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A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 

összefüggő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, 

megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a 

megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 

 

A 2020. május 21-én kelt tájékoztató levelem szerint az alábbi ügyben tartom 

szükségesnek döntés meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

Az önkormányzati bérlakásokat érintő 2020. évi további felújítások, beszámoló az 

eddig elvégzett 2020. évi munkálatkoról és bérlakásgazdálkodásról 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2020. május 29. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános
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Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

A 43/2020. (II. 28.) Kt. határozat döntött az önkormányzati bérlakások 2020. évi 

felújítási és karbantartási munkáiról. A határozat szerint a bérlakásokkal kapcsolatos 

felújítási és karbantartási munkálatok elvégzésének fedezetére a bérlakások bérleti 

díjából befolyó összeg lett megjelölve.  

 

I. 2020. évre tervezett bérlakás felújítások és egyéb munkálatok 

 

1. A Gyár u. 16. szám alatti bérlakás víz-mellékmérőjének kialakítása:  

A társasházi ingatlanban található három különböző funkciójú (bérlakás, 

üzlethelyiség, Kapos-hegyháti Natúrpark Egyesület bázisa) épületrészeknek egy 

közös vízfőmérője van.  A tényleges fogyasztás miatt vált szükségessé a 

mellékmérők külön-külön történő kialakítása. Az erre vonatkozó terv elkészült, 

amit a DRV Zrt. jóváhagyott. A terv költsége bruttó 75.000,- Ft volt. A 

kivitelezésre az árajánlat megkérésre került, de ez eljárás felfüggesztésre került, 

mivel időközben az üzlethelyiség értékesítésre lett felajánlva a bérlő részére, 

aki külön szeretné a közműveket kialakítani. A mellékmérők kialakítására az 

információk birtokában a nyár folyamán kerülhet sor.  

 

2. A Kossuth u. 27. szám alatti épület udvar felőli tetőszerkezetének 

felújítása:  

A tetőszerkezet felújítása elkészült. A felmerült költsége bruttó 147.000,- Ft.  

 

3. A Teleki u. 14. (Fecskeház) IV/14. lakás teraszán az ajtó és az ablak 

javítása:  

A munkálatok bruttó 150.000,- Ft-os áron megrendelésre kerültek, a kivitelezés 

május végére megtörténik. 

 

4. A Liget ltp. 6/B. I/6. szám alatti lakásban a gázóra visszahelyezése, festés, 

parkettajavítás, zárcserék, vizesblokk felújítása:  

A lakás kiadhatósága érdekében a felújítás elkészült, már csak a gázvételezés 

szerződésére várunk a szolgálató részéről. A lakásra fordított összeg bruttó 

624.438,- Ft-ot tett ki (villamos mérőhely kialakítás 60.484, - Ft, gázbekötés 

villamos munkái 57.800,- Ft, gázóra visszahelyezése 78.003,- Ft, felújítás: 

428.151,-Ft). 

 

5. Az Arany J. tér 4/1. lakás új víz külső vízvezetékének kialakítása: 

Márciusban a munkálatok elkészültek, a bruttó költség 347.500,- Ft volt.  

 

6. A Platán tér 1-3-5. alatti lakótömbben a fatárolók bedobó ablakainak 

javítása, pótlása:  

A fatárolók bedobó ablakai közül többnek nincs üvegezése, illetve ablakkerete 

sem.  A meglévő ablakok közül nem mindegyik van erősített üveggel ellátva. 

Javasolt az ablakok egységes szerkezetű, nyithatóvá/zárhatóvá történő 

átalakítása. Május elejétől a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 
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(NKft.) vette át a bérlakások műszaki feladatainak felügyeletét, de a szerződés 

aláírására az előterjesztés készítésének idején még nem került sor, ezért a 

feladatra az NKft. a 21 db bedobó kialakítására 1 millió Ft-os szóbeli ajánlatot 

tett.  

 

7. A Liget ltp. 5/A. II/8. szám alatti lakás kiadhatóvá tétele:  

Az elmúlt hónapban elkészült a festés, a fali kapcsolók, aljzatok, világítótestek, 

illetve a teljes vizesblokk, a villamos rendszer felülvizsgálata és a radiátorok 

ellenőrzése, festése. Ezeken felül szükségessé vált a nyílászárók és erkélyajtó 

javítása vagy cseréje. Mivel a veszélyhelyzet miatt bontott ablakok beszerzése 

meghiúsult, így az új ablakok és az erkélyajtó megrendelésre került a bekért 

árajánlatok szerinti legolcsóbb vállalkozástól. Ennek költsége bruttó 252.000,- 

Ft. Az ablakok legyártása után várhatóan még májusban elkészül a lakás teljes 

felújítása. 

A belső villamoshálózat javítása bruttó 148.711,-Ft-ba, a belső ajtók javítása 

38.100,-Ft-ba, és az egyéb felújítások bruttó 954.455 Ft-ba kerültek. Az új 

nyílászárók megérkezése után azok beszerelése, a régi kibontása és a 

falfelületek javítása további bruttó 165.100,- Ft-ba kerül.  

A lakás bérbeadása érdekében az összes kiadás 1.558.366,- Ft-ot tesz ki. 

 

II. A 43/2020. (II. 28.) Kt. határozat 2. pontja 5 ingatlannal kapcsolatban kérte az 

árajánlatok beszerzését a becsült kivitelezési költségek meghatározása miatt. A 

kialakult veszélyhelyzet miatt az árajánlatok beszerzése problémát jelentett, azt nem 

minden esetben sikerült időben beszerezni, annak ellenére, hogy még márciusban 

megkérésre kerültek.  

 

Az alábbi feladatok árajánlatainak beszerzéséről döntött a képviselő-testület: 

 

1. Bajcsy-Zs. u. 5. (Mária-lak): az épület tetőszerkezetének felújítása: az 

épület teljes tetőszerkezetének és a héjalás teljes felújítása szükséges. A 

bekért informatív árajánlat (RS-Coordinator Zrt) szerint a teljes költség bruttó 

9.949.702,- Ft lenne. Ez esetben beszerzési eljárás lefolytatása szükséges, 

amennyiben az önkormányzat a munkálatok elvégzése mellett dönt. 

 

2. Pannónia út 7.: függő-folyosó megerősítése és a 4. emeleti folyosó feletti 

sérült üvegtető felújítása: Az épület jelen állapotában a nagy szélviharok 

idején balesetveszélyt rejt, ezért mielőbb szükséges az árajánlatok bekérése, 

majd a kivitelező kiválasztása. A vállalkozóktól bekérésre kerültek az 

árajánlatok, de Maár Zoltán, és a K és Ktm Kft. (Szekszárd) is statikusi 

szakértői véleményt kért. A statikai felmérés az előzetes egyeztetések szerint 

50.000,- Ft + áfa összegbe kerülne. Ennek megrendelése nem történt még 

meg. Az épületben 20 garzonlakás és a földszinten 2 üzlethelyiség van. 

 

3. Jókai u. 13. 1. lakás süllyedése: Az épület nyugati részén lévő lakás 

szobájában a padlózat megsüllyedt. A teljes lakás alatt pinceszint található.  

Az árajánlatok bekéréséhez az előző pontban jelzetthez hasonlóan statikusi 
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szakértői vélemény szükséges. A lakás használaton kívüli. Az épületben a 9 

lakásból jelenleg 4 lakott, 2 lakás TOP-os felújításra vár, 3 műszaki ok miatt 

kiadhatatlan. 

 

4. Arany J. tér 15.: Az utcafronti lakószoba padozata süllyed. A 9. számú 

előterjesztés alapján születhet döntés a lakás értékesítésre történő 

kijelöléséről. Ennek megtörténte esetén az ingatlan a mostani ismert 

állapotban kerülne értékesítésre. Árajánlatok beszerzésére nem került sor. 

 

5. Termál u. 5.: az elavult vízvezetékrendszer cseréje: A korábban 

nyaralóként használt ingatlan udvarán a tavalyi évben csőtörés volt. A kerti 

csapig a vízvezeték cseréje megtörtént. A kivitelező javasolja a további 

csőcserét, mivel az elavult vezetékrendszer további repedése, kilyukadása 

várható. Két árajánlat került bekérésre, melyre az előterjesztés készítéséig egy 

bruttó 82.180,- Ft-os ajánlat érkezett.  

 

Az ingatlant a lakásrendelet az ideiglenes jelleggel kiadható bérlakásnak 

minősíti. A vízvezetékcsere megvalósítása nem igényel azonnali 

beavatkozást. 

 

A beszerzési szabályzat szerint a közbeszerzési értékhatárt el nem érő építési 

beruházás esetében nettó 2 millió Ft felett érték esetén beszerzési eljárást kell 

lebonyolítani.  

A Park u. 2. szám alatti lakótömb esetében kéthetenként szennyvízszippantás (bruttó 

14.600,- Ft/alkalom) szükséges. A vállalkozó már 2 éve nem számláz, erre a fedezet 

biztosítása szükséges. 2020. április hónapban megrendelésre került a 

szennyvízszivattyú beszerzése és beüzemelése. A vállalt kivitelezési határidő 2020. 

június 30., a vállalási ár (díj összesen): 948.393,- Ft + áfa, azaz bruttó 1.204.460,- Ft 

(az euro árfolyamváltozása ezt még befolyásolhatja). 

 

Az éves várható bérleti díjbevétel: 2,8 millió Ft x 12 hó = 33,6 millió Ft. 2020-ban a 

bérleti díjak terhére kifizetendő munkabér járulékokkal növelt várható összege 9 millió 

Ft.  

 

Számlákon lévő pénzösszeg:     17,3 millió Ft  

Várható díjbevétel:       22,4 millió Ft 

Bérek és járulékok:     - 9 millió Ft 

Szennyvízszippantás:    - 1,2 millió Ft 

Általános karbantartás anyaggal:             - 7 millió Ft 

Egyéb kiadások: közös költség, közüzemek:  - 1 millió Ft 

Még ki nem fizetett számlák:                    - 2,7 millió Ft  

Maradék:       18,8 millió Ft 

 
A 2020. május 18-i állapot szerint az alábbi pénzösszegek állnak rendelkezésre a 

bérlakások kezelése, üzemeltetése kapcsán: 
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• Fecskeházi elkülönített számla egyenlege: 3.292.080, - Ft 

• Platán tér 1-3-5. elkülönített számla egyenlege: 2.537.340, - Ft 

• Liget ltp.-i lakások elkülönített számla egyenlege: 6.286.757, - Ft 

• Bérlakás-gazdálkodási számla egyenlege: 5.208.785, - Ft 

     Összesen: 17.324.962, - Ft 

 

A rendelkezésre álló információk alapján javaslom, hogy a kijelölt 5 ingatlan közül a 

Pannónia u. 7. alatti épület felújítása legyen elsődlegesen a cél, mivel annak állapota a 

legveszélyesebb. A Termál utcai ingatlan ivóvízvezeték cseréjére érkezett árajánlat 

alapján a munkálatok elvégeztetés indokolt. 

 

 

I. Határozati javaslat 

beszámoló az önkormányzati bérlakások 2020. évi felújítási és  

karbantartási munkáiról  

 
Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. Törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvás Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során az 

önkormányzati bérlakások 2020. évben elvégzett felújítási és karbantartási 

munkálatairól szóló beszámolót elfogadja. 

 

II. Határozati javaslat 

az önkormányzati bérlakásokat érintő 2020. évi további felújítási és  

karbantartási munkálatokról  

 
Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi 

döntést hozza: 

 
Dombóvár Város Önkormányzata a 43/2020. (II. 28.) Kt. határozat 2. pontjában 

felsoroltak közül a 2020. év II. félévében a bérlakások hasznosításából származó 

bérleti díj bevétel terhére kicserélteti a Termál u. 5. szám alatti ingatlannál az 

ivóvízvezetéket, valamint a kivitelezési költségektől függően el kívánja végeztetni a 

Pannónia út 7. szám alatti épületnél a függő-folyosó megerősítését és a 4. emeleti 

folyosó feletti sérült üvegtetőjének felújítását. A szükséges szakértői vélemények és a 

kivitelezési árajánlatok beszerzését Dombóvár Város Polgármestere teszi meg, a 

kivitelezésről az árajánlatok alapján a képviselő-testület dönt. 

 

Határidő: 1. pont: 2020. július 30.  – a becsült kivitelezési költségek képviselő- 

                                                             testület elé terjesztésére  

                  2. pont: 2020. június 10. – a munkálatok megrendelésére 

Felelős: Polgármester 
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Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

  Pintér Szilárd 

 polgármester 

 


