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HATÁROZATOK

Dombóvár  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2009.  november  30-i 
rendkívüli ülésén elfogadott határozatai:

342/2009. (XI.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  Dombóvár  város 
közigazgatási  területén  2010.  január  1-től 
december  31-ig végzendő  szelektív-  és 
zöldhulladék  gyűjtésére  vonatkozóan,  a 
határozat  mellékletét  képező  ajánlattételi 
felhívásban foglalt tartalommal árajánlatot 
kér az alábbi gazdasági társaságoktól:
− Alisca Terra Kft.

(Szekszárd,  Epersor u. 9.)
− Biokom Kft. 

(Pécs, Siklósi út 52.)
− KVG Zrt. 

(Kaposvár, Cseri út 16.)
− ÖKO-Dombó Kft.

(Dombóvár, Ady E. u. 8.)

A  Képviselő-testület  felkéri  a 
polgármestert az ajánlatok soron következő 
ülés elé terjesztésére. 

Határidő:
Az  ajánlattételi  felhívás 
megküldésének határideje:
2009. december 1. 
Az ajánlatok beadásának határideje: 
2009. december 10. 1600  óra.
Az  ajánlatok  elbírálásának 
határideje: 2009. december 14. 
Felelős: Aljegyző
Végrehajtásért felelős:
Városüzemeltetési Iroda

343/2009. (XI.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felkéri a Dombóvár és 
Környéke  Víz-  és  Csatornamű  Kft. 
ügyvezetőjét, hogy
- a hálózatfejlesztésre külön alapot hozzon 
létre,

-  a  fejlesztési  elképzelések  megvalósítása 
érdekében  2010.  január  15-ig  foglalja 
írásba, hogy melyek azok a területek, ahol 
költségmegtakarítással  a  jelenlegi 
eredményességi szintet tartani lehet.

344/2009. (XI.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a csángóföldi diák(ok) 
támogatásáról  az  erre  vonatkozó 
alternatívák kidolgozását követően dönt. 

Határidő: 2009. december 14-i ülés
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Testületi Csoport

345/2009. (XI.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja a Dombóvári 
Roma  Közhasznú  Alapítvány  és  a  Dél-
Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 
között kötött megállapodás módosítását, és 
2009.  december  1.  –  2010.  március  31. 
időszakra  az  50  fő  közhasznú 
foglalkoztatására  az  önkormányzat  10%-
os,  legfeljebb  2.500.000  Ft-os  önerőt 
biztosít.
A minimálbér 2010. január 1-jétől várható 
emelése  miatt  a  képviselő-testület  az 
Alapítvány  részére  maximum  850.000  Ft 
támogatást  biztosít.  A  támogatás  a 
tényleges  felhasználásnak  megfelelően, 
havi ütemezésben folyósítható. 

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  támogatási  szerződés 
megkötésére, a támogatás havi összegének 
meghatározására.
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Határidő: 2009. december 10. – 
a  támogatási  szerződés 
megkötésére

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Pénzügyi  és 
Költségvetési Iroda

346/2009. (XI.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  2010.  évi 
költségvetési  koncepcióját  az  alábbiak 
szerint fogadja el:
− A  költségvetés  összeállításakor  a 

legfontosabb  szempontnak  az 
önkormányzat  működőképességét 
tartja,  elsősorban  a  kötelező 
önkormányzati  feladatok  ellátására 
biztosít fedezetet.

− Be  kell  terjeszteni  a  közterület-
használati  díjak és parkoló megváltási 
díjak emeléséről a rendeletmódosítást.

− Meg  kell  vizsgálni  az  intézményi 
bevétel növelés lehetőségeit, ezen belül 
az esetlegesen a Móra Ferenc Általános 
Iskolával,  mint  tagintézménnyel 
kibővülő  József  Attila  ÁMK  a 
Többcélú  Kistérségi  Társulás 
fenntartásába adásának a költségvetési 
törvény által biztosított előnyeit.

− Felül kell vizsgálni a szociális ellátások 
megállapításáról  szóló  rendeletet,  az 
ápolási  díjra  jogosultak  körét  és  az 
önkormányzati  rendelet  alapján 
folyósítható ápolási díj feltételeit.

− Meg kell  vizsgálni,  hogy a  három év 
alatti  gyermeket  nevelő,  Dombóváron 
és  a  közigazgatási  területén  élő, 
szociálisan  rászoruló  szülő  részére  a 
térítésmentes helyi közlekedés szociális 
rászorultság  alapján  milyen 
feltételekkel biztosítható

− A  gyermekvédelemről  szóló 
rendeletben  a  gyermekétkeztetés 
térítési díjait felül kell vizsgálni.

− A  nevelési-oktatási  intézményekben 
alkalmazandó térítési díjak és tandíjak 
megállapításának  szabályairól  szóló 
rendeletmódosítást  a  díjak  emeléséről 
elő kell terjeszteni.

− A  szociális  szolgáltatásokról  szóló 
rendeletben szereplő térítési  díjakat és 
az  intézményvezetőknek  a  személyi 
térítési díjakat felül kell vizsgálni.

− A  szociális  és  gyermekjóléti 
szolgáltatások  intézményrendszerét,  a 
feladatok  ellátásának  módját  és  a 
megtakarítási  lehetőségeket  meg  kell 
vizsgálni  a  szakmai  feltételrendszer 
módosítása figyelembevételével.

− A  hiteltörlesztés  és  kamatfizetés 
fedezetét  a költségvetésben biztosítani 
kell.

− Céltartalékot  kell  képezni  az  Európai 
Uniós  forrásból  megvalósuló 
fejlesztések  saját  forrására,  a 
kötvénykibocsátásból  származó  forrás 
csak erre fordítható

− Az önkormányzat a Dombóvári Német 
Kisebbségi  Önkormányzat  részére 
működési, a civil és a sportszervezetek 
részére  működési  és 
programtámogatást nyújt.

− A  köztisztviselők  jogállásáról  szóló 
1992. évi XXIII. törvény 49/F §-ában 
szabályozott  cafetéria-juttatás  éves 
összegeként az illetményalap legfeljebb 
tízszeresét határozza meg.

− A  szociálisan  rászorulók  részére  a 
méhnyakrák  elleni  védekezés  és 
megelőzés  feladatára  a  harmadik 
védőoltást biztosítja az önkormányzat.

− A  közalkalmazotti  juttatások 
átalakítása érdekében az egyeztetéseket 
meg kell kezdeni.

− Biztosítani  kell  a  kórház 
működőképességét.

− A város  vagyonának  számbavételéhez 
a zöldkatasztert el kell készíteni,

− Fel  kell  újítani  a  Gunaras  felé  vezető 
kerékpárutat,  a  Szőlőhegyre  vezető 
kerékpárutat meg kell építeni

− Folytatni kell a járdaprogramot
− Felül kell vizsgálni az ingatlanvagyont 

és  a  lehetséges  elemeket  értékesíteni 
kell

− Az önkormányzati  fenntartású  utak és 
járdák  állapotának  felmérését  el  kell 
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végezni,  és  ez  alapján  meg  kell 
határozni a felújítás ütemét.

− Kezdeményezni  kell  a  Közútkezelő 
Kht.-nál  a  kezelésében  lévő  utak 
állapotának felmérését és javítását. 

− A Kapos-híd és a Szent János szobor 
közötti  szakaszon,  továbbá  a  nyergesi 
buszforduló  és  a  tó  közötti  részen  a 
közvilágítást meg kell oldani. 

− Meg  kell  tervezni  Mászlony 
vízellátását.

− Meg  kell  oldani  a  mászlonyi 
buszfordulótól a családi házakig vezető 
út zúzottkővel való borítását.

− Meg  kell  vizsgálni  a  HPV-oltás  3 
üteméből  a családot  terhelő első oltás 
finanszírozását  a  szociálisan  nehéz 
körülmények  között  élő  gyerekek 
tekintetében.

− „2010.  a  Konda-völgy  éve”  program 
kidolgozása.

347/2009. (XI.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  elismeri,  hogy  a 
Népköztársaság  útja  42.  számú  társasház 
lakóközössége a 66%-os önerő vállalásával 
jelentős  erőfeszítést  tesz  a  lakóépülete 
esztétikai  megjelenésének  javítása,  és  a 
várost  terhelő  széndioxid-kibocsátás 
csökkentése érdekében.

A  képviselő-testület  az 
energiatakarékosságot  eredményező 
14.610.000,-Ft bekerülési költségű épület-
felújításhoz  a  város  2010.  évi 
költségvetéséből 1.461.000,-Ft vissza nem 
térítendő támogatást biztosít, amennyiben a 
Környezetvédelmi  és  Vízügyi 
Minisztérium támogatásával megvalósul  a 
beruházás.

Határidő: 2010.  évi  költségvetés 
elfogadása

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Városüzemeltetési Iroda

348/2009. (XI.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dombóvár  város 
helyi hulladékgazdálkodási terv környezeti 
vizsgálatának  elvégzésére  megbízza  a 
Juglans  Alba  Mérnöki  Iroda  Bt.-t  (8000 
Székesfehérvár,  Budai  út  75.)  nettó 
200.000,- Ft + áfa = 250.000 Ft áron. 

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  megbízási  szerződés 
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Városüzemeltetési Iroda

349/2009. (XI.30.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  jóváhagyja  az 
Erzsébet  utcai  lakóépületekre,  a 
Petőfi  utcai  közmű  korszerűsítés 
felújítási  terveinek  elkészítésére, 
valamint az Erzsébet utca vízelvezető 
árok  és  járda  felújítás  tervezésére, 
műszaki  leírásának  és  árazatlan 
költségvetésének  elkészítésére 
vonatkozó  hirdetmény  nélküli 
tárgyalásos  közbeszerzési  eljárás 
megindítását.

2. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  felkéri  a 
polgármestert  a három, ajánlatot adó 
tervező cég kiválasztására.

3. Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  alábbi 
összetételű  bíráló  bizottságot  hagyja 
jóvá: 
• Kovács  Gyula  pénzügyi 

irodavezető
• Varga  Péter 

városüzemeltetési irodavezető
• Miszler  Miklós  Dombóvári 

Projektmenedzsment  NKft. 
ügyvezető igazgató
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• Conedis Kft. képviselője (az 
önkormányzat  által  kiválasztott 
közbeszerzési tanácsadó cég)

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  közbeszerzésen  nyertes 
tervezővel a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Dombóvári Projektmenedzsment NKft.

350/2009. (XI.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete,  mint  a  Dombóvári 
Projektmenedzsment  NKft.  alapítója, 
jelenleg  a  társaság  további  működtetése 
mellett  dönt  azzal,  hogy  a  2010  májusi 
ülésén  a  nonprofit  kft.  további 
működtetését megtárgyalja. 

Határidő: 2010 májusi testületi ülés
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Jogi,  Hatósági és 
Vagyongazdálkodási Iroda

351/2009. (XI.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  támogatja  a  Bajcsy-
Zsilinszky  utcai  református  templom 
felújítását.  Az  Egyházközösség  által 
benyújtandó  pályázathoz  a  szükséges 
tervek  és  költségvetés  elkészítésére 
962.500 Ft támogatást biztosít a 2010. évi 
költségvetés terhére azzal, hogy a pályázat 
elnyerése  esetén  a  támogatást  az 
Egyházközösség  visszafizeti  az 
önkormányzat részére.

A  képviselő-testület  felkéri  a 
polgármestert,  hogy 3 napon belül  kérjen 
szakvéleményt  a  Többcélú  Kistérségi 
Társulástól  a  pályázat  finanszírozásával 
kapcsolatban.  Amennyiben  a  Társulás 
támogathatónak  ítéli  a  pályázatot, 
felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására.

Határidő: 2009.  december  5.  – 
támogatási  szerződés 
megkötésére

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Városüzemeltetési Iroda

352/2009. (XI.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
a  Dombóvár-Kertvárosi  Csatornaépítő 
Víziközmű  Társulat  által  megállapított 
érdekeltségi  hozzájárulást  a  lejáró 
lakástakarék pénztári szerződések esetén a 
tagok  havi  egyenlő  részletekben,  a 
víziközmű-társulati  hitel 
kamattámogatással csökkentett hiteldíjának 
megfelelő összeggel növelten 2011. április 
30-ig fizessék meg.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert,  hogy  a  Pénzügyi  és 
Városgazdálkodási  Bizottság  elnökének 
egyetértésével  kiválasztott  jogi  szakértő 
megbízásával  vizsgáltassa  felül,  hogy  a 
Fundamenta-Lakáskassza  Zrt.  a 
lakástakarék-pénztári  szerződések 
megkötésekor  és  a  részletek 
megállapításakor követett-e el olyan hibát, 
mely felelősségét felveti.

Határidő: 2009.  december  15.  –  tagok 
kiértesítésére, jogi szakértő megbízására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Pénzügyi  és 
Költségvetési Iroda

353/2009. (XI.30.) Kt. sz. határozat

1 Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul a 4633/4 
hrsz-ú,  4000  m2 területnagyságú 
ingatlanának a Helyi Építési Szabályzat 
szerinti  (minimum  2000  m2-es) 
telekmegosztásához.

2 Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  elvi  döntést  hoz 
arról, hogy a telekalakítási eljárás után 
kialakult  2000  m2-es  ingatlanon  új, 
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korszerű  mentőállomás  jöjjön  létre  az 
Országos  Mentőszolgálat 
kivitelezésében.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert 
értékegyeztetés  kezdeményezésére, 
továbbá  a  szerződés  kidolgozására  azzal, 
hogy az aláírás előtt kerüljön a képviselő-
testület elé jóváhagyásra.

Határidő: 2010. január 30. 
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Jogi,  Hatósági  és 
Vagyongazdálkodási Iroda

354/2009. (XI.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  jegyzőválasztás 
lebonyolítása  során  nem  kíván 
személyiségtesztet  alkalmazni,  az  erre 
vonatkozó,  Vajaskéri  Beatrix  Tanácsadó 
Iroda Kft. (Kozármisleny,  József Attila u. 
15.,  cégjegyzékszám:  02-09-073117, 
adószám:  14479285-2-02)  által  benyújtott 
árajánlatot nem fogadja el.  

355/2009. (XI.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. 
évi  gazdálkodásának  háromnegyedéves 
helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.

A Képviselő-testület a következő 
határozatait zárt ülésen hozta meg:

356/2009. (XI.30.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  (…)  nem  vagyoni 
kár  megtérítésére  indított  perben,  a 
felperes  által  kezdeményezett  peren 
kívüli egyezséget nem fogadja el. 

Határidő: azonnal  –  az  egyezség 
elutasításának közlésére

Felelős: Aljegyző
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  (…)  nem  vagyoni 
kár  megtérítésére  indított  per  során 
felhatalmazza  a  polgármestert  dr. 
Csapó  Péter  ügyvéd  megbízási 
szerződésének  aláírására,  illetve  a 
tárgyalásonkénti  40.000,-Ft  +  ÁFA 
összegű  ügyvédi  munkadíj 
megfizetésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Aljegyző
Végrehajtásért  felelős: Pénzügyi  és 
Költségvetési Iroda vezetője

A  Képviselő-testület  357/2009.  (XI.30.) 
Kt.  számú  határozatát  a  személyiségi 
jogok védelme miatt nem tesszük közzé.

A Képviselő-testület a 358/2009. (XI.30.) 
Kt.  számú  határozatát  egyedi  ügyben 
eljárva hozta meg.

______________________



RENDELETEK

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

A Képviselő-testület 2009. november 30-i rendkívüli ülésén elfogadott rendeletei:

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2009. (XII.7.) rendelete

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

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

1. §

(1)  A rendelet 7/A. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Amennyiben a közszolgáltatási díj felosztásáról a (2) bekezdés szerinti határozatot az  
ingatlantulajdonosok  nem  hozzák  meg,  vagy  a  lakásszövetkezet,  társasház  
képviseletére feljogosított szerv nem bocsátja azt a Közszolgáltató rendelkezésére, a  
Közszolgáltató  jogosult  ingatlanonként  1  db  35  literes  tárolóedény  heti  kétszeri  
ürítését vélelmezni.”

(2) A rendelet 7/A. § kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel:

„A  lakásszövetkezeti,  illetve  társasházi  lakások  tulajdonosai  által  használt  
tárolóedények  tisztítását  és  fertőtlenítését  a  Közszolgáltató  évente  kétszer,  május,  
illetve  szeptember hónapokban végzi  el,  melynek  a díját  a  (2)  bekezdésben foglalt  
díjfelosztás,  ennek  hiányában a (3)  bekezdésben foglalt  díjmegállapítás  arányában  
számlázza ki a Közszolgáltató az ingatlantulajdonosoknak.”

2. § 

A Rendelet 7/B § (2) bekezdése kiegészül az alábbi második mondattal:

„Lakásszövetkezeti  és társasházi lakások esetén a közszolgáltatás szünetelteltetésére  
csak  abban  az  esetben  kerülhet  sor,  ha  a  szüneteltetéshez  az  épület  tulajdonosi  
közösségének valamennyi tagja írásban hozzájárul.”

http://www.dombovar.hu/


3. §

A Rendelet 10. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„A Dél-Kom  Kft.-nek,  mint  üzemeltetőnek  a  hozzájárulásával  a  települési  szilárd  
hulladék  elhelyezése,  kezelése,  ártalmatlanítása,  hasznosítása  a  szigetvári  
hulladéklerakón történik.”

4.§

(1) A rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Rendelet 8. § (5) bekezdése hatályát veszti. 

Dombóvár, 2009. november 30.

Patay Vilmos
polgármester

dr. Szabó Péter
aljegyző



2. számú melléklet

2010. évre szóló hulladékszállítási, gyűjtési és kezelési díj kalkuláció

Megnevezés eFt /év

Közvetlen  anyagköltség  és  anyagi  jellegű 
szolgáltatások 20 564

Közvetlen bérköltség és személyi jellegű költségek 23 700 

Hulladékkezelés díja 24 286 

Bérleti díj és amortizációs költség 11 796 

Karbantartási és fenntartási költségek 4 000

Egyéb közvetlen költségek 2 650

KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK 86 996

Üzemi általános költségek 7 908 

Vállalati általános költségek 5 245 

Egyéb ráfordítások 1 006

Felhalmozási alap 0

Csatlakozási díj 0

Számlázási, postázási költségek 3 100

KÖLTSÉGEK  ÉS  RÁFORDÍTÁSOK 
ÖSSZESEN

104 255

Eredmény 5 204

TELJES ÁRBEVÉTEL 109 459

A városban keletkező  összes  hulladék  mennyisége  2009-ben mintegy 40.520.000 liter.  A 
teljes  árbevétel  a  keletkezett  összes  hulladékkal  való  elosztásával  meghatározható  1  liter 
hulladék megtérülése.

109.459.000-Ft/ 40.520.000 liter = 2,70,-Ft/liter + ÁFA



Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2009. (XII.7.) rendelete 

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

módosításáról

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

1. §
A rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 

2. §
E rendelet 2010. január 1. napjával lép hatályba. 

Dombóvár, 2009. november 30.

Patay Vilmos
polgármester

dr. Szabó Péter
aljegyző

Melléklet

2010. évi települési folyékony hulladék szállítási díja:

1173 Ft/m3 + 25% áfa = 1466 Ft/m3

A 2010. évre meghatározott állami támogatás = 80 Ft/m3+áfa = 100 Ft/m3

Szolgáltatási árak:

Állami támogatással csökkentett lakossági szolgáltatási díj 1092 Ft/m3 + áfa
Lakossági, vállalkozói szolgáltatási díj csatornázott területen 1600 Ft/m3 + áfa
Intézményi,  nonprofit,  vállalkozói  szolgáltatási  díj  nem  csatornázott 
területen

1440 Ft/m3 + áfa
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