeretek megszerzését, bővítését. 
 
Biztosítani kell az új tűzoltás technikai eszközökkel kapcsolatos ismeretek készség szintű 
alkalmazását. Az EDR rendszer használatának elsajátítását kiemelt feladatként kell kezelni. 
 
Fokozott figyelmet kell fordítani az újfelvételesként állományba kerülő személyek 
zökkenőmentes beilleszkedésére, a folyamatos és hatékony megfelelő szintű képzésére.  
  
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. Folyamatosan biztosítani kell a felkészülés 
tárgyi feltételeit. 
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III. 
A TŰZOLTÓSÁG VEZETÉSÉNEK, IRÁNYÍTÁSÁNAK FELADATAI 

 
Folyamatosan vizsgálni kell a tűzoltóság belső szabályozására kiadott intézkedések, 
utasítások aktualitását, a szükséges módosításokat el kell végezni, valamint adott esetben új 
szabályzókat kell kidolgozni. 
Biztosítani kell az elektronikus iktatás személyi és tárgyi feltételeit. 

A gazdaságossági szempontok figyelembevételével kell működtetni az intézményt. 
Gondoskodni kell a laktanya felújításáról és a fűtéskorszerűsítésről a rendelkezésre álló 
anyagi források figyelembevételével. 

A létszámbővítésből és a fluktuációból eredően a szakmai szempontok figyelembevételével 
biztosítani kell a megüresedett beosztások betöltését. A humánerő gazdálkodás során 
törekedni kell a belső tartalékok kihasználására is.  

Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a pályázati lehetőségeket, a rendelkezésre álló önerő 
maximális kihasználásával biztosítani kell a pályázatokon való részvétel lehetőségét.  

A tűzoltóság működési sajátosságainak figyelembevételével az önkormányzat által 
szervezendő programok lebonyolításában közre kell működni. 
 
Határidő: 2009. évben folyamatos 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 
 
 

371/2008. (XII.15.) Kt. sz. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete támogatja a Dombóvári 
Roma Közhasznú Alapítvány által a Dél-
Dunántúli Regionális Munkaügyi 
Központhoz benyújtott 4,5 hónapos 
közhasznú foglalkoztatási pályázatot, 
melyhez az önkormányzat a 10 %-os, azaz 
2.125.964,- Ft-os önerőt biztosítja. 

A képviselőtestület a foglalkoztatáshoz – 
azonnali beszedési megbízás kikötésével - 
4.813.548,-Ft előleget biztosít a munkába 
állítás és a foglalkoztatás egyhavi 
bérköltségének fedezetére. Az Alapítvány 
2009. május 31-ig köteles az előleggel 
elszámolni. 

 
Határidő:  2008. december 31. – önerő és 

előleg biztosítására 
2008. május 31. – az előleggel 
való elszámolásra 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi és 
Költségvetési Iroda 

372/2008. (XII.15.) Kt. sz. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a helyi 
hulladékgazdálkodási terv elkészítésével és 
annak érvényességi ideje alatt történő 
kétévenkénti felülvizsgálatával megbízza 
az MKM Consulting Zrt.-t 1.700.000 Ft + 
áfa díj ellenében.  
A képviselőtestület felhatalmazza a 
polgármestert a tervezési szerződés 
megkötésére. 
 
Határidő: 2008. december 31. – szerződés 

megkötésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
és Településfejlesztési Iroda  
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373/2008. (XII.15.) Kt. sz. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dombóvári Projektmenedzsment 
Nonprofit Kft. alapító okiratát a melléklet szerint elfogadja. 
 
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert a cégbejegyzési eljárás megindítására és 
felhatalmazza a határozat végrehajtásához szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
 
Határidő: 2008. december 31. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda 
 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT, 
 

amellyel az alábbi 2. pontban megnevezett alapító, egyedüli tag nem jövedelemszerzésre 
irányuló, nonprofit gazdasági társaságot hoz létre,  

 
nonprofit korlátolt felelősségű társaság 

 
formájában, a 2006:IV. tv. és az 1997:CLVI. által megszabott keretek között, az 
alábbiak szerint: 

I. 
Általános rendelkezések 

1.) A társaság elnevezése 
 
a.) A társaság (továbbiakban: társaság) elnevezése (cégneve):  
 

Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
 

b.) A társaság rövidített elnevezése: Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft. 
 
2.) A társaság tagja 
 
A társaság egyedüli tagja: Dombóvár Város Önkormányzata (7200 Dombóvár, Szent István 
tér 1., képviseli Szabó Loránd Polgármester, KSH-számjel: 15415819-7511-321-17). 
 
3.) A társaság székhelye  
 

A társaság székhelye: 7200 Dombóvár, Szent István tér 1.  
Székhelyét a társaság cégtáblával köteles megjelölni. 

 
4.) A társaság célja és tevékenységi köre:  
 

a.) A társaság célja az egyedüli tag Önkormányzat városfejlesztési célkitűzéseinek 
gyakorlati megvalósítása a lehető legkedvezőbb pénzügyi feltételekkel. Cél továbbá az is, 
hogy pénzügyi szempontból a leghatékonyabban, városrendezési és műszaki szempontból 
pedig az Önkormányzat által megjelenített közérdeknek a lehető legnagyobb mértékben 
megfelelve valósítsa meg a településfejlesztési célokat. 
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b.) A fenti célok megvalósítása érdekében a társaság projektfejlesztési, projektmenedzsment 
és beruházás lebonyolítói tevékenységeket lát el. A TEÁOR-08 szerinti főtevékenysége: 
8211 összetett adminisztratív szolgáltatás. 
A társaság tervezett tevékenysége a következő: 

 projektkoordináció;  
 projekt idő/ütemezés menedzselése; 
 szerződések előkészítése; 
 a szakterületét érintő adminisztratív, információs feladatok ellátása (kapcsolattartás az 

önkormányzattal, a hivatal osztályaival, a lakossággal, a vállalkozókkal, a pályázati 
közreműködő szervezetekkel, irányító hatóságokkal); 

 pénzügyi elszámolások bonyolítása; 
 költségek kontrollja; 
 előrehaladási jelentések elkészítése; 
 projekt kommunikáció menedzselése; 
 kockázatkezelés; 
 változások menedzselése; 
 zárójelentés. 
 

c.) A társaság valamely jogszabályban engedélyhez vagy egyéb további feltételhez kötött 
tevékenységet csak az említett engedély alapján, illetve feltétel teljesítése esetén 
végezheti.  
A társaság jelenleg üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel, 
közhasznú céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathatja. 

 
d.) A társaság az 1997:CLVI. tv. 26.§ c.) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek 

közül az alábbiakat végzi (illetve támogatja, segíti): 
1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs 
tevékenység, 
2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 
3. tudományos tevékenység, kutatás, 
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
5. kulturális tevékenység, 
6. kulturális örökség megóvása, 
7. műemlékvédelem, 
8. természetvédelem, állatvédelem, 
9. környezetvédelem, 
10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 
11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 
15. közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, 
katasztrófa-elhárítás, 
18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának 
elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások, 
22. a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, 
fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység, 

 
d.) A társaság a fent felsorolt közhasznú tevékenységeket maga végzi, azokat tehát nem 

csupán támogatja.  
A helyi önkormányzatokról szóló 1990:LXV. tv. 8.§ (1) bekezdése szerint „a települési 
önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, 
a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás,  a 
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helyi közutak és közterületek fenntartása,  a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; 
közreműködés a foglalkoztatás megoldásában; az egészségügyi, a szociális ellátásról, 
valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; az egészséges életmód 
közösségi feltételeinek elősegítése.” 
Mivel mindezek a hivatkozott törvényhely szerint kötelezően ellátandó települési 
önkormányzati feladatok, a fentiekre figyelemmel a társaság kezdeményezi az 
1997:CLVI. tv. 5.§-a szerinti kiemelten közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba 
vételét. 

 
5). 
A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújthat, országgyűlési és megyei képviselő-jelöltet nem állít 
és nem támogat. 
 

II.  
A társaság vagyona  

6.) A törzstőke  
 

a.) A társaság törzstőkéje 500.000.-Ft azaz ötszázezer forint, amely teljes egészében 
pénzbetét. A társaság egyedüli tagjának törzsbetétje tehát ötszázezer forint. 

 
b.) A tag felelőssége a társasággal szemben csupán törzsbetétjének szolgáltatására terjed ki, 

a társaság kötelezettségeiért a tag – törvényben meghatározott esetek ([ld. különösen: Gt. 
20.§ (7) bek., 50.§, 54.§ (2) bek.] nem felel.  
Törzsbetétjét az egyedüli tag a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig teljes egészében 
befizeti a társaság nevére ebből a célból megnyitandó bankszámlára. 

 
c.) Az egyedüli tag a társaság felett minősített többséget biztosító befolyást gyakorol [Gt. 

52.§ (1) bek.]. Amennyiben ennek következtében a tag a társaság vonatkozásában 
tartósan hátrányos üzletpolitikát folytat, és emiatt a társaság felszámolás alá kerül, a Gt. 
54.§-ban meghatározott egyéb feltételek fennállása esetén bíróság megállapíthatja a tag 
korlátlan felelősségét a cég ki nem egyenlített tartozásaiért.  

 
7.)Az üzletrészek és a szavazati jogok  
 
Az egyedüli tag üzletrésze 100 %, és mivel a társaságnál taggyűlés nem működik, annak 
hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli tag egyedül dönt, a leadható szavazatok 
számáról rendelkezni nem lehet. 
 
8.) Üzletrészátruházás és -felosztás 
 
Ha a társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül 
ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek ezt az alapító okiratot társasági 
szerződésre módosítani.  
 
9.) A törzstőke felemelése  
 

a.) Ha az egyedüli tag a törzstőke felemelését határozta el, a felemelt törzstőkét új törzsbetét 
befizetésével (szolgáltatásával) vagy a társaság törzstőkén felüli vagyonából kell fedezni 
Ez utóbbi esetben - külön befizetés nélkül - a tag törzsbetétje megnövekszik. 
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b.) Az új törzsbetét pénzbetét vagy nem pénzbeli betét (apport) egyaránt lehet.  

Ebben az esetben a pénzbetétet 15 napon belül, a nem pénzbeli betétet pedig nyomban a 
társaság rendelkezésére kell bocsátani bankszámlára történő befizetés illetve átruházás 
formájában.  

 
c.) Ha a törzstőke felemelése a társaság többszemélyessé válását eredményezi, a fenti 9. pont 

szerint kell eljárni. 
 
10.) Társasági üzletrész  
 
Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. 
 
11.) Osztalékfizetés  
 
A társaság tevékenységéből származó nyereséget (eredményt) a Ptk. 57.§ (1) bek-e valamint 
az 1997:CLVI. tv. 4.§ (1) bek. c.) pontja és 14.§ (1) bek-e értelmében az egyedüli tag részére 
kifizetni nem lehet, osztalék fizetésére tehát egyáltalán nincs lehetőség. A társaság működése 
során képződött eredményt a közhasznú cél megvalósulása és a közhasznú tevékenységek 
elősegítése érdekében kell felhasználni. 
 

III. 
A társaság szervezete  

12.)  
a.) A társaságnál az egyszemélyesség miatt taggyűlés nem működik. A Gt. 168.§ szerint a 

taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben (141.§) az egyedüli tag dönt, 
melynek során bármikor elvonhatja az ügyvezető hatáskörét, és részére írásos utasítást is 
adhat [ez utóbbi esetben az ügyvezetőt a Gt. 30.§ (2) bekezdése szerinti korlátlan 
felelősség nem terheli]. 

 
b.) A döntéshozatal ellőtt azonban az egyedüli tag köteles az ügyvezető és a felügyelő 

bizottság véleményét, álláspontját megismerni – ha szükséges, ennek érdekében a 
felügyelő bizottságot össze is hívhatja, vagy a nevezettek véleményét írásban is bekérheti.  
Az ügyvezető és a felügyelő bizottság véleményezési joga gyakorlásának módja tehát az, 
hogy az egyedüli tag a döntést meghozó képviselőtestületi ülés előkészítő iratanyagában 
az írásban adott véleményt elhelyezi (és azt a képviselők ekként megismerik), vagy a 
képviselőtestületi ülésre a nevezettek tanácskozási joggal meghívást kapnak, ahol 
véleményüket közvetlenül kifejthetik. A Képviselőtestület ülésezésének gyakoriságáról és 
rendjéről a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályi előírások, illetve a szervezeti-
működési szabályzat az irányadók. 

 
13.) Az egyedüli tag határozatainak közlése, nyilvánosságra hozatal 

a) Az egyedüli tag által hozott képviselőtestületi határozatok vonatkozásában az ülések 
rendjére, gyakoriságára, a napirend közlésére, a határozathozatal módjára, a határozatok 
nyilvántartási rendjére, a határozatok nyilvánosságra hozatalára, az ülésről készült 
jegyzőkönyvre, az iratokba való betekintés módjára a képviselőtestületre vonatkozó 
jogszabályok és az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata irányadó. A 
társaságra vonatkozó tulajdonosi döntések a Dombóvár Városi Polgármesteri Hivatal 
által kiadott Dombóvári Közlönyben jelennek meg. 
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b.) A társaság tevékenységének és gazdálkodásának lényeges adatait hirdetmény formájában 
nyilvánosságra hozza. A hirdetményt a „Dombó-Táj” című időszaki lapban (kiadja: 
Dombóvár Városi Polgármesteri Hivatal) kell megjelentetni, az éves beszámoló és a 
közhasznúsági jelentés elfogadásától, illetve az egyéb lényeges döntés meghozatalától 
számított 30 napon belül.   
Ez a nyilvánosságra hozatal nem érinti az egyéb jogszabályok által előírt közzétételi, 
letétbe helyezési kötelezettségek alkalmazandóságát. 

 
c.) A határozatoknak, a közhasznúsági jelentésnek és a társaság egyéb nyilvános iratainak 

legalább egy-egy példányát az ügyvezető a társaság székhelyén köteles tartani és lehetővé 
tenni, hogy azokba munkanapokon, kilenc és tizenöt óra közötti időszakban bárki 
betekinthessen, illetőleg azokból saját költségén másolatokat készíthessen. 

 
14.) Az ügyvezető 
 

a.) A társaság ügyeinek intézésére és a társaság képviseletére harmadik személyekkel 
szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt az ügyvezető jogosult.  

  
b.) A társaság első ügyvezetője Miszler Miklós (7625 Pécs, Szőlő u. 50., an.: Illés Teréz) 

2011. december 31-ig. 
 

c.) Az ügyvezető megbízatása lejártakor újraválasztható és tisztségéből bármikor 
visszahívható.  

 
d.) Az ügyvezető személyét illetően a 2006:IV. tv. 23.§-ban meghatározott 

összeférhetetlenségi esetkörök, illetve a 25.§ (1) bekezdésében említett versenytilalmi 
korlátok (ez utóbbiak: a társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő 
más gazdálkodó szervezetben tagsági részesedés [a nyilvánosan működő 
részvénytársaságban szerzett részvényt kivéve], illetve ilyen szervezetben vezető tisztség 
betöltése) nem állanak fenn.  
 

e.) A társaság megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője az ügyvezető, ha a megszűnést megelőző két évben legalább egy évig ezt 
a tisztséget betöltötte, és a társaság az adózás rendjéről szóló törvény szerinti 
köztartozását nem egyenlítette ki. 
Az ügyvezető köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet tájékoztatni arról, hogy 
ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 
Ezeket a rendelkezéseket a felügyelő bizottság tagjaira is alkalmazni kell. 

 
15.) A cégjegyzés  
 
A cégjegyzés a társaság nevében történő írásbeli nyilatkozattétel (pl. szerződéskötés), 
amelynek módja az, hogy az ügyvezető a társaság kézzel vagy géppel előírt vagy előnyomott 
elnevezése mellé névaláírását a közjegyző által hitelesített formában írja. Az ügyvezető 
cégjegyzési joga önálló, képviseleti joga korlátozva nincs. 
 
16.) A felügyelő bizottság 
 

a.) A felügyelő bizottság ellátja a társaság ügyvezetésének általános ellenőrzését 
alapvetően a tulajdonosi érdekek érvényesülését elősegítendő. Ennek keretében az 
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ügyvezetőtől és a társaság vezető állású munkavállalóitól tájékoztatást kérhet, a társaság 
könyveit és iratait megvizsgálhatja, és szakértővel megvizsgáltathatja. 

 
b.) A társaságnál 3 tagú  felügyelő bizottság működik.  

 
A felügyelő bizottság tagjai 2010. december 31. napjáig: 

 Nagy Béla (7200 Dombóvár, Búzavirág u. 48., an: Besenyei Margit ) 
 Király Gábor (7200 Dombóvár, Allende u. 14., an.: Hajnal Krisztina) 
 Dr. Antalffy Zsolt (7200 Dombóvár, Ady u. 45-51., an.: Zentai Magdolna). 

A felügyelő bizottság tagjai e tárgyú külön nyilatkozataik szerint a megválasztást 
elfogadták. 

 
17.) 
A felügyelő bizottság tagjai megbízatásuk lejárta után újra megválaszthatók. 
 
18.)  
A felügyelő bizottság megválasztása után első ülésén tagjai közül elnököt választ és 
megalkotja ügyrendjét.  
Az ügyvezetővel kötendő szerződéseknél, valamint az ellene a társaság által indítandó 
perekben a társaságot a bizottság erre kijelölt tagja képviseli.  
 
19.)  
A felügyelő bizottság köteles a taggyűlést értesíteni, amennyiben a közhasznú tevékenység 
folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli. 
 
20.) 

a.) Nem lehet a felügyelő bizottság tagja, illetve könyvvizsgáló, aki  
 

aa) a társaság tagja, 
ab) a társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 
jogszabály másképp nem rendelkezik, 

ac) a társaság cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat – , illetve 

ad) az aa)-ac) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
 
b.) A fentiek mellett a Gt. 23-25.§§-it is alkalmazni kell. 
 

IV. 
A társaság megszűnése 

21.)  
A társaság megszűnik, ha  

a.) az egyedüli tag elhatározza jogutód nélküli megszűnését és végelszámolás lefolytatását, 
illetve 

b.) elhatározza a jogutódlással történő megszűnését; 
c.) a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja;  
d.) a cégbíróság hivatalból elrendeli a törlését;  
e.) a megyei bíróság felszámolási eljárás keretében megszünteti. 

 
A társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg. 
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22.) 
A társaság megszűnése esetén a Ptk. 60.§ (3) bek. értelmében az egyedüli tagnak a társaság 
tartozásainak kiegyenlítése után fennmaradó tiszta vagyonból csak a törzsbetétje alapításkori 
értéke adható ki; az ezt meghaladó (felhalmozott) vagyont közhasznú célra kell fordítani. 
Ennek során a felhalmozott vagyont a végelszámoló …………………….. részére köteles 
átadni. 
 

VI. 
Záró rendelkezések; az előtársaságkénti működés 

23.)  
a.) A társaság határozatlan időre jön létre. 

 
b.) A társaság működését előtársaságként jelen alapító okirat aláírása napján kezdi meg. A 

társaság ügyvezetője a cégbejegyzés megtörténtéig a cég nevében és javára eljárhat, 
azonban ebben az időszakban a cég nevét valamennyi iraton csak a „bejegyzés alatt” 
toldattal használhatják az alábbi formában:  
 

Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 
„bejegyzés alatt”,  
illetőleg rövidítve: Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft. „b.a.”. 

 
c.) A társaság alapítását jelen alapító okirat alapításától számított 30 napon belül be kell 

jelenteni az illetékes Cégbíróságnak bejegyzés és közzététel végett. Az üzletszerű 
gazdasági tevékenység csak a bejegyzési kérelem benyújtását követően kezdhető meg.  
A társaság cégjegyzékszámát a cég írásbeli képviselete, illetve hivatalos levelezése során 
fel kell tüntetni a céget nyilvántartó cégbíróság nevével, és a cég székhelyével együtt.  
 

d.) A bejegyzett adatok megváltozását a változás megtörténtétől számított 30 napon belül 
úgyszintén be kell jelenteni. 

 
e.) A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról 

szóló 2006:IV. tv., a társaságnak és tagjainak az itt nem szabályozott vagyoni és személyi 
viszonyaira pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959:IV. törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

-------------------- 
Kelt Dombóváron, 2008. december 15-én. 
 
 

________________________ 

Dombóvár Város Önkormányzata 
Szabó Loránd Polgármester 

Alapító 
Ellenjegyezte: 
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374/2008. (XII.15.) Kt. sz. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete az S-TÉR Kft.-től 
(Budapest, Üllői út 5.) bruttó 1.000.000,-Ft 
értékben megvásárolja a cég által 
Gunarasban, a T-Gasztro Kft. tulajdonában 
lévő ingatlanon elhelyezett, 
nyugdíjasoknak kifejlesztett játszótéri 
eszközöket a vételár két részletben – 2008. 
december 31-ig 500.000,-Ft, illetve 2009. 
május 31-ig 500.000,-Ft – való 
kiegyenlítésével. 

A Képviselőtestület felhatalmazza a 
polgármestert arra, hogy az adásvételi 
szerződés megkötését követően az ingatlan 
tulajdonosával a játszóeszközök 
fenntartásával és üzemeltetésével 
kapcsolatban megállapodást kössön. 
 
Határidő: 2008. december 31. – az 

adásvételi szerződés 
megkötésére 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 

Kabinet 
 

375/2008. (XII.15.) Kt. sz. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete döntést hoz a 
szabadpiaci villamos energia beszerzés 
folyamatának elindításáról azzal, hogy az 
önkormányzati intézmények, szervezetek 
kerüljenek bevonásra, továbbá a kistérség 
önkormányzatai csatlakozhassanak.  

Felhatalmazza a Polgármestert a 
megalapozott döntéshez szükséges előzetes 
vizsgálatok lefolytatására, külső szakértő 
igénybevételével.   

Felkéri a Polgármestert, hogy amennyiben 
a szakértői vélemény ezt megalapozza, 
legkésőbb 2009. február 28-ig terjessze a 
közbeszerzési eljárás jóváhagyását a 
Képviselőtestület elé. 

Határidő: 2009. február 28. – a 
közbeszerzési eljárás 
megindítására  

Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
és Településfejlesztési Iroda 
 

376/2008. (XII.15.) Kt. sz. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a 2009. évi 
költségvetési koncepcióját az alábbiak 
alapján fogadja el: 

 A 2009 évi költségvetés 
összeállításakor a legfontosabb 
szempontnak az önkormányzat 
működőképességét tartja, emiatt a 
kiadások tervezése esetén a működési 
hiány csökkentése kiemelt feladat. 

 A hiteltörlesztésekkel, kamatfizetéssel 
kapcsolatos kötelezettségek fedezetét a 
költségvetésben biztosítani kell. 

 Meg kell vizsgálni a bevételek 
növelésének lehetőségét, az intézményi 
térítési díjak emelését, a közterület-
használati díjak és parkoló-megváltási 
díjak módosítását. 

 Meg kell vizsgálni az 
intézményátszervezések lehetőségét, az 
Egyesített Szociális Intézmény átadását 
a Dombóvár és Környéke Többcélú 
Kistérségi Társulásnak, meg kell 
kezdeni a társult önkormányzatokkal az 
egyeztetéseket. 

 Felül kell vizsgálni az intézményi 
étkeztetés szervezeti kereteit, elő kell 
készíteni a József Attila ÁMK-ban az 
étkeztetés közbeszereztetését. 

 Az Európai Uniós forrásból 
megvalósítható fejlesztések saját 
forrására céltartalékot kell képezni. 

 Felül kell vizsgálni a városi kulturális 
keretből megvalósuló rendezvényekre 
elkülönített keret felhasználását, keret 
biztosítását a Művelődési Műhely 
részére. 

 Civil keretből csak a bejegyzett 
szervezetek támogathatók. 

 A Dombóvári Német Kisebbségi 
Önkormányzat részére működési 
költségeihez támogatást biztosít, annak 
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mértékét a 2009. évi költségvetés 
elfogadásakor határozza meg. 

 A Humán Bizottság részére 300 ezer 
forint saját hatáskörben felhasználható 
sportkeretet biztosít. 

 Meg kell vizsgálni az önkormányzati 
intézmények környezetében lévő, a 
közvetlen hozzáférést biztosító járdák 
állapotát. 

 Meg kell vizsgálni a vasútállomás előtti 
autóbusz-pályaudvaron.fedett buszváró 
kialakításának a lehetőségét. 

 A képviselőtestület továbbra is 
támogatja a Dombóvári Ipari Parkhoz 
vezető kerékpárút megépítését. 

 A közigazgatási területen belüli 
vízhálózat felülvizsgálatára tervet kell 
készíteni és ahhoz illeszkedve, a 
vízhálózat műszaki állapotának 
javítására vonatkozóan fejlesztési 
programot kell összeállítani. 

 Meg kell vizsgálni a Bölcsődében egy 
6. csoport indításának a lehetőségét. 

 Meg kell vizsgálni a Jókai u. 13. szám 
alatti önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlan komplex hasznosításának a 
lehetőségét. 

 A képviselőtestület kimondja, hogy a 
szőlőhegyi kerékpárút megépítését 
fontosnak tartja, megfelelő pályázati 
forrás esetén dönt a beruházás 
megvalósításáról. 

 Meg kell vizsgálni a szőlőhegyi 
útelágazás, különös tekintettel a 
kerékpárút közvilágításának a 
megoldását. 

 Meg kell vizsgálni a Mászlony-
pusztára vezető út kiépítéséhez 
szükséges tulajdoni viszonyokat. 

 Meg kell valósítani az újdombóvári 
körforgalom járdaszakasza melletti 
közvilágítás kiépítését. 

 A Mikszáth Kálmán utca tó felőli 
részének közvilágítását meg kell 
oldani. 

 Az útfelújítások tekintetében a 
szennyvíz-csatornázásra kerülő 
területeken a csatornázást követően 
kell elvégezni az felújításokat. 

 Meg kell vizsgálnia a gunarasi 
kerékpárút fürdőtelephez vezető 
részének teljes felújítási lehetőségét. 

 A képviselőtestület megtesz mindent a 
Móra Ferenc Általános Iskola 
fenntarthatósága érdekében. 

 Meg kell vizsgálni a közalkalmazottak 
nyugdíjba vonulásának támogatási 
lehetőségét. 

 Meg kell vizsgálni a Szent Lukács 
Egészségügyi Kht. mosodarészlegének 
felújítási lehetőségét. 

 2009. évben a képviselői 
tiszteletdíjakat nem emeli, az 
önkormányzat gazdasági társaságainak 
ügyvezetői prémiumát átlagosan 10%-
kal csökkenti. 

 Meg kell vizsgálni az „Újszerűség-
hatékonyság a 
településüzemeltetésben” elnevezésű 
program bevezetésének a lehetőségét. 

 
Határidő: 2009. február 15. 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Hivatal érintett irodái 

 
 

377/2008. (XII.15.) Kt. sz. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. évi munkatervét a melléklet 
szerint elfogadja. 
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I.  
Dombóvár Város Képviselőtestületének 

2009. évi ülésterve 
 

A képviselőtestületi rendes ülések 1. napirendi pontja: 
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló az átruházott hatáskörben 
tett intézkedésekről, tájékoztatás a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
A nyílt ülés utolsó napirendi pontja: 
Képviselői kérdések, felvilágosítás kérések 
 
 
2009. február 23. 

2. Dombóvár Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése 

3. A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 25/2001.(VI.28.) rendeletben foglalt díjak 
felülvizsgálata 

4. A lakás és közcélú létesítményekhez kapcsolódó parkolóhelyek kialakításáról és 
megváltásáról szóló 9/1997.(III.25.) rendeletben foglalt díjak felülvizsgálata 

5. Közterület-használati díjak felülvizsgálata (5/2006.(II.20.)  

6. Szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003.(VIII.26.) rendeletben foglalt díjak 
megállapítása 

7. Lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 43/2006.(XII.20.) 
rendeletben foglalt díjak felülvizsgálata  

8. Víziállások létesítésének és fennmaradásának szabályozásáról szóló rendelet 

9. Szent Lukács Egészségügyi Kht. ügyvezetőinek díjazása  

10. Egyesített Szociális Intézmény megszüntetése és átadása a Többcélú Társulásnak 

11. A 2009. évi útfelújítások ütemezése, ezen belül a Kórház u. Fő u. és Gyár u. közti 
útszakasz felújítási lehetőségének megvizsgálása (136/2008.(IV.28.) 

12. Kossuth-szoborcsoport restaurálási engedélyének megszerzéséhez szükséges 
dokumentáció elkészítésére beérkezett árajánlatokról döntés (38/2008.(XI.25.) 

13. Volt szőlőhegyi óvoda bérlakásokká történő átalakításának kivitelezési költségei 
jóváhagyása (206/2008.(VI.30.) 

14. Megbízás adás a helyi hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatára 

15. A Városszépítő és Városvédő Egyesület 2009. évi múzeumi programja, beszámoló a 
2008. évi tevékenységéről 

16. A Művelődési Ház Kht. által szervezett városi rendezvények költségeinek jóváhagyása 

17. Civil szervezetek támogatási feltételeinek meghatározása 

18. Kulturális keret felosztása  

19. Parkolóbérletet vásárlók kártalanítására intézkedések megindítása  

20. Pál-ház (Jókai u.) hasznosítása  
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21. Gemenc Volán Zrt. tájékoztatója a személyszállítás költségének, bevételének 
alakulásáról, a szolgáltatás minőségi mutatóiról 

22. Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepció elfogadása  

23. Közbeszerzési terv elfogadása  

24. Dombóvár monográfia fejezeteinek elfogadása, megbízás adás a kéziratok elkészítésére 
(313/2008.(XI.25.) 

25. Dr. Sáfár László utca átnevezése 

26. Tájékoztató a jegyző teljesítményértékeléséről 

27. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Kht. ügyvezetőjének megválasztása  

28. Jogszabályoknak megfelelő gyepmesteri telep megvalósításának elindítása 

29. Beszámoló a járdaprogram végrehajtásáról  

30. Polgárőr Egyesület beszámolója a 2007. évben végzett tevékenységéről 

31. Közoktatási intézmények átszervezése, alapító okiratok módosítása  

32. Pro Oppido Dombóvár díszpolgári cím odaítélése 

33. Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye kitüntetésre beérkezett javaslatok elbírálása 

34. Az „Év Dombóvári Vállalkozása” kitüntetés odaítélése 
 
 
2009. április 27. 

2. Az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadása 

3. 2008. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása  

4. Közterületi információs tájékoztató rendszer tervének elfogadása (332/2008.(XI.25.) 

5. Táboroztatási keret felosztása  

6. Civil támogatás felosztása  

7. Kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2008. évről szóló 
beszámolója, 2009. évi pénzügyi terve 

8. Integrált Városfejlesztési Stratégia végrehajtásának állásáról beszámoló 
(139/2008.(IV.28.) 

9. Az önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló 8/1998.(II.24.) rendelet 
felülvizsgálata 

10. Esélyegyenlőségi program 2008. évi végrehajtásáról szóló jelentés 

11. Borostyán Kft. Működtetésére vonatkozó javaslatok, azzal kapcsolatos megállapodások 
(268/2008.(IX.16.) 

12. Temetők közvilágításának megoldási lehetőségei 

13. Önkormányzati közhasznú társaságok átalakítása  

14. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata 

15. Belvárosban nyíló új utca elnevezése dr. Sáfár László díszpolgárról 
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16. Alapító okiratok módosítása a Pénzügyminisztérium által közzétett szakfeladatrendszer 
szerint 

17. Többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény főigazgatói állására beérkezett 
pályázatok elbírálása (311/2008.(XI.6.) 

18. Ingatlanportfolió elemzése, különös tekintettel a városfejlesztési beruházások során 
létrejött, illetve funkcióját vesztett ingatlanokra  
(Az elmúlt hat év városfejlesztése következtében megnövekedett épületvagyon 
működtetésével, fenntartásával együttjáró többletbevételek és kiadások, továbbá az új 
telephelyeken végzett különféle tevékenységek alakulását, a visszahagyott telephelyek 
sorsát, és mindezek kihatását a város kötelező és vállalt feladatellátásaira, valamint 
költségvetésére.) 

 
 
2009. június 29. 

2. Költségvetési rendelet módosítása  

3. Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 

4. Beszámoló az önkormányzati társulások 2008. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, 
a társulási cél megvalósításáról 

5. Beszámoló az önkormányzati közalapítványok 2008. évi tevékenységéről, 2009. évi 
pénzügyi tervéről  

6. Tájékoztató az ÁNTSZ 2008. évi tevékenységéről  

7. Rendőrkapitány, Polgárőrség beszámolója Dombóvár és a kistérség közbiztonsági 
helyzetéről 

8. Apáczai Csere János Szakközépiskolában közbiztonsági osztály indításának 
felülvizsgálata 

9. Tájékoztató a 2009. tanévre szóló beiratkozásokról 

10. Induló középiskolai osztályok számának felülvizsgálata a tanulói jelentkezések alapján 

11. Pályázat kiírása a helyi autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításra 

12. Borostyán Kft. ügyvezetőjének megválasztása  

13. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet vezetőjének megválasztása  

14. József Attila ÁMK igazgatójának megválasztása  
 
 
2009. augusztus 31. 

2. Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről 

3. A sportról szóló rendelet elfogadása  

4. Beszámoló a gyermekvédelmi törvény végrehajtásáról 

5. Szelektív- és zöldhulladék-gyűjtés szolgáltatójának kiválasztása  

6. Települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásra beérkezett 
pályázatok elbírálása  

7. Tájékoztató a Postahivatal szolgáltatási színvonaláról 
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8. Köztéri alkotások elhelyezésével kapcsolatos szabályok elfogadása 

9. Beszámoló a helyi hulladékgazdálkodási terv végrehajtásáról 

 
 
2009. október 26. 

2. Költségvetési rendelet módosítása 

3. Rendeletalkotás az önkormányzati támogatások odaítéléséről 

4. Rendeletalkotás a közterület-felügyelet szervezetéről, feladatairól 

5. A helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról szóló rendelet felülvizsgálata 

6. Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről  

7. A települési szilárd hulladékszállítás, -gyűjtés, -kezelés 2009. évi díjkalkulációja 

8. Belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

9.  Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet részére új helyszín biztosítása 
(232/2007.(X.1.) 

10. Dombóvár város marketingstratégiája 

11. Munkaprogram 2 éves felülvizsgálata 

12. Köztéri sportpályák állapotának felmérése 

13. Közoktatás-fejlesztési koncepció felülvizsgálata  

 
 
2009. december 14. 

2. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója 

3. Sipos Gyula Önkormányzati Tehetséggondozó Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójának 
kiírása 

4. Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire és az Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság 
állományára vonatkozó 2009. évi teljesítménykövetelmények meghatározása 

5. A képviselőtestület 2009. évi munkaterve 

6. Sporttámogatási keret felosztása  

7. Német Kisebbségi Önkormányzat beszámolója 2008. évi tevékenységéről 

8. A helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra beérkezett pályázatok 
elbírálása  

 
II.  

Szervezési feladatok 

 
III. 

Városi rendezvények 
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Dombóvár Város Önkormányzata és a Dombóvári Művelődési Ház Kht.  
2009-re tervezett rendezvényeinek naptára 

Hónap Nap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne 

19-20. 
Színházi nevelési program 

színjátszás 
Művelődési Ház 

JANUÁR 

22. 
Magyar Kultúra Napja 
kiállítás-előadás/zene 

Művelődési Ház 

2. Vizes Élőhelyek Világnapja  

11. 
Muzsikáló farsang 

zene 
Művelődési Ház 

21. 
Kistérségi Borverseny és 

Kertbarát Farsang 
Művelődési Ház 

FEBRUÁR 

25. 
Kommunizmus áldozatainak 

emléknapja 
előadás 

Művelődési Ház 

15. 
Az 1848-as forradalom ünnepe 

megemlékezés 
Újdombóvári 
Petőfi szobor 

20. Víz Világnapja  

25. 
Dobszerda 

Regionális Ütőstalálkozó 
zene 

Művelődési Ház 

28-29. 
Országos Diákszínjátszó 

Találkozó Regionális forduló 
Művelődési Ház 

30-ápr. 5. 
Dombóvár Város Hete 

kiállítás-előadás-zene-természet 
Polgármesteri Hivatal 

Művelődési Ház 

MÁRCIUS 

01 – 05. 
Dombóvár Város Hete 

kiállítás-előadás-zene-természet 
Polgármesteri Hivatal 

Művelődési Ház 

03. 

Weöres Sándor 
Gyermekszínjátszó Találkozó 

megyei 
színjátszás 

Művelődési Ház 

05. 
Húsvétváró 
hagyomány 

Művelődési Ház 

11. 
Líra a-lant 

versmondás 
Pinceszínház 

 
Megemlékezés a Holokauszt 

áldozatairól 
 

22. Föld Világnapja  

24 – 25. 
Kertvárosi Virágnapok 

fesztivál-vásár 
Kertváros 

ÁPRILIS 

30. 
Szerenádbuli 

zene 
Szállásréti–tó 
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01. Majális Szállásréti–tó 

8. Madarak és fák napja  

15. Ki mit tud versben, zenében Művelődési Ház 

29. Nemdohányzó Világnap  

31. 
Magyar Hősök Napja 

megemlékezés 
Hősök szobra 

Városi Gyermeknap 
kiállítás-előadás-sport 

 
Művelődési Ház 

MÁJUS 

 
04. Városi Pedagógusnap 

megemlékezés 
Művelődési Ház 

15. 
Nyárnyitó buli 

zene-sport-előadás 
 

26 – 29. 

XIV. Pál-Napi Vígasságok – 
Dombó Pál Várjátékok  

fesztivál-gasztronómia-kiállítás-
hagyomány-színjátszás-tánc 

Művelődési Ház 
JÚNIUS 

25. Anna napi Búcsú Szőlőhegy 

JÚLIUS 20. 

Szent István az államalapítás 
és az újkenyér ünnepe 

megemlékezés 
 

Szent Imre tér 

22. 
Szállásréti Vízi Show 

Nyárbúcsúztató grillparti 
Szállásréti-tó 

AUGUSZTUS 

29. 
A Magyar Fotográfia Napja 

kiállítás 
Művelődési Ház 

18. Takarítási Világnap  

16-22. 
Európai Mobilitási Hét – 

Autómentes Nap 
 SZEPTEMBER 

01. Zenei világnap  

05. Állatok Világnapja  

06. 
Aradi vértanúk napja (160.) 

megemlékezés 
Szabadság utcai emlékmű 

23. 
’56-os forradalom ünnepe 

megemlékezés 
’56-os forradalom tere 

OKTÓBER 

04. ’56-os forradalom mártírjainak ’56-os forradalom tere 
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napja 
megemlékezés 

07. 
Kakasdombi Borünnep 
zene-tánc-gasztronómia 

Arany Sziget Idősek 
Otthonának pincéje 

09-14. 
Német Kisebbségi Hét 

-Márton napi német hét-  
Művelődési Ház 
Közösségi Ház 

12. 
Tanulásban akadályozott diákok 
regionális színjátszó találkozója 

Művelődési Ház 
NOVEMBER 

11. 
Városi Karácsony 

hagyomány-zene-előadás 
Művelődési Ház 

   14-15. 
Színházi nevelési program 

színjátszás 
Művelődési Ház 

DECEMBER 
31. 

Városi Szilveszter 
bál 

Művelődési Ház 

 
IV. 

Nemzetközi kapcsolatok programjai 
 
Április 

– A várossá avatás évfordulóján testvér- és partnervárosi delegációk fogadása 
Dombóváron  

 
Május 

– Hagyományos labdarúgó- és tekebajnokság Dombóváron az Ogulin-i testvérváros 
csapatával 

 
Augusztus 

– Ogulini gyerekek fogadása a csereüdültetési programban, illetve dombóvári gyerekek 
utazása a horvát tengerpartra. 

 
Szeptember 

– Hagyományos labdarúgó- és tekebajnokság Ogulin-ban  
 

Október 
– Kerneni búcsúra dombóvári delegáció látogatása 

 
V.  

Közmeghallgatás, fórumok rendje 
 

Közmeghallgatás: a költségvetés elfogadása előtt.  
 

Civil szervezeteknek: A képviselőtestületi ülést megelőző hét csütörtökén a Civil Tanács 
elnökének vezetésével  
 
Vállalkozóknak: negyedévenként koordinációs megbeszélés a polgármester vezetésével  
 
Intézményvezetőknek: negyedévenként koordinációs megbeszélés a humán alpolgármester 
vezetésével 
 
Városrészfórumok: negyedévenként 
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378/2008. (XII.15.) Kt. sz. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Dombóvári Polgármesteri Hivatal 
Dombóvár, Szent István tér 1. szám, 1061/5 hrsz. alatti épületének teljeskörű 
akadálymentesítése” című projekt bruttó 3.491.108,-Ft összegű saját erejének 40%-os, 
1.396.443,-Ft összegű támogatására pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatok és jogi 
személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének 
támogatására irányuló ÖTM által kiírt pályázatra. 
 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, 
intézkedések megtételére, illetve a pályázat benyújtására. 
 
Pályázó megnevezése: Dombóvár Város Önkormányzata 
 
Tervezett fejlesztés pontos megnevezése: Dombóvári Polgármesteri Hivatal Dombóvár, 
Szent István tér 1. szám, 1061/5 hrsz. alatti épületének teljeskörű akadálymentesítése 
(DDOP-3.1.1-2007-0077) 
 
Tervezett fejlesztés összköltsége: 23.274.049,- Ft 
 
Tervezett fejlesztés pénzügyi ütemezése: 

Beruházási tételek megnevezése I. félév 
(2008) 

II. félév 
(2009) 

Összesen: 

Projekt előkészítés költségei 816.000 Ft 0 Ft 816.000 Ft 
Beruházások/eszközök 6.508.240 Ft 15.706.209 Ft 22.214.449 Ft 
Szolgáltatások 0 Ft 243.600 Ft 1.937.500 Ft 
Mindösszesen: 7.324.240 Ft 15.949.809 Ft 23.274.049 Ft 

 
Tervezett fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése: 

Források megnevezése 2008. év 2009. év Összesen: 
EU Alapokból igényelt 6.225.604 Ft 13.557.337 Ft 19.782.941 Ft 
Saját forrás 1.098.636 Ft 2.392.472 Ft 3.491.108 Ft 
Összesen: 7.324.240 Ft 15.949.809 Ft 23.274.049 Ft 

 
A források biztosításának vállalt módja: 
 
A fejlesztésre vonatkozó támogatási szerződésben vállaltak alapján: 
Támogatás: 19.782.941,-Ft 

- Közösségi támogatás: 19.782.941,-Ft 
Saját forrás: 3.491.108,-Ft 

- EU Önerő Alap: 1.396.443,-Ft (EU Önerő Alap pályázat sikere esetén) 
- Saját forrás rész: 2.094.665,-Ft 

 
Határidő: azonnal – a pályázat benyújtására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi és Költségvetési Iroda
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379/2008. (XII.15.) Kt. sz. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a Dombóvár Város és 
Városkörnyéki Önkormányzatok 
Területfejlesztési Társulása volt 
ügyvezetőjével szemben indított fegyelmi 
eljárásról és az azt követő munkaügyi 
eljárásban hozott döntésekről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 
 

380/2008. (XII.15.) Kt. sz. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a Dombóvári Beruházó 
és a Dombóvár-Kertvárosi Csatornaépítő 
Víziközmű társulattól átvett feladatok 
ellátásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
 

A képviselőtestület a következő 
határozatait zárt ülésen hozta meg: 

 
381/2008. (XII.15.) Kt. sz. határozat 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási Kht. ügyvezetői 
teendőinek ellátásával 2009. január 1. 
napjától 3 hónap időtartamra Tóth 
Zsuzsannát (…) bízza meg. 

Az ügyvezető munkabérét bruttó 180.000 
Ft/hó, ügyvezetői megbízási díját bruttó 
120.000  Ft/hó összegben állapítja meg. 

A képviselőtestület felhatalmazza a 
polgármestert a megbízással kapcsolatos 
dokumentumok aláírására. 
Határidő: 2008. december 31. - a 

megbízási szerződés 
megkötésére:  

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 

 
382/2008. (XII.15.) Kt. sz. határozat 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete a Dombóvári 
Borostyán Kft. ügyvezetői teendőinek 

ellátásával díjazás nélkül 2009. január 
1. napjától 2009. június 30. napjáig 
Birtalan Józsefet (…) bízza meg.  

A képviselőtestület felhatalmazza a 
polgármestert a megbízással 
kapcsolatos dokumentumok aláírására. 
 

2. A képviselőtestület 267/2008. (IX. 16.) 
Kt. sz. határozatával megválasztott 
felügyelőbizottság tagjai tisztségüket 
2009. június 30. napjáig díjazás nélkül 
töltik be. 

 
Határidő: 2008. december 31. - a 

megbízási szerződés 
megkötésére:  

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 
 
 
A képviselőtestület 383/2008. (XII.15.) 
Kt. számú határozatát a személyiségi 
jogok védelme miatt nem tesszük közzé. 

 
 

384/2008. (XII.19.) Kt. sz. határozat 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, 
hogy a dombóvári távhőszolgáltatás 
vonatkozásában 2009. január 1-től a 
távhőszolgáltató a földgáz hatósági ára 
helyett a távhőszolgáltatási díjban azon 
gázárat (gázdíjat és rendszerhasználati 
díjat) érvényesítse, amelyen a földgázt 
a szabadpiaci keretek között beszerzi 
azzal, hogy a szabadpiaci ár csak abban 
az esetben érvényesíthető, ha nem 
haladja meg a közüzemi hatósági árat.  

 
A Képviselőtestület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Dombóvár és 
Környéke Víz- és Csatornamű Kft. és a 
DALKIA Energia Zrt. között létrejövő, 
a szabadpiaci feltételek szerinti árak 
érvényesítéséről és a meghatározott 
árképletekben való megfelelő 
értelmezéséről szóló megállapodást 
ellenjegyezze. 
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2. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a DALKIA Energia 
Zrt.-nek a távhőszolgáltatási díj 
hődíjának változásra tett bejelentését 
tudomásul veszi.  

Határidő: 2008. december 31. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dombóvár és 
Környék Víz- és Csatornamű Kft. 

 
_______________________ 

 
RENDELETEK 

 
(A rendelet egységes szerkezetben megtalálható a www.dombovar.hu honlapon!) 

 
A Képviselőtestület 2008. december 15-i ülésén elfogadott rendeletei: 

 
 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

50/2008. (XII.19.) rendelete 

a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról szóló 1/1991. (III.1.) rendelet 
módosításáról 

 
 
Az 1990. évi LXXXVII. tv. 7. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a helyi autóbusz-
közlekedés viteldíjának megállapításáról szóló rendeletét a képviselőtestület az alábbiak 
szerint módosítja. 
 

1. § 
 
A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„A képviselőtestület a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjaként a következő árakat 
állapítja meg: 
 
  Menetjegy:          160 Ft/db 
  Összvonalas bérlet                  3.400 Ft/db 
  Tanuló, nyugdíjas bérlet           1.100 Ft/db 
 
Az árak az általános forgalmi adót tartalmazzák.” 
 

2. § 
 
A rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 45/2007.(XII.19.) számú 
rendelet hatályát veszti.  
 
 
Dombóvár, 2008. december 15. 
 
 Szabó Loránd      dr. Farkas-Szabó András 

 polgármester           jegyző 

http://www.dombovar.hu/
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

51/2008. (XII.19.) rendelete 

Az önkormányzati tulajdonú víziközművekből szolgáltatott ivóvíz, és a 
csatornaművekkel biztosított szennyvízelvezetés, -tisztítás és -kezelés díjainak 

megállapításáról szóló 7/1994. (V.1.) rendelet módosításáról 
 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az árak megállapításáról szóló 
többször módosított 1990. évi LXXXVII. tv. 7. és 9.§.-a, továbbá a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§. (1) bek. alapján az önkormányzat közigazgatási területén az 
önkormányzati tulajdonú viziközművekből szolgáltatott ivóvíz, továbbá a csatornaművekkel 
biztosított szennyvízelvezetés, -tisztítás és kezelés díjairól szóló rendeletét az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

1.§ 
 

A rendelet 3.§ (1) bek. helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 

„(1) A víziközműből szolgáltatott ivóvíz, továbbá a csatornaművek által biztosított 
szennyvízelvezetés, -tisztítás és –kezelés szolgáltatásokért a következő (általános 
forgalmi adót tartalmazó) legmagasabb díjakat kell a fogyasztónak fizetni: 

a.) Víziközművekből szolgáltatott ivóvíz legmagasabb díja: 
  lakossági, intézményi, nonprofit  fogyasztók részére: 345,- Ft/m3  
  vállalkozói fogyasztók részére:    405,- Ft/m3 

b.) Csatornaművek által biztosított szennyvízelvezetés, -tisztítás és –kezelés 
legmagasabb díja: 

  lakossági, intézményi, nonprofit  fogyasztók részére: 330,- Ft/m3 
  vállalkozói fogyasztók részére:    465,- Ft/m3 

(A szennyvízelvezetés, -tisztítás és –kezelés legmagasabb díja nem foglalja magában a 
vízterhelési díjat, melynek mértéke 15,- Ft/m3.)  

 
2. § 

 
A rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
Dombóvár, 2008. december 15. 
 
 
 

Szabó Loránd      dr. Farkas-Szabó András 
   polgármester               jegyző 
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

52/2008. (XII.19.) rendelete  

a települési folyékony hulladék – szippantott szennyvíz – összegyűjtésére, elszállítására 
és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásokról szóló 35/1999.(XI.30.) rendelet 

módosításáról 
 
 
Dombóvár Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § 
(1) bekezdésében biztosított jogkörében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján alkotott rendeletét az alábbiak szerint 
módosítja:  
 

1. § 
 

A rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.  
 

2. § 
 

E rendelet 2009. január 1. napjával lép hatályba.  
 
 
Dombóvár, 2008. december 15. 
 
 
 
 Szabó Loránd      dr. Farkas-Szabó András 
  polgármester             jegyző 
 
 
 
 

Melléklet 
 

2009. évi települési folyékony hulladék szállítási díja: 
 

1150 Ft/m3 + 20% áfa = 1380 Ft/m3 
 

A 2009. évre meghatározott állami támogatás = 83 Ft/m3+áfa = 100 Ft/m3 
 
Szolgáltatási árak: 
 
Állami támogatással csökkentett 
Lakossági szolgáltatási díj:   1066,67 Ft/m3 + áfa = 1280 Ft/m3 
 
Lakossági, vállalkozói szolgáltatási 
díj csatornázott területen   1420,84 Ft/m3 + áfa = 1705 Ft/m3 
 
Intézményi, nonprofit, vállalkozói 
szolgáltatási díj nem csatornázott  1358,34 Ft/m3 + áfa = 1630 Ft/m3 
területen 
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

53/2008. (XII.19.) rendelete 

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

 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a 
települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai 
szabályairól szóló 64/2008...(III.28.) kormányrendelet rendelkezéseire figyelemmel a 
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 34/2002.(XII.12.) 
rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja. 
 

1.§ 
 
A Rendelet 5/A. § (15) bekezdés második mondata „a rendelet 1. számú melléklete” helyébe a 
következő rendelkezés lép: „a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás 
legmagasabb díjáról szóló rendelet”. 
 

2.§ 
 

(1) A Rendelet 7.§ (1) bekezdésének „az e rendelet 1. sz. mellékletében” része helyébe a 
következő rendelkezés lép: „a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi 
közszolgáltatás legmagasabb díjáról szóló rendeletben”. 

(2) A Rendelet 7.§ (3) bekezdése „az e rendelet 1. számú mellékletében” része helyébe a 
következő rendelkezés lép: „a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi 
közszolgáltatás legmagasabb díjáról szóló rendeletben”. 

 
3.§ 

 
(1) A Rendelet 11.§ (1) bekezdésének „e rendelet 1. sz. melléklete” része helyébe a következő 

rendelkezés lép: „a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás 
legmagasabb díjáról szóló rendelet”. 

(2) A Rendelet 11.§ (2) bekezdés a) pontja első mondata a következőre változik: „A települési 
szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a közszolgáltatást 
igénybe vevő ingatlantulajdonosnak, illetve gazdálkodó szervezetnek települési 
hulladékkezelési közszolgáltatási díjat – továbbiakban: közszolgáltatási díjat – az e  
rendeletben megállapított feltételekkel és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi 
közszolgáltatás legmagasabb díjáról szóló rendeletben meghatározott mértékben kell 
fizetnie.” 

 
4.§ 

 
A Rendelet 14.§-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
„(4) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéért a 
Közszolgáltatónak fizetendő díj legmagasabb mértéke külön rendeletben kerül 
megállapításra...” 
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5.§ 
 

(1) A rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba. 
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Rendelet 11.§ (2) a) pontjának második 

mondata, a 12/A. § (1) bekezdésének utolsó mondata, illetve az 1. számú melléklete 
hatályát veszti.   

 
 
Dombóvár, 2008. december 15. 
 
 
 
 Szabó Loránd       dr. Farkas-Szabó András  
   polgármester            jegyző 
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

54/2008.(XII.19.) rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás legmagasabb díjáról 
 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a 
települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai 
szabályairól szóló 64/2008.(III.28.) kormányrendelet rendelkezéseire figyelemmel a települési 
szilárd hulladék gyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának érdekében szervezett 
kötelező helyi közszolgáltatás legmagasabb díjának megállapítása érdekében az alábbi 
rendeletet alkotja. 
 

1.§ 
 
A lakossági szilárd hulladék szállításának és ártalmatlanításának legmagasabb díja: 
 

Edény-
méret 
(liter) 

Heti egyszeri ürítés negyedéves díja 
Heti kétszeri ürítés negyedéves 

díja 

 1 ürítés Nettó Bruttó 1 ürítés Nettó Bruttó 

35 57 Ft 737 Ft 885 Ft 57 Ft 1 474 Ft 1 769 Ft 

50 81 Ft 1 053 Ft 1 264 Ft 81 Ft 2 106 Ft 2 527 Ft 

70 113 Ft      1 474 Ft 1 769 Ft 113 Ft 2 948 Ft 3 538 Ft 

110 178 Ft     2 317 Ft 2 780 Ft 178 Ft 4 633 Ft 5 560 Ft 

120 194 Ft      2 527 Ft 3 033 Ft 194 Ft 5 054 Ft 6 065 Ft 

240 389 Ft     5 054 Ft 6 065 Ft 389 Ft 10 109 Ft 12 131 Ft 

770 1 247 Ft   16 216 Ft 19 459 Ft 1 247 Ft 32 432 Ft 38 919 Ft 

1100 1 782 Ft    23 166 Ft 27 799 Ft 1 782 Ft 46 332 Ft 55 598 Ft 

4300 6 966 Ft    90 558 Ft 108 670 Ft 6 966 Ft 181 116 Ft 217 339 Ft 

 
2.§ 

 
A gazdálkodó szervezetek által igénybevett közszolgáltatás legmagasabb díja: 
 

Edény
-

méret 
(liter) 

Heti egyszeri ürítés negyedéves díja Heti kétszeri ürítés negyedéves díja 

 1 ürítés Nettó Bruttó 1 ürítés Nettó Bruttó 

35 57 Ft 737 Ft 885 Ft 57 Ft 1 474 Ft 1 769 Ft 

50 81 Ft   1 053 Ft 1 264 Ft 81 Ft 2 106 Ft 2 527 Ft 

70 113 Ft      1 474 Ft 1 769 Ft 113 Ft 2 948 Ft 3 538 Ft 

110 178 Ft     2 317 Ft 2 780 Ft 178 Ft 4 633 Ft 5 560 Ft 

120 194 Ft      2 527 Ft 3 033 Ft 194 Ft 5 054 Ft 6 065 Ft 
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240 389 Ft     5 054 Ft 6 065 Ft 389 Ft 10 109 Ft 12 131 Ft 

770 1 247 Ft   16 216 Ft 19 459 Ft 1 247 Ft 32 432 Ft 38 919 Ft 

1100 1 782 Ft    23 166 Ft 27 799 Ft 1 782 Ft 46 332 Ft 55 598 Ft 

4300 6 966 Ft     90 558 Ft 108 670 Ft 6 966 Ft 181 116 Ft 217 339 Ft 

 
3.§ 

 
(1) A többlethulladék szállítására szolgáló, ÖKO-DOMBÓ felirattal ellátott zsák díja 290 

Ft/db. 
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti díj tartalmazza a hulladék szállításának és ártalmatlanításának 

költségeit. 
 

4.§ 
 

(1) A szelektív hulladékgyűjtés térítésmentesen vehető igénybe. 
 
(2) A lakosság az Erzsébet utcai hulladéklerakót térítésmentesen veheti igénybe. 
 

5.§ 
 

A rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.  
 
 
Dombóvár, 2008. december 15. 
 
 
 
 Szabó Loránd      dr. Farkas-Szabó András  
  polgármester           jegyző 
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

55/2008.(XII.19.) rendelete 

a szociális szolgáltatásokról  szóló 22/2003. (VIII. 26.) rendelet módosításáról 
 
 
Dombóvár Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
16. § (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az 
önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletét az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

1.§ 
 
A rendelet 2. számú mellékletében a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató 
Központ Társulás által működtetett támogató szolgáltatás és szociális taxi intézményi térítési 
díjai az alábbiak szerint módosulnak: 

„Személyi segítés       435 Ft/óra 
Szállító szolgálat a szociálisan rászorultak részére    50 Ft/km 
 a szociálisan nem rászorultak részére    70 Ft/km” 
 

2. § 
 

Ez a rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
Dombóvár, 2008. december 15. 
 
 
 

Szabó Loránd      dr. Farkas-Szabó András  
 polgármester           jegyző 
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

56/2008.(XII.19.) rendelete 

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó 
szabályokról szóló 43/2006.(XII.20.) rendelet módosításáról 

 
 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete a lakások és helyiségek bérletére, 
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 
3. § (1) és (2), 4. § (3), (4), 12. § (5), 19. § (1), (2), 20.§ (3), 21. § (6), 23. § (3), 27. § (2), 31. 
§ (2), 33. § (3), 34. § (1) és (4), 35. § (2), 36. § (2), 42. § (2) a 84. § (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére 
vonatkozó szabályokról szóló 43/2006. (XII. 20.) sz. önkormányzati rendeletét (a 
továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:  

 
1. § 

 
A Rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 

„(3) A rendelet hatálya a Magyarországon élő nagykorú, magyar állampolgárokra, a 
bevándorlási engedéllyel, valamint letelepedési engedéllyel rendelkező, illetve a magyar 
hatóság által menekültként elismert személyekre, továbbá a Közösségen belüli szabad 
mozgásról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott körbe tartozó 
tartózkodási engedéllyel rendelkező személyekre terjed ki.” 

 
2. § 

 
A Rendelet 2. § az alábbiak szerint módosul: 
 

„E rendelet alkalmazása során a vagyon és a jövedelem fogalmának tekintetében a 
szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. §-a, egyéb fogalmak 
esetén a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A §-ában meghatározott, a rendelet 5. 
sz. melléklete szerinti értelmező rendelkezések az irányadók.” 

 
3. § 

 
A Rendelet 7. §. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 

„(5) A bérlő a lakásba más személyt – házastársa, gyermeke, befogadott gyermekének a 
gyermeke, valamint szülője kivételével – a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával fogadhat 
be.” 

 
4. § 

 
A Rendelet 9. § (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„(9) A névjegyzéken rögzített igénylők közül a Lakhatási Tanácsadó Testület javaslatának 
figyelembevételével a polgármester jelöli ki a lehetséges bérlőket, akiket a döntést követő 
5 napon belül felhív a szociális rászorultság megállapításához szükséges, a 9. § (4) 
bekezdésében részletezett, iratok benyújtására. Az igénylők a felhívás kézhezvételétől 
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számított 8 napon belül kötelesek eleget tenni a felhívásnak. Az az igénylő, aki a 
megszabott határidőn belül nem, vagy hiányosan nyújtja be a szükséges iratokat, nem 
jogosult a lakás bérleti jogára. Ha az önkormányzati lakásra nem jelentkezik igénylő, az 
eljárást meg kell ismételni. A kérelmek beérkezését követő 8 munkanapon belül a 
Lakhatási Tanácsadó Testület javaslatának figyelembevételével a polgármester dönt a 
bérlő kijelöléséről és a bérleti jogviszony időtartamáról. A bérlő kijelöléséről a döntést 
követő 8 napon belül értesíti a bérlőként kijelölt igénylőt és a Kht.-t.” 
 

5. § 
 

A Rendelet a következő 14/A. §-sal egészül ki: 
 

„Szakemberek elhelyezésre vonatkozó szabályok 
 

14/A. § 
(1) Az intézmények, gazdasági szervezetek vezetőinek kérelmére névjegyzék és pályáztatás 
nélkül adható bérbe önkormányzati lakás. 
(2) A város szakember gondjainak megoldását szolgáló elhelyezéskor a bérleti szerződést 
legfeljebb a munkakör (vagy munkaviszony) betöltése tartamáig lehet megkötni. 
Határozatlan idejű munkaviszony esetén a bérleti szerződést 5 évre kell megkötni, amely 
az egyes lakástípusokra vonatkozó szabályok szerint a munkaviszony fennállásáig 
ismételten meghosszabbítható.” 

 
6. § 

 
(1) A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 
 
(2) A Rendelet a jelen rendelet 2. sz. mellékletét képező, 5. sz. melléklettel egészül ki. 
 
(3) A Rendelet 3. számú mellékletéből a 24. sor (Hunyadi tér 27. iroda 17 m2) törlésre kerül.  

 
(4) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
(5) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a képviselőtestület hatályon kívül helyezi a 

rendelet 9. § (6) bekezdését, az 1. sz. függeléket, valamint a város szakember-gondjának 
megoldását segítő lakáskérdések szabályozásáról szóló 49/2003. (XII. 19.) sz. rendeletét, 
és az azt módosító 45/2004. (VII. 05.) sz. rendeletét. 

 
 
Dombóvár, 2008. december 15. 
 
 
 
 Szabó Loránd      dr. Farkas-Szabó András 
 polgármester           jegyző 
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1. sz. melléklet 
 

Önkormányzati bérlakások típusai 
 

Szociális helyzet alapján bérbe adható lakások 

 
Komfortos, I. műszaki állapotú lakások: 
 Gyár u. 16. 1 lakás 
 
Komfortos, II. műszaki állapotú lakások: 

Kossuth utca 27. sz. alatt lévő 6 lakás 
Szabadság utca 14. 1 lakás 
Kórház u. 2. (37m2-es, 61 m2-es ) 2 lakás 
Gyenis A. u. 16. sz. alatti 1. lakás 
 

Komfortos, III. műszaki állapotú lakások: 
Arany J. tér 4. sz. alatti 1 lakás 
Arany J. tér 8. (22 m2-es) lakás 
Arany János tér 16. (35 m2-es) 1 lakás 
Arany János tér 26. (46 m2-es és 78 m2-es) 2 lakás  
Árpád u. 61.  
Árpád utca 59. sz. alatti 2 lakás 
Bajcsy-Zsilinszky utca 3. 1 lakás 
Bajcsy-Zsilinszky utca 5. (54 m2-es; 29 m2-es; 72 m2-es; 55 m2-es; 45 m2-es; 46 m2-es) 
 6 lakás 
Erzsébet utca 2. 4 lakás 
Erzsébet utca 24/a. 1 lakás 
Erzsébet utca 114. sz. alatt lévő 2 lakás 
Jókai Mór utca 13. sz. alatt lévő 7 lakás 
Ivanich Antal u. 39. (86 m2) lakás 
Kinizsi u. 37. 3 lakás 
Kossuth Lajos utca 41. (85 m2-es; 44 m2-es) 2 lakás 
Szabadság utca 15. (40 m2-es) 1 lakás 
 

Félkomfortos, III. műszaki állapotú lakások: 
Arany János tér 10. ( 57 m2-es ) 1 lakás 
Arany János tér 8/B. (46 m2-es ) 1 lakás 
Erzsébet u. 34/c – 1 db lakás 
Kórház utca 2. (59 m2-es, 61 m2-es, 37 m2-es ) 3 lakás 
Teleki u. 75. sz. alatti 2 lakás 
 

Komfort nélküli, IV. műszaki állapotú lakások: 
Arany J. tér 4. sz. alatti 1 lakás 
Arany János tér 16. 1 lakás 
Árpád u. 61. 3 lakás 
Bajcsy-Zsilinszky utca 5. (50 m2-es, 42 m2-es, 32 m2-es) 3 lakás 
Bajcsy-Zsilinszky u 31/a. 1 lakás 
Baross u. 6. 3 lakás 
Bordás A. u. 6. 
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Erzsébet utca 13. 2 lakás 
Erzsébet utca 21. 4 lakás 
Jókai Mór utca 13. 2 lakás 
Kalmár János u. 9. 1 lakás 
Kalmár János u. 13. 1 lakás 
Kossuth Lajos utca 37. 3 lakás 
Kórház utca 2. (39 m2-es, 30 m2-es) 2 lakás 
 

Komfort nélküli, V. műszaki állapotú lakások: 
 

Erzsébet u. 13. 1 db lakás 
Erzsébet u. 64/B (hrsz. 269/3) 1 lakás 
Kossuth Lajos utca 41. (12 m2-es) 1 lakás 
Teleki utca 75. 5 lakás 
Teleki utca 76. 1 lakás 
Teleki utca 77. 1 lakás 
Teleki utca 79. 1 lakás 
Teleki utca 80. 2 lakás 

 
 
Állami támogatással épült lakások jegyzéke 
 

Kaposszekcső, Liget lakótelepen 
5/a. 2 lakás 
5/b. 4 lakás 
5/c. 2 lakás 
6/b. 10 lakás 

Tanácsköztársaság tér 1. sz. alatt a tetőtérben lévő 4 lakás 
Tanácsköztársaság tér 3. sz. alatt a tetőtérben lévő 4 lakás 
Tanácsköztársaság tér 5. sz. alatt a tetőtérben lévő 4 lakás 

 
 
Piaci alapon bérbe adható lakások 
 
Összkomfortos, I. műszaki állapotú lakások: 

Dombó Pál utca 18/b. és 18/c.  
Hunyadi tér 27. 2 lakás 
1Népköztársaság út 14. II/5. lakás 
Népköztársaság út 25. 1 lakás 
Népköztársaság út 40. 1 lakás 
Népköztársaság út 54. 2 lakás 
Népköztársaság út 56. IV/44. 1 lakás 
Bajcsy-Zsilinszky utca 2. 1 lakás 
III. u. 24. . 
III. u. 24/A 
 

2.)Összkomfortos, II. műszaki állapotú lakások: 
Arany János tér 21. 3  lakás 

                                              
1 Beiktatta a 6/2007.(II.22.) R.  
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Népköztársaság útja 5. 20 lakás 
Népköztársaság útja 7. 20 lakás 

 
3) Komfortos, II. műszaki állapotú lakások: 

Erkel F. u. 56. 1 lakás 
Móricz Zsigmond utca 4. 
Móricz Zsigmond utca 6. 
Munkás tér 3. 
Tanácsköztársaság tér 9. fsz. 3. 1 lakás 
Tanácsköztársaság tér 1. 12 lakás 
Tanácsköztársaság tér 3. 12 lakás 
Tanácsköztársaság tér 5. sz. 11 lakás 

 
 
Fecskeház program keretében épült lakások 
 

Teleki utca 14. 15 lakás 
 
 
Fogyatékkal élők elhelyezésére szolgáló lakóegységek 
 
Összkomfortos lakóegységek: 
 

Népköztársaság útja 1. 4 saját szociális blokkal és konyhával rendelkező lakóegység 
 
Komfortos lakóegységek: 
 

Népköztársaság útja 1. 3 közös használatú szociális blokkal és konyhával rendelkező 
lakóegység 

 
 
Hajléktalanok rehabilitációs programja keretében bérbe adható bérlakások 
 

Kinizsi utca 37. 1 lakás 
Tanácsköztársaság tér 5. I/1. 1 lakás 
Árpád utca 61. 1 lakás 
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2. sz. melléklet 
Értelmező rendelkezések 

 
1. Lakás az olyan összefüggő helyiségcsoport, amely a 
a) helyiségei; 
b) közművesítettsége; 
c) melegvíz-ellátása; és 
d) fűtési módja 
alapján valamelyik komfortfokozatba (összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort 
nélküli) sorolható. 

2. Összkomfortos az a lakás, amely legalább 
a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel (ennek hiányában 

további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű 
lakótérrel, térbővülettel), fürdőhelyiséggel és WC-vel; 

b) közművesítettséggel (villany- és vízellátással, szennyvíz-elvezetéssel); 
c) melegvíz-ellátással (táv-, tömb-, egyedi központi, etage melegvíz-ellátással, 

villanybojlerrel, gáz vízmelegítővel); és 
d) központos fűtési móddal (táv-, egyedi központi vagy etage fűtéssel) 
rendelkezik. 

3. Komfortos az a lakás, amely legalább 
a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel (ennek hiányában 

további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű 
lakótérrel, térbővülettel), fürdőhelyiséggel és WC-vel; 

b) közművesítettséggel; 
c) melegvíz-ellátással; és 
d) egyedi fűtési móddal (szilárd- vagy olajtüzelésű kályhafűtéssel, elektromos hőtároló 

kályhával, gázfűtéssel) 
rendelkezik. 

4. Félkomfortos az a lakás, amely a komfortos lakás követelményeinek nem felel meg, de 
legalább 

a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel (ennek 
hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló 
szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), továbbá fürdőhelyiséggel vagy WC-vel; 

b) közművesítettséggel (legalább villany- és vízellátással); és 
c) egyedi fűtési móddal 
rendelkezik. 

5. Komfort nélküli az a lakás, amely a félkomfortos lakás követelményeinek nem felel meg, de 
legalább 

a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel (ennek 
hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló 
szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), WC használatával, és 

b) egyedi fűtési móddal rendelkezik, valamint 
c) a vízvétel lehetősége biztosított. 

6. Szükséglakás az olyan helyiség (helyiségcsoport), amelynek (amelyben legalább egy 
helyiségnek) 

a) alapterülete 6 négyzetmétert meghaladja; 
b) külső határoló fala legalább 12 centiméter vastag téglafal vagy más anyagból épült ezzel 

egyenértékű fal; 
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c) ablaka vagy üvegezett ajtaja van; továbbá 
d) fűthető; és 
e) WC használata, valamint a vízvétel lehetősége biztosított. 

7. A lakás helyiségei általában 
a) a lakóhelyiségek: lakószoba, félszoba, hálófülke, hall, étkező, lakóelőtér; 
b) a főzőhelyiségek: konyha, főzőfülke; 
c) az egészségügyi helyiségek: fürdőhelyiség (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozófülke), WC; 
d) a közlekedési helyiségek: előszoba, előtér, zárt veranda, átjáró, belépő (szélfogó); 
e) tárolóhelyiségek: éléskamra (lomkamra), öltöző (garderobe). 

8. Lakószoba az a lakóhelyiség, amelynek 
a) alapterülete a 12 négyzetmétert meghaladja; 
b) külső határoló fala legalább 25 centiméter vastag téglafal vagy más anyagból épült ezzel 

egyenértékű fal; 
c) ablaka közterületre, udvarra, kertre vagy üvegezett verandára (folyosóra) nyílik; 
d) melegpadlója van; továbbá 
e) fűthető; végül 
f) legalább egy kétméteres - ajtó és ablak nélküli - falfelülettel rendelkezik. 

9. Félszoba az a lakóhelyiség, amelynek alapterülete 6 négyzetméternél nagyobb, de nem 
haladja meg a 12 négyzetmétert és megfelel a 8. b)-f) pontokban meghatározott 
követelményeknek. 

10. Két- vagy többlakásos házingatlanban 
a) a közös használatra szolgáló helyiségek általában: a mosókonyha, a szárítóhelyiség, a 

közös fürdőszoba, a közös mosdó, a közös WC, a gyermekkocsi- és kerékpártároló 
helyiség, a közös pince- és padlástérség (a pince- és padlásrekeszek kivételével) az 
épületben levő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek rendeltetésszerű 
használatához szükséges mértékben; 

b) a közös használatra szolgáló területek általában: a kapualj, a lépcsőház, a folyosó, a 
függőfolyosó az épületben levő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
megközelítéséhez és rendeltetésszerű használatához szükséges mértékben, továbbá az 
épülethez tartozó udvarnak, kertnek az egy építési telek nagyságát meg nem haladó része. 

11. A lakáshoz tartozó helyiségek általában: a tüzelőtároló (fáskamra, pincerekesz), 
padlásrekesz. 

12. Nem lakás céljára szolgáló helyiség az, amely kizárólag ipari, építőipari, mezőgazdasági, 
vízgazdálkodási, kereskedelmi, tárolási, szolgáltatási, igazgatási, honvédelmi, rendészeti, 
művelődési, oktatási, kutatási, egészségügyi, szociális, jóléti és más gazdasági célra 
szolgál. 

13. Jogcím nélküli használó az, aki a lakást (helyiséget) a bérbeadónak - bérlőkijelölési vagy 
bérlő-kiválasztási jog fennállása esetén e jog jogosultjának - a hozzájárulása vagy a vele 
való megállapodás nélkül használja. 

14. Műteremlakás: az e törvény 87. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 
kiadott miniszteri rendeletben meghatározott lakás. 

15. Műemléképületben lévő lakás: a külön jogszabályok alapján műemléknek nyilvánított 
épületben lévő lakás. 

16. A lakásberendezések általában a következők: 
a) főzőkészülék (tűzhely, főzőlap stb.); 
b) a fűtőberendezés (egyedi kályha, konvektor, elektromos hőtároló kályha stb.); 
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c) melegvíz-ellátó berendezés (gáz vízmelegítő, villanybojler, fürdőkályha); 
d) egészségügyi berendezés (falikút, mosogató, fürdőkád, zuhanyozó, mosdó, WC-tartály, 

WC-csésze stb., a hozzá tartozó szerelvényekkel); 
e) a szellőztető berendezés (páraelszívó stb.); 
f) a beépített bútor (ruhásszekrény, konyhaszekrény stb.); 
g) a redőny, vászonroló, napvédő függöny; 
h) a csengő és a kaputelefonnak a lakásban levő készüléke; 
i) a lakás elektromos vezetékeihez tartozó kapcsolók és csatlakozóaljak. 

17. Az épület központi berendezései általában a következők: 
a) a központos fűtő- és melegvíz-szolgáltató berendezés a hozzá tartozó szerelvényekkel, 

ideértve a lakásban levő vezetékszakaszt és fűtőtesteket (radiátor stb.) is; 
b) a víz-, a csatorna- és a gázvezeték, a hozzá tartozó szerelvényekkel, ideértve a lakásban 

levő vezetékszakaszt is; 
c) az elektromos vezeték és érintésvédelmi rendszere, ideértve a lakásban lévő 

vezetékszakaszt is; 
d) a több lakást szolgáló szellőztető berendezés; 
e) a központi antenna az erősítő berendezéssel, ideértve a lakásban levő vezetékszakaszt és 

csatlakozóaljat is; 
f) a kaputelefon és felcsengető berendezés a vezetékhálózattal; 
g) a személy- és teherfelvonó; 
h) a háziszemét gyűjtésére szolgáló berendezés; 
i) a több lakást szolgáló kút, a hozzá tartozó szerelvényekkel; 
j) a több lakásban keletkezett házi szennyvíznek a telekhatáron belüli elhelyezésére, illetőleg 

elszikkasztására szolgáló berendezés. 

18. A külön szolgáltatások körébe tartozik különösen: 
a) a vízellátás és csatornahasználat (szennyvízelszállítás) biztosítása; 
b) a felvonó használatának biztosítása; 
c) a kapunyitás; 
d) a központi fűtés és melegvíz-ellátás; 
e) a közös használatra szolgáló helyiségekben lévő olyan berendezések használata, amelyek 

egyedi fogyasztása mérhető; 
f) a rádió- és televízióadók vételének biztosítása. 

19. Gyermek: a vér szerinti, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek. 

20. Szülő: a vér szerinti, az örökbefogadó, a mostoha- és nevelőszülő. 

21. Szakember: legalább középfokú végzettséggel rendelkező, és az önkormányzat, illetve 
annak gazdálkodó szervei, intézményei alkalmazásában álló munkavállaló. 

22. Háziorvos: az EüM rendelet hatálya alá tartozó háziorvos, házi gyermekorvos és 
alapellátást végző fogorvos 
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

57/2008.(XII.19.) rendelete 

a helyi adókról 
 
 
Dombóvár Város Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. § (1) (a 
továbbiakban: Htv.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet 
alkotja: 
 

A rendelet hatálya 
1. § 

 
A rendelet hatálya Dombóvár Város közigazgatási területére terjed ki. 

 
 

I. fejezet 
Építményadó 

 
Az adókötelezettség 

2. § 
 

(1) Adóköteles Dombóvár város területén: 
 a Gunaras-fürdő területén lévő üdülő, valamint  
 a vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemély tulajdonában lévő, 

nem lakás céljára szolgáló épületei közül azon üzlet, raktár, műhely és iroda, 
ahol a vállalkozói tevékenységét folytatja. 

(2) Gunaras-fürdő területéhez tartozó utcákat a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 
 

Az adó alanya 
3. § 
 

Az adó alanya a 2. §-ban meghatározott építmény tulajdonosa a Htv. 12. §-ban 
meghatározottak szerint. 
 

Az adó alapja 
4. § 

 
Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. 
 

Az adó mértéke 
5. § 

 
Az adó évi mértéke:  

a) üdülő után 700.-Ft/m2 
b) üzlet, raktár, műhely és iroda után 700.-Ft/m2. 
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Bevallás, az adó megfizetése 
6. § 

 
Az adózónak az adóhatóság az adót kivetés útján állapítja meg, az adó félévenként két 
egyenlő részletben az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig fizethető be késedelmi 
pótlék mentesen. 
Az adókötelezettség keletkezéséről, a tulajdonjog, vagyoni értékű jog változásáról 15 napon 
belül kell bevallást tenni. 
 
 

II. fejezet 
A magánszemélyek kommunális adója 

 
Az adó bevezetésének célja 

7. § 
 
(1) Az önkormányzat kommunális adót vet ki a pénzeszközeiből vagy részben azok 

felhasználásával megvalósuló alábbi célok elérésére: 
 Építési telkek kialakításához kapcsolódó közművesítések 
 Csapadékvíz elvezetési helyzet javítása 
 Út- és járdahálózat folyamatos felújítása 
 Szennyvízhálózat építés 
 Zártkerti területek közművesítéseinek támogatása 
 Hulladékgazdálkodás fejlesztése 

 
(2) A kommunális adóból befolyt összeg kizárólag a rendelet 7. § (1) bekezdésében 

meghatározott célra fordítható. 
 

Az adókötelezettség, az adó alanya 
8. § 

 
Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi 
területén lakás vagy nem lakás céljára szolgáló, a 9. §-ban meghatározott építmény 
tulajdonosa a Htv. 12. §-ban meghatározottak szerint, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az 
önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti 
jogával rendelkezik. Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor 
valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban 
megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a 
bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok. 
 

Az adó alapja 
9. §  

 
A magánszemélyek kommunális adója a következő adótárgyakra terjed ki: 

 lakásra, lakásbérleti jogra, 
 présházra, 
 garázsra. 
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Az adó mértéke 
10. § 

 
Az adó évi mértéke adótárgyanként: 

a.) Lakás, lakásbérleti jog esetén az adó mértékét a lakásnagyság és a lakás helye 
szerinti övezeti besorolás alapján kell megállapítani. Az övezeti besorolást e 
rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

70 m2-ig 71-100 m2-ig 101 m2 felett

I. 8.400 10.800 14.400

II. 7.200 9.600 12.000

III. 5.000 7.000 8.000

IV. 4.000 6.000 7.000

Lakás nagysága négyzetméterben
Övezetek

 
 
b.) présházra:   4.000.-Ft 
c.) garázsra:    1.500.-Ft 
 

Adómentesség, kedvezmény 
11. § 

 
(1)  A magánszemélyek kommunális adója alól mentes az a magánszemély, aki az adóévben 

betölti a 72. életévét, 50%-os adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, aki az 
adóévben betölti a 62. életévét. Az adómentesség, illetve az adókedvezmény a 
magánszemélyt a tulajdoni hányada, bérlőtársak esetén a lakásbérleti jog bérlőtársra eső 
hányada után illeti meg. 

 
(2)  Több tulajdonos esetén abban az esetben, ha a 72. év feletti, illetve a 62. év feletti 

magánszemély a megállapodásban magára vállalja a fizetési kötelezettséget (Htv. 12. § 
(2) bek.), úgy csak a saját tulajdoni hányada után illeti meg az adómentesség, illetve az 
adókedvezmény, a fennmaradó tulajdoni hányad adóköteles lesz. Bérlőtársak közötti 
megállapodás esetén a 72. év feletti, illetve a 62. év feletti magánszemély bérlőtársat csak 
a lakásbérleti jog rá eső hányada után illeti meg az adómentesség, illetve az 
adókedvezmény 

 
(3)  A használatbavételi engedély kiadását követő évtől számítva 2 évig mentes a 

magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettsége alól az a magánszemély, aki új 
építésű családi házat épít. 

 
(4)  Amennyiben a magánszemély több lakás tulajdona után adózik, csak egy lakás utáni adó 

alól mentesül. 
 

Adóbevallás, az adó megfizetése 
12. § 

 
Az adózónak az adóhatóság az adót kivetés útján állapítja meg, az adó félévenként két 
egyenlő részletben az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig fizethető be késedelmi 
pótlék mentesen. 
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Az adókötelezettség keletkezéséről, a tulajdonjog, vagyoni értékű jog változásáról 15 napon 
belül kell bevallást tenni. 
 
 

III. fejezet 
A vállalkozók kommunális adója 

 
Az adó alanya 

13. § 
 

Kommunális adófizetési kötelezettség terheli az önkormányzat illetékességi területén működő 
és a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott vállalkozókat, akik 
telepengedélyhez, illetve üzlethez nem kötött tevékenységet folytatnak, valamint akiknek a 
tevékenysége műhelyhez, ill. üzlethez kötött, de nem képezi a saját tulajdonukat az ingatlan. 
 

Az adó alapja 
14. § 

 
Az adó alapja az adóalany által az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak 
korrigált átlagos statisztikai állományi létszáma. 
 

Az adó mértéke 
15. § 

 
Az adó évi mértéke a korrigált átlagos statisztikai állományi létszámra vetítve: 1.500 Ft/fő. 
 

A vállalkozók kommunális adójának fizetési módja 
16. § 

 
(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.  

(2) Az adóelőleg alapja az adóévet közvetlen megelőző év korrigált átlagos statisztikai 
létszáma. 
Ha a vállalkozó tevékenysége az adóévet közvetlenül megelőző évben részben szünetelt, 
ill. a tevékenység az adóévben indult, a kommunális adó adóelőlegének alapját a 
tényleges működés időtartama alatt foglalkoztatott korrigált statisztikai állományi létszám 
figyelembevételével kell megállapítani.  

(3) A vállalkozó az év folyamán befizetett adóelőleget és az éves tényleges kötelezettség 
különbözetet 100 Ft-ra kerekítve - az éves adóbevallás benyújtásával egyidejűleg - az 
adóévet követő május 31-ig köteles megfizetni.  

(4) Az adót a vállalkozó köteles megállapítani, bevallani és megfizetni. 
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IV. fejezet 
Idegenforgalmi adó 

 
Az adókötelezettség, az adó alanya 

17. § 
 

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat 
illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. 
 

Az adó alapja 
18. § 

 
Az adó alapja a megkezdett vendégéjszaka száma.  
 

Az adó mértéke 
19. § 

 
Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300.-Ft. 
 

Bevallás, az idegenforgalmi adó megfizetésének módja 
20. § 

 
(1) Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett adót az adóhatóságnál benyújtott 

adóbevallása keretében a tárgyhónapot követő hónap 15-ig vallja be. 
(2) A beszedett adót az adóbeszedésre kötelezett fizeti meg. 
 
(3) Az adóbeszedéssel megfizetett idegenforgalmi adót az adózónak a beszedést követő hó 

15-ig kell az adóhatósághoz befizetnie. 
 
 

V. fejezet 
Az iparűzési adó 

 
Az adókötelezettség, az adó alanya 

21. § 
 

(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel 
végzett vállalkozási tevékenység (továbbiakban: iparűzési tevékenység).  

(2) Az adó alanya: a vállalkozási tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés 
céljából üzletszerűen végző jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. 

(3) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség, ill. 
jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. 

(4) A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi 
területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy 
tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.  

(5) Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az 
ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó 

a.) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat, 
b.) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, 

feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység 
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időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a 
tevékenység folytatásának időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a 
tevékenység végzésének helye telephelynek minősül.  

c.) bármely – a) és b) pontba nem sorolható – tevékenysége, ha annak folytatásából 
közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, ha egyetlen önkormányzat illetékességi 
területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.  

 
Az adó mértéke 

22. § 
 

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 
%-a. 

(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke: 
21. § (5) bekezdés a) pont szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként: 1.000.-Ft 
21. § (5) bekezdés b) és c) pont szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 
5.000.-Ft. 
 

Az adóelőleg megállapítása és adó megfizetése 
23. § 

 
(1) A vállalkozó a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – a helyi iparűzési adóra adóelőleget 

köteles fizetni. 
(2) Az adóelőleg összege: 

a.) ha az adóévet megelőző adóév időtartama 12 hónapnál nem rövidebb, az adóévet 
megelőző adóév adójának megfelelő összeg; 

b.) ha az adóévet megelőző adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor a megelőző adóév 
adójának az adóévet megelőző adóév naptári napjai alapján adóévre számított 
összege; 

c.) az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév 
közben kezdő vállalkozónál, vagy ha az önkormányzat az adót első alkalommal 
vagy év közben vezeti be, az adóévre bejelentett várható adó összege. 

(3) Ha jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóévre módosul, az előleg 
összegét ennek figyelembevételével kell megállapítani. 

(4) Nem köteles adóelőleget fizetni az előtársaság, továbbá az adóköteles tevékenységet 
jogelőd nélkül kezdő vállalkozó, az adókötelezettség keletkezésének adóévében. Nem 
alkalmazható ez a rendelkezés a már működő, de az önkormányzat illetékességi területén 
első ízben adóköteles tevékenységet kezdő vállalkozó esetében. 

(5) Az adóévben az adóévre vonatkozó fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig a (2) bek. 
a)-b) pontjában említett vállalkozó az adóelőlegét az előző fizetési meghagyás alapján 
fizeti. 

 
24. § 

 
(1) Az adóelőleget félévenként, félévi részletekben, az adóév március 15. napjáig, illetve 

szeptember 15. napjáig kell megfizetni. 
(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. 



Dombóvári Közlöny - 52 - IV. évfolyam 13. szám 
 

 

(3) A tevékenységét év közben megkezdő adóalanyoknak a várható adó első félévre eső 
részét a fizetési meghagyás jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül, a második 
részét szeptember 15-ig kell megfizetni. 

(4) Az adóelőleget és az éves adókötelezettség különbözetét a tárgyévet követően, az éves 
adóbevallásban kell elszámolni. A különbözetet az adóbevallásban előírt időpontig 
(május 31-ig) kell megfizetni. Ugyanígy számol el az adóalany akkor is, ha a 
megszűnés miatt évközben köteles adóbevallást adni. 

(5) Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység után az iparűzési adót a 
tevékenység befejezésének napján kell megfizetni. 

 
 

VI. fejezet 
Záró rendelkezések 

 
25. § 

 
(1) E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.  
(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, 

valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadóak. 
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi adókról szóló 

36/1997.(XII.16.) rendelet és az azt módosító 2/1998.(I.27.), 19/1998.(VII.2.), 
29/1998.(XII.16.), 31/1999.(XI.30.), 37/2000.(XII.19.), 41/2001.(XII.19.), 
20/2002.(VIII.29.), 39/2002.(XII.12.), 44/2003.(XII.18.), 55/2004.(IX.1.), 
73/2004.(XII.17.), 9/2006.(II.20.), 50/2006.(XII.20.), 10/2007. (II. 22.) rendelet. 

 
 
Dombóvár, 2008. december 15.  
 
 
 

Szabó Loránd       dr. Farkas-Szabó András 
 polgármester            jegyző 
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1. számú melléklet 
Gunaras-fürdő területéhez tartozó utcák 

 
Alkonyat utca 
Autóspihenő utca 
Csendes utca 
Esthajnal utca 
Fasor utca 
Fürdő utca 
Hableány utca 
Hajnal utca 
Hangulat utca 
Holdfény utca 
Kedves utca 
Kernen tér 
Kikelet utca 
Liget utca 
Napsugár utca 
Ősz utca 
Parksor utca 
Pihenés utca 
Sellő utca 
Séta utca 
Tavasz utca 
Termál utca 
Tó utca 

2. számú melléklet 
Övezeti besorolás 

 
I. övezet 
Belvárosi utcák 
 Ady E. u. 
 Allende u. 
 Árpád u. 1-9. 
 Bajcsy-Zs. u. 
 Bajza u. 
 Bartók B. u. 
 Bem u. 
 Bezerédj u. 
 Damjanich u. 
 Dombó P. u. 
 Dózsa Gy. u. 
 Dr. Riesz u. 
 Gyár u. 
 Hunyadi tér 1-16.* 
 Hunyadi tér 17-41 
 Jókai u. 
 Ivanich A. u. 39-61. 
 Ivanich A. u. 42-94. 
 Katona J. u. 30-58. 
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 Katona J. u. 35/a.-43. 
 Köztársaság u. 1-8. 
 Kazinczy sor 
 Kossuth u. 
 Kölcsey u. 
 Madách u. 
 Mikszáth u. 
 Molnár Gy. u. 
 Móricz Zs. u. 
 Népköztársaság u. 
 Paál L. u. 
 Pázmány u. 
 Perczel  u. 
 Petőfi u. 
 Rózsa F. u. 
 Szabadság u. 
 Széchenyi u. 
 Szepessi u. 
 Szt. Gellért u. 
 Szent István tér 

Tanácsköztársaság tér 
 Teleki u. 1-53. 
 Teleki u. 2-40. 
 Thököly u. 
 Tinódi u. 
 Tóth E. u. 
 Vörösmarty u. 
 Zalka M. u. 
 Zrínyi u. 

56-os Forradalom tere 
* a 2002-től épülő új lakásokra 
 
II. övezet 
Újdombóvár utcái 
 I. u. – IX. u. 
 Babits u. 
 Balassi B. u. 
 Béke u. 
 Bethlen G. u. 
 Csiky G. u. 
 Dőry H. u. 
 Eötvös u. 
 Erkel F. u. 
 Fáy u. 
 Fő u. 
 Fürst S. u. 
 Gábor B. u. 
 Gorkij u. 
 Gunarasi u. 
 Hunyadi M. u. 
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 József A. u. 
 Juhász Gy. u. 
 Kilián u. 
 Kisfaludy u. 
 Kodály u. 
 Kórház u. 
 Kosztolányi u. 
 Krúdy Gy. u. 
 Latinka S. u. 
 Liszt F. u. 
 Martinovics u. 
 Mikes K. u. 
 Móra F. u. 
 Munkácsy u. 
 Munkás tér 

Péczely u. 
Rajk L. u. 

 Radnóti u. 
Szigligeti u. 

 Szondi u. 
 Udvari V. utca 

Vadász u. 
 Vajda u. 
 Vak B. u. 
 Zay D. u. 
 
Kertváros utcái 
 Árvácska u. 
 Búzavirág u. 
 Dália u. 
 Erzsébet u. 
 Fekete István köz 
 Gyöngyvirág krt.  
 Harangvirág u. 
 Hetényi u. 
 Hóvirág u. 
 Ibolya u. 
 Jácint u. 
 Kéknefelejcs u. 
 Liliom u. 
 Margaréta u. 
 Muskátli u. 
 Orgona u. 
 Pipacs u. 
 Rákóczi u. 
 Rezeda u. 
 Rozmaring u. 
 Szegfű u. 
 Szent Imre tér 

Tátika u. 
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 Tulipán u.  
Viola u. 

 
III. övezet 
Tüskei utcák 
 Gagarin u. 
 Köztársaság u. (MOL kúttól) 
 Reich B. u. 
 Vörössugár u. 
 Tüske puszta 
 
Szőlőhegyi utcák 
 Bocskai utca 

Dobó utca 
Esze T. u. 

 Garay u. 
 Gárdonyi u. 
 Hámán K. u. 
 Kállai u. 
 Kápolna u. 
 Mező I. u. 
 Csokonai u. 
 Kapos sor 
 Szőlőhegy 
 
Egyéb, be nem sorolt utcák 
 Arany J. tér 
 Árpád u. 14-97. 
 Baross G. u. 
 Baross Gábor tér 
 Báthory u. 
 Batsányi u. 
 Bercsényi u. 
 Berzsenyi u. 
 Deák F. u. 
 Erdősor 
 Gyenis A. u. 
 Ivanich A. u. 1-23. 
 Ivanich A. u. 2-44. 
 Hunyadi tér 1-16.* 
 Kandó Kálmán utca 
 Kesztyű utca 

Katona J. u. 1/a.-35. 
 Katona J. u. 2-26. 
 Kinizsi u.  
 Lehel sor 
 Nyár u. 
 Perekac 

Rét u. 
 Szigetsor 
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 Táncsics u. 
 Teleki u. 44-70. 
 Teleki u. 55-75. 
 Toldi u. 
 Tompa M. u. 
 
* kivéve a 2002-től épült új épületek, lakások 
 
IV. övezet 
Puszták 
 Kiskonda 
 Nagykonda 
 Szarvasd 
 Szilfás  
 
Mászlony 
 Asztalos J. u. 
 Bordás u. 
 Kalmár u. 
 Sziklai u. 
 
Egyéb, be nem sorolt utcák 
  

Április 4. u. 
 Dankó P. u. 
 Dr. Sáfár László u. 
 Kun B. u. 
 Május 1. u. 
 Március 15. tér 
 Puskin tér 

Békató tanya 
 Brulovics tanya 
 Gólyavár 
 Horgásztanya 
 Lang tanya 
 Scussolini tanya 
 Útőrház 

48. Vasúti őrház 
53. Vasúti őrház 
93. Vasúti őrház 
93/A Vasúti őrház 
94. Vasúti őrház 
Zádori József utca 
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

58/2008.(XII.19.) rendelete  

a luxusadóról 
 
 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete a luxusadóról szóló 2005. évi CXXI. 
törvény 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 
 
 

A lakóingatlan-fajták települési átlagértékei 
1. § 

 
Dombóvár város közigazgatási területén a lakóingatlan-fajták települési átlagértékei 
egységesen a következők: 
 
Lakás egylakásos lakóépületben:    140.000 Ft/m² 
 
Lakás többlakásos lakó- vagy egyéb épületben:  135.000 Ft/m² 
 
Üdülő:        145.000 Ft/m² 
 

2. § 
 
(1) E rendelet 2009. január 1. napjával lép hatályba, rendelkezéseit a 2009. és 2010. 

adóévekre vonatkozóan kell alkalmazni. 
 
(2) Jelen rendelettel nem szabályozott kérdésekben a luxusadóról szóló 2005. évi CXXI. 

törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

 
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a luxusadóról szóló 13/2006. (II.27.) rendelet 

hatályát veszti.  
 
 
Dombóvár, 2008. december 15. 
 
 
 

Szabó Loránd      dr. Farkas-Szabó András 
polgármester           jegyző 
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

59/2008. (XII.19.) rendelete 

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 9/2008.(II.27.)rendelet módosításáról 
 
 
A képviselőtestület az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. 
törvény 65. §-a felhatalmazása alapján alkotott, Dombóvár Város Önkormányzatának 2008. 
évi költségvetéséről szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

 
 

1. § 
 

A rendelet 2. §-a az alábbiak szerint módosul: 
 
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és a Kisebbségi 
Önkormányzatok együttes 2008. évi költségvetésének  
Bevételi főösszegét: 5.405.567 ezer Ft-ban 
Kiadási főösszegét 6.527.867 ezer Ft-ban 
ezen belül: 

- a felhalmozási célú bevételt 681.742 ezer Ft-ban 
- a felhalmozási célú kiadást 1.617.848 ezer Ft-ban 

ebből: 
- a beruházások összegét 248.541 ezer Ft-ban 
- a felújítások összegét 371.104 ezer Ft-ban 

a működési célú bevételt 4.723.825 ezer Ft-ban 
a működési célú kiadásokat 4.910.019 ezer Ft-ban 
a költségvetési létszámkeretét átlaglétszámként 977 főben 

záró létszámaként 966 főben 
állapítja meg,  
A finanszírozási műveleteken belül a hitelfelvétel összegét 1.460.562 ezer Ft-ban 
- ebből felhalmozási célú hitelfelvételt 1.102.103 ezer Ft-ban 
a hitel törlesztés összegét 465.879 ezer Ft-ban 
- ebből a felhalmozási célú hiteltörlesztés 277.054 ezer Ft-ban 
a pénzmaradványt 127.353 ezer Ft-ban 
határozza meg. 
 

2. § 
 

A rendelet 3 §-ának (5) bekezdése a következők szerint módosul: 
 

„(5) A képviselőtestület az önkormányzat céltartalékát 759.949 e Ft-ban határozza meg. Az 
általános tartalék 1.000 eFt.” 
 

3. § 
 
(1) A rendelet l., 1/a., 2., 2/a.,. sz. melléklete helyébe jelen rendelet l., 1/a., 2., 2/a., számú 

melléklete lép. 
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(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
Dombóvár, 2008. december 15. 
 
 
 
 Szabó Loránd      dr. Farkas-Szabó András 
  polgármester                        jegyző 
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   1. sz. melléklet 

Cím Alcím Cím neve Eredeti Módosított 
   előirányzat előirányzat 

101  Egyesített Szoc. Intézmény   
 I. 1. Intézményi működési bevétel   
  1.1 Dombóvár 132 389 132 389 
  1.2 Szakcs 15 286 16 219 
  1.3 Gyulaj 10 281 10 281 
  összesen: 157 956 158 889 
 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök   
  1.1. Működési célra átvett pénzeszközök Dvár 7 199 9 192 
  1.2. Működési célra átvett pénzeszközök Szakcs  897 
  összesen:  10 089 
  101. cím összesen: 165 155 168 978 
     

102  Belvárosi Általános Iskola   
 I. 1. Intézményi működési bevétel 7 073 7 073 
 III. Felhalm.és tőkejellegű bevétel   
 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök   
  1. Működési célra átvett pénzeszközök  150 
  102. cím összesen: 7 073 7 223 
     

103  József Attila  ÁMK   
 I. 1. Intézményi működési bevétel   
  1.1 József A. ÁMK 11 248 11 248 
  1.2 Ált. Isk. és Óvoda Dalmand 1 388 1 388 
  1.3 Ált. Isk. és Óvoda Nak 115 115 
  1.4 Ált. Isk. és Óvoda Attala 652 652 
  összesen: 13 403 13 403 
 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök   
  1. Működési célra átvett pénzeszközök   
  1.1 József A. ÁMK 10 297 10 297 
  összesen: 10 297 10 297 
 VII. Kölcsön visszatérülés   
  103 cím összesen: 23 700 23 700 
     
      

104  Illyés Gy. Gimnázium   
 I. 1. Intézményi működési bevétel 1 651 3 624 
 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel  120 
 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök   
  1. Működési célra átvett pénzeszközök  2 191 
  2. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz  1 259 
  104. cím összesen: 1 651 7 194 
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Cím Alcím Cím neve Eredeti Módosított 
   előirányzat előirányzat 
105  Apáczai Cs. J. Ált. és Középiskola   

 I. 1. Intézményi működési bevétel 21 853 23 197 
 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök   
  1.1. Működési célra átvett pénzeszközök Dvár  4 069 
  1.2. Működési célra átvett pénzeszközök Döbrököz  633 
  2.1. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Dvár  6 249 
  összesen:  10 951 
  105. cím összesen: 21 853 34 148 
     

106  516. sz. Ipari Szakképző Iskola   
 I. 1. Intézményi működési bevétel 108 962 98 962 
 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel   
 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök   
  1. Működési célra átvett pénzeszközök   11 271 
  2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök  16 573 
  összesen:  27 844 
  106. cím összesen: 108 962 126 806 
     

107  Integrált Önk. Szolg. Szervezet   
 I. 1. Intézményi működési bevétel 29 133 29 133 
 IV. Működési célra átvett pénzeszköz  1 320 
  107. cím összesen: 29 133 30 453 
      
108  Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság   

 I. 1. Intézményi működési bevétel 1 300 1 470 
 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel  120 
 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök   
  1.1 Alulfinanszírozás 4 872 6 976 
  108. cím összesen: 6 172 8 566 
     

109  Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti   

  Alapszolgáltató Központ   
 I Intézményi működési bevétel 2 700 3 480 

 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök   
  1. Működési célra átvett pénzeszközök 4 400 4 400 

  109. cím összesen: 7 100 7 880 
     

110  Városi Könyvtár   
 I Intézményi működési bevétel 2 200 2 200 
 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök   
  1. Működési célra átvett pénzeszközök  618 
  2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök  280 
  110. cím összesen: 2 200 3 098 
     



Dombóvári Közlöny - 63 - IV. évfolyam 13. szám 
 

 

Cím Alcím Cím neve Eredeti Módosított 
   előirányzat előirányzat 
111  Szivárvány Óvoda   

 I Intézményi működési bevétel 2 310 2 310 

 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök   
  1. Működési célra átvett pénzeszközök 1 494 1 494 

  111. cím összesen: 3 804 3 804 
     
  101-111 intézmények összesen 376 803 421 850 
     
112  Német Kisebbségi Önkormányzat   

 I. 1. Intézményi működési bevétel 100 380 
 IV. 1. Működési célú pénzátvétel   
  1.1 Önkormányzati támogatás 2 300 4 843 
  1.2 Állami támogatás 555 995 
  1.3 Munkaügyi Központ támogatása  568 
  Működési célú pénzátvétel összesen: 2 855 6 406 
  112. cím összesen: 2 955 6 786 
     
113  Cigány Kisebbségi Önkormányzat   

 I. Intézményi működési bevétel 100 100 
 IV. 1. Működési célú pénzátvétel   
  1.1 Önkormányzati támogatás 2 000 2 000 
  1.2 Munkaügyi Központ 1 375 1 375 
  1.3 MACIKA támogatás 300 300 
  1.4 Állami támogatás 555 555 
  Működési célú pénzátvétel összesen: 4 230 4 230 
  113. cím összesen: 4 330 4 330 
     
114  Polgármesteri Hivatal   

 I. 1. Intézményi saját bevétel   
  1.1 Polgármesteri Hivatal működési 20 000 40 000 
  1.2 Intézményi gázfűtés miatt 74 000 74 000 
  1.3 Kamat 20 000 36 000 
  1.4 Gyermek és Ifjúsági Önk. bevételei  10 
  Intézményi saját bevétel összesen: 114 000 150 010 
     
  2. Önkormányzati sajátos működési bevételek   
  2.1 Helyi adók   
  2.1.1 Kommunális adó 50 000 50 000 
  2.1.2 Építményadó 28 900 28 900 
  2.1.3 Idegenforgalmi adó 4 500 4 500 
  2.1.4 Iparűzési adó 330 000 330 000 
  összesen: 413 400 413 400 
  2.2 Átengedett központi adók   
  2.2.1.1 Személyi jövedelemadó 761 954 753 554 
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Cím Alcím Cím neve Eredeti Módosított 
   előirányzat előirányzat 
  2.2.2 Gépjárműadó 102 000 102 000 
  2.2.3 Egyéb központi adók 2 000 123 
  összesen: 865 954 855 677 
  2.3 Egyéb sajátos bevételek   
  2.3.1 Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás 15 000 17 000 
  2.3.2 Egyéb bevételek 15 000 20 000 
  összesen: 30 000 37 000 

  Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: 1 309 354 1 306 077 
  I. cím összesen: 1 423 354 1 456 087 
     
 II. Önkormányzat költségvetési támogatása   
  1. Normatív támogatás 1 882 909 1 849 552 
     
  2. Központosított előirányzatok   
  2.1 2008. évi keresetkiegészítés 94 872 103 083 
  2.2 Kisebbségi önkormányzatok támogatása 1 110 1 301 
  2.3 Szervezési intézkedések   
  2.3.1 Prémium évek kiadásaira  1 783 
  2.3.2 2007. év szervezési intézk. hatása miatt  7 708 
  2.3.3 Előrehozott köztisztv. öregségi nyugdíjra  5 740 
  2.4 Vizitdíj visszatérítés  39 
  2.5 Közműfejlesztési támogatás  1 594 
  2.6 Szakmai vizsgáztatás  1 794 

  2.7 Helyi közlekedés támogatása  5 472 
  2.8 Tűzoltóság kiadásaihoz támogatás   7 060 
  2.9 Nemzetiségi oktatás támogatására  370 
  2.10 Művészeti oktatás támogatására  2 506 
  2.11 Felzárkóztató oktatásra  6 797 
  2.12 TEUT támogatások   
  2.12.1 Kéknefelejcs u. felújítása  630 
  2.12.2 Erzsébet u. vége felújítása  1 460 
  2.12.3 Sellő u. felújítása  1 484 
  2.12.4 Gorkij u. felújítása  11 803 
  2.12.5 Tó u. felújítása  2 749 
  2.13 Teljesítménymotivációs támogatás  9 279 
  2.14 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás  563 
  2.15 Szakmai fejlesztési kiadásokra  8 957 
  összesen: 95 982 182 172 
     
  3. Normatív kötött támogatás   
  3.1 Tűzoltóság támogatása 270 146 270 146 
  3.2 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 668 4 621 
  3.3 Pedagógiai szakszolgálat 1 020 1 020 
  3.4 Szociális továbbképzés 1 081 10 810 
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  3.5 Időskorúak járadéka 810 850 
  3.6 Rendszeres szociális segély 103 500 112 000 
  3.7 Közcélú foglalkoztatás támogatása 21 648 26 160 
  3.8 Ápolási díj 43 600 42 000 
  3.9 Lakásfenntartási támogatás 46 350 36 000 
  3.10 Adósságkezelés 5 850 4 850 
  3.11 Kiegészítő gyermekvéd. támogatás 500 0 
  összesen: 499 173 508 457 
     
  4. Fejlesztési célú támogatások   
  4.1 Területi kiegyenlítő támogatás   
  4.1.1 Hunyadi téren védőkorlát  2 000 
  4.1.2 Hunyadi téri illemhely felújítás  4 226 
  4.1.3 Nyergesi út felújítás  2 587 
  4.1.4 Zajvédő fasor telepítése  2 114 
  4.1.5 Szabadság utcai gyalogút  12 207 
  összesen:  23 134 
  4.2. Céljellegű decentralizált támogatás   
  4.2.1 516. Ipari Szakk. Isk padlózat csere  2 918 

  
4.2.2 Apáczai Cs. .J. Ált. és Középisk. Kollégium 
felújítás  4 228 

  4.2.3 Szivárvány óvoda tagintézm.felújítása  3 941 
  4.2.4 Buszmegállók létesítése  289 
  összesen:  11 376 
  4.3 Címzett támogatás   
  4.3.1 Kórház "B" szárny rekonstrukciója 55 247 55 247 

  összesen: 55 247 55 247 

  5. Egyéb állami támogatás   

  5.1 2007. évi 13. havi illetményre   85 021 

  5.2 Nyári gyermekétkeztetésre  2 279 

  5.3 Reálkeresetek szintjének megőrzésére  41 685 

  összesen:  128 985 
   II. cím összesen: 2 533 311 2 758 923 
     
 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek   
  1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés 250 000 228 000 

  2. Önkormányzati vagyon bérbeadás 18 000 40 000 
  III. cím összesen: 268 000 268 000 
     
 IV.  Véglegesen átvett pénzeszközök   
  1. Működési célú pénzeszköz  átvétel   
  1.1 Pénzeszk. átv. államháztartáson belül   
  1.1.1 Önkormányzatoktól társulásokra 4 000 4 000 
  1.1.2 József A ÁMK működésére   
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  1.1.2.1 Dalmandi Önkormányzat 33 776 25 251 
  1.1.2.2 Naki Önkormányzat 3 460 3 296 
  1.1.2.3 Attalai Önkormányzat 5 815 4 744 
  1.1.3 ESZI működtetésére   
  1.1.3.1 Szakcs 11 277 6 955 
  1.1.3.2 Gyulaj 144 0 
  1.1.4 Többcélú Társulástól intézményfenntartásra 95 819 95 819 
  1.1.5 Döbröközi intézmények fenntartására  21 757 27 719 
  1.1.6 Mezőőri támogatás 1 200 1 200 
  1.1.7.1 OEP-től védőnőkre  33 500 33 500 
  1.1.7.2 OEP-től I. háziorvosi körzetre  2 000 
  1.1.8 Iskolatej támogatás 8 000 8 000 
  1.1.9 "50 év integráció…"programra támogatás 3 000 3 000 
  1.1.10 HEFOP "Egy nyelvet beszélünk" program 9 087 9 087 
  1.1.11 13. havi illetményre átvett 69 431 0 
  1.1.12 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás  700 
  1.1.13 Érettségi díjakra támogatás  2 580 
  1.1.14 Közlekedési támogatásra átvett  3 707 
  1.1.15 Népszavazásra támogatás  3 891 
  1.1.16 2007. évi állami támogatás  26 259 
  1.1.17 Jelzőrendszeres gondozásra tám.  138 
  1.1.18 Szenvedélybetegek gondozására   1 000 
  1.1.19 Nordic walking találkozóra támogatás  700 

  1.1.20 TRFC támog.  Őszidő a szépkorúaknak   3 000 
  1.1.21 Pénzbeni szociális támogatás  10 049 
  1.1.22 Jegyző által műk szakértői biz. támogatása  490 
  1.1. 23 Lakosságtól átvett  190 
  1.1.24 Munkaügyi Központtól    1 500 
  összesen: 300 266 278 775 
  2. Felhalmozási célú pénzátvétel   
  2.1. Pénzeszk. átv. államháztartáson belül   
  2.1.1.TRFC kamattámogatás 1 500 2 200 
  2.1.2 Ivóvízminőség javító programhoz önerő   
  2.1.2.1 Kaposszekcső  533 
  2.1.2.2 Csikóstöttös  430 
  2.1.3 Otthonteremtési támogatás  6 113 
  2.1.4 Panelprogramra állami támogatás  73 074 
  2.1.5 TRFC támog. Kneipp park kialakítására  3 000 
  összesen:  85 350 
  2.2 Pénzeszk. átv. államháztartáson kívül   
  2.2.1 Parkoló megváltás 2 000 8 550 
  2.2.2 Lakosságtól szennyvízhozzájárulás 15 000 15 000 
  2.2.3 Kártérítés Apáczai Cs. J. Ált. és Középisk. 6 000 6 000 
  2.2.4 Panelprogramra lakossági önerő  79 460 
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  2.2.5 Dvár-Várong kerékpárúthoz hozzájárulás  6 
  2.2.6 Önkéntes útépítés  1 000 

  összesen: 23 000 110 016 
  IV. cím összesen: 323 266 474 141 
     
 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése   
  1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése   
  1.1 Kapos ITK. 1 950 1 950 
  1.2 Hamulyák Alapítvány  5 500 
  összesen: 1 950 7 450 

  2. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 8 000 8 000 

  V. cím összesen: 9 950 15 450 
     
  114. cím összesen: 4 557 881 4 972 601 
     
Mindösszesen: 4 941 969 5 405 567 
     
  Pénzmaradvány   
  1. Egyesített Szociális Intézmény 477 2 472 
  2. Illyés Gyula Gimnázium 2 213 2 127 
  3. Apáczai Csere János Ált. és Középiskola 10 821 11 260 
  4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola 24 653 25 077 
  5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 0 2 000 
  6. Német Kisebbségi Önkormányzat 101 101 
  7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 111 111 
  8. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K. 0 1 328 
  9. Polgármesteri Hivatal 62 979 72 198 
  10. József A ÁMK  0 4 766 
  11. Belvárosi Általános Iskola 0 3 708 
  12 Integrált. Önk. Szolg. Szervezet 0 2 026 
  13 Városi Könyvtár 0 179 
  Összesen: 101 355 127 353 
     
  Finanszírozási bevételek   
  Hitelek   
  1. Működési hitel 209 107 358 723 

  2. Panel Plusz hitel 60 000 60 000 

  3. Kötvény kibocsátás 1 000 000 1 042 103 
  Összesen: 1 269 107 1 460 826 
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       1.a melléklet 
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 

2008. évi kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése 
107. cím részletezése        

 
Működési 

bev. 
Átv. pe. 

műk. 
Átv. pe. 

felh. 
Felh.tőkej.bev. Pénzmaradv. Intézményfin. Bevétel összesen 

Integrált Ö. Sz. Szervezet 29 133 1 320     2 026 183 005 215 484 

Városi Könyvtár 2 200 618 280   179 35 930 39 207 

Szivárvány Óvoda 2 310 1 494       193 363 197 167 

Döbröközi Óvoda           28 167 28 167 

Szivárvány Óvoda 2 310 1 494 0   0 221 530 225 334 

Kapaszkodó 3 480 4 400     1 328 130 572 139 780 

Egyesített Szoc. Int.Dvár 132 389 9 192     2 194 189 280 333 055 

Szoc.otthon Szakcs 16 219 897     170 34 382 51 668 

Szoc.Otthon Gyulaj 10 281       108 22 092 32 481 

Egyesített Szoc. Intézmény 158 889 10 089 0   2 472 245 754 417 204 

Belvárosi Ált. Iskola 7 073 150   7 3 708 394 582 405 520 

József Attila ÁMK Dvár 11 248 10 297     4 358 290 762 316 665 

Ált. Isk.Dalmand 1 388       319 81 417 83 124 

Ált. Isk. Nak  115       21 10 631 10 767 

Ált. Isk. Attala 652       68 27 593 28 313 

József Attila ÁMK  13 403 10 297 0 0 4 766 410 403 438 869 

Illyés Gyula Gimnázium 3 624 2 071 1 379 120 2 127 233 434 242 755 

Apáczai Cs. J. Szakközép. 21 853 4 069 6 249   11 230 281 104 324 505 

Ált. Isk. Döbrököz 1 344 633     30 76 905 78 912 

Apáczai Cs. J. Szakközép. 23 197 4 702 6 249   11 260 358 009 403 417 

516. Ipari Szakképző Int. 98 962 19 656 8 188   25 077 437 906 589 789 

Önkormányzati Tűzoltóság 1 470     50 8 976 290 065 300 561 

Intézmények összesen: 343 741 54 797 16 096 177 61 919 2 941 190 3 417 920 
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101  Egyesített Szociális Intézmény   
 I. Személyi juttatások előir. 212 762 221 853 
 II. Munkaadót terh. járulék előir. 66 026 68 071 
 III. Dologi kiadások 131 118 123 872 
 V. Felhalmozási kiadás    
  1. Villanytűzhely beszerzés 2 000 2 000 
 VI.  Felújítás    
  1. Aranysziget Otthonban vizesblokk  1 408 
  101. cím összesen: 411 906 417 204 
     

102  Belvárosi Ált. Iskola   
 I. Személyi juttatások előír. 255 157 257 188 
 II. Munkaadót terh. járulék előir. 81 156 81 545 
 III. Dologi kiadások 56 503 62 157 
 IV. Ellátottak juttatásai 4 630 4 630 
 V. Felhalmozási kiadás   
  1. Gépkocsi parkoló kialakítása 1 000 0 
  102. cím összesen: 398 446 405 520 
     

103  József Attila ÁMK   
 I. Személyi juttatások előir. 222 734 241 789 
 II. Munkaadót terh. járulék előir. 71 545 74 705 
 III. Dologi kiadások 115 205 118 192 

 IV. Ellátottak juttatásai 3 638 3 653 
 V. Felhalmozási kiadás    
  1. Tornatermi villany felújítás 270 270 
  2. Eszközbeszerzés  260 
  Felhalmozási kiadás összesen  530 
  103. cím összesen: 413 392 438 869 
     

104  Illyés Gy. Gimnázium   
 I. Személyi juttatások előir. 149 943 153 424 
 II. Munkaadót terh. járulék előir. 47 598 48 238 
 III. Dologi kiadások 32 041 34 581 
 IV. Ellátottak jutatásai 2 500 3 040 
 V. Felhalmozási kiadás    
  1. Eszközvásárlás 2 213 2 213 
  2. Iroda bútor beszerzés 600 0 
  3. Oktatási eszközök  1 259 
  Felhalmozási kiadás összesen 2 813 3 472 
  104. cím összesen: 234 895 242 755 
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   2. sz. melléklet 

Cím Alcím Cím neve Eredeti Módosított 
   előirányzat előirányzat  

105  Apáczai Cs. J. Ált. és Középiskola   
 I. Személyi juttatások előir. 218 921 226 898 
 II. Munkaadót terh. járulék előir. 70 075 72 083 
 III. Dologi kiadások 75 610 80 645 
  1. TIOK Európai Szakmai Gyakorlat Bajorországban 2 220 2 220 
  Dologi kiadások összesen 77 830 82 865 
 IV. Ellátottak pénzbeni juttatása 4 050 4 611 
 V. Felhalmozási kiadás   
  1. Eszközvásárlás 2 200 8 359 
  2. Tantermi bútorbeszerzés 2 200 2 200 
  3. Számítástechnikai eszközök beszerzése 6 401 6 401 
  Felhalmozási kiadás összesen 10 801 16 960 
 VI. Felújítás  0 
  105. cím összesen: 381 677 403 417 
     

106  516. sz. Ipari Szakképző Iskola   
 I. Személyi juttatások előir. 290 988 310 063 
 II. Munkaadót terh. járulék előir. 91 377 96 662 
 III. Dologi kiadások 162 650 130 963 

  
1. SZFPII.Gyakorlati szakképzés feltételeinek 
fejlesztése   2 505 2 505 

  
2. HEFOP Hátrányos helyzetű fiatalok komplex 
rehabilitációs progr. 3 957 3 957 

  Dologi kiadások összesen 169 112 137 425 
 IV. Ellátottak pénzbeni juttatása 8 800 10 370 
 V. Felhalmozási kiadás   
  1. Hűtőkocsi vásárlása 1 500 1 500 
  2. Konyha, tankonyha eszközbeszerzés 4 453 4 453 

  
3. Eszközfejlesztés (szakképző évfolyamok, hátrányos 
helyzetűek) 9 938 26 123 

  4. Kerékpár tárolók  893 
  Felhalmozási kiadás összesen 15 891 32 969 
 VI. Felújítások   
  1. Konyhai ajtók készítése 1 200 1 200 
  2. Tanműhely burkolat csere 1 100 1 100 
  Felújítások összesen 2 300 2 300 
  106. cím összesen: 578 468 589 789 
     

107  Integrált Önk. Szolg. Szervezet   
 I. Személyi juttatások előir. 101 081 119 922 
 II. Munkaadót terh. járulék előir. 31 992 37 619 
 III. Dologi kiadások 51 521 54 631 
 V. Felhalmozási kiadás   
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Cím Alcím Cím neve Eredeti Módosított 
   előirányzat előirányzat  
  1. Konyhai robotgép beszerzése 1 000 1 000 

  
2. Védőnői Szolgálat (audiométer, számítógép + 
tartozékok) 942 942 

  3. Integrált iroda kialakítás 650 650 
  4. Számítógépes program   720 
  Felhalmozási kiadás összesen 2 592 3 312 
  107. cím összesen: 187 186 215 484 
     

108  Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság   
 I. Személyi juttatások előir. 192 163 198 447 
 II. Munkaadót terh. járulék előir. 59 625 59 816 
 III. Dologi kiadások 30 385 42 168 
 V. Felhalmozási kiadás   
  1. Eszközbeszerzés  120 
 VII. Véglegesen átadott pénzeszközök   

  1. Működési célra  10 
  108. cím összesen: 282 173 300 561 
     

109  "Kapaszkodó" Szociális és Gyerekjóléti Alapsz. Központ  
 I. Személyi juttatások előir. 79 961 82 379 
 II. Munkaadót terh. járulék előir. 26 111 26 653 
 III. Dologi kiadások 14 141 23 348 
 IV. Ellátottak juttatása 6 400 6 400 
 V. Felhalmozási kiadás   
  1. Számítógép beszerzés 200 200 
  2. Laptop beszerzés 600 600 
  3. Szoftver fejlesztés 200 200 
  Felhalmozási kiadás összesen 1 000 1 000 
  109. cím összesen 127 613 139 780 
     

110  Városi Könyvtár   
 I. Személyi juttatások előir. 18 165 18 434 
 II. Munkaadót terh. járulék előir. 5 897 5 989 
 III. Dologi kiadások 11 440 14 484 
 V. Felhalmozási kiadás   
  1. Számítógép beszerzés  300 
  110. cím összesen 35 502 39 207 
     

111  Szivárvány Óvoda   
 I. Személyi juttatások előir. 135 438 138 521 
 II. Munkaadót terh. járulék előir. 43 022 43 790 
 III. Dologi kiadások 36 418 42 723 
 V. Felhalmozási kiadás   
  Villanyhálózat felújítása 300 300 
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Cím Alcím Cím neve Eredeti Módosított 
   előirányzat előirányzat  
  111. cím összesen 215 178 225 334 
     
  101-111 intézmények összesen 3 266 436 3 417 920 
     

112  Német Kisebbségi Önkormányzat   

 I. Személyi juttatások előir. 645 1 249 

 II. Munkaadót terhelő járulék előir. 0 210 
 III. Dologi kiadások 1 772 3 619 
 VII. Működésre átadott pénzeszköz 0 1 030 
 V. Felhalmozási kiadás   
  Számítógép vásárlás 639 639 
  Hangszer vásárlás  100 
 X. Céltartalék    
  1. Kistérségi társulás előkészítése  20 
 XI. Általános tartalék  20 
  112. cím összesen: 3 056 6 887 
     

113  Cigány Kisebbségi Önkormányzat    

 I. Személyi juttatások előir. 1 500 1 500 

 II. Munkaadót terhelő járulék előir. 440 440 
 III. Dologi kiadások 2 501 2 501 
  113. cím összesen: 4 441 4 441 
     

114  Polgármesteri Hivatal   
 I. Személyi juttatás előirányzata   
  1. Hivatal 298 000 307 779 
  2. Város és község gazdálkodás 2 610 2 610 
  3. HEFOP "egy nyelvet beszélünk" 700 700 
  4. Lakbérhátralékkal rendelkezők foglalkoztatására  2 500 
  5. I. háziorvosi körzet kiadásai  320 
  6. Népszavazás kiadásai  1 940 
  7. Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása  1 900 
  I. cím összesen: 301 310 317 749 
     
 II. Munkaadót terh. járulék   
  1. Hivatal 86 000 89 005 
  2. Város és község gazdálkodás 836 836 
  3. Segélyeket terhelő járulékok 12 450 12 450 
  4. HEFOP "egy nyelvet beszélünk" 215 215 
  5. I. háziorvosi körzet kiadásai  85 
  6. Népszavazás kiadásai  558 
  7. Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása  665 
  II. cím összesen: 99 501 103 814 
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 III. Dologi kiadások   
  1. Polgármesteri Hivatal 135 000 135 000 
  2. Polgármesteri keret, testvérvárosok 3 000 2 955 
  3. Televíziós műsorkészítés 12 500 12 500 
  4. Intézményi vagyonbiztosítás 4 000 4 275 
  5. Foglalkoztatás eü. szolg. 3 500 3 500 
  6. Intézményi gáz 74 000 74 000 
  7. Városi kulturális ünnepségek 2 000 2 000 
  8. Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat 1 000 1 000 
  9. Város és községgazdálkodás 25 000 28 680 
  10. Helyi utak fenntartása 24 000 38 132 
  11. Járdaprogram 3 000 3 000 
  12. Belvízvédelem, települési vízellátás 10 000 10 500 
  13. Ingatlanok üzemeltetése 50 000 25 000 
  14. Köztisztaság, parkfenntartás   
  14.1. Hulladékgyűjtés kezelés 56 000 76 000 
  14.2. Utak szennyeződés mentesítése 25 000 25 000 
  14.3. Parkfenntartás 75 000 121 480 
  15. Temetőfenntartás 1 000 1 000 
  16. Közvilágítás 45 000 45 000 
  17. Katasztrófa védelem 1 670 1 670 
  18. Környezet és természetvéd. feladatok 8 000 8 000 
  19. Szerződéses szociális ellátások   

  19.1. Rehabilitációs foglalkoztatás 4 000 4 333 
  19.2. Közcélú foglalkoztatás 23 000 27 512 
  20. Dombótáj kiadása 6 500 6 500 
  21. Dombóvár monográfia 2 500 2 500 
  22. Kamatfizetés   
  22.1 Beruházási hitel, kötvény 42 000 42 000 
  22.2 Működési hitel után 16 000 16 000 
  22.3 Közvilágítás korszerűsítése 2 060 2 060 
  22.4 Árfolyamkülönbség  16 104 
  23. Interpellációs keret 5 000 6 793 
  24. Alulfinanszírozás 6 976 6 976 
  25. Központi orvosi ügyelet  2 250 2 250 
  26. Közoktatás fejlesztés 253 11 045 
  27. HEFOP "egy nyelvet beszélünk" 1 200 1 200 
  28.Pályázatok előkészítése    

  
28.1 Leromlott területek közösségi rehabilitációja 
(Erzsébet u. terület)  5 872 

  
28.2 Funkcióbővítő városfejl. akciók (Belvárosi 
terület)  6 498 

  28.3 Művelődési Ház rekonstrukció (EKF 2010 Pécs program) 1 340 
  29. I. háziorvosi körzet kiadásai  1 595 
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  30. Népszavazás kiadásai  1 373 
  31. Áfa befizetés  40 000 
  32. Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása  621 
  33. Országos Nordic Walking találkozó  1 700 
  34. Őszidő a szépkorúaknak program  6 000 
  35. Kábítószer Egyeztető Fórum  1 535 
  36. 2007. évi normatíva visszafizetés  7 908 
  37. Kneipp park kialakítása  3 333 
  III. cím összesen: 670 409 841 740 
     
 V. Felhalmozási kiadás   
  1. Kórház rekonstrukció 58 600 58 600 
  2. Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés 8 000 8 000 
  3. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2007. 6 711 6 711 
  4. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2008. 6 586 15 856 
  5. Gépjármű vásárlás 6 800 6 800 
  6. Ingatlan vétel 45 000 61 895 
  7. Önkéntes útépítés: Rajk László utca 2 000 5 725 
  8. 1 db buszváró pavilon létesítése 500 0 
  9. Közvilágítás kiépítése 2 300 2 300 

  
10. Újdombóvári temető ravatalozó előtti terület 
burkolása 1 000 1 000 

  11. Radnóti utcai építési telken kábelkiváltás 1 500 0 
  12. Bölcsőde melletti parkoló kialakítása 300 300 
  13. Hunyadi téri nyílt árok burkolása 2 000 2 000 
  14. Játszósarok kialakítása 2 500 2 500 
  15.Szabadság u-i iskolánál kiszolgáló út  180 
  16. Kartonpapír tároló  446 
  17. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése  6 980 
  18. Szarvasdi ivóvíz hálózat  36 600 
  19. Szigeterdei lakótoronyban kiállítás  2 980 
  20. Játszótéri eszközök Gunarasban  1 483 
  21. DFC pályánál öltöző építése  2 808 
  22. Szőlőhegyi óvoda átalakítása lakásokká  5 056 
  23. Kneipp park kialakítása  0 
  24. Teleki-Zrínyi utcában parkoló kialakítása  3 000 
  25. Szarvasdi buszmegálló létesítése  924 
  26. Ady u. Hunyadi tér kanyarodó sáv kialakítása  5 184 
  27. Borostyán Kft. törzstőke   500 
  28. Kerékpár tárolók iskolákba  1 432 
  29. Szt. Gellért utca megnyitása  3 480 
  30. Díszburkolat az 56-os forradalom terén  1 745 
  31. 61-es úton kerékpárút átvezetés  480 
  32. Assisi Szent Ferenc szobor   2 000 
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  33. Konda völgyi kerékpárút  576 
  34. Dombóvári Vízmű Kft. törzstőke  500 
  35. Projektmenedzsment Kft. törzstőke  500 
  V. cím összesen: 143 797 248 541 
     
 VI. Felújítások   
  1. Szivárvány Óvoda tanmedence + öltöző 9 393 9 393 
  2. Népköztársaság út felújítás 7 417 7 417 
  3. Kerékpárút javítás 1 500 1 500 
  4. Szivárvány Óvoda öltözők szellőzése 800 800 
  5. Illyés Gyula Gimnázium belső járda 1 500 750 

  
6. Illyés Gyula Gimnázium Kollégiuma csapadékvíz + 
ajtó 1 000 1 750 

  7. U alakú épület pillérek kiváltása 4 800 4 800 
  8. Pipacs utcai csapadékvíz elvezetés 1 400 1 400 

  9. Szabadság u. 8. akadálymentes felújítása  4 427 4 427 
  10. Népköztársaság u. 29. csapadékvíz elvezetés 500 0 

  
11. Polgármesteri Hivatal udvar rendezés, kerítés 
építés 3 600 3 600 

  12. Lekvárgyári lakásépület külső vakolása 1 000 1 000 
  13. Lekvárgyári U-alakú csarnok külső vakolása 3 000 3 000 
  14. Szigeterdei lakás vizesblokk kiépítése 4 000 4 000 

  
15. Hunyadi téri nyilvános WC felújítása, buszmegálló 
festés 1 300 5 282 

  16. Apáczai előtt zebra kialakítása az Erzsébet utcában 1 600 1 600 
  17. Erdősor 3. hajléktalan szálló tűzfal átrakás 990 990 
  18. Apáczai Csere János Kollégium helyreállítás 12 147 12 147 
  19. Lakások kialakítása 4 000 4 000 
  20. Kórház u. felújítása  9 830 
  21. Belvárosi iskola nyílászáró csere  400 
  22. Panelprogram  211 006 
  23. 516. Ipari Szakképző Iskola padlózat csere  4 696 

  
24. Apáczai Cs. .J. Ált. és Középisk. kollégiumánál 
csapadékvíz elvezetés  5 985 

  25. Szivárvány Óvoda tagintézményeinek felújítása  7 882 
  26. Hunyadi téren védőkorlát  2 500 
  27. Nyergesi út felújítása  3 294 
  28. Bezerédj utcában zajvédő fasor telepítése  2 643 
  29. Útfelújítások   
  29.1 Kéknefelejcs u.  1 260 
  29.2 Erzsébet u. vége  2 920 
  29.3 Sellő u.  2 968 
  29.4 Gorkij u.  23 606 
  29.5 Tó u.  5 498 
  30. Görkorcsolya pálya felújítása  1 854 
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  31. Kinizsi 37. "Kapaszkodó" akadálymentesítése  1 623 
  32. Konda patak híd felújítása  15 283 
  VI. cím összesen: 64 374 371 104 
     
 VII. Működésre átadott pénzeszköz   
  1. Államháztartáson belül   
  1.1 Kisebbségi önkormányzatok támogatására 5 410 4 350 
  1.2 Többcélú társulás működésére 8 128 8 128 
  1.3 TM-i Rendőr-főkapitányság 1 000 1 000 
  1.4 Elszámolás társulásokkal   
  1.4.1 Döbrököz  2 206 
  1.4.2 Gyulaj  274 
  1.5 Állami gondozási díj   100 
  1.6 Móra F. Ált. Isk tormateremhez  100 
  Összesen: 14 538 16 158 
  2. Államháztartáson kívül   
  2.1.1 Művelődési Ház Kht. 34 880 34 880 
  2.1.2 Városi rendezvényekre 4 600 4 600 
  2.1.3 Nemzetközi Diákszínjátszó találkozó támogatása  2 000 
  2.2 "Hospital" Alapítvány 1 010 1 010 
  2.3 Civil szervezetek támogatása 6 000 5 075 
  2.4 Sportegyesületek 39 000 46 395 
  2.6 Fiatal Értelmiségért Alapítvány 2 200 2 200 

  2.7 Védett épületek 3 000 3 000 
  2.8 Kapos Innovációs Kht. 600 600 
  2.9 Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére 7 100 7 100 
  2.10 Táboroztatás támogatására  600 446 
  2.11 Iskola egészségügyi feladat 300 300 
  2.12 Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 1 860 1 860 
  2.13 Sipos Gyula Ösztöndíj Rendszer 500 500 
  2.14 Arany János Tehetséggondozó Program 275 275 
  2.15 Kapos Táncegyüttes 300 1 000 
  2.16 Kaposvári TISZK működésére 5 861 5 861 
  2.18 Polgárőrség 1 500 1 500 
  2.19 Közhasznú foglalkoztatás 8 000 4 974 
  2.20 Margaréta Református Óvoda támogatása 6 000 0 
  2.21 Szociális Lakásalap Alapítvány támogatása 500 500 

  
2.22 Tm. Foglalkoztatási Kht -nak közhasznú 
munkavégzésre támogatás  881 

  2.23 Városgazd. Kht.-nak közhasznú foglalkoztatásra  1 445 
  2.24 Roma Közh. Alapítványnak kulturális támogatás  1 500 
  2.25 Szőlőhegyi búcsú rendezésére támogatás  150 

  
2.26 Vállalkozóknak foglalkoztatáshoz (HEFOP pály. 
2007)  1 036 
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  2.27 Gemenc Volán támogatása  9 972 
  2.28 Roma Közhasznú Alapítványnak foglalkoztatásra  800 
  2.29 Ironmenn világkupa rendezéséhez támogatás  1 250 
  2.30 Vizitdíj visszatérítés lakosságnak  23 
  Összesen: 124 086 141 133 
     
  3. Önkormányzat által folyósított ellátások    
  3.1 Időskorúak járadéka 900 900 
  3.2 Rendszeres szoc. segélyben részesülő aktívok 112 000 125 000 
  3.3 Rendszeres szoc. segély 3 000 3 000 
  3.4 Ápolási díj 52 400 48 400 
  3.5 Átmeneti segély 7 000 7 000 
  3.6 Lakásfenntartási támogatás 54 500 44 500 
  3.7 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 800 800 
  3.8 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 500 500 
  3.9. Temetési segély 2 500 1 500 
  3.10 Köztemetés 1 000 1 100 
  3.11 Közgyógyellátás 3 000 2 000 
  3.12 Iskolatej akció 10 000 10 000 
  3.13 Adósságkezelés 6 500 6 500 
  3.14 Közlekedési támogatás  3 707 
  3.15 Pénzbeni szociális támogatás  10 049 
  Összesen: 254 100 264 956 

  VII. cím összesen: 392 724 422 247 
     
 VIII. Felhalmozásra átadott pénzeszközök   
  2. Államháztartáson kívül   
  2.1 Lakásgazdálkodási Kht. Vörösmarty u. 48. 6 336 6 336 
  2.2 Lakossági közműfejlesztési támogatás  1 594 
  2.3 Otthonteremtési támogatás  8 795 
  2.4 Kapos ITK pályázati önerő  6 250 
  VIII. cím összesen: 6 336 22 975 
     
 IX. Adott kölcsönök   
  1.Működési célra   

  1.1 Szociális kölcsön 1 000 1 000 

  1.2 Hamulyák Alapítvány  5 500 
  2. Felhalmozási célra   
  2.1 Köztisztviselői lakásépítési kölcsön 1 500 1 500 
  2.2 Közalkalmazotti lakásépítési kölcsön 1 500 1 500 
  IX. cím összesen: 4 000 9 500 
     

 X. Céltartalék   
  1. Pályázati saját forrás   
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  1.1Pályázati saját forrás 700 000 650 359 
  1.2 Hunyadi téri illemhely felújítása  0 

  
1.3 Akadálymentesítés és zajvédő fasor a Népközt. és 
a Bezerédj. u-ban  0 

  
1.4 Szigeterdei lakótoronyban kiállítás bemutathatóvá 
tétele  0 

  1.5 Nyergesi út felújítása a két gát közötti szakaszon  0 
  1.6 Szivárvány Óvoda és Bölcsőde felújítása  0 
  1.7 516. Ipari Szakképző Iskola linóleumcsere  0 

  
1.8 Apáczai Cs. .J. Ált. és Középiskola csapadékvíz 
elvezetés  0 

  1.9 Kéknefelejcs u. déli szakasz felújítása  0 
  1.10 Erzsébet u. vége felújítása  0 
  1.11 Gorkij u. felújítása (Kórház u. - V. u. között)  0 
  1.12 Tó u felújítása (Hangulat u. - Sellő u. között)  0 
  1.13 Sellő u. felújítása  0 
  1.14 Gyalogos átkelőhelyekhez védőkorlát kialakítás  0 

  
1.15 Hunyadi téri csomópont jelzőlámpás 
korszerűsítése  6 946 

  2. Dombóvári Ipari Park Infrastruktúra Fejlesztés 6 250 0 
  3. Gemenc Volán Zrt. 4 500 0 
  4. Panel program 73 074 0 
  5. Integrált Oktatási Hálózatok pályázat 102 644 102 644 

  6. Normatív támogatás lemondás 4 000 0 
  7. Fedett kerékpártárolók kialakítása 3 000 0 
  X. cím összesen: 893 468 759 949 
     
 XI. Általános tartalék  1000 
     

  114. cím összesen: 2 575 919 3 098 619 
     
 Mindösszesen: 5 849 852 6 527 867 
  Hiteltörlesztés   
  1. Beruházási hitelek 267 882 267 882 
  2. Folyószámla hitel 88 825 88 825 
  3. Rövidlejáratú hitel 100 000 100 000 
  4. Szuhajdombi szennyvízhálózat hitel 6 400 7 372 
  5. Kertvárosi szennyvízhálózat hitel 972 1 800 
  Összesen: 464 079 465 879 
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       2.a melléklet 

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 

2008. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése 

107. cím részletezése        

 
Szem. 

juttatás 
Munkaad. 

terh. j. 
Dologi 
kiadás 

Átadott 
pe. 

Felhalm.és felúj. 
kiadás 

Ellátottak 
juttat. 

Kiadás 
összesen 

Integrált Ö. Sz. Szervezet 119 922 37 619 54 631   3 312   215 484 

Városi Könyvtár 18 434 5 989 14 484   300   39 207 

Szivárvány Óvoda 120 316 38 064 38 487   300   197 167 

Döbröközi Óvoda 18 205 5 726 4 236       28 167 

Szivárvány Óvoda 138 521 43 790 42 723   300 0 225 334 

Kapaszkodó 82 379 26 653 23 348   1 000 6 400 139 780 

Egyesített Szoc. Int.Dvár 180 583 55 077 93 987   3 408   333 055 

Szoc.otthon Szakcs 24 777 7 768 19 123       51 668 

Szoc.Otthon Gyulaj 16 493 5 226 10 762       32 481 
Egyesített Szoc. 
Intézmény 221 853 68 071 123 872   3 408 0 417 204 

Belvárosi Ált. Iskola 257 188 81 545 62 157     4 630 405 520 

József Attila ÁMK Dvár 174 410 53 370 85 142   530 3 213 316 665 

Ált. Isk.Dalmand 47 301 14 965 20 544     314 83 124 

Ált. Isk. Nak  7 376 2 319 1 072       10 767 

Ált. Isk. Attala 15 962 5 094 7 131     126 28 313 

József Attila ÁMK  245 049 75 748 113 889   530 3 653 438 869 

Illyés Gyula Gimnázium 153 424 48 238 34 581   3 472 3 040 242 755 

Apáczai Cs. J. Szakközép. 175 317 55 755 73 333   16 960 3 140 324 505 

Ált. Isk. Döbrököz 51 581 16 328 9 532     1 471 78 912 

Apáczai Cs J. Szakközép. 226 898 72 083 82 865   16 960 4 611 403 417 
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Szem. 

juttatás 
Munkaad. 

terh. j. 
Dologi 
kiadás 

Átadott 
pe. 

Felhalm.és felúj. 
kiadás 

Ellátottak 
juttat. 

Kiadás 
összesen 

516. Ipari Szakképző Int. 310 063 96 662 137 425   35 269 10 370 589 789 
Önkormányzati 
Tűzoltóság 198 447 59 816 42 168 10 120   300 561 

Intézmények összesen: 1 972 178 616 214 732 143 10 64 671 32 704 3 417 920 
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	Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dombóvári Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2009. évi teljesítmény-követelményeinek alapját képező kiemelt célokat az alábbiakban határozza meg.
	1. A szolgáltató jellegű közigazgatás és a Hivatal minőségpolitikájában megfogalmazott követelmények szellemében polgár- és vállalkozásbarát ügyintézés, a hivatali munka köztisztviselői eskühöz hű, színvonalas ellátása.
	2. A pozitív elbírálásban részesült uniós pályázatok megvalósításából eredő szakmai feladatok határidőben való elvégzése, a már rendelkezésre álló források szakszerű felhasználása, a külső projektmenedzsmenttel való kooperáció és ellenőrzés rendszerének kialakítása és működtetése. Tervezés és felkészülés a következő akciótervben szereplő pályázati lehetőségekre. 
	3. Az önkormányzat munkaprogramjában, és a testület éves munkatervében meghatározottak végrehajtása, a döntések megalapozott előkészítése és végrehajtása.
	4. Az Új Kapos-menti Oktatási Rendszer társulása és az integrált oktatási intézmény létrehozásának zökkenőmentes lebonyolítása, felkészülés a Pécs 2010 EKF program Dombóvárt érintő eseményeire.
	5. Takarékos, költséghatékony gazdálkodás a pénzügyi egyensúly biztosítása érdekében, az intézmények költségvetésére való szigorú odafigyelés. A bevétel-növelő lehetőségek feltárása, az ellenőrzések intenzitásának fokozása, a Befektetésbarát Önkormányzatok Programban való eredményes részvétel.
	6. A hivatal szolgáltatásait igénybe vevők elégedettségének növelése és minél szélesebb körű tájékoztatása, a honlap tartalmának folyamatos frissítése, karbantartása.
	7. Az elektronikus ügyintézés bevezetéséhez szükséges feltételek megteremtése, lehetőség szerint egyes helyi elektronikus közigazgatási szolgáltatások bevezetése. Az igénybevétel feltételét képező ügyfélkapu népszerűsítése és minél nagyobb számban való létrehozása.
	8. A hivatal vezetői részéről felelősségteljes és intenzív szakmai irányítás, intézkedések a hatékonyabb belső kommunikáció, információáramlás, valamint a megfelelő helyettesítési rend érdekében, az irodák közötti együttműködés javítása. A munkatársak szakmai felkészültségének, fejlődési lehetőségének biztosítása, a munkakörülmények és eszközök további fejlesztése.
	9. A hivatali munka valamennyi területén az ügyek törvényes és határidőben való intézése, a jogszabályok változásának folyamatos figyelemmel kísérése és az új rendelkezések elsajátítása, az új ügyiratkezelő rendszer megfelelő alkalmazása.
	10. A lakosság biztonságérzetének, tiszta és rendezett környezet iránti igényének kielégítése, illetve a helyi rendeletek szigorúbb betartatása érdekében a közterület-felügyelők ellenőrzésének erősítése, munkaszervezésük rugalmasabbá tétele. Járdák, közutak, és a közterületi fák állapotának, az önkormányzat akadálymentesítési kötelezettségeinek felmérése.
	11. A foglalkoztatási lehetőségek kihasználása, a munkanélküliség miatt ellátásban részesülők minél nagyobb arányú munkába történő bevonása.
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	Szociális helyzet alapján bérbe adható lakások
	Állami támogatással épült lakások jegyzéke
	Piaci alapon bérbe adható lakások
	Fecskeház program keretében épült lakások
	Fogyatékkal élők elhelyezésére szolgáló lakóegységek
	Hajléktalanok rehabilitációs programja keretében bérbe adható bérlakások
	Értelmező rendelkezések

	1. Lakás az olyan összefüggő helyiségcsoport, amely a
	a) helyiségei;
	b) közművesítettsége;
	c) melegvíz-ellátása; és
	d) fűtési módja
	2. Összkomfortos az a lakás, amely legalább
	a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel (ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), fürdőhelyiséggel és WC-vel;
	b) közművesítettséggel (villany- és vízellátással, szennyvíz-elvezetéssel);
	c) melegvíz-ellátással (táv-, tömb-, egyedi központi, etage melegvíz-ellátással, villanybojlerrel, gáz vízmelegítővel); és
	d) központos fűtési móddal (táv-, egyedi központi vagy etage fűtéssel)
	3. Komfortos az a lakás, amely legalább
	a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel (ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), fürdőhelyiséggel és WC-vel;
	b) közművesítettséggel;
	c) melegvíz-ellátással; és
	d) egyedi fűtési móddal (szilárd- vagy olajtüzelésű kályhafűtéssel, elektromos hőtároló kályhával, gázfűtéssel)
	4. Félkomfortos az a lakás, amely a komfortos lakás követelményeinek nem felel meg, de legalább
	a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel (ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), továbbá fürdőhelyiséggel vagy WC-vel;
	b) közművesítettséggel (legalább villany- és vízellátással); és
	c) egyedi fűtési móddal
	5. Komfort nélküli az a lakás, amely a félkomfortos lakás követelményeinek nem felel meg, de legalább
	a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel (ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), WC használatával, és
	b) egyedi fűtési móddal rendelkezik, valamint
	c) a vízvétel lehetősége biztosított.
	6. Szükséglakás az olyan helyiség (helyiségcsoport), amelynek (amelyben legalább egy helyiségnek)
	a) alapterülete 6 négyzetmétert meghaladja;
	b) külső határoló fala legalább 12 centiméter vastag téglafal vagy más anyagból épült ezzel egyenértékű fal;
	c) ablaka vagy üvegezett ajtaja van; továbbá
	d) fűthető; és
	e) WC használata, valamint a vízvétel lehetősége biztosított.
	7. A lakás helyiségei általában
	a) a lakóhelyiségek: lakószoba, félszoba, hálófülke, hall, étkező, lakóelőtér;
	b) a főzőhelyiségek: konyha, főzőfülke;
	c) az egészségügyi helyiségek: fürdőhelyiség (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozófülke), WC;
	d) a közlekedési helyiségek: előszoba, előtér, zárt veranda, átjáró, belépő (szélfogó);
	e) tárolóhelyiségek: éléskamra (lomkamra), öltöző (garderobe).
	8. Lakószoba az a lakóhelyiség, amelynek
	a) alapterülete a 12 négyzetmétert meghaladja;
	b) külső határoló fala legalább 25 centiméter vastag téglafal vagy más anyagból épült ezzel egyenértékű fal;
	c) ablaka közterületre, udvarra, kertre vagy üvegezett verandára (folyosóra) nyílik;
	d) melegpadlója van; továbbá
	e) fűthető; végül
	f) legalább egy kétméteres - ajtó és ablak nélküli - falfelülettel rendelkezik.
	9. Félszoba az a lakóhelyiség, amelynek alapterülete 6 négyzetméternél nagyobb, de nem haladja meg a 12 négyzetmétert és megfelel a 8. b)-f) pontokban meghatározott követelményeknek.
	10. Két- vagy többlakásos házingatlanban
	a) a közös használatra szolgáló helyiségek általában: a mosókonyha, a szárítóhelyiség, a közös fürdőszoba, a közös mosdó, a közös WC, a gyermekkocsi- és kerékpártároló helyiség, a közös pince- és padlástérség (a pince- és padlásrekeszek kivételével) az épületben levő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek rendeltetésszerű használatához szükséges mértékben;
	b) a közös használatra szolgáló területek általában: a kapualj, a lépcsőház, a folyosó, a függőfolyosó az épületben levő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek megközelítéséhez és rendeltetésszerű használatához szükséges mértékben, továbbá az épülethez tartozó udvarnak, kertnek az egy építési telek nagyságát meg nem haladó része.
	11. A lakáshoz tartozó helyiségek általában: a tüzelőtároló (fáskamra, pincerekesz), padlásrekesz.
	12. Nem lakás céljára szolgáló helyiség az, amely kizárólag ipari, építőipari, mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kereskedelmi, tárolási, szolgáltatási, igazgatási, honvédelmi, rendészeti, művelődési, oktatási, kutatási, egészségügyi, szociális, jóléti és más gazdasági célra szolgál.
	13. Jogcím nélküli használó az, aki a lakást (helyiséget) a bérbeadónak - bérlőkijelölési vagy bérlő-kiválasztási jog fennállása esetén e jog jogosultjának - a hozzájárulása vagy a vele való megállapodás nélkül használja.
	14. Műteremlakás: az e törvény 87. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott lakás.
	15. Műemléképületben lévő lakás: a külön jogszabályok alapján műemléknek nyilvánított épületben lévő lakás.
	16. A lakásberendezések általában a következők:
	a) főzőkészülék (tűzhely, főzőlap stb.);
	b) a fűtőberendezés (egyedi kályha, konvektor, elektromos hőtároló kályha stb.);
	c) melegvíz-ellátó berendezés (gáz vízmelegítő, villanybojler, fürdőkályha);
	d) egészségügyi berendezés (falikút, mosogató, fürdőkád, zuhanyozó, mosdó, WC-tartály, WC-csésze stb., a hozzá tartozó szerelvényekkel);
	e) a szellőztető berendezés (páraelszívó stb.);
	f) a beépített bútor (ruhásszekrény, konyhaszekrény stb.);
	g) a redőny, vászonroló, napvédő függöny;
	h) a csengő és a kaputelefonnak a lakásban levő készüléke;
	i) a lakás elektromos vezetékeihez tartozó kapcsolók és csatlakozóaljak.
	17. Az épület központi berendezései általában a következők:
	a) a központos fűtő- és melegvíz-szolgáltató berendezés a hozzá tartozó szerelvényekkel, ideértve a lakásban levő vezetékszakaszt és fűtőtesteket (radiátor stb.) is;
	b) a víz-, a csatorna- és a gázvezeték, a hozzá tartozó szerelvényekkel, ideértve a lakásban levő vezetékszakaszt is;
	c) az elektromos vezeték és érintésvédelmi rendszere, ideértve a lakásban lévő vezetékszakaszt is;
	d) a több lakást szolgáló szellőztető berendezés;
	e) a központi antenna az erősítő berendezéssel, ideértve a lakásban levő vezetékszakaszt és csatlakozóaljat is;
	f) a kaputelefon és felcsengető berendezés a vezetékhálózattal;
	g) a személy- és teherfelvonó;
	h) a háziszemét gyűjtésére szolgáló berendezés;
	i) a több lakást szolgáló kút, a hozzá tartozó szerelvényekkel;
	j) a több lakásban keletkezett házi szennyvíznek a telekhatáron belüli elhelyezésére, illetőleg elszikkasztására szolgáló berendezés.
	18. A külön szolgáltatások körébe tartozik különösen:
	a) a vízellátás és csatornahasználat (szennyvízelszállítás) biztosítása;
	b) a felvonó használatának biztosítása;
	c) a kapunyitás;
	d) a központi fűtés és melegvíz-ellátás;
	e) a közös használatra szolgáló helyiségekben lévő olyan berendezések használata, amelyek egyedi fogyasztása mérhető;
	f) a rádió- és televízióadók vételének biztosítása.
	19. Gyermek: a vér szerinti, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek.
	20. Szülő: a vér szerinti, az örökbefogadó, a mostoha- és nevelőszülő.
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