
16.      

 

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 Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény vezetője kinevezésének 

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 veszélyhelyzet miatt a közgyűjteményi intézmények 2020. március 17-e óta nem 

látogathatók, azóta a Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény is zárva tart. A 

dolgozók ezalatt is végeztek olyan munkát, amelyet a nyári időszakban szoktak, de 

szabadságok kiadására is sor került, illetve közös megegyezéssel munkaidő 

csökkentésére is. A könyvtár vezetője tekintetében – vele egyeztetve – a napi 6 órás 

munkaidőben való foglalkoztatásra teszek kezdeményezést, csökkentve a munkáltatói 

döntésen alapuló illetménykiegészítését is. Így összesen a havi juttatása 25%-kal 

csökken, amíg a Könyvtár rendes működése vissza nem áll. 

 

Határozati javaslat 

a Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény igazgatója közalkalmazotti 

jogviszonyának 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:  

 

A Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény igazgatója, Virágné Bán Emma 

a 60/2017. (II. 16.) Kt. határozat és a 61/2019. (II. 28.) Kt. határozat szerinti 

illetménykiegészítés helyett havi 23.200,- Ft illetménykiegészítésben részesül 2020. 

május 1-jétől, valamint Dombóvár Város Polgármestere kezdeményezi a 

kinevezésének módosítását az általános teljes napi munkaidő helyett részmunkaidőben 

való foglalkoztatására, miszerint a napi munkaideje 6 óra legyen 2020. május 1-jétől. 

Virágné Bán Emma igazgató kinevezésének módosítását Dombóvár Város 

Polgármestere írja alá. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős:  Önkormányzati Iroda 

    Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 

 

 

 Pintér Szilárd 

              polgármester 




