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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2018. június 8-án az esti órákban tomboló ítéletidő miatt a Kórház utcában egy állami 
tulajdonú területről fa – amely tulajdoni szempontból az ingatlanhoz tartozik, így 
osztja annak jogi sorsát – dőlt az ott elhaladó személyautóra. A gépkocsiban ülő 
kisvaszari család öt tagjából négy fő életét vesztette.  A tragédia során a könnyebben 
megsérült személy kórházba került. 
 
A természeti katasztrófa után már kinyilvánítottam segítőkész szándékunkat, amellyel 
a baleset lelki és anyagi következményeit szeretnénk enyhíteni. Információink alapján 
a kisvaszari önkormányzat a temetés költségeit átvállalja a családtól. A szakértői 
vizsgálat a felelősség kérdését tisztázni fogja, azonban az esetleges kártérítés 
folyósításáig javaslom, hogy önkormányzatunk ajánlja fel segítségét a tragédia 
feldolgozásának megkönnyítése érdekében. A szociális ellátásokról szóló rendeletünk 
hatálya csak a dombóvári lakosokra terjed ki, emiatt anyagi hozzájárulásunkat más 
formában javaslom teljesíteni.  
 
A Balatoni Hajózási Zrt. 1 millió Ft-ot ajánlott fel a családnak. Javaslom, hogy 
Dombóvár Város Önkormányzata kezdeményezzen közadakozást, melyhez 
hozzájárulva vállalja, hogy az életben maradt édesanya és fia számára negyedévente 
125.000,- Ft/fő támogatást nyújt összesen 1 millió Ft összegben, vagyis egy évre 
szólóan 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy együttérzésünk kinyilvánítása érdekében fogadja 
el az alábbi határozati javaslatot. 
 

Határozati javaslat 
a Kórház utcában történt tragikus balesettel érintett kisvaszari család 

támogatására közadakozás kezdeményezéséről 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár, Kórház 
utcában 2018. június 8-án történt tragikus balesettel érintett kisvaszari család 
támogatására közadakozást kezdeményez, melyhez az életben maradt édesanya és fia 
számára negyedévente 125.000,- Ft/fő támogatást nyújt összesen 1 millió Ft 
összegben. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közadakozás meghirdetésére és a 
felhívás közzétételére, valamit a szükséges okiratok aláírására.  
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