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11. 

 

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 Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása a Német Közösségi 

Házhoz kapcsolódó beruházás megvalósítása érdekében 

 

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 Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat már régóta tervezi a Dombóvár 

Város Önkormányzatától 2024. december 31-ig használatra kapott, de már hosszú 

évek óta a helyi németség otthonául szolgáló Német Közösségi Ház (Dombóvár, 

Bezerédj u. 14.) déli részén egy tetővel ellátott, oldalain nyitott árkád kialakítását. A 

beruházás célja, hogy a környékre szervezett szabadtéri rendezvények esős idő esetén 

fedett helyen kerülhessenek megrendezésre. A nemzetiségi önkormányzat elnöke 

egyeztetett az önkormányzat főépítészével, aki nem talált kivetnivalót a tervezett 

beruházás kapcsán. 

 

A Német Közösségi Háznak a Franjo Vlasic udvar felé néző oldalán került nemrégiben 

elhelyezésre egy háromnyelvű – magyar, német és angol – szöveget tartalmazó 

emléktábla, amely arra utal, hogy a II. világháborút követően a kitelepítésre ítélt városi 

és városkörnyéki német nemzetiségűeket Dombóvárról indult vonattal szállították el a 

németországi Pirnába, az épülettől pár méterre pedig a dombóvári születésű Franjo 

Vlasic horvát bán tiszteletére emelt emlékmű található. 

 

Május elején a nemzetiségi táborokra, illetve közösségi célú programok 

megvalósítására a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatok visszavonásra 

kerültek, és helyettük a magyar kis- és középvállalkozások erősítése, valamint a 

magyar gazdaság élénkítése érdekében a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi 

Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága meghirdette a Nemzetiségi célú beruházási, 

felújítási és karbantartási tevékenységek 2020. évi költségvetési támogatása 

megnevezésű (NEMZ-BER-20 azonosítószámú) felhívást. A felhívás keretében 

nyújtandó egyedi támogatások célja a nemzetiségek identitásának megőrzése 

érdekében vállalt kulturális, köznevelési, tudományos, hitéleti és közösségépítő célok 

megvalósításához kapcsolódó beruházási és karbantartási tevékenységek támogatása. 

A támogatási igény a 2020. január 1. – 2021. június 30. között megvalósuló 

tevékenységekre nyújtható be. A támogatható tevékenységek az alábbiak: 

- a kérelmező székhelye szerinti településen lévő, az adott nemzetiségi közösség 

céljait szolgáló ingatlanon, vagy 

- a kérelmező saját, vagy általa alapított intézmény tulajdonában lévő tárgyi 

eszközön végzett beruházási, felújítás és karbantartási tevékenységek. 

 

Az igényelhető támogatás minimális összege 500.000,- Ft, a maximális pedig 

2.000.000,- Ft. A pályázat benyújtási határideje: 2020. június 5.  

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat a tervezett beruházás létrejötte 

érdekében szeretne pályázni, a látványterveket és a műszaki dokumentációt Dunai 

József helyi építészmérnök fogja elkészíteni. Glaub Róbert elnök azzal a kéréssel 

fordult a dombóvári önkormányzathoz, hogy tulajdonosként járuljon hozzá az előtető 

megépítéséhez, illetve a kivitelezést 500.000,- Ft-tal támogassa, mivel  beruházási 

költségek 20%-os önrészének biztosítása minden bizonnyal javítaná a pályázat nyerési 

esélyeit, illetve a beruházás megvalósításával egyébként megszűnne az épület 
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folyamatos leázása is, ami a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal által használt 

ingatlanrész keleti bejárata körül már régóta gondot okoz.  

 

A látványterv a későbbiek során kerül csatolásra ez előterjesztéshez. 

 

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat a Ház eszközfejlesztésére is szeretne 

pályázni egy németországi felhívásra, amelynek az egyik feltétele az érintett 

„találkozóhely” legalább 10 évig nemzetiségi célra történő használatának igazolása. 

 

Javaslom a hozzájárulás megadását és a nemzetiségi önkormányzat támogatását. 

 

Határozati javaslat 

a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáról a Német 

Közösségi Házhoz kapcsolódó fejlesztés megvalósítása érdekében 

 

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:  

 

1. Dombóvár Város Önkormányzata hozzájárul, hogy a Dombóvári Német 

Nemzetiségi Önkormányzat a Dombóvár, Bezerédj utca 14. alatti Német Közösségi 

Háznak a Franjo Vlasic udvar felé néző déli oldalán, a közterületen egy tetővel 

ellátott, oldalain nyitott árkádot alakítson ki, melynek megvalósítását 500.000,-Ft-

tal támogatja, amennyiben a Nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási 

tevékenységek 2020. évi költségvetési támogatása megnevezésű felhívásra 

benyújtott pályázata alapján a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat a 

megvalósításhoz támogatásban részesül. 

 

2. A Német Szövetségi Köztársaság Szövetségi Belügyminisztériuma pályázati 

felhívására a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat által a Német 

Közösségi Ház eszközfejlesztésére benyújtani kívánt pályázathoz kapcsolódóan 

Dombóvár Város Önkormányzata nevében Dombóvár Város Polgármestere 

nyilatkozhat arról, hogy a Dombóvár, Bezerédj utca 14. alatti Német Közösségi 

Ház igénybevétele a német nemzetiséghez kapcsolódó tevékenységekre legalább 

további 10 évig folyamatosan biztosított lesz. 

 

Határidő: 2020. június 5. – a támogatási szerződés aláírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

         

                   Pintér Szilárd 

          polgármester 


