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HATÁROZATOK

Dombóvár  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2013.  március  28-i  rendes 
ülésén elfogadott határozatai:

95/2013. (III. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  2013.  április  1-jétől  a 
Városi  Könyvtár  elnevezését  Dombóvár 
Város  Könyvtára  elnevezésre  változtatja, 
és  az  alapító  okiratának  módosítását  a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert,  hogy  a  módosított  és  a 
módosításokkal egybeszerkesztetett alapító 
okiratot  aláírja,  és  az  illetékes  hatóságok 
részére megküldje.

Határidő: 2013. április 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Önkormányzati 
Iroda

A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik  a  2013.  március  28-i  
képviselő-testületi  ülés  4.  számú 
előterjesztésében foglaltakkal.

96/2013. (III. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Gárdonyi  Géza utca 
16. szám alatti szőlőhegyi közösségi házra 
(dombóvári  6303  hrsz.)  haszonkölcsön 
szerződéssel  térítésmentes  használatot 
biztosít  2013. március  1-től  a Dombóvári 
Város-  és  Lakásgazdálkodási  Nonprofit 
Kft.  számára  határozatlan  időre  a  cégre 
bízott  önkormányzati  közfeladatok 
ellátásához,  valamint  az  ingatlan 
üzemeltetése,  hasznosítása  céljából.  A 
Nonprofit  Kft.  jogosult  az  ingatlan 
bérbeadására,  az  ingatlan  hasznosításából 
származó  bevételeket  saját  tevékenységi 
körén  belül  szabadon  felhasználhatja,  a 
térítésmentes  használat  fejében  köteles 
viselni az összes üzemeltetési költséget. 

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  haszonkölcsön  szerződés 
tartalmának jóváhagyására és megkötésére.

Határidő: 2013. április 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Önkormányzati 
Iroda
Dombóvári  Város-  és  Lakásgazdálkodási 
Nonprofit Kft.

97/2013. (III. 28.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  Samoware  Kereskedelmi 
Betéti  Társaság  által,  az 
önkormányzati  bérleményben  lévő 
Dombóvár,  Gyenis Antal u. 18. szám 
alatti sportingatlan területén kialakított 
büféhelyiség használata következtében 
felhalmozott  1.120.000  Ft  összegű 
tartozás  rendezésére  a  cégnek 
részletfizetési lehetőséget biztosít. 

2. A részletfizetés  összegének 
és  időtartamának  megállapítása  során 
az  önkormányzat  vagyonáról  és  a 
vagyongazdálkodás  szabályairól  szóló 
10/2011.  (III.4.)  önkormányzati 
rendelet vonatkozó rendelkezéseit kell 
alkalmazni,  mely  alapján  –  a  cég 
képviselőjének  kérelmét  figyelembe 
véve – a havi törlesztő részlet 25.000 
Ft  összegben  kerül  megállapításra, 
melyet  a  jegybanki  alapkamattal 
megegyező mértékű kamat terhel.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  részletfizetési 
megállapodás  megkötésére  és tartalmának 
jóváhagyására.
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Határidő:  2013.  április  30.   – 
részletfizetési megállapodás megkötésére 
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Polgármesteri 
Titkárság

98/2013. (III. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  támogatja  a  Biztos 
Kezdet  Gyerekházak  támogatása 
igénylésének,  döntési  rendszerének, 
folyósításának,  felhasználásának, 
elszámolásának és ellenőrzésének részletes 
szabályairól szóló 19/2013. (III.5.) EMMI 
rendeletben  foglaltak  alapján  vissza  nem 
térítendő  támogatás  iránti  kérelem 
benyújtását  a  „Kapaszkodó”  Szociális  és 
Gyermekjóléti  Alapszolgáltató  Központ 
Társulás  keretében  működő  Gyerekház 
2013. évi működésére.

A  képviselő-testület  megerősíti,  hogy 
önként vállalt  feladatként 2013. december 
31-ig a Gyerekházat fenntartja, és vállalja 
annak a 19/2013. (III.5.) EMMI rendelet 3. 
sz.  mellékletében  foglaltak  szerinti 
működtetését.

Határidő: azonnal  –  határozat 
továbbítására a Magyar Államkincstárhoz
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Önkormányzati 
Iroda
Pénzügyi Iroda

A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik  a  2013.  március  28-i  
képviselő-testületi  ülés  11.  számú 
előterjesztésében foglaltakkal.

99/2013. (III. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Családok  Átmeneti 
Otthonának  működéséről  szóló 
tájékoztatást  elfogadja,  az  ellátást  a 
továbbiakban is biztosítja.

100/2013. (III. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Családok  Átmeneti 
Otthona  működtetésének  a  társult 
önkormányzatok  hozzájárulásának 
ismeretében  történő  újratárgyalásra 
vonatkozó javaslatot nem fogadja el.

101/2013. (III. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  támogatja  az 
önkormányzat,  bizottságai  és  hivatala, 
valamint  intézményei  megjelenését  a 
Dombóvár  és  Környéke  közéleti  lapban, 
kéthetente,  4+1  színnyomással  készült 
oldalon.  Az  erről  szóló  megállapodást  a 
Primus-Press  Kft.-vel  a  melléklet  szerint 
elfogadja.

Határidő:  2013.  április  4.  –  a 
megállapodás aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Polgármesteri 
Titkárság

A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik  a  2013.  március  28-i  
képviselő-testületi  ülés  16.  számú 
előterjesztésében foglaltakkal.

102/2013. (III. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testület  kijelenti,  hogy  az 
önkormányzat, bizottságai, intézményei és 
hivatalának hírei, közleményei kizárólag a 
Dombóvár és Környéke közéleti lapban, az 
önkormányzat  által  finanszírozott  4 
oldalon jelentethetők meg. Ez alól kivételt 
képeznek  azok  a  hirdetések,  melyek 
megjelentetése  nem  tűr  halasztást  és 
szükségessége nem volt előre látható.

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester, Jegyző
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
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103/2013. (III. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  gyermekek 
védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2) 
bekezdésében  foglalt  felhatalmazás 
alapján, Dombóvár Város Önkormányzata, 

mint  étkeztetés  biztosítására  kötelezett 
önkormányzat  nevében,  e  feladatának 
ellátásához  a  közigazgatási  területén 
kívülről érkező gyermek, tanuló lakóhelye 
szerinti önkormányzattól 2013. január 1-től 
az  alábbi  összegű  hozzájárulást  kéri  a 
ténylegesen  igénybevett  adagszámok 
alapján:

Megnevezés

Önkormányzati hozzájárulás összege Ft/fő/nap

teljes árat  
fizető  

gyermek/tanul
ó után

50% 
kedvezményben 

részesülő  
gyermek/tanuló  

után

100% 
kedvezményben 

részesülő  
gyermek/tanuló  

után
Óvodai ellátás 254 0 25
Általános iskolai ebéd 173 0 0
Általános  iskolai  napközis  
étkeztetés 284 0 0

Középiskolás ebéd 232 0 0
Középiskolás teljes ellátás 343 0 110
Középiskolás  kollégiumi  
ellátás 569 323 586

A  Képviselő-testület  a  hozzájárulás 
összegének  megállapításával  és 
beszedésével az étkeztetést ellátó Integrált 
Önkormányzati  Szolgáltató  Szervezetet 
bízza  meg.  A  hozzájárulást  félévente 
utólag  kell  beszedni,  az  első  félévre  eső 
részt  tárgyév  július  31-ig,  a  második 
félévre  eső  részt  a  tárgyévet  követő  év 
január 31-ig kell megfizetni.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Integrált  Önkormányzati  Szolgáltató 
Szervezet

104/2013. (III. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  Önkormányzat 
2013. évi Közbeszerzési Tervét a melléklet 
szerint  elfogadja.  A  nyilvánosság 
folyamatos biztosítása érdekében elrendeli, 

hogy  a  www.dombovar.hu honlapra 
kerüljön fel.

Határidő:  2013.  március  31.  –  a  terv 
nyilvánosságra hozatalára
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyző 

A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik  a  2013.  március  28-i  
képviselő-testületi  ülés  22.  számú 
előterjesztésében foglaltakkal.

105/2013. (III. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  Önkormányzat 
Közbeszerzési Szabályzatának módosítását 
az  előterjesztés  melléklete  szerint 
elfogadja.  A  nyilvánosság  biztosítása 
érdekében  elrendeli,  hogy  a 
módosításokkal  egybeszerkesztett 
Szabályzat  a  www.dombovar.hu honlapra 
kerüljön fel.

http://www.dombovar.hu/
http://www.dombovar.hu/
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Határidő:  2013.  április  1.  –  a 
módosításokkal  egybeszerkesztett 
szabályzat  közzétételére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyző

A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik  a  2013.  március  28-i  
képviselő-testületi  ülés  23.  számú 
előterjesztésében foglaltakkal.

106/2013. (III. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Szociális  és 
Egészségügyi  Bizottság  2011.  április  1. 
napjától 2013. február 28. napjáig terjedő 
időszakban  átruházott  hatáskörben  hozott 
bérlőkijelölési  döntésekről  szóló 
tájékoztatóját elfogadja.

A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik  a  2013.  március  28-i  
képviselő-testületi  ülés  24.  számú 
előterjesztésében foglaltakkal.

107/2013. (III. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  polgármester  2010. 
október  1.  napjától  2011.  március  31. 
napjáig  terjedő  időszakban  átruházott 
hatáskörben  hozott  bérlőkijelölési 
döntésekről szóló tájékoztatóját elfogadja.

A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik  a  2013.  március  28-i  
képviselő-testületi  ülés  25.  számú 
előterjesztésében foglaltakkal.

108/2013. (III. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dombóvári  Horvát 
Nemzetiségi  Önkormányzat  részére 
biztosítja  a  dombóvári  települési 
nemzetiségi önkormányzatok részére 2012. 
évben pályázati úton nyújtott támogatásból 
az Oktatási és Kulturális Bizottság 7/2013. 

(I.28.) számú határozatában a „Viri esték” 
programsorozatra jóváhagyott 240.318,- Ft 
támogatást. A nemzetiségi önkormányzat a 
támogatást a 2013. április 3-6. között a Vir 
partnervárosból  érkező  delegáció 
tiszteletére  tartandó  rendezvénysorozatra 
fordíthatja.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  támogatási  szerződés 
megkötésére.

Határidő: 2013.  április  3.  –  támogatási 
szerződés megkötésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Önkormányzati 
Iroda

109/2013. (III. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja a Dombóvári 
Német  Nemzetiségi  Önkormányzat 
pályázatát  a  Német  Szövetségi 
Belügyminisztérium  „Essen  auf  Rädern” 
című  pályázati  felhívására  kisbusz 
beszerzése érdekében.

A képviselő-testület  a  Dombóvári  Német 
Nemzetiségi  Önkormányzat  részére  a 
pályázat benyújtásához szükséges önrészt, 
legfeljebb  1.750.000,-  Ft-ot  a  2013.  évi 
költségvetés  általános  tartaléka  terhére 
támogatásként biztosítja azzal a feltétellel, 
hogy sikeres pályázat esetén a kisbuszt az 
Egyesített  Szociális  Intézmény 
használatába adja.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  nyertes  pályázat  esetén  a 
támogatási szerződés megkötésére.

Határidő: 2013.  december  31.  – 
támogatási szerződés megkötésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Önkormányzati 
Iroda
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110/2013. (III. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  megállapítja,  hogy  az 
ÖKO-DOMBÓ  Kft  ügyvezetője  a  2012. 
évi  prémiumfeltételeket  20%-ban 
teljesítette,  így  2012.  évre  360.000,-  Ft 
összegű  prémium  elfogadását  javasolja  a 
Társaság taggyűlésének.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  taggyűlésen  a  döntés 
képviseletére.

Határidő: következő taggyűlés
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda

111/2013. (III. 28.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
testvérvárosi  kapcsolat  felvételét 
kezdeményezi  a  horvátországi  Vir 
városával.

2. A  képviselő-testület  felhatalmazza 
a  polgármestert,  hogy  a  testvérvárosi 
kapcsolat  létesítéséről  szóló 
szándéknyilatkozatot magyar és horvát 
nyelven elkészíttesse és azt a horvát fél 
részére megküldje,  továbbá Vir Város 
Önkormányzatának  pozitív  döntését 
követően  a  testvérvárosi 
együttműködésre  vonatkozó 
megállapodást aláírja.

Határidő: azonnal  –  szándéknyilatkozat 
megküldésére
2013. április 6. – szerződés aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Polgármesteri 
Titkárság

112/2013. (III. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  szociális 
szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) 
önkormányzati rendeletében foglalt nappali 

ellátás  és  a  szociális  étkeztetés  térítési 
díjait  a  2013.  júniusi  rendes  ülésén 
felülvizsgálja. 

113/2013. (III. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete:
1 a  polgármester  beszámolóját  a 

233/2012.  (VII.  5.),  292/2012.  (IX. 
27.),  357/2012.  (XII.  4.),  372/2012. 
(XII.  14.),  393/2012.  (XII.  14.), 
399/2012.  (XII.  14.),  1/2013.  (I.  2.), 
6/2013.  (I.  31.),  8/2013.  (I.  31.), 
24/2013.  (I.  31.),  25/2013.  (I.  31.), 
27/2013.  (I.  31.),  30/2013.  (I.  31.), 
32/2013.  (I.  31.),  34/2013.  (I.  31.), 
35/2013.  (I.  31.),  36/2013.  (I.  31.), 
39/2013.  (II.  14.),  40/2013.  (II.  14.), 
42/2013.  (II.  14.),  45/2013.  (II.  14.), 
47/2013.  (II.  21.),  48/2013.  (II.  21.), 
49/2013.  (II.  21.),  50/2013.  (II.  21.), 
52/2013.  (II.  21.),  53/2013.  (II.  21.), 
55/2013. (II. 20.) 1-2., 4., 7-9. pontja, 
58/2013.  (II.  21.),  60/2013.  (II.  28.), 
61/2013.  (II.  28.),  68/2013.  (II.  28.), 
71/2013.  (II.  28.),  82/2013.  (III.  7.), 
88/2013.  (III.  7.),  89/2013.  (III.  7.), 
90/2013.  (III.  7.)  lejárt  határidejű 
határozat végrehajtásáról, az átruházott 
hatáskörben  tett  intézkedésekről, 
tájékoztatóját  a  két  ülés  közötti 
fontosabb eseményekről elfogadja. 

2 az  alábbi  határozatok  végrehajtási 
határidejét  a  következők  szerint 
meghosszabbítja:
2013.  április  30-ig:  23/2013.  (I.  31.), 
55/2013. (II. 21.) 3., 5., 6. pontját
2013. június 30-ig: 120/2012. (III. 29.), 
72/2013. (II. 28.)

3 a 396/2012. (XII. 14.), 367/2011. (IX. 
8.),  és  a  189/2012.  (V.  24.)  Kt. 
határozatát visszavonja.

4 az  5/2013.  (I.  3.)  Kt.  határozat  2. 
pontjában  a  módosított  autóbusz-
menetrend  közzétételére  biztosított 
fedezet  összegét  113 030,-  forintra 
emeli.

5 A Képviselő-testület  az önkormányzat 
vagyonáról  és  a  vagyongazdálkodás 
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szabályairól  szóló  10/2011.  (III.  4.) 
önkormányzati  rendelet  13.  §  (13) 
bekezdése  alapján  nem  járul  hozzá  a 
Dombóvár, Szabadság u. 7. szám alatti 
ingatlan  vásárlására  vonatkozó 
döntésnek a rendelet szerint hatáskörrel 
rendelkező  önkormányzati  szerv  elé 
történő  terjesztéséhez,  és  a  vásárlásra 
vonatkozó  döntés  előkészítése  során 
értékbecslés megrendeléséhez. 

114/2013. (III. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  önálló  orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 
2/B. §-ában foglalt követelményeknek való 
megfelelés  érdekében  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  praxisjoggal  rendelkező 
háziorvosokkal,  háziorvosi szolgáltatókkal 
fennálló  feladat-ellátási  szerződések 
módosítására  a  törvényi  rendelkezések,  a 
rendeltetésszerű  használat  biztosításával 
kapcsolatos  feladatok  megosztása 
tekintetében a Humán Bizottság döntése és 
az alábbiak figyelembevételével:

a) A  szerződések  változatlanul 
határozatlan idejűek.

b) A  feladatot  ellátó  háziorvos, 
háziorvosi  szolgáltató  kötelezettsége 
az  egészségügyi  szolgáltatás 
nyújtásához  szükséges,  külön 
jogszabályban meghatározott szakmai 
minimum  feltételek  külön 
önkormányzati  térítés  nélküli 
biztosítása,  beleértve  az  orvosi 
működéshez szükséges jogszabályban 
előírt  eszközök beszerzését,  valamint 
azoknak  az  orvosi  tevékenység 
folyamatos  végzéséhez  szükséges 
állapotban tartását is.

c) A  feladatot  ellátó  háziorvos, 
háziorvosi  szolgáltató  nem kötelezett 
a  központi  ügyeleti  tevékenységben 
való részvételre.

d) Az  önkormányzat  a  feladatot  ellátó 
háziorvos, háziorvosi szolgáltató által 
használt  önkormányzati  tulajdonú 
orvosi  rendelő  és  a  váróterem 

használatát  térítésmentesen  biztosítja 
az  egészségügyi  alapellátási  feladat 
céljára,  de  az  egyéb  célra  történő 
hasznosítás  (magánpraxis)  díj 
ellenében  történhet.  A  háziorvos, 
háziorvosi  szolgáltató  viseli  a 
rendelőre, és arányosan a váróteremre 
eső,  annak  használatával  rendszerint 
együtt  járó  és  a  rendes  gazdálkodás 
körébe  tartozó  üzemeltetési 
költségeket, a közüzemi költségeket is 
beleértve,  valamint  feladata  a 
rendeltetésszerű  használatra  alkalmas 
állapot fenntartásához szükséges belső 
karbantartási  munkák  elvégzése  és 
költségeinek  viselése.  A  használatba 
vett  ingatlan  és  tárgyi  eszközök 
rendeltetésszerű  használatával 
felmerülő,  azzal  együtt  járó 
értékcsökkenésért  a  feladatot  ellátó 
háziorvos, háziorvosi szolgáltató nem 
felel. A használatba vett épület rendes 
gazdálkodás  körét  meghaladó 
műszaki  meghibásodásából  eredő 
üzemeltetési  költség  többletet  (pl. 
csőtörés,  elfagyás,  vízóra  melletti 
szivárgás  stb.)  az  önkormányzat 
köteles  viselni.  A  rendeltetésszerű 
használatra  alkalmas  állapot 
biztosításával  kapcsolatos  részletes 
üzemeltetési,  karbantartási  és 
felújítási  feladatok  megosztásáról  a 
háziorvos, háziorvosi szolgáltató és az 
önkormányzat  között  a  Humán 
Bizottság  döntése  szerint  kell 
rendelkezni.

e) A  szerződés  rendes  felmondással 
bármelyik  fél  által  6  hónapos 
felmondási idővel szüntethető meg.

f) A  háziorvosok  és  házi 
gyermekorvosok  esetén  az 
önkormányzat  egyoldalú  döntésén 
alapuló  körzetcsökkenés  miatti 
kártalanítás  összege  a  körzetből 
kikerült  betegek  létszámára  eső, 
tárgyévi  finanszírozás  egy  évre  eső 
összege,  évközi  körzetmódosítás 
esetén  ennek  hónapokra  vetített 
arányos része. A fogorvosok esetén a 
kártalanítás  mértéke  az  előző  év 
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alapján  számított,  egy  hónapra  jutó 
átlagos  finanszírozás 
figyelembevételével  a  körzetből 
kikerült  betegek  arányában  kerül 
meghatározásra.  A  kártalanítás 
összegét  a  körzethatár  módosítás 
megtörténtének  napját  követő  15 
napon belül kell megfizetni. A körzet 
megszüntetése esetén kártalanításként 
a praxis teljes évi finanszírozását kell 
az önkormányzatnak megfizetnie.

g) A  feladatot  ellátó  háziorvos, 
háziorvosi  szolgáltató  évente  az 
egészségügyi  alapellátással  és  annak 
finanszírozásával  kapcsolatos 
tevékenység  pénzügyi  és 
vagyonmérlegét  köteles  az 
önkormányzat beterjeszteni.

h) Amennyiben a háziorvos vagy halála 
esetén  a  praxisjog  folytatására 
jogosult  el  szeretné  idegeníteni  a 
praxisjogot,  és  az  azt  megszerezni 
kívánó  orvossal  kapcsolatban  az 
önkormányzat  úgy  dönt,  hogy  nem 
kíván vele szerződést kötni, vagy nem 
hoz  döntést  az  elidegenítésre  nyitva 
álló időtartam alatt, abban az esetben 
az önkormányzat a praxisjogot eladni 
kívánó orvosnak, illetve annak halála 
esetén  a  praxisjog  folytatására 
jogosultnak egyszeri kártalanítást fizet 
a  praxisjog  értékének  50%-ának 
megfelelő  összegben.  A  praxisjog 
értéke  az  eladást  megelőző  évben 
kapott OEP finanszírozási összeg.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Humán Bizottságot a d) pont szerint döntés 
meghozatalára.

Határidő: 2013.  június  30.  – 
szerződésmódosítások megkötésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Önkormányzati 
Iroda

A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik  a  2013.  március  28-i  
képviselő-testületi  ülés  2.  számú 
előterjesztésében foglaltakkal.

115/2013. (III. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  elrendeli  az  orvosi 
rendelők műszaki állapotának javításához, 
rendeltetésszerű  használatához  szükséges 
sürgős  munkálatok  felmérését  és  az 
intézkedésekre  vonatkozó  javaslatok 
képviselő-testület  elé  terjesztését  a  2013. 
áprilisi rendes ülésre.

116/2013. (III. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dombóvári 
Művelődési  Ház  NKft.-nek  –  dr.  Kriston 
Vízi  József  muzeológus  foglalkoztatása 
útján  –  a  Helytörténeti  Gyűjtemény 
működtetésében  való  részvételére 
vonatkozó javaslatot nem fogadja el.

117/2013. (III. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete,  mint  a  Művelődési 
Ház  Nkft.  többségi  tulajdonosa  az  Nkft. 
gazdálkodásának  és  vagyonkezelésének 
2011.  január  1-től  2012.  december  31-ig 
terjedő  időszak  teljes  körű  átvilágítására 
szakértői vizsgálatot folytat le és szakértői 
véleményt készíttet.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
Városgazdálkodási Bizottságot a vizsgálati 
szempontok  meghatározására és  a 
szakértői  vélemény  elkészítésére 
vonatkozó  felhívás  közzétételére  az 
önkormányzat  vagyonáról  és  a 
vagyongazdálkodás  szabályairól  szóló 
rendelet szerint azzal, hogy ajánlattélre az 
alábbi cégeket kérje fel:
C.C Audit Könyvvizsgáló Kft. (Budapest, 
Fogarasi u. 58.)
ELE-CASH  Könyvelő,  Könyvvizsgáló, 
Adószakértő  Kft.  (Budapest,  Vezér  u. 
166/A)
EFENDER  Számviteli,  Szolgáltató  Bt. 
(Budapest, Thököly u. 170. I/6.)
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Határidő:  2013. április 20. – a vizsgálati 
szempontok meghatározására
2013.  április  28.  –  a  szakértői  vélemény 
elkészítésére  vonatkozó  felhívás 
közzétételére
Felelős: Tóth Zoltán bizottsági elnök
Végrehajtásért felelős:
Városgazdálkodási Bizottság
Jegyző

118/2013. (III. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  Integrált 
Önkormányzati  Szolgáltató  Szervezet 
2013.  szeptember  1-jétől  történő 
elhelyezésére vonatkozóan a Szabadság u. 
8., a Bezerédj u. 14., valamint a Kinizsi u. 
37.  alatti  önkormányzati  ingatlan 
megvizsgálására  kéri  fel  a  polgármestert 
azzal,  hogy a  2013.  májusi  rendes  ülésre 
terjessze  elő  a  költségvetési  szempontból 
legmegfelelőbb javaslatot.

Határidő: 2013. május 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Önkormányzati 
Iroda
Integrált  Önkormányzati  Szolgáltató 
Szervezet

119/2013. (III. 28.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az  55/2013.  (II.  21.)  határozatának  7. 
pontját visszavonja.

2. Dombóvár  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul,  hogy  a  dombóvári  1890 
hrsz.-ú,  természetben  a  Dombóvár, 
Gyenis  Antal  u.  18.  szám  alatt  lévő 
sportingatlan  kezelésével  és 
üzemeltetésével  megbízott  Dombóvári 
Város-  és  Lakásgazdálkodási  NKft. 
használhassa  fel  az  ingatlan 
hasznosításából  és  működtetéséből 
származó  bevételek  50%-át,  a 

bevételek  további  50%-a  az 
Önkormányzatot illeti.

120/2013. (III. 28.) Kt. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 373/2012. (XII. 
14.)  számú  határozatának  2.  pontját 
visszavonja.

2. A  Képviselő-testület  az 
Önkormányzat által bérelt dombóvári, 
1890  hrsz.-ú,  természetben  a 
Dombóvár, Gyenis Antal u. 18. szám 
alatti  sportingatlan  területén  a 
2012/13-as  tanév  végéig  biztosít 
térítésmentes  használatot  a  nevelési-
oktatási  intézmények  sportcélú 
tevékenységeihez  és 
rendezvényeihez, 2013. szeptember 1. 
napjától  a  KLIK  által  fenntartott 
oktatási  intézmények  is  bérleti  díj 
fizetésére  kötelezhetőek  azzal,  hogy 
elsődleges  szempont  a  Gyenis  Antal 
utca  alatti  sportközpont  teljes 
kihasználtsága. 

Határidő: 2012/13-as  tanév  vége  – 
térítésmentes használat megszüntetése
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Polgármesteri 
Titkárság
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási 
NKft.

121/2013. (III. 28.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dombóvári 
Szivárvány  Óvoda  és  Bölcsődét, 
valamint  a  Dombóvári  Gyermekvilág 
Általános  Művelődési  Központot  át 
kívánja szervezni a következők szerint:

a) a  Dombóvári  Gyermekvilág 
Általános  Művelődési  Központ 
közművelődési  feladatát  meg 
kívánja szüntetni, illetve

b) amennyiben  az  intézmény 
fenntartására  létrejött  társulás 
tagja  a  területén  található 
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tagintézményt  önállóan  kívánja 
fenntartani,  abban  az  esetben 
kiválással új intézmény jön létre 
a  tagintézményből  az  érintett 
önkormányzat alapításában.

A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert,  hogy  az 
átszervezésnek  minősülő  döntésről 
a nemzeti köznevelésről, valamint a 
közművelődésről  szóló  törvényben 
előírt  egyetértési  és  véleményezési 
joggal  rendelkező  szervekkel 
egyeztessen,  és  a  véleményeket 
2013.  május  utolsó  munkanapjáig 
terjessze a képviselő-testület elé.

2. A  Képviselő-testület  kezdeményezi, 
hogy a Dombóvári  Szivárvány Óvoda 
és  Bölcsőde,  valamint  a  Dombóvári 
Gyermekvilág  Általános  Művelődési 
Központ  fenntartásában  részt  vevő 
társult  községi  önkormányzatok  2013. 
április  15-íg  nyilatkozzanak,  hogy 
2013.  július  1-jétől  önálló  jogi 
személyiségű  társulás  keretében  az 
óvodai  nevelés  kötelező  feladat 
ellátására  együtt  kívánnak-e  működni 
Dombóvár Város Önkormányzatával.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert,  hogy a kezdeményezést 
jelezze  a  közoktatási 
intézményfenntartó  társulások  tagjai 
számára,  valamint  az  1.  pont  szerint 
átalakításról  tárgyalásokat  folytasson, 
és a kezdeményezés, illetve a tárgyalás 
eredményét terjessze az 1. pont szerint 
a  képviselő-testület  elé  azzal,  hogy 
mutassa  be  az  óvodai  nevelés 
közfeladat  társulás  keretében  való 
ellátásának várható előnyeit. 

Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Önkormányzati 
Iroda

122/2013. (III. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  elfogadja  a  saját 
működtetésű  piac  kialakításához  és 
működtetéséhez  szükséges  feladatok 
kidolgozását  azzal,  hogy  a  termelői  piac 
elhelyezésének  vizsgálata  terjedjen  ki  a 
Hunyadi  téri  buszállomás  és  a  Víztorony 
közötti területre is.

123/2013. (III. 28.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  elfogadja  a 
Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási  NKft. 
beszámolóját  a  2012.  évi  lakás-  és 
helyiséggazdálkodási  tevékenységről 
és  a  2013.  évi  lakásgazdálkodási 
tevékenységre  vonatkozó 
elképzeléseiről.

2. A  képviselő-testület  felkéri  a 
Dombóvári  Város-  és 
Lakásgazdálkodási  NKft.-t,  hogy  a 
Teleki  u.  14.  alatti  „Fecskeház”  és  a 
Tanácsköztársaság  tér  1-5.  alatti 
lakóépület  felújítására  vonatkozóan 
terjesszen elő az áprilisi rendes ülésre 
egy  részletes  műszaki  tervet,  a 
képviselő-testület ennek alapján dönt a 
felújítási  munkálatok  elvégzéséről  és 
azok forrásáról.

A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik  a  2013.  március  28-i  
képviselő-testületi  ülés  10.  számú 
előterjesztésében foglaltakkal.

124/2013. (III. 28.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  –  Éri  Tamás 
lemondása  miatt  –  a  Hamulyák 
Közalapítvány kuratóriumának tagjává 
Nagy Józsefet,  a kuratórium elnökévé 
Monostori Jánost választja meg.

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Hamulyák 
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Közalapítvány  felügyelőbizottságának 
tagjává és elnökévé – Zombori Sándor 
lemondása,  illetve  a  lemondása  miatt 
megválasztott Szücs Péternek a tisztség 
vállalását elutasító nyilatkozata miatt – 
Keszei Jánost választja meg.

3. A  Képviselő-testület  a  Közalapítvány 
alapító  okiratának  az  1-2.  pontban 
foglalt  személyi  változásoknak 
megfelelő  módosítását  a  melléklet 
szerint elfogadja.

4. A  Képviselő-testület  a  Hamulyák 
Közalapítvány  részére  nyújtott 
kölcsönök  visszafizetési  határidejét 
2013. május 31-ig meghosszabbítja.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  az  alapító  okirat 
módosításával  kapcsolatos  teendők 
ellátására,  valamint  a  kölcsönszerződések 
módosítására.

Határidő: 2013. május 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Önkormányzati 
Iroda

A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik  a  2013.  március  28-i  
képviselő-testületi  ülés  13.  számú 
előterjesztésében foglaltakkal.

125/2013. (III. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  233/2012.  (VII.  5.) 
számú határozatát visszavonja.

126/2013. (III. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az ÖKO-DOMBÓ Kft. 
közszolgáltatási  tevékenységéről  szóló 
beszámolóját a melléklet szerint elfogadja.

A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik  a  2013.  március  28-i  

képviselő-testületi  ülés  15.  számú 
előterjesztésében foglaltakkal.

127/2013. (III. 28.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Petőfi  utcai 
közműellátottság  és  az  út-  járda 
állapotok javítása érdekében el kívánja 
végeztetni  a  rendelkezésre  álló, 
kivitelezésre  is  alkalmas  műszaki 
tervek  felülvizsgálatát  és 
korszerűsítését.  A  képviselő-testület 
felkéri  a  polgármestert,  hogy  jelölje 
meg az eredeti koncepcióban megjelölt 
forrásból  nem  finanszírozható 
beruházási elemek forrását.

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Szent Gellért utca 
Petőfi  utca  felé  történő  megnyitását 
továbbra is napirenden tartja, de mivel 
a  megvalósításra  2013.  évben  nem 
kerülhet  sor,  az  engedélyezési  tervek 
elkészítését  sem  kívánja  az  idén 
megrendelni.

Határidő: 2013. április 30. 
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda

128/2013. (III. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a tulajdonosi jogok és 
döntések  képviseletével  a  Dombóvári 
Művelődési  Ház  Nkft.  taggyűlésén  Nagy 
Roland képviselőt bízza meg.

Határidő: azonnal - a cég értesítésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Polgármesteri 
Titkárság

129/2013. (III. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  társadalmi 
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megbízatású  alpolgármester  választást 
elnapolja.

130/2013. (III. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  pályázatot  ír  ki  az 
autóbusszal  végzett  menetrend  szerinti 
személyszállítási  közszolgáltatás  2013. 
július  1-jétől  2018.  június  30.  napjáig 
történő ellátására.  A pályázati  kiírásnak - 
az  elbírálásnál  figyelembe  veendő  - 
súlyozást  kell  tartalmaznia  az autóbuszok 
korára vonatkozóan.

A képviselő-testület a pályázati felhívás és 
dokumentáció  jóváhagyásával  a 
Városgazdálkodási Bizottságot bízza meg. 
A  színvonalas  szolgáltatás  érdekében  a 
pályázati  felhívásban  minimum 
követelményként  szerepeljen  az,  hogy  az 
ajánlattevő  10  évnél  fiatalabb, 
alacsonypadlós városi buszokkal vállalja a 
személyszállítási közszolgáltatást.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert,  hogy  a  Városgazdálkodási 
Bizottság jóváhagyását követően a felhívás 
közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: 2013.  április  5.  -  a  bizottsági 
jóváhagyásra 
a  közzétételre  –  a  jóváhagyást  követően 
haladéktalanul.
Felelős: Városgazdálkodási 
Bizottság – a jóváhagyás tekintetében
Polgármester – a közzététel tekintetében.
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda

131/2013. (III. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy  dolgoztassa  ki  és  terjessze  elő  az 
autóbusszal  végzett  menetrend  szerinti 
személyszállítási  közszolgáltatás 
önkormányzati  cég  általi  működtetésének 
jogszabályi lehetőségeit, koncepcióját.

132/2013. (III. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  közterület-,  utca-  és 
városrésznevek  megállapításáról,  valamint  a 
házszámozás  rendjéről  szóló  11/2003.  (IV. 
19.)  önkormányzati  rendelet  módosítására 
vonatkozó javaslatot nem fogadja el.

Zárt  ülésen  hozott  döntések:  133-
140/2013. (III. 28.) Kt. határozat

133/2013. (III. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  Tóth  Gyula  képviselő 
lemondása  miatt  a  Városgazdálkodási 
Bizottság új, nem képviselő tagjának 

Meiszinger Pétert

választja meg.

134/2013. (III. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete,  a  DDOP-3.1.2/2F-2f-
2009-0021  azonosító  számú,  „Együtt, 
egymással,  gyermekeinkért,  a  jövőért”  Új 
K.O.R  –  Új  Kapos-menti  Oktatási 
Rendszer  című  pályázat  építési-
vállalkozási  szerződéseihez  kapcsolódó, 
szerződő  felek  részéről  felmerülő 
igényeket,  a  STRABAG-MML  Kft. 
kivitelező-vállalkozó  követelését  az 
alábbiak szerint fogadja el:

Sorsz
.

Megnevezés Összeg/Ft

1. Késedelmi kamat 25.955.339
2. Teljesítés  igazolások  aláírásának 

késedelmére vonatkozó késedelmi kamat
0
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3. Ki  nem  fizetett  vállalkozói  díj  
(Csikóstőttős)

0

4. Pótmunka 0
5. Rezsiköltségek - 4.308.327

Összesen 21.647.012

Felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  a 
STRABAG-MML  Kft.-vel  a 
megállapodást  aláírja  azzal  a  kikötéssel, 
hogy Dombóvár Város Önkormányzata az 
összeget  1  év  alatt,  4  egyenlő  részletben 
fizeti  meg,  tárgynegyedév  utolsó 
hónapjának  legkésőbb  25-ei  naptári  nap 
szerinti esedékességgel.

Határidő: 2013.  május  1.  megállapodás 
aláírására 
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda

135/2013. (III. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete,  a  DDOP-3.1.2/2F-2f-
2009-0021  azonosító  számú,  „Együtt, 
egymással,  gyermekeinkért,  a jövőért”  Új 
K.O.R  –  Új  Kapos-menti  Oktatási 
Rendszer  című  pályázat  építési-
vállalkozási  szerződéseihez  kapcsolódó, 
szerződő  felek  részéről  felmerülő 
igényeket,  a  vonatkozó  jogszabályok 
figyelembe vételével és az alábbiak szerint 
kell meghatározni:

A  Képviselő-testület  felkéri  dr.  Halmos 
Péter  ügyvédet,  hogy  a  megállapodást 
szerkessze  meg  és  a  134/2013.(III.28.) 
számú  határozatban  foglaltakon  túl a 
következőkre is legyen figyelemmel:

1.) A  késedelmi  kamat 
esetében javasolja vizsgálni a Testület, 
hogy  melyik  fél  késedelme  okozta  a 
határidőn  túli  fizetést,  a  szállítói 
finanszírozásban  a  közreműködő 
szervezet  a  helyszíni  ellenőrzésen 
felmerült  hiányosságok  miatt  nem 
utalta  a  támogatást  a  szállító 
számlájára.

2.) A  szerződés  szerint 
megállapítható  kötbérről  az 
önkormányzat nem mondhat le. 

Az  államháztartásról  szóló  2011.  évi 
CXCV.  törvény  97.  §  (2)  bekezdése 
alapján  a  helyi  önkormányzat 
követeléséről  lemondani  csak 
törvényben vagy helyi  önkormányzati 
rendeletben  meghatározott  esetekben 
és  módon  lehet.  Az  önkormányzat 
vagyonáról  és  a  vagyongazdálkodás 
szabályairól  szóló  10/2011.  (III.4.) 
rendeletének 15. §-a szerinti feltételek 
fennállása  és  az  eljárás  lefolytatása 
esetén  lehetséges  a  behajthatatlannak 
nem  minősülő  követelésről  – 
amennyiben  az  nem  veszélyezteti 
kötelezettségeinek  teljesítését  –  a 
lemondás. 

3.) Az  államháztartás 
szervezetei  beszámolási  és 
könyvvezetési  kötelezettségének 
sajátosságairól  szóló  249/2000. 
(XII.24.)  Korm.  rendelet  9.  §  (6) 
bekezdése  szerint  a  bruttó  elszámolás 
elvét  a  könyvviteli  elszámolásoknál 
alkalmazni kell. 
- A  pénzforgalmi 

jelentésben,  illetve  a  pénzforgalmi 
kimutatásban  a  bevételeket  és  a 
kiadásokat  bruttó  módon  kell 
szerepeltetni. 

- A  könyvviteli 
mérlegben és nyilvántartásokban a 
követelést  könyv  szerinti  értéken 
addig  kell  kimutatni,  amíg  azt 
pénzügyileg  vagy  egyéb  módon 
(Ptk.  szerinti  beszámítással, 
eszközátadással)  nem  rendezték, 
váltóval  ki  nem  egyenlítették, 
illetve  amíg  azt  el  nem engedték, 
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vagy  behajthatatlan  követelésként 
le nem írták. 

- A  késedelmi 
kötbérre  vonatkozó  elismert 
követelésre  vonatkozó  bizonylat 
nincs  a  Pénzügyi  Irodán,  így  a 
követelés  a  mérlegben  nem 
szerepel. 

- Ha  a  két  fél 
gazdasági  kapcsolata  során 
egymással  szemben  követelés  és 
kötelezettség  is  keletkezik,  és  a 
követelés  a  másik  féllel  szemben 
fennálló  kötelezettség  Ptk.  szerinti 
beszámítással történő rendezésében 
állapodnak  meg,  a  gazdasági 
események  hatását  akkor  is  bruttó 
módon  kell  elszámolni,  a  fenti 
Korm.  rendelet  9.  számú 
melléklete,  a  számlaosztályok 
tartalmára  vonatkozó  rész  2.  pont 
ch) alpontja szerint. 

4.) A fentiek alapján kéri a 
Testület  dr.  Halmos  Péter  ügyvédtől, 
hogy a követelések  és  kötelezettségek 
összegére  vonatkozóan  szerződés 
szerinti  megállapítást  tartalmazza  az 
egyezségi okirat.

Határidő: 2013. május 1. - megállapodás 
aláírására 
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda, Pénzügyi Iroda

136/2013. (III. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  DDOP-3.1.2/2F-2f-
2009-0021  azonosító  számú,  „Együtt, 
egymással,  gyermekeinkért,  a jövőért”  Új 
K.O.R  –  Új  Kapos-menti  Oktatási 
Rendszer  című  pályázat  építési-
vállalkozási  szerződéseihez  kapcsolódó 
megállapodás megkötése érdekében felkéri 
a  jegyzőt,  hogy az  önkormányzat 
vagyonáról  és  a  vagyongazdálkodás 
szabályairól  szóló  Dombóvár  Város 
Önkormányzata  Képviselő-testületének 

16/2011.(IV.1.),  17/2011.(IV.1.),  26/2011.
(V.31.),  40/2011.(IX.  12.),  49/2011. 
(XI.30.),  18/2012.  (V.  2.),  28/2012.  (VII. 
6.),  35/2012. (IX. 28.),  14/2013.  (III.  6.), 
15/2013.  (III.  12.)  önkormányzati 
rendelettel  módosított  10/2011.  (III.  4.) 
önkormányzati  rendeletét  a  fentebb  leírt 
módosításokkal terjessze a Testület elé. 

Határidő: 2013. május 1. 
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda

137/2013. (III. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 
„Mobiltelefon  szolgáltatás  ellátása  24 
hónap  időtartamban”  tárgyában  2013. 
február 25-én indult közbeszerzésen kívüli 
beszerzési eljárásában a következő döntést 
hozza:

A Képviselő-testület  az alábbi  ajánlattevő 
ajánlatát érvényesnek nyilvánítja:

- Telenor Magyarország Zrt.
2045 Törökbálint, Pannon út 1.

Indokolás:  Az  ajánlattevő  ajánlata 
mindenben  megfelel  az  ajánlattételi 
felhívásban  foglaltaknak,  a  szerződés 
teljesítéséhez  előírt  pénzügyi-gazdasági, 
illetőleg  műszaki-szakmai 
követelményeknek  megfelel,  esetében 
Dombóvár  Város  Önkormányzata 
Beszerzési  Szabályzatának  VII.2. 
pontjában  foglalt  ajánlatok 
érvénytelenségére vonatkozó esetek egyik 
sem áll fenn.

A  Képviselő-testület  az  eljárás 
nyerteseként  –  az  ajánlattételi  felhívás  4. 
pontjában  szereplő,  az  összességében 
legelőnyösebb ajánlat  kiválasztása  bírálati 
szempontja  szerinti  elbírálással  –  a  100 
pontot elért

Telenor Magyarország Zrt-t
(2045 Törökbálint, Pannon út 1.)

hirdeti ki, a részszempontok szerinti alábbi 
tartalmi elemekkel:
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1.  Beszélgetési  egységdíjak  vezetékes  
hálózat felé

10,00 Ft/perc

2.  Beszélgetési  egységdíjak  saját  
mobilhálózat felé

10,00 Ft/perc

3.  Beszélgetési  egységdíjak  más  
mobilhálózat felé

10,00 Ft/perc

4. Havi előfizetési díj 1.400 Ft/hó/előfizetés
5.  Lebeszélhető  rész  a  havi  előfizetési  
díjból 

100 %/előfizetés

6. Előfizetésenkénti ingyen sms mennyisége 40 db/hó/előfizeté
s

7. Számlajóváírásra fordítható keret 1.000.000 Ft/év
8. Készülékvásárlásra fordítható keret 500.000 Ft/év

A  Képviselő-testület  jóváhagyja  az 
előterjesztés  2.  melléklete  szerinti 
szolgáltatási  szerződést,  s  felhatalmazást 
ad annak aláírására.

Határidő:  2013.  április  04.  –  az 
eredményhirdetésre
Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felelős: Jegyző

138/2013. (III. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  Szabó  Loránd 
polgármester  összeférhetetlensége 
tárgyában  hozott  jogszabálysértő 
határozata miatt az eljárás során felmerült 
költség megtérítésére vonatkozó javaslatot 
nem fogadja el.

139/2013. (III. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  165/2012.  (V.  24.) 
Kt.  határozatot  elfogadó  képviselők 
felkérésére  vonatkozó,  a  képviselői 
tiszteletdíjból  az  önkormányzat  részére 
történő  térítésre  irányuló  javaslatot  nem 
fogadja el. 

140/2013. (III. 28.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  ………………..  (szül: 
…………….,  ……………….,  an.: 
…………)  …………..  szám  alatti szám 
alatti  lakos  szociális  rászorultság  alapján 
bérbe adható önkormányzati lakás kérelmi 
ügyében benyújtott fellebbezését elutasítja, 
és  Dombóvár  Város  Polgármesterének  II. 
1708/2013.  számú  határozatát  helyben 
hagyja.

______________________



RENDELETEK

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

A Képviselő-testület 2013. március 28-i ülésén elfogadott rendeletei:

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
17/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete

az állatok tartásáról és védelméről szóló 28/2007. (VI.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

Dombóvár  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2) 
bekezdésében és az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49.§ 
(6)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól 
szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.§  (1)  bekezdés  5.  pontjában  meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az állatok tartásáról és védelméről 
szóló 28/2007. (VI.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Rendelet) 9.§-a helyébe a 
következő rendelkezés lép:

„9. §

(1) Többlakásos lakóépületben, társasházban 1db eb tartható, ebtenyésztés nem folytatható.  
Ennél  nagyobb  számú  ebtartás  csak  a  polgármester  engedélye  alapján  lehetséges.  A  
polgármester  a  kérelem  elbírálása  előtt  köteles  bekérni  a  kérelmezővel  közvetlenül  
szomszédos ingatlanok használóinak írásbeli véleményét. 

(2) A  többlakásos  lakóépület,  társasház  közös  használatú  helyiségeiben,  lépcsőházban,  
erkélyen és loggián ebet tartani tilos.

(3) A szuka együtt tartható a kölykeivel, azok kilenchetes koráig.”

2.§

A Rendelet 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10.§

(1) Belterületen lévő egyedi beépítésű lakótelken 3 db kutya tartható. Ennél nagyobb számú  
ebtartás csak a polgármester engedélye alapján lehetséges.  A polgármester a kérelem  
elbírálása  előtt  köteles  bekérni  a  kérelmezővel  közvetlenül  szomszédos  ingatlanok  
használóinak írásbeli véleményét. 

(2) Ebet csak zárva tartott, bekerített udvarban lehet tartani. Több lakó által használt közös  
udvarban eb csak kennelben tartható,  kivéve,  ha szabadon tartásához a tulajdonosok,  
bérlőtársak írásban előzetesen hozzájárultak.”

http://www.dombovar.hu/


3.§

A Rendelet 21.§-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Rendelet 17/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelettel megállapított 9. §-t és 10. §-t a  
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell azzal, hogy az nem érinti a 2012. október 1.  
napja  és  a  17/2013.  (III.  29.)  önkormányzati  rendelet  hatályba  lépésének  napja  közötti  
időszakban megkezdett állattartást.„

4.§

A rendelet  a  kihirdetését  követő  napon  lép  hatályba  és  a  hatályba  lépését  követő  napon 
hatályát veszti.

Szabó Loránd dr. Letenyei Róbert
polgármester jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete

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

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.  §  (1) 
bekezdés 8.  pontjában meghatározott  feladatkörében eljárva – a szociális  és gyermekjóléti 
alapszolgáltatásokat ellátó intézményi társulásban, valamint a szociális alapszolgáltatásokat és 
szakosított  ellátásokat  nyújtó  intézményi  társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-
testületének hozzájárulásával – a következőket rendeli el:

1. §
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2003. (VIII.26.) önkormányzati 
rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

2. §
(1) A Rendelet 7/D. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A rászoruló fogyatékos emberek részére a PRESIDIUM Közhasznú Egyesület  biztosít  
nappali ellátást az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés alapján.”

(2) A Rendelet 1. melléklete 1. pont 1.7.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[1. Alapellátások
1.7. Nappali ellátást nyújtó intézmények:]

„1.7.4. PRESIDIUM Közhasznú Egyesület Dombóvár, Kinizsi u. 37.”

3. §
(1) Hatályát veszti a Rendelet 7/D. § (4) bekezdése.

(2) Ez a rendelet 2013. április 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát 
veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző



Melléklet a 18/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 22/2003. (VIII.26.) önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK

1. EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY- DOMBÓVÁRI INTÉZMÉNYEGYSÉGEI

1.1. Tartós bentlakás

A B C
1. Átlagos napi 3 000 Ft/fő

havi 90 000 Ft/fő
2. Demens napi 3 000 Ft/fő

havi 90 000 Ft/fő

1.2. Átmeneti elhelyezés

A B C
1. Átlagos napi 3 000 Ft/fő

havi 90 000 Ft/fő
2. Demens napi 3 000 Ft/fő

havi 90 000 Ft/fő

1.3. Nappali ellátás

A B
1. Átlagos nappali ellátás

320 Ft/fő/nap
2. Étkeztetés helyben 

fogyasztással
(ÁFA-val) 

245 Ft/fő/nap

3. Demens nappali ellátás 690 Ft/fő/nap

5. Pszichiátriai betegek 
nappali ellátása 

690 Ft/fő/nap

1.4. Szociális étkeztetés

A B
1. Szociális étkeztetés 

kiszállítással (ÁFA-val)
345 Ft/fő/adag

2. Szociális étkeztetés elvitellel
(ÁFA-val)

245 Ft/fő/adag



1.5. Házi segítségnyújtás

A B
1. Házi segítségnyújtás 90 Ft/fő/óra

1.6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

1. Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás

900 Ft/fő/hó
30 Ft/fő/nap

A nem szociálisan rászorultak esetében a térítési díj mértéke: 3 300 Ft/fő/hó

2. EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY- SZAKCSI TAGINTÉZMÉNY

2.1. Tartós bentlakás

A B C
1. Átlagos napi 2 500 Ft/fő

havi 75 000 Ft/fő
2. Demens napi 2 350 Ft/fő

havi 70 500 Ft/fő

2.2. Szociális étkeztetés

A B
1. Szociális étkeztetés (ÁFÁ-

val)
450 Ft/fő/adag

2.3. Házi segítségnyújtás

A B
1. Házi segítségnyújtás 0 Ft/fő/óra

Szakcs Önkormányzata 
térítésmentesen biztosítja a 

szolgáltatást.

3. EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY- GYULAJI TAGINTÉZMÉNY

3.1. Tartós bentlakás

A B C
1. Átlagos napi 2 500 Ft/fő

havi 75 000 Ft/fő
2. Demens napi 2 500 Ft/fő



havi 75 500 Ft/fő

3.2. Szociális étkeztetés

A B
1. Szociális étkeztetés (ÁFA-

val)
610 Ft/fő/adag

3.3. Házi segítségnyújtás

A B
1. Házi segítségnyújtás 65 Ft/fő/óra

4. „KAPASZKODÓ” SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT TÁRSULÁS

4.1. Támogató szolgálat

A B
1. Szállító szolgálat 95 Ft/km
2. Személyi segítés 0 Ft/óra

4.2. Házi segítségnyújtás

A B
1. Házi segítségnyújtás 280 Ft/fő/óra

4.3. Szociális Taxi

A B
1. 256 Ft/fő/óra”



Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II.20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

Dombóvár  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  gyermekek  védelméről  és  a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében és 147. §-ban 
kapott  felhatalmazás  alapján,  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a 
szociális  és  gyermekjóléti  alapszolgáltatásokat  ellátó  intézményi  társulásban  résztvevő 
önkormányzatok képviselő-testületének hozzájárulásával – a következőket rendeli el:

1. §

Dombóvár  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  12/2006.  (II.20.)  önkormányzati 
rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

2. §

A Rendelet 3. § (1) bekezdésének b) pontja a következő bd) alponttal egészül ki:

[3.  §  (1)  Az  önkormányzat  a  következő  pénzbeli,  természetbeni  ellátásokat,  valamint  
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:]

„bd) Biztos Kezdet Gyerekház.”

3. §

A Rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)  A  Képviselő-testület  a  gyermekjóléti  szolgáltatást,  a  helyettes  szülői  ellátást  és  a  
családok átmeneti otthonában való ellátást, valamint a Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatást  
a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ útján biztosítja.”

4. §

A Rendelet a következő 15/A. §-szal egészül ki:

„Biztos Kezdet Gyerekház

15/A. §

A  Biztos  Kezdet  Gyerekház  szolgáltatást  az  önkormányzat  a  Gyvt.  38/A  §,  valamint  a  
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 5/A-5/C. § szerint a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti  
Alapszolgáltató Központ útján biztosítja.”



5. §

A Rendelet 1. melléklete a következő IV. ponttal egészül ki:

[1. számú melléklet
a 12/2006. (II.20.) önkormányzati rendelethez
Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti intézmények]

„IV. Biztos Kezdet Gyerekház:

1. „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás
7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.

1.1. Biztos Kezdet Gyerekház
7200 Dombóvár, Szabadság u. 8.”

6. §

Ez a  rendelet  2013.  április  1-jén lép hatályba  és  a  hatálybalépését  követő  napon hatályát  
veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző



Melléklet a 19/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 12/2006. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK

1. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai

 A B
1. Bölcsődei étkeztetés 277 Ft/fő/nap
2. Óvodai ellátás során biztosított étkeztetés 235 Ft/fő/nap

3.
Általános iskola ebéd
(TM EGYMI Móra Ferenc Tagintézményt is beleértve) 160 Ft/fő/nap

4.
Napközis étkeztetés (tízórai, ebéd, uzsonna)
(TM EGYMI Móra Ferenc Tagintézményt is beleértve) 263 Ft/fő/nap

5. Kollégiumi reggeli 136 Ft/fő/nap
6. Kollégiumi ebéd 215 Ft/fő/nap
7. Kollégiumi vacsora 176 Ft/fő/nap
8. Középiskolás ebéd 215 Ft/fő/nap
9. Középiskolás teljes ellátás (tízórai, ebéd, uzsonna) 318 Ft/fő/nap

10.
Fogyatékos  tanköteles  tanulókat  nevelő-oktató  intézmény  ebéd 
(Reménység Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola) 355 Ft/fő/nap

Az intézményi térítési díjak az áfát nem tartalmazzák.

2. A bölcsődei gondozás intézményi térítési díja

A B
1. Bölcsődei gondozás 198 Ft/fő/nap

Az intézményi térítési díj az áfát nem tartalmazza.

3. Az átmeneti gondozás intézményi térítési díjai

A B
1. Családok Átmeneti Otthona 235 Ft/fő/nap

7050 Ft/fő/hónap
2. Helyettes szülői ellátás 0 Ft/fő/nap

0 Ft/fő/hónap”



Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 

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

Dombóvár  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2) 
bekezdésében  és  a  hulladékról  szóló  2012.  évi  CLXXXV. törvény 35.§-ában  és  88.§  (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi  önkormányzatairól szóló 
2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.§  (1)  bekezdés  5.  pontja  alapján  meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Dombóvár  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének a  települési  szilárd  hulladékkal 
kapcsolatos  helyi  közszolgáltatásról  szóló  34/2002.  (XII.  12.)  önkormányzati  rendelet  (a 
továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek

„Fogalom-meghatározások

3. §
1. Gunaras  idegenforgalmi  szezon:  minden  év  április  15.  napjától  október  15.  napjáig  

terjedő időszaka.
2. Gazdálkodó szervezet: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban  

Ht.) 2.§ (1) bekezdésének 15. pontjában foglaltak;
3. Elkülönített gyűjtés: a Ht. 2.§ (1) bekezdésének 5. pontjában foglaltak;
4. Veszélyes hulladék: a Ht. 1. számú mellékletében meghatározott veszélyességi jellemzők  

legalább egyikével rendelkező hulladék;
5. Szokásosnál  nagyobb  mennyiségű  hulladék:  a  rendszeres  hulladékgyűjtés  keretében  

szerződött mennyiséget meghaladó hulladék;
6. Települési hulladék: a Ht. 2.§ (1) bekezdésének 43. pontjában foglaltak;
7.  Ingatlantulajdonos: a Ht. 2.§ (1) bekezdésének 34. pontjában foglaltak;
8. Közszolgáltatással  összefüggő  személyes  adat:  a  Ht.  38.  §  (3)  bekezdése  alapján  az  

ingatlantulajdonos személyes adatai közül a családi és utóneve, a lakóhelye, tartózkodási  
és értesítési helyének címe, ezenkívül anyja neve, születési helye és ideje;

9. Gunarasi állandó lakos: aki Gunaras üdülőterületén lévő ingatlanba állandó lakosként  
bejelentkezett, vagy – bejelentkezés hiányában – ott életvitelszerűen tartózkodik.”

2.§
A Rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Családi  házas  területeken  a  szelektíven  gyűjtött  hulladék  elszállítása  havonta  egy  
alkalommal történik. A gyűjtés napjairól a Szolgáltató a tárgyévet megelőző év utolsó napjáig  
köteles  a  lakosságot  tájékoztatni.  A  Szolgáltató  közszolgáltatással  kapcsolatos  egyéb  
közérdekű adatot, tájékoztatást az ügyfélszolgálatán, valamint internetes honlapján mindenki  
számára hozzáférhetővé kell tennie.”



3.§
A Rendelet 12/A § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A közszolgáltatási díjat – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – negyedévente kell  
fizetni a Szolgáltató által kibocsátott számla alapján.

4.§
A Rendelet 12/B § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A  közszolgáltatás  díját  utólag,  a  negyedév  utolsó  napjáig  kell  kiegyenlíteni.  A  
közszolgáltatási  díj  késedelmes  megfizetése  esetén  a  Közszolgáltató  késedelmi  kamatot  
érvényesíthet.”

5.§
A Rendelet 14. § a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A 2013. május és június hónapra vonatkozó hulladékkezelési közszolgáltatási díjat a  
közszolgáltató egy számlában érvényesíti, melynek fizetési határideje 2013. június 30. napja.  
2013.  július  1.  napjától  a  12/A  §  (2)  bekezdése  szerinti  negyedéves  számlázási  rend  
érvényesül.”

6.§
A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

7.§

A Rendelet 

a) 7. §-a (1) bekezdésének „a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás 
legmagasabb díjáról szóló rendeletben” szövegrész helyébe a „a 9. számú mellékletben”  
szövegrész;

b)  11. § (1) bekezdésének „települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás 
legmagasabb  díjáról  szóló  rendelet”  szövegrésze  helyébe  a  „külön  jogszabály” 
szövegrész;

c) 11.  §-a  (2)  bekezdés  a)  pontjának  „a  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  helyi 
közszolgáltatás  legmagasabb  díjáról  szóló  rendeletben”  szövegrésze  helyébe  a  „külön 
jogszabályban” szövegrész;

d) 11.§  (2)  bekezdése  d)  pontjának  „szelektív”  szövegrésze  helyébe  „elkülönített” 
szövegrész;

e) 4.§  (1)  és  (4)-(5)  bekezdésének,  5.§  (1)-(6)  bekezdésének,  5/A.§  (2)-(6),  (8)  és  (15) 
bekezdésének,  6.§  (3)  bekezdésének,  7.§  (1)  és  (3)  bekezdésének,  a  10.§-t  megelőző 
címnek,  10.§ (1) bekezdésének,  11.§ (1) bekezdésének és (2) bekezdése a) pontjának, 
12/A.§  (6)  bekezdésének  és  a  12/B.§  (6)  bekezdésének  „települési  szilárd  hulladék” 
szövegrésze helyébe „települési hulladék” szövegrész lép.



8.§

Hatályát veszti a Rendelet:
a) 4.§ (3) bekezdése, 
b) 5/A.§-a, 
c) 12/A.§ (6) bekezdése, 
d) 12/B.§ (8) és (12) bekezdése, valamint 
e) 14.§ (4) bekezdése.

9.§
Ez a rendelet  a kihirdetést  követő napon lép hatályba  és a hatályba  lépését  követő napon 
hatályát veszti.

Szabó Loránd dr. Letenyei Róbert
polgármester jegyző 



Melléklet a 20/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelethez.
„9. melléklet a 34/2002 (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

Családi házas övezetben a minimális tárolóedényzet mérete a közös háztartásban élők 
száma szerint:

A) létszám B) űrméret C) Szabvány
1. 1 fő 35 l MSZ EN 840-1
2. 2 fő 50 l MSZ EN 840-1
3. 3 fő 70 vagy 80 l MSZ EN 840-1
4. 4 fő 110 l MSZ EN 840-1
5. 5 fő 120 l MSZ EN 840-1
6. 6 fő 120+50 l MSZ EN 840-1
7. 7 fő 120+70 l MSZ EN 840-1
8. Több mint 7 fő 240 l MSZ EN 840-1
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