
3.    

      
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: 

 

A Dombóvárhő Kft. beszámolója a dombóvári távhőellátó rendszer 2019. évi 

működtetéséről 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 



Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 
Dombóváron az egyik fontos közszolgáltatás a távhőszolgáltatás, így indokolt, hogy 

annak ellátásáról, illetve a koncesszióba adott önkormányzati vagyon működtetéséről 

évente egyszer átfogó képet kapjon a képviselő-testület. 

 

A „Dombóvár város távhőszolgáltatás ellátása 25 éves időtartamban koncessziós 

szerződés keretében” elnevezéssel az önkormányzat 2017-ben folytatott le 

közbeszerzési eljárást, melynek nyertese a Veolia Energia Magyarország Zrt. lett, 

amely a szerződésben foglaltak szerint a koncessziós jogot átadta az általa alapított 

koncessziós társaságnak. 

 

2018. március 1-től Dombóváron a távhőszolgáltatást így már a Dombóvárhő Kft. 

végzi a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal működési engedélye 

alapján. 

 

A cég 2019. évi beszámolója a dombóvári távhőellátó rendszer működtetéséről az 

előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Határozati javaslat 

a dombóvári távhőellátó rendszer működtetéséről szóló beszámolóról 

 
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 elfogadja a 

Dombóvárhő Kft. beszámolóját a dombóvári távhőellátó rendszer 2019. január 1-jétől 

2019. december 31-ig terjedő időszakra szóló működtetéséről. 

 

 

   Pintér Szilárd 

      polgármester 


