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HATÁROZATOK

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 2009. március 11-i és a 2009. 
március 30-i rendkívüli ülésén elfogadott határozatai:

63/2009. (III.11.) Kt. sz. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ajánlatkérést követően a közlekedési 
csomópontok  átépítése  műszaki  ellenőri  teendőinek  ellátásával  a  legalacsonyabb  összegű 
ajánlattevőket, az alábbiak szerint bízza meg:

Megnevezés Ajánlattevő neve, címe
Nettó 

ajánlati ár 
(Ft)

Dombóvár, 61. sz. főút – Kórház utcai 
csomópont átépítése

Pentz Kft.

7630 Pécs, Mohácsi út 16.
2.200.000

Dombóvár,  Hunyadi  tér  (611.  főút  – 
65358  sz.  áv.  út)  csomópontjának 
átépítése  a  közlekedésbiztonság 
érdekében

Pentz Kft.

7630 Pécs, Mohácsi út 16.
1.200.000

A  Képviselőtestület  2009.  évi  költségvetéséből  2.430.000,-  Ft  többletfedezetet  biztosít  a 
műszaki ellenőri teendők ellátásához.

Felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződések megkötésére.

Határidő: 2009. március 20. – a szerződés megkötésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Dombóvári Projektmenedzsment Kft.

64/2009. (III.11.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  „Hagyomány  és 
megújulás  –  A  dombóvári 
művelődési  ház  felújítása” 
közbeszerzési  szakértői  feladatainak 
ellátását nettó 7.500.000,- Ft összegért 
a Propritus Bt.-re bízza.

2. Jóváhagyja  a  tervezésre  irányuló 
közbeszerzési  eljárás  megindítását 
azzal,  hogy a  felhívás  jóváhagyását  a 
Polgármesterre  bízza.  Az  eljárásban 
való  közreműködésre  jóváhagyja  az 
alábbi  személyi  összetételű  bíráló 
bizottságot:

Dr. Farkas-Szabó András jegyző
Kovács Gyula pénzügyi irodavezető

Molnár Árpád városi főépítész
Reichert Gyula közbeszerzési, műszaki 
ügyintéző
Miszler Miklós, a Dombóvári 
Projektmenedzsment Kft. ügyvezetője

Határidő: 2009. március 31. – a felhívás 
feladására

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Dombóvári 
Projektmenedzsment Kft.

65/2009. (III.11.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  Tolna  Megyei 
Önkormányzat  által  fenntartott  Berkes 
János Általános Iskola és Készségfejlesztő 
Speciális  Szakiskola,  a  Göllesz  Viktor 
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Általános Iskola és Speciális Szakiskola, és 
a  Speciális  Óvoda,  a  Pedagógiai 
Szakszolgálat, valamint a dombóvári Móra 
Ferenc  Általános  Iskola  átszervezésével 
nem ért egyet.

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  Móra  Ferenc 
Általános Iskola fenntartói jogát a megyei 
önkormányzattól  –  korlátozott  anyagi  és 
költségvetési lehetőségei miatt - nem tudja 
átvenni.

Határidő: Határozat  megküldésére: 
2009. március 16.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Oktatási 

referensek

66/2009. (III.11.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a Dombóvári Borostyán 
Kft. ügyvezetői állására pályázatot ír ki.

A  képviselőtestület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  pályázati  feltételek 
meghatározására és a kiírás helyi médiában 
történő megjelentetésére.

Határidő: 2009.  április  15.  – 
beérkezett  pályázatok  testület  elé 
terjesztésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 

Kabinet

67/2009. (III.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  elfogadja  a 
távhőszolgáltatási  szerződések 
felülvizsgálatával  kapcsolatban  eddig 
megtett lépéseket, és felkéri a Dalkia Zrt.-t, 
hogy  a  2009.  március  26-i  egyeztetésen 
elhangzottak  szem  előtt  tartásával  tegye 
meg  a  szerződéses  pontok  módosítására 
vonatkozó javaslatát, továbbá ismertesse az 
Önkormányzattal - közérthető módon - az 
árképzését és az érvényesített költségeinek 
összetételét.

A  képviselőtestület  felhatalmazza  a 
Polgármestert  műszaki  és  jogi  szakértők 
megbízására  a  szerződésmódosítások 
szakszerű véghezviteléhez.

Határidő: 2009. április 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 

Iroda

68/2009. (III.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  távhőszolgáltatási  díj 
alapdíjának  emeléséről  a  Dalkia  Energia 
Zrt.-vel  lefolytatott  további  egyeztetést 
követően dönt. 

Határidő: 2009. április 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 

Iroda 

69/2009. (III.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  Szervezeti  és 
Működési  Szabályzatáról  szóló  31/2002.
(XI.29.)  rendeletének  módosítására 
vonatkozó javaslatot nem fogadja el. 

70/2009. (III.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a Támasz Otthon (7200 
Dombóvár,  III.  utca  22.) 
akadálymentesítésére  a  Fogyatékos 
Személyek  Esélyegyenlőségéért 
Közalapítvány  által,  „A  fogyatékos 
emberek  egyenlő  esélyű  hozzáférésének 
biztosítása  a  szociális  ágazatban”  című 
program keretében kiírt „Szociális alap- és 
szakosított ellátást, valamint gyermekjóléti 
alap-  és  gyermekvédelmi  szakellátást 
nyújtó  közintézmények 
akadálymentesítése”  című,  1713/2 
hivatkozási  számú  pályázati  felhívásra 
pályázatot nyújt be.
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A  Képviselőtestület  az  Önkormányzat 
2009.  évi  költségvetéséből  a  pályázat 
kedvező  elbírálása  és  a  projekt 
megvalósulása esetén a szükséges 10%-os 
önerőt,  azaz  bruttó  370.448,-  Ft  összeget 
biztosítja.  Amennyiben  az  Áfa  kulcs 
időközben növekedik, úgy az Áfa változás 
miatti  többletköltséget  a  pályázat  sikeres 
lebonyolításához önerőként biztosítja.

Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  pályázat 
benyújtására.

Határidő: 2009. április 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 

Iroda

71/2009. (III.30.) Kt. sz. határozat

1.) Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  pályázatot  kíván 
benyújtani  a  8/2009.  (II.  26.)  ÖM 
rendelet alapján a József Attila ÁMK, 
valamint  a  Szivárvány  Óvoda  és 
Bölcsőde infrastrukturális  fejlesztése 
tárgyában  a dombóvári  székhelyű 
József  Attila  ÁMK 
székhelyintézménye,  valamint  attalai 
és  dalmandi  tagintézményei 
infrastrukturális  fejlesztésére, 
korszerűsítésére, 
akadálymentesítésére,  továbbá  a 
Szivárvány  Óvoda  és  Bölcsőde 
székhely  Óvodájának,  illetve  a 
Bezerédj  Amália  Óvodai 
Intézményegységének  infrastruktúra-
fejlesztésére, korszerűsítésére.

2.) Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  vállalja,  hogy  a 
beruházáshoz  szükséges  önerőt, 
összesen  7.967.934  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: 2009.  április  3.  -  pályázat 
benyújtására 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Oktatási 

referensek

72/2009. (III.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  térítésmentesen, 
határozatlan időre,  de legkevesebb 5 évre 
használatba veszi a Gunaras Apartmanpark 
Kft.  tulajdonában  lévő  5172/11. helyrajzi 
számú  ingatlanon  található  –  jelenleg 
használaton  kívüli  –  teniszpályát  azzal  a 
feltétellel, hogy a tulajdonos a sportpályát 
a Tó utca felé megnyitja.

A  képviselőtestület  felhatalmazza  a 
polgármestert,  hogy  a  többfunkciós 
sportpálya  kialakítása  érdekében  a 
felújítási  és  karbantartási  munkálatokra 
árajánlatokat  szerezzen  be,  és  a  részletes 
költségvetést,  valamint a Kft.-vel kötendő 
szerződéstervezetet  terjessze  a 
képviselőtestület elé. 

Határidő: 2009.  április  6.  –  szerződés 
előterjesztésére
2009.  április  15.  – 
megállapodásra
2009.  április  30.  –  árajánlatok 
előterjesztésére

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 

Kabinet

73/2009. (III.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete az önkormányzat 2009. 
évi  közfoglalkoztatási  tervét  a  melléklet 
szerint elfogadja.

A  Képviselőtestület  a  tervben  foglalt 
feladatok ellátásával megbízza a Borostyán 
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Kft.-t,  továbbá  felhatalmazza  a 
„Közfoglalkoztatás-szervezők 
foglalkoztatásának  támogatása”  program 
keretében  pályázat  benyújtására  a  Dél-
Dunántúli  Regionális  Munkaügyi 
Központhoz  közcélú  foglalkoztatás 
szervezésére.

A  Képviselőtestület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  megbízási  szerződés 
megkötésére.

Határidő: 2009.  április  4.   —  a 
közfoglalkoztatási  terv 
továbbítására
2009. április 10. — megbízási 
szerződés megkötésére

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős:  Jogi,  Hatósági  és 
Vagyongazdálkodási Iroda

74/2009. (III.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a 2006. évi IV. törvény 
365.  §  (3)  bekezdésben  foglaltaknak 
megfelelően  a  Dombóvári  Szent  Lukács 
Egészségügyi  Közhasznú  Társaságnak 
nonprofit  korlátolt  felelősségű  társasági 
formában  történő  további  működését 
határozza  el,  és  ennek  megfelelően  a 
melléklet  szerint  módosítja  a  társaság 
alapító okiratát.

A  Képviselőtestület  a  nonprofit  korlátolt 
felelősségű  gazdasági  társaság 
cégnyilvántartásba  vételével  egyidejűleg 
kezdeményezi  a  társaságnak  a  közhasznú 
szervezetekről  szóló  1997.  évi  CLVI. 
törvény 2. § (1) bekezdésének g) pontjára 
utalással  a  nonprofit  kft.-nek  egyben 
közhasznú szervezetté  történő minősítését 
is,  a  társaságot  kiemelt  közhasznúsági 
fokozatúvá  minősített  nonprofit  kft.-ként 
nyilvántartásba  vett  jogi  személyként 
kívánja működtetni.

A  Képviselőtestület  felhatalmazza  a 
Polgármestert  a  szükséges 
jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: 2009. június 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Testületi csoport

75/2009. (III.30.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  2006.  évi  IV. 
törvény  365.  §  (3)  bekezdésben 
foglaltaknak megfelelően a Dombóvári 
Város-  és  Lakásgazdálkodási 
Közhasznú  Társaságnak  nonprofit 
korlátolt  felelősségű  társasági 
formában  történő  további  működését 
határozza  el,  és  ennek  megfelelően  a 
melléklet  szerint  módosítja  a  társaság 
alapító okiratát.

A  Képviselőtestület  a  nonprofit 
korlátolt felelősségű gazdasági társaság 
cégnyilvántartásba  vételével 
egyidejűleg  kezdeményezi  a 
társaságnak a közhasznú szervezetekről 
szóló 1997. évi CLVI. törvény 2. § (1) 
bekezdésének  g)  pontjára  utalással  a 
nonprofit  kft.-nek  egyben  közhasznú 
szervezetté  történő  minősítését  is,  a 
társaságot  kiemelt  közhasznúsági 
fokozatúvá  minősített  nonprofit  kft.-
ként  nyilvántartásba  vett  jogi 
személyként kívánja működtetni. 

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a Dombóvári Város- 
és  Lakásgazdálkodási  Kht.  felügyelő 
bizottsági  tagjává  Bakó  Gábor 
lemondása miatt Rózsai Györgynét (...) 
választja 2010. december 31-ig.

A  Képviselőtestület  felhatalmazza  a 
Polgármestert  a  szükséges 
jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: 2009. március 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Testületi csoport

76/2009. (III.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  Dombóvári 
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Projektmenedzsment  Nonprofit  Kft. 
részére 12 millió  forint kamatmentes  tagi 
kölcsönt  nyújt  az  alábbi  visszafizetési 
kötelezettséggel:

2009. december 31-ig 8 millió forint
2010. május 31-ig 4 millió forint

A  képviselőtestület  a  tagi  kölcsön 
ütemezését  az  alábbiak  szerint  állapítja 
meg:

5 millió forint április hónapban, 
7  millió  forint  2009.  szeptember 
hónapig havi egyenlő részletekben. 

A  Képviselőtestület  felhatalmazza  a 
Polgármestert  a  Dombóvári 
Projektmenedzsment  NKft.-vel  kötendő 
kamatmentes  tagi  kölcsön  szerződés 
aláírására.

Határidő: 2009.  április  5.  –  szerződés 
megkötésére

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Pénzügyi  és 
Költségvetési Iroda

77/2009. (III.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  Dombóvári 
Projektmenedzsment  Nonprofit  Kft.  üzleti 
tervét a melléklet szerint elfogadja.

A Dombóvári  Projektmenedzsment  NKft. 
ügyvezetőjének díjazását 2009. március 1-
től 500.000 Ft/hó, cafetéria keretét 70.000 
Ft/hó összegben állapítja meg.

A  Képviselőtestület  felhatalmazza  a 
Polgármestert  a  Dombóvári 
Projektmenedzsment NKft. ügyvezetőjével 
kötendő megbízási szerződés aláírására.

A Dombóvári  Projektmenedzsment  NKft. 
felügyelő bizottsági tagjainak díjazásától a 
Képviselőtestület a 2009-es évben eltekint 
azzal  a  kitétellel,  hogy  a  díjazás 
lehetőségét  az  NKft.  2010-es  év  üzleti 
terve alapján ismételten megvizsgálja

Határidő: azonnal  -  a  megbízási 
szerződés aláírására

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyző

78/2009. (III.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete megbízza a Dombóvári 
Projektmenedzsment  Nonprofit  Kft.-t  az 
alábbi  pályázatok  projektmenedzsment 
feladatainak ellátásával:

DDOP-2007-5.1.3/C
− Kórház  utcai  csomópont  (167/2008. 

(V.19.) Kt. sz. határozat)
− Hunyadi  téri  csomópont  (220/2008. 

(VI.30.) Kt. sz. határozat) 
DDOP-2007-3.1.2/2F Új K.O.R. Új Kapos 
menti  Oktatási  Rendszer  –  „Együtt, 
egymással,  gyermekeinkért,  a  jövőért” 
(1/2008.(I.21.) Kt. határozat)  
DDOP-2008-4.1.1./D  „Hagyomány  és 
megújulás” – A dombóvári művelődési ház 
felújítása”  (165/2008.  (V.19.)  Kt.  sz. 
határozat) 
DDOP-2007-4.1.1.  „DOBÁS”  Dombóvár 
Belváros  Átfogó  Stratégiája”  (161/2008. 
V.19.) Kt. határozat 
DDOP-2007-4.1.2  „D.A.R.K.  – 
Dombóvári  Akcióterületi  Rehabilitációs 
Kezdeményezés”  (Erzsébet  utca) 
(186/2008. (VI.30.) Kt. sz. határozat)
KEOP-2007-3.1.2/1F Élőhely helyreállítás 
a  Kis-konda  patak  völgye 
természetvédelmi  területen  a  regionális 
jelentőségű ökológiai folyosó zavarmentes 
működése  érdekében”(3/2008.  (I.28.  Kt. 
sz. határozat). 

A  feladatok  ellátása  fejében  fizetendő 
megbízási  díj  fedezetéül  az  egyes 
pályázatokban  projektmenedzsment 
költségként beállított összegek szolgálnak. 
A  Képviselőtestület  felhatalmazza  a 
Polgármestert  a  Dombóvári 
Projektmenedzsment  Nonprofit  Kft.-vel 
kötendő megbízási szerződések aláírására.
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Határidő: 2009.  április  10.  –  megbízási 
szerződések megkötésére

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 

Iroda

79/2009. (III.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  Dombóvár,  Dombó 
Pál u. 4. sz. alatti  ingatlan megszerzésére 
irányuló  közbeszerzés  eljárás  indítását, 
valamint  a  Dombóvár,  I.  u.  65.  sz.  alatti 
ingatlan értékesítését nem fogadja el.

80/2009. (III.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  Dombóvár  és 
Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
társulási megállapodásának módosítását és 
a  módosításokkal  egységes  szerkezetbe 
foglalt  társulás  megállapodást  a  melléklet 
szerint elfogadja.

Határidő: 2009.  április  15.-  a  határozat 
közlésére
a  kistérség  önkormányzatainak 
döntését  követően  –  a 
megállapodás aláírására

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Testületi csoport

81/2009. (III.30.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a Szivárvány Óvoda 
és Bölcsőde,  és a Belvárosi  Általános 
Iskola  és  Alapfokú  Művészetoktatási 
Intézmény jogállását megváltoztatja, és 
az  intézményeket  az  Apáczai  Csere 
János  Bölcsőde,  Óvoda,  Általános  és 
Középiskola,  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény  és 
Kollégium  (rövidített  nevén  Apáczai 
Oktatási  Központ)  tagintézményeként 
működteti  tovább  2009.  augusztus  1. 
napjától.

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  2009.  július  31. 

napjával  a  Szivárvány  Óvoda  és 
Bölcsőde  vezetőjének,  Tarr  Ágnesnek 
az  intézmény  vezetésére  szóló 
magasabb  vezetői  megbízását  az 
intézmény  megszűnése  miatt 
visszavonja. 

3. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  2009.  augusztus  1. 
napjával  az  Apáczai  Csere  János 
Általános  és  Középiskola,  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény  és 
Kollégiumot  átszervezi  olyan  módon, 
hogy  a  jelenleg  önállóan  működő 
Szivárvány  Óvoda  és  Bölcsőde,  a 
Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény  és  a 
Kaposszekcsői  Óvoda  és  Általános 
Iskola  tagintézményként  csatlakoznak 
hozzá.  Az  átszervezett  intézmény  a 
jelenleg  önálló  intézmények  jogutódja 
lesz,  azok  valamennyi  feladatát 
alapfeladata keretében látja el.

4. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  felkéri  a  Belvárosi 
Általános  Iskola  és  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény 
igazgatóját  és  a  Szivárvány Óvoda és 
Bölcsőde  vezetőjét,  hogy 
gondoskodjon  az  általa  vezetett 
intézmény tanügyi  dokumentációjának 
átvétel utáni irattárazásáról a nevelési-
oktatási  intézmények  működéséről 
szóló  11/1994.(VI.8.)  MKM 
rendeletben foglaltaknak megfelelően.

Határidő: 2009.  június  30.  -  vezetői 
megbízás  visszavonásáról 
szóló  értesítés  megküldésére, 
megszüntető  és  módosított 
alapító okirat elfogadására

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Oktatási 

referensek

82/2009. (III.30.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  Hamulyák 
Közalapítvány  kuratóriumi  tagjának  - 
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Szabotin  Károly  helyett  –  Katatics 
Zsuzsannát választja meg. 

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  Szociális 
Lakásalap  Alapítvány  kuratóriumi 
tagjának  –  Deli  Balázs  és  Váradi 
Józsefné  helyett  –  Horváthné  Gyánó 
Bernadettet  és  Kiss  Bélát  választja 
meg. 

3. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  Dombóvári 
Kisgimnazistákért  Alapítvány 
kuratóriumi  tagjának  –  dr.  Sitkei 
Lukács  helyett  –  dr.  Berkl  Jánost 
választja  meg.  A  Képviselőtestület  a 
„Dombóvári  Kisgimnazistákért” 
Alapítvány alapító okiratát a melléklet 
szerint módosítja.

A  Képviselőtestület  felhatalmazza  a 
Polgármestert  az  alapító  okiratok 
módosításával  kapcsolatos  teendők 
megtételére.

Határidő: 2009. április 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyző

83/2009. (III.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  Dombóvári 
Városszépítő  és  Városvédő  Egyesület 
2009.  évi  múzeumi  programját  elfogadja, 
és  tevékenységét  7.595.000,-  forinttal 
támogatja  2009.  évben.  A  támogatás  a 
következő célokra vehető igénybe:

- 5.000.000,-  forint  a  főállású 
múzeumvezető  foglalkoztatására, 
valamint  –  a  2007  decemberében 
kötött  megállapodásnak 
megfelelően – a  folyamatos nyitva 
tartás  személyi  feltételeinek 
biztosítására 

- 2.100.000,-  forint  a  múzeum 
közüzemi díjaira

- 275.000,-  forint  a  múzeumi 
programban  szereplő  „A  bombák 

krátert vágtak emberben és földben 
…” című kiállításra, mely az 1944. 
június  30-i  dombóvári  bombázás 
pillanatairól  készült  felvételekből 
és kísérő dokumentumokból áll

- 220.000,-  forint  a  múzeumi 
programban  szereplő  „Dombóvári 
kapitánynak  írni  köll..”  című 
kiállításra, mely anyag a jövő évtől 
tervezett  állandó  helytörténeti 
kiállítás céljait is szolgálja

A  finanszírozás  a  tényleges  felhasználás 
függvényében,  havi  elszámolás  alapján 
történik.
Dologi  kiadások  esetében,  amennyiben  a 
számlák  összege  eléri  a  100.000,-Ft-ot,  a 
támogatás  azonnal  igényelhető.  Személyi 
jellegű  ráfordítások  esetén  csatolandó  a 
kifizetést  igazoló  bérjegyzék,  az  egyéb 
kifizetést  igazoló  dokumentum,  a 
kifizetések közterhéről szóló kimutatás. A 
támogatás  csak  az  alpolgármester 
ellenjegyzése után folyósítható.

Határidő: 2009.  április  15.  –  támogatási 
szerződés megkötésére

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 

Kabinet

84/2009. (III.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a Szabadság u. 14. szám 
alatti  (7/1  hrsz.)  ingatlan  pincéjének 
használatát 2009. április 15. napjától 2011. 
december  31.  napjáig  átengedi  a 
Dombóvári  Városszépítő  és  Városvédő 
Egyesületnek  a  vasúttörténeti  gyűjtemény 
elhelyezése céljából.

A  Képviselőtestület  a  Dombóvári 
Vasútmodellező  Klub  számára  rendszeres 
közösségi  teret  biztosít  a  Dombóvári 
Városszépítő  és  Városvédő  Egyesület 
részére átadott Szabadság u. 14. szám alatti 
ingatlan  pincéjében,  az  Egyesület  köteles 
biztosítani  a  Klub  számára  megfelelő 
helyiség használatát.
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A Képviselőtestület  a 342/2008. (XI. 25.) 
számú határozatának  a  Gyár  u.  16.  szám 
volt  kisvasútállomás  épülete  „vasúti 
múzeum” céljára helyiségei használatának 
átengedésére vonatkozó rendelkezéseit,  és 
17/2009.  (II.  9.).  számú  határozatából  a 
Gyár  u.  16.  szám  alatti  volt 
kisvasútállomás  épületére  vonatkozó 
rendelkezést visszavonja.

Határidő: 2009.  április  15.  – 
szerződéskötésre

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 

Kabinet

85/2009. (III.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  dombóvári  7/2. 
helyrajzi számon alatt található, Szepessi u. 
1.  szám  alatti  címen  szereplő  korábban 
gondnoki lakás céljára szolgáló helyiségek 
használatát 2009. április 15. napjától 2011. 
március  30-ig  iroda  céljára  átengedi  a 
Dombóvári  Városszépítő  és  Városvédő 
Egyesületnek.

Határidő: 2009.  április  15.  – 
szerződéskötésre 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri 

Kabinet

86/2009. (III.30.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  Dombóvár 
belterület  88  hrsz.-ú  ingatlanon 
létesítendő lejáróút megépítése kapcsán 
a  2009.  év  elején  lefolytatott 
árajánlatkérési  eljárást  a  beérkezett 
árajánlatok  tartalmának  megismerése 
után  a  magas  ajánlati  árak  miatt 
eredménytelennek minősíti.

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  döntést  hoz  az 
alábbi  építési  beruházásokra 
vonatkozó,  a  közbeszerzésekről  szóló 
2003. évi CXXIX. törvény VI. fejezete 

szerinti  általános  egyszerű 
közbeszerzési eljárás megindításáról:

− Dombóvár,  Belvárosi  Általános 
Iskola  és  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény 
területén (Dombóvár belterület 88 
hrsz.) lejáróút építése,

− Dombóvár,  Béke  utca  VII.  és 
VIII.  utca  közötti  szakaszán 
útburkolat felújítása.

Az ajánlattételi felhívás jóváhagyását a 
Polgármesterre  bízza,  aki  a  bíráló 
bizottság előzetes véleményét kikéri.

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

dr. Farkas-Szabó András jegyző
Varga Péter városüzemeltetési 
irodavezető
Kovács Gyula pénzügyi irodavezető
Reichert Gyula közbeszerzési, műszaki 
ügyintéző
Meiszinger Péter műszaki ügyintéző

Határidő: 2009. április 30. – 
az  ajánlattételi  felhívás 
feladására

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 

Iroda

87/2009. (III.30.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  döntést  hoz  a 
„Közvilágítás  aktív  elemeinek 
üzemeltetés és karbantartása Dombóvár 
közigazgatási  határain  belül”  tárgyú, 
Kbt.  VI.  fejezete  szerinti  egyszerű 
általános  közbeszerzési  eljárás 
megindításáról.  Az  ajánlattételi 
felhívás jóváhagyását a Polgármesterre 
bízza,  aki  az  előkészítésbe  és 
lefolytatásba külső szakértőt vonhat be.

2. Jóváhagyja  az  alábbi  személyi 
összetételű  bíráló  bizottságot  az 
eljárásban való közreműködésre:
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Kovács Károly műszaki szakértő
Dr. Farkas-Szabó András jegyző
Varga Péter városüzemeltetési 
irodavezető
Reichert Gyula közbeszerzési, műszaki 
ügyintéző
Kovács Gyula pénzügyi irodavezető

Határidő: 2009.  április  30.  –  az 
ajánlattételi felhívás feladására

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 

Iroda

88/2009. (III.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  Kapos  Innovációs 
Transzfer  Központ  Kht.  által  benyújtandó 
„Napenergia  hasznosítás  lehetőségének 
kidolgozása  a  közvilágítási  rendszerek 
alternatív  energiával  való  ellátásának 
biztosítás  céljából”  pályázatának 
támogatásáról  a  feltételek  alaposabb 
megvizsgálását követően dönt. 

Határidő: 2009.  április  30.  –  ismételt 
előterjesztésre

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: közbeszerzési, 
műszaki ügyintéző

89/2009. (III.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  vállalja  Szilfás  és 
Mászlony településrészeken az új villamos 
hálózat  létesítéséhez  kapcsolódó 
közvilágítás kiépítését, melynek fedezetéül 
650.000,- Ft-ot biztosít.

Felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  az 
ajánlatok  bekérését  követően  a 
legkedvezőbb  ajánlattevővel  szerződést 
kössön.

Határidő: 2009.  május  31.  –  a 
szerződéskötésre

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 
Iroda 

90/2009. (III.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete az Önkormányzat 2009. 
évi  közbeszerzési  tervét  elfogadja.  A 
nyilvánosság  folyamatos  biztosítása 
érdekében  elrendeli,  hogy  a 
www.dombovar.hu honlapra kerüljön fel.

Határidő: 2009.  április  06.  –  a  terv 
nyilvánosságra hozatalára

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Testületi Csoport

http://www.dombovar.hu/


Dombóvár Város Önkormányzatai

2009. évi közbeszerzési terveii

A közbeszerzés tárgya és 
mennyiségeiii CPV kód Irányadó 

eljárásrend

Tervezett 
eljárási 

típus

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy sor 
került-e az adott 
közbeszerzéssel 

összefüggésben előzetes 
összesített tájékoztató 

közzétételéreiv?

az eljárás 
megindításának, illetve a 

közbeszerzésv 

megvalósításának 
tervezett időpontja

 szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja 
vagy a szerződés 

időtartama
I. Árubeszerzés

Villamos energia beszerzés 40100000-3

Kbt. IV. 
fejezete 
szerinti 

közösségi

nyílt 2009. március 12 hónap nem

Művelődési  Ház 
hangtechnikai  és  villamos 
eszközök beszerzése

Kbt. VI. 
fejezete 
szerinti 

általános 
egyszerű 
(nemzeti)

tárgyalás 
nélküli 2009. november nem 

II. Építési beruházás

Közlekedési  csomópontok 
átépítése 45233125-1

Kbt. VI. 
fejezete 
szerinti 
nemzeti

nyílt 2009. március 2009. július nem



Ady utcai jobbra kanyarodó 
sáv kiépítése 45233125-1

Kbt. VI. 
fejezete 
szerinti 

általános 
egyszerű 
(nemzeti)

tárgyalás 
nélküli 2009. április 2009. október nem

Művelődési Ház felújítása

Kbt. IV. 
fejezete 
szerinti 

közösségi

nyílt 2009. augusztus nem

Oktatási  intézmények 
felújítása

Kbt. IV. 
fejezete 
szerinti 

közösségi

nyílt 2009. szeptember nem

Belvárosi  funkcióbővítő 
rehabilitáció kivitelezése

Kbt. IV. 
fejezete 
szerinti 

közösségi

nyílt 2009. november nem

Szociális város rehabilitáció 
kivitelezése

Kbt. IV. 
fejezete 
szerinti 

közösségi

nyílt 2009. december nem



III. Szolgáltatás-megrendelés
KEOP  szennyvízelvezetés 
és  tisztítás  kétfordulós 
pályázati  konstrukció 
keretében 
projektmenedzseri 
feladatok ellátása

79421000-1

Kbt. VI. 
fejezete 
szerinti 
nemzeti

nyílt 2009. január a projekt kifutásáig nem

Dombóvári  Kistérségi 
Integrált  Oktatási  Projekt 
létesítményei engedélyezési 
terveinek elkészítése

71220000-1
Kbt. 299.§ 
(1) bek. a) 

pont
nyílt 2009. január 2009. május nem

Dombóvár  térségi 
szennyvízelvezetés  és 
tisztítás  kiépítése  – 
tervezési feladatok

71220000-1

Kbt. VI. 
fejezete 
szerinti 
nemzeti

nyílt 2009. február 2009. augusztus nem

Szociális város rehabilitáció 
tervezési feladatai

Kbt. VI. 
fejezete 
szerinti 

általános 
egyszerű 
(nemzeti)

tárgyalás 
nélküli 2009. április nem

Közvilágítás karbantartás

Kbt. VI. 
fejezete 
szerinti 

általános 
egyszerű 
(nemzeti)

nyílt 2009. április 36 hónap nem

Kis-Konda patak természeti 
élőhely tervezési munkái 

Kbt. VI. 
fejezete 
szerinti 

tárgyalás 
nélküli

2009. május nem



általános 
egyszerű 
(nemzeti)

Szennyvízelvezetés  és
-tisztítás független mérnöki 
feladatai

Kbt. IV. 
fejezete 
szerinti 

közösségi

nyílt 2009. szeptember a projekt kifutásáig nem

IV. Építési koncesszió

- - - - - - -

V. Szolgáltatási koncesszió

- - - - - - -



Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet keretében történő beszerzések

A közbeszerzés tárgya és 
mennyiségevi CPV kód Irányadó 

eljárásrend

Tervezet
t eljárási 

típus

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy sor 
került-e az adott 
közbeszerzéssel 

összefüggésben előzetes 
összesített tájékoztató 

közzétételérevii?

az eljárás 
megindításának, illetve a 

közbeszerzésviii 

megvalósításának 
tervezett időpontja

 szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja 
vagy a szerződés 

időtartama
I. Árubeszerzés

Papír, irodaszer beszerzés 21000000-3
Kbt. Negyedik 
része szerinti 

egyszerű

hirdetmény 
nélküli 2009. február 12 hónap nem

Élelmiszer beszerzés 15000000-8
Kbt. IV. 

fejezete szerinti 
közösségi

nyílt 2009. május 12 hónap nem

Tisztítószer beszerzés 24513000-3

Kbt. VI. 
fejezete szerinti 

általános 
egyszerű 
(nemzeti)

tárgyalás 
nélküli 2009. október 12 hónap nem

II. Építési beruházás

- - - - - - -

III. Szolgáltatás-megrendelés

- - - - - - -



IV. Építési koncesszió

- - - - - - -

V. Szolgáltatási koncesszió

- - - - - - -

Dombóvár, 2009. március 13.



91/2009. (III.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  támogatja  a 
Távhőszolgáltatást  Igénybevevők 
Érdekvédelmi  Egyesületének 
megalakulását,  az  Egyesület  melléklet 
szerinti  alapszabályával  egyetért,  és 
döntést  hoz  arról,  hogy az  egyesületbe  – 
annak  megalakulása  esetén  –  Dombóvár 
Város Önkormányzata tagként belép.

A  Képviselőtestület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  belépéshez  szükséges 
nyilatkozatok  megtételére,  az 
önkormányzat  egyesületben  való  további 
képviseletével  Kengyel  Zsuzsanna 
képviselőt bízza meg.

Határidő: 2009. április 30. 
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felel: Polgármesteri 

Kabinet

92/2009. (III.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  támogatja  a  KIÚT 
Tolna  Megyei  Foglalkoztatási  és 
Területfejlesztési  Kft.  vasút-tisztasági 
programra  benyújtandó  pályázatát, 
melyhez 12 fő 6 hónapon keresztül történő 
foglalkoztatásához  985.260  Ft  önerőt 
biztosít.  A  képviselőtestület  továbbá 
100.000  Ft  hozzájárulást  biztosít  a  helyi 
irányítási feladatok ellátására.

A  képviselőtestület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  Kft.-vel  együttműködési 
megállapodás kötésére.

Határidő: 2009.  április  20.  –  a 
megállapodás megkötésére 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 

Iroda

93/2009. (III.30.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  Dombóvár 

monográfia tervezett főbb fejezeteit, és 
az  azok  megírására  javasolt 
személyeket  a  melléklet  szerint 
elfogadja.

A  képviselőtestület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  megbízási  díj 
megállapítására  és  a  szerződés 
megkötésére.

Határidő: 2009. április 31. – megbízási 
szerződések megkötésére

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Testületi Csoport

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a 313/2008.(XI.25.) 
számú  határozatában  a  monográfia 
fejezeteinek  összeállítására  vonatkozó 
megbízást  a TEROK Területfejlesztési 
és  Oktatási  Betéti  Társaságra  (7635 
Pécs, Csóka dűlő 19.) módosítja. 

Határidő: 2009.  április  15.  –  megbízási 
szerződés megkötésére

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Testületi Csoport

94/2009. (III.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  polgármester 
jutalmazásáról későbbi időpontban dönt.

Határidő: 2009. április 30.
Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi  és 

Költségvetési Iroda

95/2009. (III.30.) Kt. sz. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a dombóvári  ivóvíz 
minőségéről  szóló  tájékoztatót 
elfogadja. 

2. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  felhatalmazza  a 
polgármestert, hogy - az ivóvízminőség 
további  javítása  érdekében  -  az  AOX 



probléma  kivizsgálására  szakértői 
árajánlatokat kérjen be. 

Határidő: 2009.  április  30.  –  árajánlatok 
bekérésére

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Dombóvári Vízmű 

Kft. 

96/2009. (III.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  Városgazdálkodási 
Bizottság által a Napsugár Áruház előtti tér 
megújítása  kapcsán  kiírt  ötletpályázatra 
beérkezett  pályaművek elbírálása ügyében 
tett beszámolóját elfogadja.

97/2009. (III.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  az  Integrált 
Önkormányzati  Szolgáltató  Szervezet 
működéséről szóló beszámolót elfogadja.

98/2009. (III.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a  szakmai  szempontok 
alapján elfogadja a Tüskei horgásztó felső 
szakaszán  a  mielőbbi  mederkotrás 
szükségességét.

A  képviselőtestület  felhatalmazza  a 
polgármestert,  hogy  az  állapotfelmérésre 
három  árajánlatot  kérjen  be,  amelyeket 
elbírálásra terjesszen a testület elé. 
Határidő: 2009. április  30.  – árajánlatok 

testület elé terjesztésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési 

Iroda

99/2009. (III.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete hozzájárul a Dombóvári 
Város- és Lakásgazdálkodási Kht. 8 millió 
forintos  folyószámlahitel  felvételéhez  egy 
éves időtartamra.

A  képviselőtestület  felhatalmazza  a  Kht. 
ügyvezetőjét a szerződés megkötésére.

Határidő: 2009. április  10.  –  szerződés 
megkötésére

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Város-  és 
Lakásgazdálkodási Kht. 

A  Képviselőtestület  a  következő 
határozatait zárt ülésen hozta meg:

100/2009. (III.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási  Kht.  ügyvezetői 
teendőinek  ellátásával  2009.  április  1. 
napjától 2009. december 31. napjáig Tóth 
Zsuzsannát (...) bízza meg. 

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

A  képviselőtestület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  megbízással  kapcsolatos 
dokumentumok aláírására.

Határidő: azonnal  -  a  megbízási 
szerződés megkötésére 

Felelős:  Polgármester
Végrehajtásért  felelős: Jogi,  Hatósági és 
Vagyongazdálkodási Iroda

A Képviselőtestület a 101/2009. (III.30.) 
és  a  102/2009.  (III.30.)  számú 
határozatát egyedi ügyben eljárva hozta 
meg.

103/2009. (III.30.) Kt. sz. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  hozzájárul  az  ÖKO-
Dombó Kft. törzstőkéjének 25 millió forint 
összegű felemeléséhez. 



A képviselőtestület felkéri a polgármestert 
a  Kft.  taggyűlésén  a  törzstőkeemelésre 
vonatkozó döntés képviseletére. 

Határidő: Taggyűlés  soron  következő 
ülése

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármester,
ÖKO-Dombó Kft. ügyvezetője 

_______________________



RENDELETEK

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

A Képviselőtestület 2009. március 30-i rendkívüli ülésén elfogadott rendeletei:

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
11/2009. (III. 31) 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 Önkormányzatának 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:

1. §

A Rendelet 10 § (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

„(1)  Távhőszolgáltatás  esetén  a  Felhasználó  az  alábbi  elszámolási  formák  között  
választhat:

a) Az  éves  alapdíjat  12  egyenlő,  a  fűtési  hődíjat  az  épület  előző  évi  felhasználását  
figyelembevéve és 11 hónapra felosztva, a felhasználói közösség döntése szerint a 0,24  
GJ/lm3 fajlagos éves fűtési hőmennyiségetől lefele 0,168 GJ/lm3–ig, felfele 0,3 GJ/lm3-
ig eltérve, a lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek fűtött légtérfogata (lm³)  
alapján havonta köteles  megfizetni.  Évente  egyszer az  épület  hőfelhasználása és a  
részteljesítésként  befizettett  fűtési  hődíj  energiatartama  elszámolásra  kerül  a  
felhasználói közösséggel egyeztetve.

b) Az  éves  alapdíjat,  havonta  12  egyenlő  részben,  a  fűtési  hődíjat  pedig  a  mért  
fogyasztást követő hónapban – egy összegben – köteles megfizetni.

2. §

A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép:

3. §

E rendelet 2009. április 1. napján lép hatályba

Szabó Loránd dr. Farkas-Szabó András
   polgármester jegyző

http://www.dombovar.hu/


2. sz. melléklet

Árképzés számítási módszere, és az alkalmazott árak:

(Amely  készült  az  eredeti  (200/K/1997.09.01.)  szerződés  és  a  2008  decemberben  aláírt 
gázszabadpiaci  beszerzéshez történő hozzájárulás,  a  Képviselőtestület  384/2008. (XII.  19). 
határozata alapján a dombóvári távhő-rendszer üzemeltetése tárgyában)

Az ármegállapításhoz kapcsolódó alapfogalmak:

1. Hődíj:   

P1 = éves összes hődíj.             
P1 = P11+P12+P13

P11 = a fűtés energiaszükséglete (lakossági)
P12 = a fűtés energiaszükséglete (közületi)
P13 = HMV energiaszükséglete (lakossági)
(HMV – használati melegvíz)

Fajlagos értékek:
E = hőmennyiség egységára (Ft/GJ)   
Q1 = 0,24 GJ/lm3 fajlagos éves fűtési hőmennyiség 
Q2 = 0,305 GJ/m3 használati melegvíz előállításához szükséges hőmennyiség
Q3 = közületeknél mért hőmennyiség (GJ)

P11 =  E x Q1 x (összes fűtött légm3) (GJ) (lakosság) 
P12 =  E x Q3  (GJ) (közületek) 
P13 =  E x Q2 x [(tényleges HMV felhasználás (m3)] (GJ)

2. Alapdíj:      

P2 = P21+ P22+ P3

P21 = Az üzemeltetés éves díja (bérköltség, az átvett rendszer karbantartása, elektromos 
energia, egyéb költségek)
P22 =  A  beruházás  éves  törlesztő  részlete  (1997-től  5  éven  keresztül),  lejárt  2002 
novemberében.
P3 = A teljes garancia díja.

Az üzemeltető a hőtermelésért (fűtés, vízmelegítés) havonta részteljesítést számláz az előző 
éves felhasználás arányában és évente legalább egyszer elszámol a felhasznált hővel. 
Az üzemeltetésért,  a működési  garancia  és a beruházás törlesztés ellenértékeként  alapdíjat 
számláz havonta. 
A hőszolgáltatási díjat közvetlenül a felhasználónak (díjfizetőnek) számlázza az Üzemeltető, 
lm3-re  vonatkozó  alapdíj  (beleértve  a  teljes  garancia  díja),  hődíj,  valamint  a  ténylegesen 
fogyasztott HMV mennyisége (GJ illetve vízm3) alapján



Árváltozások:

A díjak meghatározása az érvényes  szerződésesben (pl.  földgáz tüzelőanyag)  árak alapján 
történik, ezért azok energiahordozó árváltozásból adódó aktualizálását a következők szerint 
kell elvégezni.

1. Hődíj meghatározása
képlete

E’ = E x ((0,8 x C1’/C1)+(0,2 x A’/A))

Ahol az egyes betűk a következőket jelentik:
E = előző időszak érvényes (bázis) hődíj (Ft/GJ)
E’ = az adott időpontban aktualizált hődíj (Ft/GJ)
A = előző időszak érvényes földgáz rendszerhasználati díj (Ft/év)
A’ = az adott időpontban földgáz rendszerhasználati díj (Ft/év)
C1 = előző időszak érvényes földgáz molekula díj (Ft/GJ)
C1’ = az adott időpontban a földgáz molekula díj (Ft/GJ)
0,8 = gázenergia felhasználással arányos szorzó (Ft/Ft)
0,2 = gázlekötés arányos költség (Ft/Ft)

2. Alapdíj meghatározása

P2’ = (P21’+P22+P3’)* Vu / Vr

P21’ = P21 x ( 0,36 x Re’/Re + 0,59 x (1+ If /100) + 0,05 x ( 1+ It/100))
P3’ = P3  x (0,4 x (1+ If/100)+0,6 x (1+ It/100))

P2’ = az adott időpontban aktualizált alapdíj
P21 = az üzemeltetés éves díja az előző időszakban.
P22 =  a  beruházás  éves  törlesztő  részlete  (1997-től  5  éven  keresztül),  lejárt  2002 
novemberében.
P3 = a teljes garancia díja az előző időszakban.
P21’ = aktualizált üzemeltetési díj
P3’ = aktualizált teljes garancia díja
If = az éves KSH szerinti fogyasztói árindex (09.hó-tól,09.hó-ig)
It = az éves KSH szerinti ipari termelői árindex (09.hó-tól 09.hó-ig)
Re = az előző időszak érvényes (bázis) elektromos áram díja 
Re’ = szerződéses elektromos áram díja fogyasztási kW értékre átszámolva
Vr = a díjszámítás időpontjában aktuális fűtött lm3
Vu = az előző díjszámítás időpontjában meglévő fűtött  lm3 (megjegyzés:  a fogyasztók 
lm3-nek növekedése esetén arányosan csökken az alapdíj!)

Az Üzemeltető a szerződéses árváltozásokból (földgáz) adódó évközi hődíj változásokat (E’), 
és  a  kazánház  és  HKP  elektromos  fogyasztás  díjának  változását  (R’e)  szerződéses 
megállapodás időpontjától érvényesíti.
A szerződéses megállapodás időpontja után lehet az új hőenergia árat meghatározni ezért a 
havonta  fizetett  hődíj  előleg  vonatkozásában  ez  legalább  egy  hónapos  késleltetéssel 
jelentkezik.  Annak érdekében,  hogy ne okozzon ez működtetési  gondot,  Dombóvár  Város 
Önkormányzatának Képviselőtestülete – mint helyi árhatóság – az adott hónap 5-ig benyújtott 
árkalkulációt  felülvizsgálja,  és  az  ármegállapításra  vonatkozóan  a  jogszabályokban 



meghatározott  véleményezési,  illetve  hatósági  eljárások  lefolytatása  után  jóváhagyja  az 
árváltozást. 

Ha az új alkalmazott  ár meghaladja az 1. számú mellékletben meghatározott  legmagasabb 
árakat, az árhatóság új maximált árakat határoz meg, ami alapján következő hónap 1-tól az új 
árakat alkalmazni lehet.

Az Üzemeltető minden év novemberében nyújtja be és január  1-el aktualizálja az alapdíjat 
(P21, P22, P3), a fenti képletek alapján. Ha év közben jelentős változás (8% -ot meghaladó) áll 
be a villamos energia árváltozásban úgy az azt követő hónaptól újra benyújtható az alapdíj 
változtatás  igénye.  Az így meghatározott  értéknek  12-vel  (két  tizedesig)  oszthatónak  kell 
lenni.

A  fenti  szolgáltatási  díjak  vonatkozásában  számlázásnál a  mindenkor  érvényes  ÁFA-val 
növelt összeget kell figyelembe venni.

Maximált ár elfogadása:

Az önkormányzat  Képviselőtestülete  új maximált  árat határoz  meg  a  hődíj  és  az  alapdíj 
elfogadása során, ha az meghaladja az előzőleg elfogadott maximált árat. 
Az elfogadott új maximált ár 5%-os értékkel magasabb kell, hogy legyen, mint a beterjesztett 
alkalmazásra tervezett ár. 



Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
12/2009.(III.31.) rendelete

A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI.21.) rendelet módosításáról

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. tv. 41.§. (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján alkotott, a temetőkről 
és temetkezés  rendjéről  szóló 25/  2001.  (VI.21.)  rendeletét  (a  továbbiakban:  Rendelet)  az 
alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép:

2. §

E rendelet 2009. április 1. napján lép hatályba.

Dombóvár, 2009. március 30.

Szabó Loránd dr. Farkas-Szabó András
   polgármester jegyző

1. sz. melléklet

„2. sz. melléklet”

A temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak

1. Ravatalozó és kellékeinek díja:
1.1. Hagyományos földbe temetés esetén: 10.726,- Ft + áfa.
1.2. Hamvasztásos elhelyezések esetén:   8.040,- Ft + áfa

2. Halotthűtők igénybevételi díja:      788,- Ft/nap+áfa
(elhelyezéstől  elszállításig,  ill. 
eltemetésig személyenként)



2. sz. melléklet

„3. sz. melléklet”

A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási 
hozzájárulás

Sírbolt építése esetén 16.064,- Ft+áfa
Sírkő bontás, állítás, átdolgozás, tisztítás esetén:

• vállalkozók és kőfaragó kisiparosok részére
naponként:                  1.470,Ft+áfa 

betűvésés síremlékre (név, évszám):        378,- Ft+áfa



Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
13/2009. (III.31.) rendelete a

a szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének szabályairól szóló 
21/2006. (V. 1.) rendelet módosításáról

Dombóvár Város Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 37/D (3) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján alkotott rendeletét (a továbbiakban Rendelet) az alábbiak szerint 
módosítja: 

1. §

A Rendelet 3. § (1) bekezdésének felsorolása az alábbiakkal egészül ki:
„-Rendelkezésre állási támogatás” 

2. §

A Rendelet 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„8. §
Aktív korúak ellátása

(1) Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítására, összegére, felülvizsgálatára,  
megszüntetésére az önkormányzat az Szt. rendelkezéseit változtatás nélkül alkalmazza.

 
(2) Az  aktív  korúak  ellátásának  megállapítására  vonatkozó  kérelmet  a  pénzbeli  és  

természetbeni  szociális  ellátások  igénylésének  és  megállapításának,  valamint  
folyósításának  részletes  szabályairól  szóló  63/2006.(III.27.)  Korm.  rendelet  3.  számú  
melléklete  szerinti  e  célra  rendszeresített  nyomtatványon  kell  benyújtani,  amelyhez  
csatolni kell a nyomtatványon feltüntetett igazolásokat.”

3. §

A Rendelet kiegészül a következő 8/A §-sal:

„8/A  § 
Rendszeres szociális segély

(1) Az az aktív  korúak ellátására jogosult  személy,  aki  az ellátásra való  jogosultság  
kezdő napján

a.) egészségkárosodott személynek minősül, vagy
b.) az 55. életévét betöltötte, vagy
c.) 14 éven aluli  kiskorú gyermeket nevel - feltéve,  hogy a családban élő gyermekek  

valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási  
támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben - és a  
gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.]  
nem tudják biztosítani,
rendszeres szociális segélyre jogosult.



(2) Az Szt. 37/B. § (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti személy (a továbbiakban: jogosult)  
a  rendszeres  szociális  segély  megállapításának,  folyósításának  feltételeként  a  
„Kapaszkodó”  Szociális  és  Gyermekjóléti  Alapszolgáltató  Központ  Társulással,  mint  a  
települési  önkormányzat  által  kijelölt  szervvel  köteles  együttműködni  (a  továbbiakban:  
együttműködésre kijelölt szerv).”

4. §

A Rendelet a következő 8/B §-sal egészül ki:

„8/B §
Az együttműködés eljárási szabályai

A jogosultat együttműködési kötelessége keretében az alábbiak terhelik:

a.) a  határozat  jogerőre  emelkedését  követő  15  napon  belül  köteles  felkeresni  az  
együttműködésre kijelölt szervet nyilvántartásba vétele végett,

b.) részt  kell  vennie  a  szociális  helyzetéhez  és  mentális  állapotához  igazodó 
beilleszkedést  segítő  program  kidolgozásában,  és  amennyiben  szükséges  annak  
módosításában,

c.) megállapodást  kell  aláírnia  a  beilleszkedést  segítő  program  megvalósítására,  a  
nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül,

d.) eleget  kell  tennie  a  beilleszkedést  segítő  programra  kötött  együttműködési  
megállapodásban foglaltaknak,

e.) meg kell jelennie legalább havonta az együttműködésre kijelölt szervnél,
f.) folyamatosan kapcsolatot kell tartania az együttműködésre kijelölt szervvel,
g.) ha  együttműködési  kötelezettsége  teljesítésében  akadályozott,  köteles  a  

együttműködésre kijelölt szervet annak okáról haladéktalanul tájékoztatni, illetve az  
akadályoztatás  okát  8  napon  belül  hitelt  érdemlően  (pl.  orvosi  igazolással)  
igazolni.”

5. §

A Rendelet a következő 8/C §-sal egészül ki: 

„8/C §
Az együttműködésben résztvevő szervek eljárása

(1) Az önkormányzat és az együttműködésre kijelölt szerv kölcsönösen tájékoztatják egymást,  
különösen az alábbi területeken: 

a.) az  önkormányzat  a  rendszeres  szociális  segélyt  megállapító  határozatot  
jogerőre emelkedését követően megküldi az együttműködésre kijelölt szerv részére,

b.) az  együttműködésre  kijelölt  szerv  a  beilleszkedési  program  elkészültéről  
tájékoztatja az önkormányzatot.

(2) A  rendszeres  tájékoztatási  kötelezettség  vonatkozik  a  beilleszkedési  program  
végrehajtásában résztvevő, közreműködő más szervezetekre.



(3) Az együttműködésre kijelölt szerv az Szt. 37/D. § szerinti együttműködés megvalósítása  
érdekében:

a.) nyilvántartásba veszi a megjelent jogosult személyt,
b.) figyelemmel  kíséri  a  rendszeres  szociális  segélyről  hozott  határozatban  foglalt  

határidő betartását, annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát,
c.) tájékoztatja  a  jogosultat  a  beilleszkedési  program  típusairól,  az  elkészítésének  

menetéről, az együttműködés eljárási szabályairól,
d.) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a jogosult bevonásával kidolgozza  

az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, erről a jogosulttal  
írásban megállapodást köt,

e.) folyamatosan kapcsolatot tart a jogosulttal és legalább havonta személyes találkozás  
útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását,

f.) legalább  évente  írásos  értékelést  készít  a  beilleszkedést  elősegítő  program  
végrehajtásáról  és  amennyiben  szükséges  – a  jogosult  bevonásával  –  módosítja  a  
programot,

g.) jelzi a jegyzőnek ha a jogosult együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget,
h.) az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzőt a beilleszkedést segítő program  

végrehajtásáról,
i.) a  jogosult  személlyel  történő  kapcsolattartásról  a  külön  jogszabályokban  

meghatározattak szerint esetnaplót vezet.

(4) A jegyző az együttműködésre kijelölt szervet tájékoztatja:

a.) az aktív korúak ellátására való jogosultság megszüntetéséről,
b.) a rendszeres szociális segély jogosultsági feltételeinek megszűnéséről és az Szt. 35. §  

(1) bekezdése szerinti együttműködési kötelezettség előírásáról,
c.) a rendszeres szociális segélyre jogosult személy által az Szt. 37/C. § (4) bekezdése  

alapján kötött megállapodásról.”

6. §

A Rendelet a következő 8/D §-sal egészül ki:

„8/D §
A beilleszkedést elősegítő programok típusai

(1) A  rendszeres  szociális  segélyre  jogosult  beilleszkedését  segítő  program  az  
együttműködésre köteles személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva  
az alábbi területekre terjedhet ki:

a.) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra,
b.) az együttműködő személy számára előírt,  az egyéni képességeket  fejlesztő,  vagy az  

életmódot  formáló  foglalkozáson,  tanácsadáson,  illetőleg  a  munkavégzésre  történő  
felkészülést segítő programban való részvételre,

c.) a  felajánlott  és  az  iskolai  végzettségnek  megfelelő  oktatásban,  képzésben  történő  
részvételre,  különösen  az  általános  iskolai  végzettség  és  az  első  szakképzettség  
megszerzésére.



(2) A  beilleszkedési  programban  a  rendszeres  szociális  segélyre  jogosult  számára  
együttműködési kötelezettségként egy időben csak egy programban való részvétel írható  
elő.

(3) A  Családsegítő  Szolgálat  által  szervezett  beilleszkedést  segítő  programok  típusai  a  
következők:
a.) egyéni foglalkozások: képességfejlesztés, szocializációs hátrányok leküzdését szolgáló  

programok, családfenntartó szerep erősítésére irányuló tevékenység,
b.) csoportfoglalkozások:  önismereti,  önsegítő,  rehabilitációs,  reintegrációs,  

személyiségfejlesztő, mentálhigiénés, motivációs, kommunikációs tréning,
c.) tanácsadások:  egészségügyi,  egyéni  életvezetési,  életmódformáló,  jogi,  mentális,  

munkaügyi, pedagógiai, pszichológiai, rehabilitációs.”

7. §

A Rendelet a következő 8/E §-sal egészül ki:

„8/E §
Az együttműködési kötelezettség megszegésének esetei

(1) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a jogosult:

a.) a  határozat  jogerőre  emelkedését  követő  15  napon  belül  nem  keresi  fel  az  
együttműködésre  kijelölt  szervet  nyilvántartásba  vétele  végett,  illetőleg  
akadályoztatása  esetén  akadályoztatásának okát  8  napon belül  nem igazolja  hitelt  
érdemlően,

b.) nem vesz részt a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó beilleszkedést  
segítő program kidolgozásában,

c.) nem írja  alá  a  megállapodást  a  beilleszkedést  segítő  program megvalósítására,  a  
nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül,

d.) személyében  rejlő  ok  miatt,  önhibájából  nem  tesz  eleget  a  beilleszkedést  segítő  
programra kötött együttműködési megállapodásban foglaltaknak,

e.) nem jelenik meg legalább havonta az együttműködésre kijelölt szervnél,
f.) az előre egyeztetett időpontban nem tartja a kapcsolatot a együttműködésre kijelölt  

szervvel.

(2) Az  együttműködési  kötelezettség  megszegésének  észlelése  esetén  az  együttműködésre  
kijelölt szerv a jelzést 8 napon belül írásban teszi meg.

(3) Meg  kell  szüntetni  az  aktív  korúak  ellátására  való  jogosultságát  annak  a  jogosult  
személynek,  aki  a  rendszeres  szociális  segély  folyósításának  időtartama  alatt  az  
együttműködésre  kijelölt  szervvel  fennálló  együttműködési  kötelezettségét  neki  
felróhatóan két éven belül ismételten megszegi.” 

Záró rendelkezések
8. §

(1) E  rendelet  2009.  április  15.  napján  lép  hatályba,  rendelkezéseit  a  folyamatban  lévő 
ügyekben is alkalmazni kell.



(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 14. §-a, valamint  a 6. 
és 7. számú melléklete.

Dombóvár, 2009. március 30.

Szabó Loránd dr. Farkas-Szabó András
   polgármester jegyző



Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
14/2009.(III.31.) rendelete

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

Dombóvár Város Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III.  tv. 92. § (1) bekezdésében foglalt  felhatalmazás alapján alkotott,  a szociális 
szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.)  rendeletét (a továbbiakban Rendelet) az alábbiak 
szerint módosítja:

1.§

A Rendelet 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5)  A  tanyagondnoki  szolgálat  térítési  díj  fizetési  kötelezettség  mellett  szabad 
kapacitása terhére egyéb szolgáltatásokat is nyújthat.  A szolgáltatás térítési  díját a 
gépkocsi üzemeltetési szabályzat tartalmazza.” 

2. §
 

A rendelet 7/A § (3) bekezdése a következők szerint módosul: 

„(3)  A szociális  taxi  szolgáltatás  igénybevétele  esetén  szociális  rászorultnak  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.”

3. § 

(1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

(2) Ez a rendelet 2009. április 1. napján lép hatályba.

Dombóvár, 2009. március 30.

Szabó Loránd dr. Farkas-Szabó András
   polgármester jegyző



Melléklet
„2. számú melléklet

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK – 2009.
 

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

IDŐSEK OTTHONAI

„ARANY-SZIGET” IDŐSEK OTTHONA ÉS „PLATÁN” OTTHON

2007.  december  hónapban 
normatív  hozzájárulásban 
részesült  és  a  Szt.  119/C  §-a 
szerint  jövedelemvizsgálat 
nélkül

általános 

napi:
havi:

3 043 Ft
91 290 Ft

A  Szt.  119/C  §-a  alapján  a 
megállapított  jövedelem  a 
nyugdíjminimum  150%-át  nem 
haladja meg.

napi:
havi:

2 810 Ft
84 300 Ft

A  Szt.  119/C  §-a  alapján  a 
megállapított  jövedelem  a 
nyugdíjminimum  150%-át 
meghaladja,  vagy  az  ellátás  a 
Szt.  68/B  §  (1)  értelmében 
azonnali és átmeneti jellegű 

napi:
havi:

3 043 Ft
91 290 Ft

demens napi:
havi:

2 769 Ft
83 070 Ft

TÁMASZ OTTHON

Dombóvár III. utca 22.

Átmeneti napi:
havi:

2 258 Ft
76 740 Ft

IDŐSEK KLUBJAI - ÉTKEZTETÉS

A  Szt.  119/C  §-a  alapján  a  megállapított 
jövedelem  a  nyugdíjminimum  150%-át  nem 
haladja meg.

 
126 Ft/adag 

 

A  Szt.  119/C  §-a  alapján  a  megállapított 
jövedelem  a  nyugdíjminimum  150%-át 
meghaladja, de nem haladja  meg annak 300 %-
át.
A Szt. 119/C §-a alapján megállapított egy főre 
eső  jövedelem  meghaladja  a  nyugdíjminimum 
300 %-át
reggeli (önköltséges) 190 Ft/adag
vacsora (önköltséges) 380 Ft/adag



nappali bent tartózkodás intézményi térítési díja 300 Ft

Demens betegek nappali ellátása 
Szállítás 

nélkül 61 Ft

Szállítással 161 Ft

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

A  Szt.  119/C  §-a  alapján 
megállapított  egy  főre  eső 
jövedelem  a  nyugdíjminimum 
150 %-át nem haladja meg

Napi/adag: 221 Ft (ÁFA-val)

A  Szt.  119/C  §-a  alapján 
megállapított  egy  főre  eső 
jövedelem  a  eléri  a 
nyugdíjminimum  150  %-át,  de 
nem haladja meg annak 300 %-
át

Napi/adag: 262 Ft (ÁFA-val)

A  Szt.  119/C  §-a  alapján 
megállapított  egy  főre  eső 
jövedelem  meghaladja  a 
nyugdíjminimum 300 %-át

Napi/adag: 329 Ft (ÁFA-val)

Szállítási költség Alkalom: 69 Ft

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Dombóvár Arany János tér 3.

A Szt. 119/C §-a alapján megállapított egy főre 
eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem 
haladja meg

77 Ft/óra

A Szt. 119/C §-a alapján megállapított egy főre 
eső  jövedelem  meghaladja  a  nyugdíjminimum 
150 %-át, vagy akinek ellátása a Szt.  63. § (8) 
bekezdése alapján átmeneti jellegű

127 Ft/óra

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 2 227 Ft/hó/fő

Szociálisan nem rászorult személy ellátása
- házi segítségnyújtás 600 Ft/óra
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 4 700 Ft/hó

„KAPASZKODÓ” SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT TÁRSULÁS



TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

személyi segítés 130  Ft/óra

szállító szolgálat 70 Ft/km
SZOCIÁLIS TAXI

183  Ft/km

A támogató szolgálat  és a szociális  Taxi szolgáltatás legalább havi 15 alkalommal történő 
igénybe vétele esetén 50 %-os kedvezmény illeti meg az igénybevevőt. 
Szociálisan nem rászorult személy esetében a személyi segítés térítési díja 460 Ft



SZERZŐDÉSEK

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

Nettó 5 millió forintot elérő, vagy meghaladó értékű szerződések
2009.03.03. – 2009. 03.31.

Típusa Tárgya Szerződő fél Értéke (Ft) Időtartama

1. vállalkozási
bérlakások 

kialakítása - 
Gárdonyi u. 14.

Dombóvári Város-
és 

Lakásgazdálkodási 
Kht.

14.849.430,- 2009.06.30.-
2009.10.31.

2. vállalkozási
engedélyezési 

tervek – ÚJ K.O.R. 
létesítmények

Hámori Építész 
Iroda Kft. 23.520.000,- 2009.04.15.

3. vállalkozási

Szivárvány Óvoda 
párátlanítási és 

szellőzési szerelési 
munkái

GLT Dombóvár 
Kft. 5.026.025,- 2009.03.16.-

2009.04.18.

4. vállalkozási

közbeszerzési 
tanácsadó 

tevékenység – 
Dombóvár térségi 

szennyvízberuházás

Propritus Bt. 9.480.000,- 2008.10.16-
2009.12.31.

5. támogatás sportegyesületek 
támogatása

DVMSE 
Kosárlabda Kft. 10.000.000,- 2009.11.15.

IMPRESSZUM
Kiadó: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala

Kiadásért felelős: dr. Farkas-Szabó András jegyző
Szerkesztésért felelős személy: dr. Farkas-Szabó András jegyző

Szerkeszti: Dománszki Viktória
Dombóvár, 2009. március 31.



i Az ajánlatkérő megjelölése. Közbeszerzési terv-készítési kötelezettség a Kbt. 22.-ának (1) bekezdésében meghatározott (klasszikus ajánlatkérőket) 
terheli.
ii A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején, lehetőleg április 15-éig kell elkészíteni, és év közben a bekövetkező változásokra tekintettel 
szükség szerint aktualizálni kell. A közbeszerzési tervben az ajánlatkérő által esetlegesen a közbeszerzési terv elkészítése előtt az adott évben 
megvalósított közbeszerzéseit is tartalmaznia kell. A közbeszerzési terv nyilvános.
iii Az ajánlatkérőknek közbeszerzéseiket,  tehát a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő értékű, kivételnek nem minősülő  
beszerzéseiket kell feltüntetniük, utalva a kizárólagos ügyvédi tevékenységnek minősülő szolgáltatásokra, illetve a központosított közbeszerzési körbe 
tartozó közbeszerzésekre is.
iv Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő.
v Például a kizárólagos ügyvédi tevékenység beszerzése vagy a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén.
vi Az ajánlatkérőknek közbeszerzéseiket,  tehát a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő értékű, kivételnek nem minősülő  
beszerzéseiket kell feltüntetniük, utalva a kizárólagos ügyvédi tevékenységnek minősülő szolgáltatásokra, illetve a központosított közbeszerzési körbe 
tartozó közbeszerzésekre is.
vii Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő.
viii Például a kizárólagos ügyvédi tevékenység beszerzése vagy a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén.
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