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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. március 19-én kelt tájékoztató levelem szerint az alábbi ügyben tartom 
szükségesnek döntés meghozatalát: 
 
 
A döntés tárgya: 
 
Beszámoló a dombóvári köztemetők 2019. évi üzemeltetéséről, az üzemeltetési 
feladatok 2020. április 1-jétől történő ellátása 
 
A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  
 
dr. Szabó Péter jegyző 
 
A döntés tervezett időpontja:  
 
2020. március 27. 

 
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: 
 
2017. január 1-én kegyeleti közszolgáltatási szerződés jött létre Dombóvár Város 
Önkormányzata és a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 
(továbbiakban: Nkft.) között, amely alapján az Önkormányzat a Nkft. üzemeltetésébe 
adta a dombóvári 2362/2 hrsz.-ú, a Hetényi útról nyíló 30.010 m2 területű, és a 
dombóvári 3807 hrsz.-ú, a Horvay utcában lévő, 51.303 m2 nagyságú önkormányzati 
köztemetőt. 
 
A szerződés rendelkezik arról, hogy az üzemeltető a tárgyévet követő év február 28. 
napjáig köteles tételesen elszámolni az önkormányzatnak az értékesített és újra 
megváltott sírhelyek mennyiségéről, a fenntartási és igénybevételi díjakról, valamint a 
fenntartási és üzemeltetési költségekről. Az Nkft. elkészítette a beszámolót, amely az 
előterjesztés mellékletét képezi. 
 
A kegyeleti közszolgáltatási szerződés eredetileg 24 hónapos időtartamra jött létre, azóta 
pedig több alkalommal is meghosszabbításra került, legutóbb 2020. március 31-ig. Az 
elmúlt évek tapasztalatai alapján a NKft. a szerződésben foglalt feladatát jól látta el, 
tevékenységére panasz nem érkezett.  Javaslom, hogy az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet 31. § 
(9) bekezdés 1. pontjában szereplő kivételi eset fennállása miatt pályázati eljárás nélkül 
(in-house keretben) továbbra is az Nkft. lássa el az önkormányzati temetőkben a 
kegyeleti közszolgáltatást változatlan tartalommal 2024. december 31-ig. 
 

Határozati javaslat 
a köztemetők 2019. évi üzemeltetéséről szóló beszámolóról és az üzemeltetési 

feladatok 2020. április 1-jétől történő ellátásáról 
 
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 a képviselő-testület 
hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntést hozza: 
 
1. Dombóvár Város Polgármestere elfogadja a Dombóvári Városgazdálkodási 

Nonprofit Kft. beszámolóját a köztemetők 2019. évi üzemeltetési tevékenységéről. 
 
2. Dombóvár Város Polgármestere a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel 

kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés időtartamát 2020. április 1-jétől 2024. 
december 31-ig meghosszabbítja, a szerződés egyéb rendelkezései változatlanok. 

 
Határid ő: 2020. március 31. – a szerződésmódosítás aláírására  
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
 
 

Pintér Szilárd 
 polgármester 


