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

meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 

módosítása 

 

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 Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NKft.) Dombóvár 

Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság. 

 

A Képviselő-testület az 52/2020. (II. 28.) Kt. határozatával döntött arról, hogy a 

településüzemeltetéshez kapcsolódó közfeladatok ellátására a céggel kötött 

közszolgáltatási szerződésben szereplő tevékenységekre a 2020. évben havi szinten 

6.650.000,- Ft ellentételezést biztosít. 

 

Az 55/2020. (II. 28.) Kt. határozatában rendelkezett arról, hogy hozzájárul a korábbi 

ügyvezető munkaviszonyának 2020. február 29. napjával történő megszüntetéséhez 

kapcsolódóan az ügyvezető részére 3 havi távolléti díjnak megfelelő összegű jutalom 

kifizetéséhez, valamint a 2020. március 1-től kinevezett új ügyvezető igazgató, Vida 

Tamás munkabérét havi bruttó 500.000,- Ft-ban állapította meg. 

 

A településüzemeltetés hatékonyságának növelése érdekében célszerűnek tartom, hogy 

az eddig az önkormányzati hivatalban ellátott, nem hatósági jellegű városgondnoki 

feladatok 2020. május 1-től a feladatot ellátó köztisztviselővel együtt átkerüljenek az 

NKft.-hez. Az átkerülő feladatok pontos meghatározása a közszolgáltatási szerződés 

módosításával történik. 

 
2020. április 30-án lejár az Önkormányzat és a TMK Bau Kft. közötti szerződés az 

önkormányzati bérlakások felújítási, karbantartási feladatainak ellátására. Javaslom, 

hogy ezen feladatokat is az NKft. lássa el eseti megrendelések alapján. 

 

A korábbi döntések végrehajtásával összefüggésben, illetve az átkerülő feladatokat 

ellátó munkavállaló munkabérének finanszírozására a feladatok ellátásához rendelt 

ellentételezést kiegészíteni szükséges az alábbiak szerint: 

- az új ügyvezető bérében történt változás ellentételezése 2020. március 1-től: 

100.000,-Ft + járuléka /hó 

- a városgondnok munkabére és járulékai 2020. május 1-től: 450.000,- Ft/ hó 

- a korábbi ügyvezető részére kifizetett jutalom összege 1.200.000,- Ft + járulék. 

 

Határozati javaslat 

a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási 

szerződés módosításáról 

 

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. A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltatási feladatai – a 

közszolgáltatási szerződés módosításával – kiegészülnek a nem hatósági jellegű 

városgondnoki feladatokkal. 

2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 

önkormányzati tulajdonú bérlakásokkal kapcsolatos, felújítási, karbantartási 

feladatokat az Nkft, az önkormányzat eseti megrendelésein keresztül, külön 

elszámolás alapján végezze.  

3. Dombóvár Város Önkormányzata az 52/2020. (II. 28.) Kt. határozatban 

megállapított ellentételezésen felül a településüzemeltetéshez kapcsolódó 

közfeladatok ellátására a céggel kötött közszolgálati szerződésében szereplő 

tevékenységekre a 2020. évben havi szinten  

− 2020. március 1-től további 100.000,- Ft és járulékai összegű, 

− 2020. május 1-től további 450.000,- Ft összegű ellentételezést biztosít  

a 2020. évi költségvetésének terhére. 

4. Dombóvár Város Önkormányzata az NKft. korábbi ügyvezetőjének kifizetett 

jutalom összegére 1.200.000,- Ft és járulékai összegű ellentételezést biztosít a 

2020. évi költségvetésének terhére. 

 

Határidő:  2020. május 15. – a közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására 

       2020. június 15. – a 4. pontban szereplő ellentételezés megfizetésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős:  Városüzemeltetési Iroda 

                                       Pénzügyi Iroda 

 

 

 Pintér Szilárd 

              polgármester 

 


