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HATÁROZATOK

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 4-i rendkívüli 
ülésén elfogadott határozata:

357/2012. (XII. 4.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi 
CLXXXIX.  törvény  2013.  január  1-jén 
hatályba  lépő  84-86.  §-ában  szabályozott 
közös  önkormányzati  hivatallal 
kapcsolatban elfogadja Szakcs,  Lápafő  és 
Várong  községek  kezdeményezését,  és 
felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy 
folytasson  tárgyalásokat  a  közös 
önkormányzati  hivatalba  társulni  kívánó 
önkormányzatok  polgármestereivel  az 
alábbi szempontok figyelembevételével:

− Szakcs,  Lápafő,  Várong  Községi 
Önkormányzatok  körjegyzője  a 
közös  hivatal  aljegyzőjeként  legyen 
továbbfoglalkoztatva, 

− A  közös  hivatal  működésére  kapott 
állami  támogatásból  összesen 5 főre 
eső  fajlagos  összegű  finanszírozásra 
jogosultak Szakcs, Lápafő, és Várong 
községek önkormányzatai együttesen 
a feladataik ellátásához.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  szükséges  döntésekre 
vonatkozó javaslatok Képviselő-testület elé 
terjesztésére

Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és 
Szervezési Iroda

358/2012. (XII. 4.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  elrendeli  az 
Önkormányzat  2012.  december  21-én 
lejáró  256  millió  Ft  összegű 
folyószámla-hitel szerződésének és 150 
millió  Ft  összegű  munkabérhitel 
szerződésének  meghosszabbítását 
változatlan  feltételek  mellett  2013. 
június  30-ig.  A  képviselő-testület 
felhatalmazza  a  polgármestert  a 
szerződésmódosítás  aláírására,  a 
szerződésmódosításhoz  szükséges 
valamennyi  önkormányzati  nyilatkozat 
megtételére.

2. A Képviselő-testület a 250 millió forint 
összegű  adósságmegújító  célhitel 
felvétele  tárgyban  lefolytatott 
közbeszerzésen  kívüli  ajánlatkérési 
eljárást  a  Beszerzési  Szabályzat 
V.20.a)  pontja  alapján  (nem  érkezett 
ajánlat) eredménytelennek nyilvánítja.

Határidő: 2012.  december  21.  –  a 
szerződésmódosítás aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Városgazdálkodási Iroda

Zárt  ülésen  hozott  döntés:  359/2012. 
(XII. 4.) Kt. határozat

359/2012. (XII. 4.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  hozzájárul  dr.  Gábor 
Ferenc jegyző 2013. január 1-jével történő 
végleges  áthelyezéséhez  a  Tolna  Megyei 
Kormányhivatalhoz.

______________________



RENDELETEK

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

A Képviselő-testület 2012. december 4-i ülésén elfogadott rendelete:

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
43/2012. (XII. 6.) önkormányzati rendelete

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

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §, 25. § (3) bekezdés, 26. §, 32. § (3) bekezdés,  
45. § felhatalmazása alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § 
(1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A szociális  ellátások megállapításáról,  folyósításának  és  ellenőrzésének  szabályairól  szóló 
21/2006. (V. 1.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdése a következő f) ponttal 
egészül ki:

[(2) Természetben nyújtott szociális ellátások (a továbbiakban: természetbeni ellátások):]
„f) átmeneti segély”

2. §

A Rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(1) A Képviselőtestület az alább felsorolt hatáskörök gyakorlását a polgármesterre ruházza 
át:]
„b) készpénzben nyújtott átmeneti segély,”

3. §

A Rendelet 4. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Képviselő-testület a szociális célú tűzifa támogatással összefüggő hatáskör gyakorlását 
a szociális ügyekért felelős bizottságra ruházza át.”

4. §

A Rendelet 11. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Átmeneti segélyt készpénzben vagy természetbeni ellátás formájában lehet megállapítani. 
Az átmeneti segély természetben szociális célú tűzifa támogatásként nyújtható.”

http://www.dombovar.hu/


5. §

A Rendelet a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. §
Szociális célú tűzifa támogatás

(1)  A szociálisan  rászorulók  részére  a  szociális  ügyekért  felelős  bizottság  a  téli  fűtéshez 
szükséges tűzifa beszerzéséhez természetbeni ellátás formájában támogatást nyújt a  KEOP-
3.1.2/2F/09-2010-0019 azonosító  számú,  „Élőhely helyreállítás  a  Kis-Konda patak  völgye 
természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavarmentes működése 
érdekében” című pályázat végrehajtása során kitermelt fa összmennyisége erejéig.

(2) Az a személy részesíthető szociális célú tűzifa támogatásban, akinek
a) a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedülélő esetén 300%-át,és
b) lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelő berendezéssel biztosítja.

(3) Az elbírálás során előnyt élvez az, aki
a) a 70. életévét betöltötte és egyedülélő, 
b) kettő vagy több kiskorú gyermeket nevel háztartásában,
c)  kihűlés  és  fagyhalál  veszélyének  észlelése  esetén,  a  „Kapaszkodó”  Szociális  és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás által javasolt személy.

(4)  A  támogatás  iránti  igényeket  a  hatályba  lépés  napjától  2013.  március  31-ig  egy 
alkalommal lehet benyújtani a Rendelet 11. melléklete szerinti formanyomtatványon.

(5) Tűzifa támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a 
lakásban élő személyek és háztartások  számától, legfeljebb 2 erdei m3 tűzifa mennyiségig, 
kizárólag természetbeni ellátás formájában.

(6)  A kérelmek  elbírálásáról  a  szociális  ügyekért  felelős  bizottság  folyamatosan,  havonta 
legalább két alkalommal dönt.

(7) A tűzifa házhozszállításáról a támogatásban részesülő személy köteles gondoskodni.”

6. § 

(1) A Rendelet 11. § 
a) (1) bekezdésében, 
b) (2a) bekezdésében,
c) (3) bekezdésében 

az „átmeneti segély” szövegrész helyébe a „készpénzben nyújtott átmeneti segély” szövegrész 
lép.

7. §

A rendelet az 1. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki. 



8. §

Hatályát veszti a rendelet 11/A §-a és a 11. melléklete.

9. §

(1) Ez a rendelet  – a (2) bekezdésben foglalt  kivétellel  – a kihirdetését  követő napon lép 
hatályba, és 2013. április 2-án hatályát veszti. 
(2) A 8. § 2013. április 15-én lép hatályba.

Szabó Loránd Dr. Gábor Ferenc
polgármester jegyző



1. melléklet a 43/2012. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez
„11. melléklet a 21/2006. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM 
a tűzifa segély megállapítására

I. Személyi adatok

1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:

Neve: ….........................................................................................................................

Születési neve: …............................................................................................................

Anyja neve: ….................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ….........................................................................................

Lakóhely: …....................................................................................................................

Tartózkodási hely: …......................................................................................................

Állampolgársága: …..………………………TAJ száma: …….……………………..

Kérem, hogy részemre tűzifa segélyt megállapítani szíveskedjenek.

Indokaim:
…...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................

A kérelmezővel közös háztartásban élők száma: ……….. fő.

Név  Születési hely, idő, 
anyja neve

 Rokoni kapcsolat
16. évet betöltött 

személy 
esetén az oktatási 

intézmény 
megnevezése

   

    

    

    



II. Jövedelemi adatok

A kérelmező és a vele egy háztartásban élők havi jövedelme forintban:

 A jövedelem típusa  Kérelmező Kérelmezővel közös háztartásban élő további 
személyek

 1.  Munkaviszonyból  és  más 
foglalkoztatási  jogviszonyból 
származó

      

 2.  Társas  és  egyéni  vállalkozásból, 
őstermelői,  illetve  szellemi  és  más 
önálló tevékenységből származó

      

 3. Alkalmi munkavégzésből származó       
 4.  Táppénz,  gyermekgondozási 

támogatások
      

 5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátások

      

 6.  Önkormányzat  és  munkaügyi 
szervek által folyósított ellátások

      

 7. Egyéb jövedelem       

 8. Összes jövedelem       

A háztartás 1 főre jutó havi nettó jövedelme: ………………. Ft/hó.

A kérelemhez csatolom
a) A  háztartásban  élők  kérelem  beadását  megelőző  havi  jövedelméről,  illetve 

rendszeres pénzellátásáról szóló jövedelemigazolásokat
b) 16 év feletti tanulók iskolalátogatási igazolását
c) munkanélküli esetében a munkaügyi hivatal igazolását.

Tudomásul  veszem,  hogy  a  kérelemben  közölt  jövedelmi  adatok  valódiságát  a  szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése 
alapján a szociális  hatáskört  gyakorló  szerv – az állami adóhatóság illetékes  igazgatósága 
útján – ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális  igazgatási  eljárás során történő 
felhasználásához.

Alulírott kérelmező nyilatkozom, hogy lakásomat fatüzelésre alkalmas tüzelő berendezéssel 
fűtöm.

Büntetőjogi  felelősségem  tudatában  kijelentem,  hogy  a  közölt  adatok  a  valóságnak 
megfelelnek.

Dátum: …........................................

 …............................................. 
kérelmező aláírása”

„
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