
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. április 23-án kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés 

meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

A Tinódi Ház Nonprofit Kft. szakmai beszámolója a közművelődési alapszolgáltatások 

és a közművelődési megállapodásban foglalt feladatok ellátásáról  

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2020. április 30. 

 

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: 

 

A települési önkormányzat közművelődési intézmény fenntartójaként vagy annak 

működtetésére irányuló közművelődési megállapodásban biztosítja, hogy a településen 

a lakosság önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel és időtartamban 

vehessék igénybe a közművelődési alapszolgáltatásokat, és az igénybevétel idejére a 

jogszabályban meghatározott működési feltételek rendelkezésre álljanak. Dombóvár 

Város Önkormányzata a közművelődési alapszolgáltatások igénybevételéről 

közművelődési intézmény működtetésére irányuló közművelődési megállapodás útján 

gondoskodik, önálló közművelődési intézményt nem tart fenn. 

 

A Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft.-vel fennálló és a tavalyi évben 

megújított, immár 2024. december 31-ig szóló közművelődési megállapodás 

értelmében a cég az önkormányzat által nyújtott támogatás elszámolásával együtt 

köteles szakmai beszámolót is készíteni a közművelődési alapszolgáltatások és a jelen 

közművelődési megállapodásban foglalt egyéb feladatok ellátásáról. 

 

A cég ügyvezetője által a 2019. évre vonatkozó beszámoló mellékelve. 

 

Határozati javaslat 

a Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft. 2019. évi szakmai beszámolójáról 

 

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 

Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft. 2019. évi szakmai beszámolóját a 

közművelődési alapszolgáltatások és a közművelődési megállapodásban foglalt 

feladatok ellátásáról. 

 

 

 Pintér Szilárd 

              polgármester 

 


