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HATÁROZATOK 

 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 2008. április 14-i rendkívüli 
és a 2008. április 28-i ülésén elfogadott határozatai: 
 

113/2008. (IV.14.) Kt. sz. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvári Ipari 
Park és Logisztikai Központ Szolgáltató 
Kht.-nak a CIB Banknál fennálló 10 millió 
forint összegű hiteltartozására a 
kezességvállalást továbbra is fenntartja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi és 
Költségvetési Iroda 
 

114/2008. (IV.14.) Kt. sz. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a 2007-2013. időszakra 
vonatkozó Integrált Városfejlesztési 
Stratégiáról szóló döntését a 2008. április 
28-i ülésére elnapolja. 
 
Határidő: 2008. április 28. 
Felelős: Polgármester 
 

115/2008. (IV.14.) Kt. sz. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete az Európa Kulturális 
Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódóan 
Dombóvár város kulturális stratégiájának 
elkészítéséhez külső szakértőként Éberling 
Lászlót, a Kulturális Innovációs 
Kompetencia Központ munkatársát bízza 
meg 1.608.000 Ft összegű díjért. 
 
Határidő: 2008. május 16. – a kulturális 
stratégia elkészítésére   
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet  
 

116/2008. (IV.28.) Kt. sz. határozat 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a polgármester 
jelentését a 216/2007.(IX.17.), 
245/2007.(X.1.), 256/2007.(X.29.), 
261/2007. (X.29.), 263/2007.(X.29.), 
294/2007.(XII.17.), 
295/2007.(XII.17.), 307/2007. 
(XII.17.), 1/2008.(I.21.), 4/2008.(I.28.), 
7/2008.(I.28.), 9/2008.(I.28.), 
10/2008.(I.28.), 13/2008.(I.28.), 
14/2008.(I.28.), 18/2008. (I.28.), 
23/2008. (I.28.), 28/2008.(I.28.), 
36/2008.(I.28.), 38/2008. (II.5.), 
44/2008.(II.14.), 46/2008.(II.25.), 
49/2008.(II.25.), 52/2008.(II.25.), 
53/2008. (II.25.), 54/2008. (II.25.), 
55/2008.(II.25.), 58/2008.(II.25.), 66-
68/2008.(II.25.), 69/2008.(II.25.), 
70/2008.(II.25.), 71/2008.(III.4.), 
72/2008. (III.4.), 74/2008.(III.19.), 76-
79/2008.(III.19.), 80/2008.(III.31.), 
82/2008. (III.31.) 83/2008.(III.31.), 
84/2008.(III.31.), 96/2008. (III.31.), 
97/2008. (III.31.), 98/2008.(III.31.), 
102/2008.(III.31.), 103/2008. (III.31.), 
104/2008. (III.31.), 107/2008.(III.31.), 
108/2008.(III.31.), 112/2008. (III.31.) 
számú lejárt határidejű határozat 
végrehajtásáról, beszámolóját az 
átruházott hatáskörben tett 
intézkedésekről, tájékoztatóját a két 
ülés közötti fontosabb eseményekről 
elfogadja.  

2. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a 
308/2007.(XII.17.), 
320/2007.(XII.17.), 17/2008.(I.28.), 
30/2008.(I.28.) sz. határozat 
végrehajtási határidejét 2008. május 
31-ig, a 309/2007.(XII.17.), 
16/2008.(I.28.), 59/2008.(II.25.), 
60/2008.(II.25.) sz. határozat 
végrehajtási határidejét 2008. június 
30-ig, a 319/2007.(XII.17.) sz. 
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határozat végrehajtási határidejét 2008. 
június 15-ig, az 57/2008.(II.25.), 
75/2008.(III.19.), 91/2008.(III.31.) sz. 
határozat végrehajtási határidejét 2008. 
május 15-ig, a    81/2008.(III.31.), 
95/2008.(III.31.) sz. határozat 
végrehajtási határidejét 2008. május 1-
ig meghosszabbítja.  

3. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a 26/2007.(II.19.) 
számú határozatát visszavonja.  

4. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a 75/2008.(III.19.) 
számú határozatát aszerint módosítja, 
hogy IDAG Hungária Ingatlanfejlesztő 
Kft. helyett az SKDA Bt.-vel köt 
megállapodást az önrész átvállalásáról.  

 
117/2008. (IV.28.) Kt. sz. határozat 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a OTP Bank által 
nyújtott szolgáltatások kondícióinak 
változásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 
 

118/2008. (IV.28.) Kt. sz. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az önkormányzat 2007. 
évi gazdálkodásának zárszámadásáról 
szóló rendelettervezetet nem fogadja el. 
 

119/2008. (IV.28.) Kt. sz. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások és helyiségek 
bérletére vonatkozó szabályokról szóló 
43/2006.(XII.20.) rendeletének 
módosításáról – alaposabb előkészítést 
követően – a soron következő ülésén dönt. 
 

120/2008. (IV.28.) Kt. sz. határozat 
 
1.) Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete pályázatot kíván 
benyújtani a kistelepülési iskolák 
tárgyi feltételeinek javításával 
kapcsolatos támogatás igénybe 
vételének részletes feltételeiről szóló 

18/2008. (III. 28.) ÖTM rendeletben 
foglaltak alapján a dombóvári 
székhelyű József Attila ÁMK attalai és 
dalmandi tagintézményei épületének 
korszerűsítésére. 

2.) Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete vállalja, hogy a 
beruházáshoz szükséges önerőt, 
összesen 1.878.000 Ft-ot 
költségvetésében biztosítja. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
jóváhagyott forrásról nyilatkozzon, és 
a pályázat benyújtásához szükséges 
dokumentumokat aláírja. 

3.) A pályázat benyújtásának feltétele, 
hogy Dombóvár Város 
Önkormányzata az érintett 
önkormányzatokkal az önerő 
átadásáról szóló megállapodást 
megköti.  

 
Határidő: Pályázat benyújtására: 2008. 
április 30. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda 
 

121/2008. (IV.28.) Kt. sz. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete pályázatot nyújt be az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium által 
meghirdetett „Köztéri képzőművészeti és 
iparművészeti alkotások megvalósításának, 
felújításának támogatására” című pályázati 
felhívásra. A Képviselőtestület a 
pályázathoz szükséges 51%-os önerőt, 
3.106.257,- Ft + Áfa összeget biztosítja.  
 
Határidő: 2008. május 30. – a pályázat 
beadására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
és Településfejlesztési Iroda 
 

122/2008. (IV.28.) Kt. sz. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a határozat melléklete 
szerinti vázlattervet a Dombóvár – 
Szőlőhegy, Gárdonyi utca 14. szám alatti 
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volt óvoda bérlakásokká történő 
átalakításáról elfogadja. Megbízza a 
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási 
Kht.-t, hogy a képviselőtestület májusi 
ülésére az átalakítás műszaki és pénzügyi 
ütemezéséről szóló tervezetet készítse elő. 
 
Határidő: 2008. májusi testületi ülés 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dombóvári Város- 
és Lakásgazdálkodási Kht.  
 

123/2008. (IV.28.) Kt. sz. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja a nagy 
összegű lakbérhátralékkal rendelkezők 
foglalkoztatási programjának beindítását, 
melyhez a résztvevők munkadíja és annak 
járulékai fedezetére - a közhasznú 
foglalkoztatási keret terhére - maximum 
2.500.000,- Ft-ot biztosít. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a foglalkoztatási program 
lebonyolításával kapcsolatos intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: 2008. május 1. - a program 
elindítására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 
 

124/2008. (IV.28.) Kt. sz. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete jóváhagyja a 2008. évi 
öntött betonos járdafelújítási programot, a 
programhoz a 2008. évi költségvetés 
terhére 3.000.000,-Ft-ot biztosít. Megbízza 
a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási  
Kht.-t a program végrehajtásával, az alábbi 
helyszíneken: 
1. Árpád u. 22-76. (500.000 Ft) 
2. Gárdonyi u. 25-33. (427.200 Ft) 
3. Dózsa u. felől a Báthory u. – Berzsenyi 

u. közti szakasz (1.486.656 Ft) 
4. Gyöngyvirág krt. 8-10., Rozmaring tér 

1-2-3. (501.746 Ft) 

A képviselőtestület felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés megkötésére. 

 
Határidő: 2008. április 30. 
(szerződéskötésre) 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Város- és 
lakásgazdálkodási Kht.  
 

125/2008. (IV.28.) Kt. sz. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete támogatja a Dombóvári 
Város- és Lakásgazdálkodási Kht.-nál a 
közhasznú foglalkoztatást, melyhez 
1.445.000,- Ft önerőt biztosít. 
 
Határidő: 2008. április 30. 
(szerződéskötésre) 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dombóvári Város- 
és Lakásgazdálkodási Kht. 
 

126/2008. (IV.28.) Kt. sz. határozat 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvári Roma 
Közhasznú Alapítvány részére 1.500.000,- 
Ft támogatást nyújt. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
szerződés megkötésére. 
 
Határidő: 2008. május 15. – a támogatási 
szerződés megkötésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
Kabinet 
 

127/2008. (IV.28.) Kt. sz. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadja a Margaréta 
Református Óvoda 2007. évi 
támogatásának teljesítéséről szóló 
elszámolást. 
A Képviselő-testület kéri a Tolnai 
Református Egyházmegyét a 2007. évi 
6.500 eFt összegű támogatás 
visszafizetésére. 
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A Képviselő-testület a 2008. évi tervezett 
támogatását 2.375 eFt összegben állapítja 
meg. 
Határidő: 2008. május 31. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi és 
Költségvetési Iroda 

 
128/2008. (IV.28.) Kt. sz. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete 150.000 Ft támogatást 
biztosít a Dombóvári Amatőr Kispályás 
Labdarúgó Egyesület részére a szőlőhegyi 
Anna-napi búcsú megszervezésére. 
 
Határidő: 2008. május 30. - megállapodás 
aláírására  
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 
kabinet 
 

129/2008. (IV.28.) Kt. sz. határozat 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a dombóvári 
székhelyű Apáczai Csere János 
Általános és Középiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és 
Kollégium vezetésével megbízza Gaál 
János tanárt, 2008. augusztus 1-től 
2009. július 31-ig terjedő időszakra. 
Alapbérét a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvényben meghatározottak szerint 
állapítja meg (I fizetési osztály 12. 
fizetési fokozat szerint garantált 
illetménye 242.465,- Ft). Magasabb 
vezetői pótlékát a KJT., illetve a 
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. 
§ (1) bekezdés c. pontjának 
figyelembe- vételével a mindenkori 
pótlékalap 300%-ában határozza meg. 
(2008. évben 60.000,- Ft/hó) 
A Képviselő-testület megbízza a 
polgármestert Gaál János tanár 
iskolaigazgatói kinevezésének 
elkészítésével. 

2. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkéri a Humán 

Bizottság elnökét, hogy a 2009. 
augusztus 1. napjától megüresedő 
magasabb vezetői álláshelynek a 
jogszabályban foglaltak 
figyelembevételével történő 
meghirdetéséről gondoskodjon. 

 
Határidő: Kinevezés elkészítésére: 
2008. július 31. 

 Álláshely meghirdetésére: 2009. 
március 1. 
Felelős: Polgármester 

       Humán Bizottság elnöke 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda 
 
130/2008. (IV.28.) Kt. sz. határozat 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az alábbi 
közoktatási intézmények módosított, 
és az Önkormányzati 
Minőségirányítási Programmal 
összhangban átdolgozott Intézményi 
Minőségirányítási Programját 
jóváhagyja: 
- Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 
- Belvárosi Általános Iskola és 

Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 

- József Attila Általános Művelődési 
Központ 

- Illyés Gyula Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium 

- 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és 
Kollégium 

- Apáczai Csere János Általános és 
Középiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és 
Kollégium 

2. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a mellékelt 5. 
fejezettel kiegészített, és a 
dokumentum mellékletének 68-73. 
oldalán található rendelkezések 
törlésével módosított Önkormányzati 
Minőségirányítási Programot 
elfogadja. 
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131/2008. (IV.28.) Kt. sz. határozat 
 

1.) Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a közoktatási 
törvény 102. § (2) bek. c) pontjában 
foglalt felhatalmazás alapján az alábbi 
intézményekben és tanulócsoportokban 
engedélyezi a közoktatási törvényben 
meghatározott maximális 
osztálylétszámok 20%-kal történő 
túllépését: 
- József Attila ÁMK Dombóvári 

Általános Iskolájának a 2007/2008. 
tanévben 2. b osztálya számára a 
2008/2009. és 2009/2010. 
tanévekre 

- József Attila ÁMK Dombóvári 
Általános Iskolájának a 2007/2008. 
tanévben 7. b osztálya számára a 
2008/2009. tanévre 

- József Attila ÁMK Attalai Óvodája 
számára egy vegyes életkorú 
gyermekcsoport számára a 
2008/2009. tanévre 

- Az Illyés Gyula Gimnázium 
2007/2008. tanévben 5. n osztálya 
számára a. és a 2010/2011. 
tanévekre 

- Az Illyés Gyula Gimnázium 
2007/2008. tanévben 6. n osztálya 
számára a 2008/2009., a 
2009/2010. tanévekre 

- Az Illyés Gyula Gimnázium 
2007/2008. tanévben 7. n osztálya 
számára a 2008/2009. tanévre, 5. n 
osztálya számára a 2008/2009., 
2009/2010, és 2010/2011. 
tanévekre 

2.) Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert, hogy a maximális 
osztály- és csoportlétszámok 20, 
valamint a fenntartó által engedélyezett 
20%-os létszámnövelésen felül további 
10%-kal történő túllépéshez az alábbi 
osztályok és csoportok tekintetében 
kérje meg az Oktatási Hivatal 
engedélyét: 

- József Attila ÁMK Attalai Óvodája 
1 vegyes életkorú csoportja 
számára a 2008/2009. tanévre 

- József Attila ÁMK Százszorszép 
Óvodája 3 vegyes életkorú 
gyermekcsoportja számára a 
2008/2009. tanévre 

- József Attila ÁMK Dombóvári 
Általános Iskolájának a 2007/2008. 
tanévben 1. b, 1. c, valamint 5. a és 
5. c osztálya számára a 2008/2009., 
2009/2010. és 2010/2011. 
tanévekre, 6. b osztálya számára a 
2008/2009. és 2009/2010. 
tanévekre 

- Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 
Székhely Óvoda 4 vegyes életkorú 
gyermekcsoportja részére a 
2008/2009. tanévre 

- Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 
Bezerédj Amália Óvodai 
Intézményegysége 3 vegyes 
életkorú gyermekcsoportja részére 
a 2008/2009. tanévre 

- Illyés Gyula Gimnáziumnak a 
2007/2008. tanévben 5. n, 9. b és 9. 
e osztálya számára a 2008/2009., a 
2009/2010. és a 2010/2011. 
tanévekre 

- Belvárosi Általános Iskola 
2007/2008. tanévben 1.a és 1.b 
osztálya számára a 2008/2009., a 
2009/2010. és a 2010/2011. 
tanévekre, 2.a osztálya számára a 
2008/2009., a 2009/2010. tanévekre 

- Apáczai Középiskola 2007/2008. 
tanévben 9.b, 9.c és 9.d osztálya 
számára a 2008/2009., a 
2009/2010. és a 2010/2011. 
tanévekre 

- 516. sz. Ipari Szakképző 
2007/2008. tanévben a 9.a és 11. eh 
osztálya számára 2008/2009. 
tanévre, az 1.c osztály számára a 
2008/2009. és a 2009/2010. 
tanévre, és a felzárkóztató 9. f 
csoportja számára a 2008/2009. 
tanévre 
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Határidő: 2008. május 15. – kérelem 
benyújtására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda 
 

132/2008. (IV.28.) Kt. sz. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a József Attila ÁMK 
alapító okiratának 7. pontját az alábbiak 
szerint módosítja: 
Az alapító okirat 7. pontjának utolsó 
francia bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„- Napköziotthonos Óvoda – Attala 
 1 gyermekcsoportban 35 gyermek” 
A Képviselőtestület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a módosított alapító 
okiratokat aláírja és az illetékes hatóságnak 
megküldje. 
 
Határidő: 2008. május 1. – alapító okirat 
módosítására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda 
 

133/2008. (IV.28.) Kt. sz. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Belvárosi Általános 
Iskola színjátszó tanszakának indításáról 
szóló beszámolóját elfogadja. 

 
134/2008. (IV.28.) Kt. sz. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete a Belvárosi Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Szabadság utcai ingatlanán (88 
hrsz.) található tornacsarnok 
megközelítésére készített terveket nem 
fogadja el. 
A képviselőtestület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a tornacsarnok 
megközelítésére kisebb teherbíró-
képességű, alacsonyabb kivitelezési 
költségű útra készíttessen terveket, 
melyeket elfogadásra terjessze a 
képviselőtestület elé.  

Felhatalmazza a Polgármestert továbbá 
arra, hogy: 
- az E.ON kapcsolódó beruházása 

kapcsán a tárgyalásokat folytassa le, az 
esetleges útépítési- és elektromos 
hálózatfejlesztési beruházásokat a 
lehetőségekhez mérten hangolja össze. 

 
Határidő: 2008. június 30. – ismételt 
tervek testület elé terjesztésére 
2008. június 30. – tárgyalások 
lefolytatására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
és Településfejlesztési Iroda 
 

135/2008. (IV.28.) Kt. sz. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete elfogadja az Erzsébet u. 
29. szám alatti ingatlan hasznosításának 
245/2007. (X. I.) számú határozati szerinti 
koncepciója részeként a többfunkciós 
közösségi épület – „pajtaszínház” – Dunai 
József által készített terveit. 
A képviselőtestület felhatalmazza a 
Polgármestert az engedélyezési eljárás 
megindítására. 
 
Határidő: 2008. május 31. - az 
engedélyezési eljárás megindítására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
és Településfejlesztési Iroda 

 
136/2008. (IV.28.) Kt. sz. határozat 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a 2008. évi költségvetés 
terhére nem támogatja a Kórház utca Fő u. 
és Gyár u. közötti szakaszának felújítását.  
A képviselőtestület a 2009. évi 
útfelújítások ütemezése során megvizsgálja 
a fenti útszakasz felújításának lehetőségét a 
2009. évi költségvetéséből.  
 
Határidő: 2009. évi költségvetés 
elfogadása 
Felelős: Polgármester 
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Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
és Településfejlesztési Iroda  

 
137/2008. (IV.28.) Kt. sz. határozat 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete döntést hoz a 
Szarvasd puszta dombóvári vízellátó 
rendszerhez való csatlakoztatására 
vonatkozó, Kbt. 299.§ (1) bekezdés b) 
pontja szerinti egyszerű közbeszerzési 
eljárás megindításáról. Jóváhagyja a 
melléklet szerinti ajánlattételi felhívást. 

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

Talapka Rudolf képviselő, 
Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
Varga Péter műszaki ügyintéző 
Sebrek Csaba építészmérnök 
dr. Farkas-Szabó András jegyző 
Reichert Gyula városüzemeltetési 
irodavezető 
Kovács Gyula pénzügyi irodavezető  

3. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete Szarvasd puszta 
Dombóvár vízellátó rendszeréhez való 
csatlakoztatásának beruházási 
munkáira 2008. évi költségvetésében 
36.900 eFt-ot különít el.  

 
Határidő: A jogerős vízjogi létesítési 
engedély megszerzését követően – az 
ajánlattételi felhívás kiküldésére  
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
és Településfejlesztési Iroda 

 
138/2008. (IV.28.) Kt. sz. határozat 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2007. évi belső 
ellenőrzési jelentést a melléklet szerint 
elfogadja.  
 

139/2008. (IV.28.) Kt. sz. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete elfogadja a 2007-2013. 

időszakra vonatkozó Integrált 
Városfejlesztési Stratégiát a melléklet 
szerint. (A melléklet a www.dombovar.hu 
honlapon található meg.) 
 
Határidő: 2009. áprilisi ülés a Stratégia 
végrehajtásának állásáról szóló beszámoló 
testület elé terjesztésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
és Településfejlesztési Iroda 

 
140/2008. (IV.28.) Kt. sz. határozat 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megállapítja, hogy dr. 
Keszler Gábor (7361 Kaposszekcső, Zalka 
u. 18.) a Dombóvári Városi Bíróság – 
97/2007. (IV. 10.) számú képviselő-
testületi határozattal megválasztott – 
bírósági ülnökének megbízatása a bírák 
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 
1997. évi LXVII. törvény 127. § (1) 
bekezdésének c) pontjában foglaltak 
alapján megszűnt, mivel a 70. életévét 
betöltötte.  
 
Határidő: azonnal – az érintett és a 
bíróság elnökének értesítésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 
 

141/2008. (IV.28.) Kt. sz. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Dombóvári Szent 
Lukács Egészségügyi Kht. felügyelő 
bizottsága elnökének díjazását havi 
69.600,-Ft-ban, a felügyelő-bizottság 
további tagjainak díjazását havi 34.800-Ft-
ban állapítja meg 2008. március 1-től. 
A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a határozatról a 
társaság ügyvezetését értesítse, és a 
szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
Határidő: 2008. április 30. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Testületi Csoport 
 

http://www.dombovar.hu/
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142/2008. (IV.28.) Kt. sz. határozat 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2008/2009. 
tanévre szóló óvodai, iskolai 
beíratásokról szóló tájékoztatót 
elfogadja. 

2. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a József Attila 
ÁMK Százszorszép Óvodájában a 
2008/2009-es nevelési évre a 6. 
gyermekcsoport továbbműködését 
2009. június 30. napjáig engedélyezi. 

  
Határidő: 2008. augusztus 10. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda 
 

A Képviselőtestület a következő 
határozatait zárt ülésen hozta meg: 

 
143/2008. (IV.28.) Kt. sz. határozat 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete az önkormányzat 
intézményeinek takarítása és 
portaszolgálata, udvarosi feladatainak, 

valamint karbantartási feladatainak két 
éves időtartamú teljesítésére KÉ-
1146/2008. számú (KÉ-2907/2008. számon 
helyesbített) ajánlati felhívással indult, 
Kbt. IV. fejezete szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárását a Kbt. 92. § c) 
pontja alapján eredménytelennek 
nyilvánítja. 
 
Határidő: 2008. május 5. – az 
eredményhirdetésre 
Felelős: Szabó Loránd polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi és 
Költségvetési Iroda 

 
144/2008. (IV.28.) Kt. sz. határozat 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Balogh Attila 
Dombóvár, Arany János tér 2. szám alatti 
lakos önkormányzati bérlakás bérlőjeként 
történő ismételt kijelölési ügyében 
benyújtott fellebbezését elutasítja, és 
Dombóvár város polgármesterének I. – 
131/2008. számú határozatát helyben 
hagyja. 
 

 
_______________________ 

RENDELETEK 
 

(A rendeletek egységes szerkezetben megtalálhatók a www.dombovar.hu honlapon!) 
 

A Képviselő-testület 2008. április 28-i ülésén elfogadott rendeletei: 
 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 
20/2008. (IV.30.) rendelete 

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény rendelkezéseinek Dombóvár 
város területén történő végrehajtásáról, valamint a távhőszolgáltatás 
legmagasabb díjairól szóló 62/2005. (XII. 2.) rendelet módosításáról 

 

Dombóvár Város Képviselőtestülete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 6. 
§ (2) bekezdésének b) pontjában, valamint az árak megállapításáról szóló 1990. évi 
LXXXVII. törvény 7.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a távhőszolgáltatásról 
szóló 2005. évi XVIII. törvény rendelkezéseinek Dombóvár város területén történő 

végrehajtásáról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb díjairól szóló 62/2005. (XII. 2.) 
rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

 

http://www.dombovar.hu/
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1. § 

A Rendelet 1. számú „A távhőszolgáltatás legmagasabb díjtételei” mellékletének a hődíjra 
vonatkozó része helyébe a következő szöveg lép: 

Díjtételek: 

Megnevezés   Mértékegység 

Hődíj 

lakossági 

mérés szerint   Ft/GJ    3430,- 
a várható energiafelhasználással meghatározott legmagasabb összeg: 

- fűtés (0,24 GJ/lm3)  Ft/lm3/év   823,-   

- vízmelegítés (0,305 GJ/m3)  Ft/vm3   1046,- 

2. § 

E rendelet 2008. május 1. napján lép hatályba 

 
Szabó Loránd     Dr. Farkas-Szabó András 
 Polgármester             jegyző 
 
 

Dombóvár Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

21/2008.(IV.30.) rendelete 
a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 

12/2006.(II.20.) rendeletének módosításáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.)18., 29. és a 131. 
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotott, a gyermekvédelem helyi 
szabályozásáról szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

1.§ 

A rendelet 2.sz. mellékletének helyébe jelen rendelet melléklete lép. 

2.§ 

E rendelet 2008. május 1-jén lép hatályba. 
 
Dombóvár, 2008. április 28. 
 
 

Szabó Loránd Dr. Farkas-Szabó András 
 polgármester  jegyző 
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2. számú melléklet 
 

Intézményi térítési díjak 
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai 

 
 

Bölcsődei ellátás   475,- Ft 
Óvodai ellátás    226,- Ft 
Általános iskola ebéd   153,- Ft 
Napközis étkeztetés    263,- Ft 
Középiskolás  - reggeli  126,- Ft 
   - ebéd    197,- Ft 
  - vacsora  165,- Ft 
 

Az átmeneti gondozás intézményi térítési díjai 
 
Helyettes szülői ellátás napi 2.001 Ft, havi 60.030 Ft.  
Családok Átmeneti Otthona napi 2.247,- Ft, havi 67.410 Ft 
Az intézményi térítési díjak az Áfa-t nem tartalmazzák. 
A személyi térítési díjakat az ellátást nyújtó intézmények vezetői a Gyvt-ben és a 133/1997. (VII. 29.) 
kormányrendeletben meghatározottak szerint határozzák meg.  
 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2008. (IV. 30.) rendelete 

A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) rendelet módosításáról 
 

Dombóvár Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 62. § (2) bekezdésében és 92. § (1) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján a szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) rendeletét 
az alábbiak szerint módosítja: 

1. § 

(1) A rendelet 3. §. (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő meghatározás lép, illetve az 
alábbi új g) és h) pontokkal egészül ki:  

„f.) közösségi ellátások pszichiátriai illetve szenvedélybetegek részére,” 
g.) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
h.) nappali ellátások.”   

2 . § 

A rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(2) Étkeztetés igénylése esetén a szociálisan rászorultnak tekinthető az aki: 
- 60 éven felüli vagy 
- orvosi igazolás szerint mások gondozására, ellátására szorul vagy 
- fogyatékos, pszichiátriai vagy szenvedélybeteg vagy 
- hajléktalan vagy lakhatási körülményei melegétel elkészítését nem teszik lehetővé.” 

3. § 

A rendelet 7/A § helyébe a következő rendelkezések lépnek:  
„Támogató szolgálat és szociális taxi szolgáltatás 

7/A §. 
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(1) Az önkormányzat a támogató szolgáltatást az Szt. 65/C §-ában meghatározottak szerint a 
Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás által 
működtetett Támogató Szolgálat útján biztosítja.  

(2) A szállító szolgálat gépkocsija szabad kapacitása terhére szociális taxi szolgáltatást nyújt 
szociálisan rászoruló személyek részére egészségügyi, szociális vagy közigazgatási 
szolgáltatás igénybevétele, családi, illetve társas kapcsolatainak fenntartása céljából 
Dombóvár közigazgatási területén. 

(3) Szociálisan rászorulónak e rendelet alapján az a személy tekinthető, akinek a családjában 
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő személy esetében 300%-át. 

(4) A szolgáltatás igénybevételéért térítési díjat kell fizetni.  
(5) A szociális taxi szolgáltatás térítési díját évente a szolgáltatást nyújtó javaslatának 

figyelembevételével – az önkormányzat határozza meg.” 

4. §  

(1) A rendelet 7/B § címe „Közösségi ellátások pszichiátriai illetve szenvedélybetegek 
részére” címre módosul. 

(2) A 7/B § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(1) Az önkormányzat a közösségi ellátásokat a pszichiátriai, illetve  
szenvedélybetegek részére a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltató Központ Társulás útján  biztosítja.” 

5. § 

A rendelet a következő új 7/C §-sal egészül ki: 
„Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

7/C. § 
 

Az Szt 65. §-a szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az Egyesített Szociális Intézmény  
szervezésében valósul meg.” 

6. § 

A rendelet a következő új 7/D §-sal egészül ki: 
„Nappali ellátás 

7/D. § 
 

(1) A rászoruló idős lakosok nappali ellátásáról az Egyesített Szociális Intézmény 
gondoskodik két Idősek Klubja működtetésével. 

(2) A hajléktalanok nappali ellátását a Nappali Melegedőben az Egyesített Szociális 
Intézmény végzi. 

(3) A rászoruló fogyatékos emberek részére a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi 
Társulás fenntartásában működő „Reménység” Napközi Otthon biztosít nappali ellátást.”  

7. §  

A rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(1) Az Egyesített Szociális Intézmény Támasz Otthonában lehet elhelyezni azt az 
időskorú vagy 18. életévét betöltött beteg személyt, akinek ellátása egészségi állapota 
vagy más okból átmenetileg nem biztosított.”  

8. § 

A rendelet 12. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(7) A szociális taxi szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kérelmet a szolgáltatást 
nyújtó intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.” 

9. § 

(1) A rendelet 1.számú és 2. számú mellékletei helyébe e rendelet 1. számú és 2. számú 
mellékletei lépnek. 

(2) A „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ megnevezés 
helyébe a rendelet teljes terjedelmében a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltató Központ Társulás megnevezés lép.    

(3) Ez a rendelet 2008. május 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell. 

(4) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a rendelet 3. § (2) bek a) pontja, 
a 6. § (3) bekezdés d) pontja, a 9. §, 10. § (2) bekezdése, 11. § (2) bekezdése, a 13. § (3) 
bekezdése, és a 3. számú melléklet.  

 
Dombóvár, 2008. április 28. 
 
                                            

Szabó Loránd                                                         Dr. Farkas-Szabó András  
polgármester                                jegyző 

 
1. számú melléklet 

 
Személyes gondoskodást nyújtó intézmények 

 
Alapellátások 
A) Étkeztetés 

a.) Szociális konyha keretében 
- Dombóvár Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény  

Dombóvár, Arany János tér 2. 
b.) Népkonyhai ellátás 

- Dombóvár Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény, Dombóvár, Arany János 
tér 2. 

B) Házi segítségnyújtás 
- Dombóvár Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény „Őszikék” Szociális 

Alapszolgáltató Központ Dombóvár, Arany J. tér 3. 
C) Családsegítés 

- Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás Dombóvár, 
Kinizsi u. 37. 

D) Támogató szolgálat és szociális taxi szolgáltatás 
 Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás 

Dombóvár, Kinizsi u. 37. 
E) Közösségi ellátások pszichiátriai és szenvedélybetegek részére 

 Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás 
Dombóvár, Kinizsi u. 37.  

F) Nappali ellátást nyújtó intézmények 
a.) I. sz. Idősek Klubja Dombóvár, Arany J. tér 3.  . 

           II. sz. Idősek Klubja Dombóvár, III. u. 22. 
b.) Hajléktalanok nappali melegedője Dombóvár, Arany János tér 2. 
c.) „Reménység” Napközi Otthon Dombóvár, Kinizsi u. 37. 
 

Szakosított ellátások 
A) Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények 
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a.) Időskorúak részére 
- „Támasz Otthon” Dombóvár, III. u. 22. 

b.) Hajléktalanok részére 
- Dombóvár, Erdősor u. 3. 

B) Ápolást, gondozást nyújtó intézmények (tartós bennlakás) 
- „Arany Sziget” Idősek Otthona, Dombóvár, Arany János tér 2. 
- „Platán Otthon” Dombóvár, Szabadság u. 6. 

2. számú melléklet 

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK – 2008. 
AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYBEN 

 
PLATÁN OTTHON 
Dombóvár Szabadság u. 6. 

átlagos napi: 
havi: 

2 460 Ft 
73 800Ft 

demens  napi: 
havi: 

2 180 Ft 
65 400 Ft 

   
TÁMASZ OTTHON 
Dombóvár III. utca 22. 

átmeneti napi: 
havi: 

5 000 Ft 
150 000 Ft 

„ARANY-SZIGET” IDŐSEK OTTHONA 
Dombóvár Arany János tér 2. 

általános részleg napi: 
havi: 

2 460 Ft 
73 800 Ft 

hotel szárny napi: 
havi: 

2 640 Ft 
79 200 Ft 

demens részleg napi: 
havi: 

2 180 Ft 
65 400 Ft 

 
IDŐSEK KLUBJA 

 Támasz 
Dombóvár III. utca 22., 

„Őszikék” 
Dombóvár Arany János tér 3. 

Reggeli/adag: 
Ebéd/adag: 
Vacsora/adag: 

 

190 Ft 
380 Ft 
380 Ft 

190 Ft 
380 Ft 

- 
 

napközbeni tartózkodás 
napi: 

20 Ft 20 Ft 

 
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS 

Egy főre eső jövedelem meghaladja a 
nyugdíjminimum 300 %-át 

Napi/adag: 447 Ft (ÁFA-val) 

Azon ellátottak estében, akik 2007. december 
hónapban normatív ellátásban részesültek 

Napi/adag: 380 Ft (ÁFA-val) 

Egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 
150 %-a és a 300 % között van 

Napi/adag: 380 Ft (ÁFA-val) 

Egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 
150 %-át nem haladja meg 

Napi/adag: 338 Ft (ÁFA-val) 

   
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

Dombóvár Arany János tér 3. 
Egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 
150 %-át nem haladja meg 

óra 87 Ft 
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Egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 
150 %-át meghaladja 

óra 137 Ft 

Azon ellátottak esetén, akik 2007. december 
31.-én már ellátásban részesültek 

óra 129 Ft 

   
JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
Dombóvár Arany János tér 2. 

havi: 3 120 Ft 

 
Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás által működtetett 
támogató szolgáltatás és szociális taxi intézményi térítési díjai:  
Személyi segítés 435 Ft/óra 
Szállító szolgálat 160 Ft/út 
járatszerű igénybevétel esetén 80 Ft/út.  
 

Dombóvár Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

23/2008. (IV. 30.) rendelete 
a szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének szabályairól szóló 

21/2006. (V. 1.) rendelet módosításáról 
 

Dombóvár Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.)1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § 
(3) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 37/D (5) bekezdésében, 38. § (9) 
bekezdésében 43/B (1) és (3) bekezdésében 45. § (1) bekezdésében, 46. § (1) bekezdésében, 
47. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 55/C § (4) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a szociális ellátások megállapításáról, 
folyósításának és ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:  

1. § 

A rendelet 4. § (1) bekezdés felsorolásában a „köztemetés” meghatározás helyébe a következő 
meghatározás lép:  

 „köztemetés költségének megtérítése alóli mentesítés”  

2. § 

A rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) A kérelem elbírálásához  a havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a 
kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmét, a nem havi rendszerességgel 
szerzett, illetve a vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását 
megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell igazolni. 
A jövedelem igazolható: 
 a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói 

igazolással,  
 munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátást 

igazoló szelvénnyel vagy a munkaügyi kirendeltség által kiadott igazolással, 
 társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a folyósító szerv által 

kiadott igazolással,   
  vállalkozó esetében az illetékes APEH igazolással, a kérelem benyújtását megelőző 

gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról.” 

3. § 

A rendelet 14. §-a a következő új (5) és (6) bekezdéssel egészül ki: 
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„(5) A közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési kötelezettség súlyos  
megszegésének minősül, ha a nem foglalkoztatott aktív korú személy: 
a) az önkormányzat vagy a munkaügyi kirendeltség által felajánlott munkalehetőség 

elfogadására nem jelenik meg és távolmaradásáról 5 napon belül az orvosi igazolást 
nem mutatja be, 

b) a felajánlott munkalehetőséget nem fogadja el, illetve a munka elfogadásának 
akadályoztatásáról az orvosi igazolást 5 napon belül nem mutatja be,   

c) a felajánlott és számára megfelelő munkát elfogadja, de a munkaszerződés 
megkötésére nem jelenik meg, illetve munkaszerződés megkötése ellenére a 
munkavégzést nem kezdi meg,  

d) a közcélú foglalkoztatás alatt munkaviszonyát a foglalkoztató rendkívüli felmondással 
megszünteti, 

e)   munkaviszonya önhibájából szűnik meg, 
f) együttműködési kötelezettségét a Kapaszkodó Alapszolgáltató Központtal vagy a 

Munkaügyi Központ kirendeltségével két éven belül ismételten megszegi. 
(6) Az együttműködés súlyos vagy két éven belül történő ismételt megszegése esetén 

a rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni.”   

4. § 

A rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„16. § 

(1) A köztemetést az önkormányzat az Szt. 48. §-ában meghatározott feltételek szerint 
nyújtja. 

(2) A köztemetés költségeinek részben vagy egészben történő megtérítése alól a 
Polgármester mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt, ha  

 az eltemettetett személy után nincs a temetés költségeit elérő hagyaték, 
 a kötelezett családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj  

           legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200%-át  
           nem haladja  meg és 

 vagyonnal nem rendelkezik.” 

5. § 

(1) A rendelet 4. § (3) bekezdésében és az 5. § (6) bekezdésben a „Humán Bizottság” 
szövegrész helyébe a „Polgármester” szövegrész lép.    

(2) Ez a rendelet 2008. május 1-jén lép hatályba, szabályait a folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell. 

 
Dombóvár, 2008. április 28. 
                                      

Szabó Loránd                                                       Dr. Farkas-Szabó András   
polgármester                             jegyző 
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