
12. 

 

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 Szabó Loránd korábbi polgármester által pénzügyi ellenjegyzés nélkül vállalt 

kötelezettségvállalások alapján kiállított számlákkal kapcsolatos újabb intézkedések 

 

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: 

 

Az önkormányzati választásokat követően 5.052.376 Ft értékben nyújtottak be 

vállalkozások olyan számlákat, amelyek esetében a kötelezettségvállalásokat nem 

előzte meg pénzügyi ellenjegyzés. Ezzel a volt polgármester megsértette az 

államháztartási törvényt, mivel kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés 

után lehet.  

A képviselő-testület a januári ülésén megbízta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot a 

szabálytalanul megrendelt munkák körülményeinek vizsgálatával – 2020. február 28-ai 

határidővel. A bizottság a feladatot részben elvégezte, három vállalkozónak javasolta a 

számla ellenértékének kifizetését, a további kötelezettségvállalások vizsgálatára új 

határidőt kért. A képviselő-testület a javasolt kifizetéseket a 44/2020. (II. 28.) 

határozatával elfogadta, valamint a vizsgálat befejezésére 2020. április 15-ei határidőt 

adott. A március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a bizottsági feladat- és 

hatáskörgyakorlást is a polgármester gyakorolja, így a vizsgálatot – a hivatal 

szakembereinek bevonásával – lefolytattam. Az alábbi javaslataimat egyrészt a még le 

nem zárt bizottsági vizsgálat megállapításainak, másrészt a bevont szakemberek 

észrevételeinek figyelembevételével hoztam meg. 

 

A számla kiegyenlítését az alábbi vállalkozások részére támogatom: 

  

Épületgépészeti Áruház Dawilex Kft. 

- Tinódi Ház klímarendszerének felújításához alkatrész  

- Teljesítés időpontja: 2019.08.30.  Összege: 308.997,- Ft 

A megrendelés pénzügyi ellenjegyzés nélkül történt, teljesítést Szabó 

Loránd polgármester igazolta 2019.10.11-én, ajánlatkérésnek nincs írásos 

nyoma. 

 

Villamossági Diszkont Kkt. 

- Tinódi Ház klímarendszerének felújításához alkatrész 

- Teljesítés időpontja: 2019.08.27.  Összege: 378.570,- Ft 

A megrendelés pénzügyi ellenjegyzés nélkül történt, teljesítést Szabó 

Loránd polgármester igazolta 2019.10.10-én, ajánlatkérésnek nincs írásos 

nyoma. A számla útja nehezen követhető: 

1. kiállított számla száma: 26450/19; kiállítás kelte: 2019.08.27; érkezett: 

2019.10.07.; összege: 378.570 Ft számla kiegyenlítése megtörtént 

2019.12.31. 

2. A 26450/19 számú számla sztornózása a 26994/19 számú számlával; 

kiállítás kelte: 2019.11.12; érkezett: 2020.01.23.; összege: 378.570 Ft. 

3. Miután a 26450/19 számú számla 2019.12.31-én kiegyenlítésre került, a 

pénz beérkezését követően a számlát újból kiállították, melynek száma: 

25000/20; kelte: 2020.01.06. összege: 378.570 Ft 

 

Unique Ballonsport Club 

- Hőlégballonos függeszkedés 

Teljesítés időpontja: 2019.10.12.  Összege: 487.299,- Ft 



A számla kiegyenlítését az alábbi esetekben nem támogatom: 

 

Szalai Kertépítő Kft. 

- Tinódi Ház előtti tér füvesítési, parkosítási munkáinak anyagszükséglete 

Teljesítés időpontja: 2019.09.10.  Összege: 1.226.610,- Ft 

A megrendelés a pénzügyi ellenjegyzés megtagadása ellenére történt! A 

szabályzatok szerinti 3 db ajánlat rendelkezésre áll, melyből a legkedvezőbb 

ajánlatot adó vállalkozó került kiválasztásra.  

 

Javaslatom indoka: az elkészült munkával kapcsolatban minőségi kifogásom 

van. 

 

Topa és Társa Építési Kft. 

- Betondarálás 

Teljesítés időpontja: 2019.10.07.  Összege: 1.398.270,- Ft 

A megrendelést a Városüzemeltetési Iroda vezetője tette, árajánlatkérés nem 

található. Teljesítést Szabó Loránd polgármester igazolta 2019.10.08-án. 

 

Javaslatom indoka: A megrendelés alapján elhelyezett anyag nem alkalmas 

az önkormányzat által meghatározott feladatok megvalósítására, ugyanis a 

deponált anyag egyéb, olyan mértékű idegen, veszélyes anyaggal is (aszfalt, 

gumi, föld, azbeszt pala) szennyezett, ami alapján az előállított végtermék a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § 10. és 23. pontjában 

írtaknak megfelelően – a megrendelt végterméktől eltérően - hulladéknak 

minősül. A hibás teljesítés ellenértékének kiegyenlítése nem támogatható. 

 

Határozati javaslat 

Szabó Loránd korábbi polgármester által pénzügyi ellenjegyzés nélkül vállalt 

kötelezettségeinek vizsgálatáról  

 

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 – a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság feladatkörét 

magához vonva – Szabó Loránd korábbi polgármester által pénzügyi ellenjegyzés 

nélkül vállalt kötelezettségek vizsgálatának eredményeként a következőkről dönt: 

 

1. Az Épületgépészeti Áruház Dawilex Kft., a Villamossági Diszkont Kkt. és a 

Unique Ballonsport Club vizsgálattal érintett számláinak kiegyenlítését 

elrendeli. 

 

2. A Szalai Kertépítő Kft., valamint a Topa és Társa Építési Kft. számláinak 

teljesítését megtagadja. 

 



3. Elrendeli valamennyi, a 29/2020. (I. 31.) Kt. határozattal elrendelt vizsgálattal 

érintett kötelezettségvállalás tekintetében a felelősség ügyvéd 

közreműködésével történő vizsgálatát. 

 

Határidő:  2020. május 15. – a pénzügyi teljesítésre 

  2020. június 30. – a vizsgálat eredményének előterjesztésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

       Pintér Szilárd 

       polgármester 

 

 

 

 

 

         

 


