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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület a szeptember végi ülésen a 188/2022 (IX. 30.) Kt. határozatával 

döntött energia- és költségmegtakarítást célzó intézkedésekről, melyek végrehajtása 

érdekében az alábbi intézkedések történtek: 

 

a) A közvilágítás üzemeltetését végző céggel, a Dombóvári Katasztrófavédelmi 

Kirendeltséggel, a Dombóvári Rendőrkapitánysággal, továbbá a Magyar Közút 

Nonprofit Zrt. Tolna Megyei Igazgatóságával történt egyeztetés alapján a 

közvilágítás aktív elemeinek kikapcsolása a következők szerint alakul: minden 

második lámpatest kikötésre kerül, de a gyalogátkelőhelyek és az útkereszteződések 

megvilágítása továbbra is biztosított lesz. A 611-es főút Hunyadi téri szakaszán az 

út menti kandeláber sor ki lesz kapcsolva, mivel a gyalogosforgalomra szolgáló - 

főút melletti - szervizutak önálló közvilágítással rendelkeznek. Szintén 

kikapcsolásra kerülnek az egyházi és középületek díszvilágításai, valamint a 

szigeterdei futókör közvilágítása. 

Az üzemeltetést végző cég árajánlata alapján a légvezetékes hálózat esetében 8.750.- 

Ft + áfa/db, a kandeláberes hálózat esetében 4.200 Ft + áfa/db áron végzik el a 

lámpatestek kikötését. A közvilágításból 1.294 db lámpatest kerülne kikötésre. 

A közvilágítás csökkentéséhez szükséges munkát a képviselő-testület jóváhagyását 

követően azonnal megrendelem, így ez az intézkedés várhatóan 2022. november 1-

től bevezethető. 

 

b) Az adventi díszvilágítás az idei évben nem kerül kihelyezésre, kivéve a Tinódi Ház 

előtti területet, ahol működni fog az ünnepi időszakban. 

 

c) A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Bezerédj utca 14. szám alatti 

telephelyének fenntartása a kedvezőtlen energiahatékonysági mutatók miatt 

rendkívül gazdaságtalan, ezért a telephelyen dolgozók áthelyezésre kerülnek a 

Tinódi Ház emeleti irodáiba. A költözés 2022. október 24-ig megtörténik. Ettől az 

időponttól az ügyfélfogadás a Hivatal központi épületében, a Szabadság utca 18. 

szám alatti Városházán történik. Az ügyfélfogadást a Városüzemeltetési és Pénzügyi 

Iroda egy-egy munkatársa végzi. A megváltozott ügyfélfogadási rend 2022. október 

26-tól lép hatályba. 

További költségmegtakarítás céljából 2022. november 1-től a pénteki napokra a 

Hivatal valamennyi dolgozója számára otthoni munkavégzést rendel el a jegyző. 

 

d) A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Kinizsi utca 37. szám alatti 

székhelyén az épületátalakítási munkálatok jelenleg is folyamatban vannak, 

várhatóan 2022. október 31-ig befejeződnek. 

 

e) A Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ energiamegtakarítást célzó, 

nyitvatartás változásával járó intézkedései a következők: 

- 2022. október 17. napjától a Földi István Könyvtár pénteki napon 12-16 óráig 

kizárólag kölcsönzés céljából lesz látogatható. 

- 2022. október 17. napjától a Helytörténeti Gyűjtemény nem fogad látogatót. 
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- A Tinódi Művelődési Ház esetében a lekötött programok függvényében még 

vizsgálat alatt van a heti egy-két napos zárvatartás lehetősége. 

 

f) A Dombóvári Szivárvány Óvodában lévő tanuszoda működése 2022. október 1. 

napjától szünetel. 

A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde valamennyi tagintézményében 

megtörténik a korszerűtlen, magas energiafelhasználású lámpatestek cseréje 

korszerű led világítótestekre. 

A Tündérkert Bölcsődében 4 nevelési egység üzemel és 3 fűtési kör található, 

amelyek külön beállíthatók, ebből adódóan az épület hőfokigényének beállítására az 

intézményvezetővel egyeztetve az alábbi a javaslat: 

Reggel 6.00 – 7.00 óra között, valamint 16.00- 17.00 óra között ügyeletes pavilon 

működik. Ezekben az időszakokban 1 fűtési kör elegendő lenne a megfelelő 

hőmérsékleten tartásra. Az altatási idő alatt (12.00-14.00 óra között) csökkentett 

hőmérsékletet kerül beállításra. Az elektromos áramú berendezések tekintetében, a 

porszívó mindennapos használata helyett heti háromszor engedélyezett a 

porszívózás, a napi kétszeri mosás helyett napi egyszeri mosást vezetnek be, a 

szárítógép heti 4 alkalommal használható. 

 

g) 2022. október 15. napjától valamennyi intézményben, és önkormányzati tulajdonú 

gazdasági társaságban a polgármester előzetes jóváhagyása nélkül új, vagy üres 

álláshely nem tölthető be. 

 

h) A Farkas Attila Uszoda igénybevételére jogosító jegyek és bérleteknek az 

önkormányzati sportlétesítmények igénybevételi díjainak felülvizsgálatáról szóló 

40/2020 (II. 28.) Kt. határozat 1. és 2. pontjában meghatározott díjai a következők 

szerint módosulnak 2022. október 17. napjától: 

1. szabadúszó belépőjegy: 1.000 Ft/fő/óra, 

2. gyerek, diák, nyugdíjas: 750 Ft/fő/óra, 

3. bérlet (10 alkalmas): 8.000 Ft/fő, 

4. úszósávok: 6.000 Ft/sáv/óra. 

A szauna üzemeltetése szünetel. A működéséhez az uszodát használó sportegyesület 

a 2022. évre 6.000.000 Ft hozzájárulást fizet. 

 

i) A Szuhay Sportcentrum bérleti díjai 2022. október 17. napjától az alábbiak szerint 

változnak a megemelkedett rezsióradíj érvényesítése érdekében: 

1. Kosárlabda csarnok bérleti díja: 

- sportcélú rendezvény esetén: 9.200 Ft/óra, 

- nem sportcélú rendezvény esetén (koncert, disco stb.): a bérleti díj 280.000 

Ft/alkalom, a csarnok borítás díja a szakhatósági díjakkal együtt: 40.000 

Ft/alkalom, 

- büfé üzemeltetés: 20.000 Ft/alkalom. 

2. Kisméretű kosárlabda csarnok bérleti díja: 

- sportcélú rendezvény esetén: 5.750 Ft/ óra, 

- nem sportcélú rendezvény esetén (koncert, disco stb.): a bérleti díj 80.000 Ft/ 

alkalom, szakhatósági díjak 40.000 Ft/alkalom, 
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- büfé üzemeltetés: 20.000 Ft/alkalom. 

3. Kültéri nem műfüves futballpályák bérleti díja: 6.900 Ft/ óra. 

4. Kültéri műfüves futballpálya bérleti díja: 9.000 Ft/ óra. 

5. Az egykori Sport-büfé bérleti díja: 4.000 Ft/ óra, vagy 30.000Ft/nap. 

 

A fenti díjak fűtés és melegvíz igénybevétele nélkül értendők. A létesítményt 

használó egyesületek működési hozzájárulásának lehetősége egyeztetés alatt van. 

 

j) A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény feladatellátási helyeinek 

energiatakarékos működése érdekében az intézmény vezetőjének javaslata a 

következő 2022. november 1. napjától alkalmazva: 

- A Nappali Melegedő és Népkonyha az Arany János tér 3 szám alatti telephelyről 

áthelyezésre kerül a Szabadság utca 8. szám alatt működő Biztos Kezdet 

Gyerekház által használt épületrészbe. Ezzel az Arany János téri ingatlan teljes 

költsége megtakarítható lesz, az ellátottak pedig továbbra is igénybe tudják 

venni a népkonyhai ellátást. 

- A Biztos Kezdet Gyerekház által nyújtott szolgáltatások, foglalkozások a Tinódi 

Ház arra alkalmas termébe, vagy a Családok Átmeneti Otthona nappali 

helyiségébe kerülnek át. 

- A Kinizsi utca 37. szám alatti telephely emeleti részén működő 

szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek közösségi ellátása (4 fő 

munkavállaló) áthelyezésre kerül a Szabadság utca 8. szám alatt működő Biztos 

Kezdet Gyerekház irodájába. Az ellátás zavartalanul működik tovább, mivel a 

szakemberek elsősorban otthonukban gondozzák az ellátottakat, az esetleges 

csoportfoglalkozások pedig a nagyteremben megtarthatók. 

- A Támogató Szolgálat (4 fő munkavállaló) áthelyezésre kerül a Szabadság utca 

8. szám alatt működő Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézménye pihenő 

szobájába, ahol a szakmai vezető adminisztratív munkájához szükséges hely 

biztosítható. 

- A Kinizsi utcai telephely emeletéről a szociális munkás áthelyezésre kerül a 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat földszinti irodájába, a szakmai vezető 

helyére. A Szolgálat szakmai vezetője az intézményvezető és intézményvezető 

helyettes irodájában kap helyet. 

 

Utóbbi három intézkedés megvalósulásával a Kinizsi utcai épület emeleti irodái 

teljesen kiüríthetőek. A Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás Társulási Tanácsa a fenti intézkedéscsomagot a 2022. október 13-i ülésen 

jóváhagyta. 

 

A fenti intézkedések bevezetésével az önkormányzati és intézményi működésben 

megtakarítás érhető el, ami a jelenlegi energiaárak ismeretében 2022. december 31-ig 

biztosíthatják a működés finanszírozhatóságát. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

 



5 

 

 

 

Határozati javaslat 

az önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok energiamegtakarítását 

célzó intézkedések végrehajtásáról szóló tájékoztatóról 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 

tájékoztatóját az önkormányzati intézményekkel és gazdasági társaságokkal 

kapcsolatban az energiamegtakarítás érdekében tett és tervezett intézkedésekről. 

 

2. A Képviselő-testület az energiamegtakarítást célzó intézkedések megvalósítására 

legfeljebb 20 millió Ft összegű fedezetet biztosít az önkormányzat 2022. évi 

költségvetése terhére, és felhatalmazza a polgármestert a szükséges 

kötelezettségvállalások megtételére. 

 

3. A Képviselő-testület a 188/2022. (IX. 30.) Kt. határozat g) pontját az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

„A Képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzat és a fenntartásában álló 

költségvetési szervek, valamint a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági 

társáságok tekintetében az üres álláshelyek betöltése/új dolgozók felvétele 2022. 

október 15-étől csak a polgármester előzetes jóváhagyásával történhet.” 

 

Határidő: azonnal - az intézkedések bevezetésére 

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 

Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ 

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény 
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A szociális ellátásokról szóló 8/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

A Képviselő-testület a 2022. szeptember 30-i ülésen a 188/2022. (IX. 30.) Kt. 

határozattal döntött energia- és költségmegtakarítást célzó intézkedések elrendeléséről, 

valamint felkért a szociális ellátásokról szóló 8/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 

módosítására irányuló javaslat előterjesztésére az októberi ülésre a szociálisan 

rászorultak rezsikiadásainak nagyobb támogatása érdekében. 

 

A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet alapján a Képviselő-testület 

települési támogatásként a szociálisan rászoruló háztartások részére a Dombóvár 

közigazgatási területén lévő lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások 

viseléséhez lakásfenntartási támogatás nyújt, amely az áram-, a víz-, a gázfogyasztás és 

a távhőszolgáltatás díjához, a lakbérhez, az albérleti díjhoz, vagy a közös költséghez 

pénzben nyújtott támogatás. A lakásfenntartási támogatást elsősorban azon rendszeres 

kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező, vagy az 

általa képviselt háztartás lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyeztetnék. A 

támogatásra az a háztartást számlafizetőként képviselő személy jogosult, aki igazolja, 

hogy az általa képviselt háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetén 

300%-át és a lakott ingatlanon kívül a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. A 

lakásfenntartási támogatás összege legfeljebb havonta 5.000 Ft, de nem lehet több, mint 

a lakás fenntartásának azon tényleges havi költsége, amit a jogosult számlával igazolt. 

A lakásfenntartási támogatás az arra jogosító és véglegessé vált közigazgatási határozat 

időpontját követő hónaptól kezdődően az adott év december 31-ig állapítható meg. A 

lakásfenntartási támogatás folyósítása a megjelölt szolgáltató vagy bérbeadó felé 

történik. 

 

Az energiaárak változása miatt a megnövekedett rezsikiadások nagyobb mértékű 

támogatása érdekében javaslom a lakásfenntartási támogatás maximális összegét 7.500,- 

Ft-ra emelni, valamint a jogosultság időtartamát a jogosultság megállapítását követő 

hónaptól számítva egy éves időtartamra módosítani. 

 

A fentiekre tekintettel kérem a rendeletmódosítás elfogadását! 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály 

előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Ennek 

megfelelően az elvégzett előzetes hatásvizsgálat megállapításait az alábbiak szerint 

ismertetem:  

 

1. A tervezett önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, költségvetési 

hatásai: 

A rendeletalkotásnak közvetlen társadalmi, gazdasági hatása jelentkezik, a jogosultak 

nagyobb összegű támogatást kapnak. Költségvetési szempontból többletköltséget jelent 

az önkormányzat részére, amely azonban a szociális keret terhére kerül elszámolásra. 
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2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei: 

A rendeletalkotásnak a környezeti és egészségügyi hatása nincs.  

3. A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló 

hatása: 

A rendeletalkotásnak minimális adminisztratív terheket befolyásoló érdemi hatása 

nincs. 

4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei: 

A rendeletmódosítás a lakhatási támogatásra vonatkozó rendelkezések módosítása miatt 

indokolt. 

 

 

 

 Pintér Szilárd 

 polgármester 
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 ..…/2022. (X. 14.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló 8/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) 

bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés g) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A szociális ellátásokról szóló 8/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) A lakásfenntartási támogatás összege legfeljebb havonta 7.500,- Ft, de nem lehet 

több, mint a lakás fenntartásának azon tényleges havi költsége, amit a jogosult 

számlával igazolt.” 

 

2. § 

 

A Rendelet 8. § (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5a) A lakásfenntartási támogatás a lakásfenntartási támogatásra jogosító határozat 

véglegessé válásának időpontját követő hónaptól kezdődően egy éves időtartamra 

állapítható meg.” 

 

3. § 

 

Ez a rendelet 2022. október 15. napján lép hatályba. 

 

 

 

 

 Pintér Szilárd dr. Szabó Péter 

 polgármester jegyző 
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Részletes indokolás: 

 

1. § 

A lakhatási támogatás összegének változását rögzíti. 

 

2. § 

A lakhatási támogatás jogosultsági időtartamának módosítása. 

 

3. § 

A rendeletmódosítás hatályba lépéséről rendelkezik. 

 

 

Az indokolás közzététele mellőzhető, mivel a rendeletmódosításnak nem mutatható ki 

jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi 

következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 

 


