
  

19.    
      

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: 
 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 
4.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
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: 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2011. (III. 4.) 
önkormányzati rendeletével döntött az önkormányzat vagyonának és a 
vagyongazdálkodásának szabályozásáról.  
 
A testületi ülés tárgyalja a használaton kívüli ingatlanok értékesítését. Ahhoz, hogy 
az alábbiakban részletezett ingatlanok értékesíthetővé váljanak, a képviselő-
testületnek döntenie kell az önkormányzati tulajdonú ingatlanok forgalomképessé 
történő besorolásáról is.  
 
I. Lucza hegyi utcai ingatlanok értékesítése 
Az értékesítésre javasolt ingatlanok forgalomképessé történő átsorolásáról a 
Képviselő-testület korábban nem döntött. A telekalakítás előtt a 291/19 hrsz.-ú 
hulladékudvar és szemétlerakó és a 291/20 hrsz.-ú szemétlerakó telep az 
önkormányzat forgalomképtelen vagyoncsoportjába tartozik. Telekalakítás után az új 
helyrajzi számok ugyancsak kivett szemétlerakó telep megnevezéssel szerepelnek az 
ingatlan-nyilvántartásban. A nemzeti vagyontörvény alapján a hulladékudvarok a 
forgalomképtelen vagyoncsoportba tartoznak. Mivel az értékesítésre kijelölendő 
ingatlanok rekultivációja megtörtént és a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási 
Program Rekultiváció tárgyú Európai Uniós támogatású projekt fenntartási 
időszakának vége 2018.07.04-én lejárt, ezért megtörténhet az ingatlanok 
rendeltetésmód változtatása (beépítetlen területté) és az ingatlanok átsorolása üzleti 
vagyonba.  
 
II. Hunyadi téri buszmegálló épületében lévő üzlethelyiség 

Az ingatlan a vagyonrendelet szerint a forgalomképtelen vagyoncsoportba van 
sorolva, mivel az ingatlan a régi funkciója szerint buszváró szerepét töltötte be. Az 
értékesítésre csak a forgalomképessé történő átsorolás után kerülhet sor.  
 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a 
jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű 
– előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet 
esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Ennek 
megfelelően az elvégzett előzetes hatásvizsgálat megállapításait az alábbiak szerint 
ismertetem: 
 
1. A tervezett önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, 
költségvetési hatásai: 
Közvetlen társadalmi hatás nem jelentkezik. Az önkormányzati kiadásokra és 
bevételekre kismértékű a hatása. Olyan ingatlanok, ingatlanrészek átsorolásáról van 
szó, amelyek a valóságban már nem rendelkeznek közfunkcióval.    
 
2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei: 
A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt hatása.  

 



  

3. A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló 
hatása: 
Az adminisztrációban bekövetkező változás csekély.  
 
4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek: 
A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak.  
 
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei: 
Az előterjesztésben részletezett ingatlanértékesítések miatt szükséges. 
 
 
Fentiekre tekintettel javaslom az alábbi határozati javaslat és rendelettervezet 
elfogadását. 
  
 

Határozati javaslat 
a dombóvári adásvétellel érintett ingatlanok forgalomképességéről 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a dombóvári 291/19 
hrsz.-ú hulladékudvar és szemétlerakó és a 291/20 hrsz.-ú szemétlerakó telep 
telekalakításából létrejövő 291/25-26-27-28-29-30-31 hrsz.-ú, kivett 
szemétlerakó telep megnevezésű és a 291/32 hrsz.-ú, kivett magánút 
megnevezésű ingatlanokat az önkormányzat forgalomképes (üzleti) vagyoni 
körébe sorolja, azok értékesíthetőségének érdekében.   

 
2. A Képviselő-testület feloldja a forgalomképtelenségét a Hunyadi tér 2. szám 

alatt található 782/3/A/4 hrsz.-ú, egyéb helyiség megnevezésű ingatlannak, 
annak értékesíthetősége érdekében.   

 
 
 Pintér Szilárd 
 polgármester 
 



  

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2020. (…....) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és 
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek 
feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában, 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés c) pontjában 
foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) 
pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. mellékletének 1.1 
táblázatának 36-37. sora hatályát veszti. 
 

2. § 
 
A Rendelet 1. számú mellékletének 1.1 táblázatának 82. sora az alábbiak szerint 
módosul: 
 

82 782 / 3/A/6 Egyéb helyiség Hunyadi tér, buszállomás 
 

 
3. § 

 
Ez a rendelet 2020. április 1. napján lép hatályba. 
 
 

Pintér Szilárd 
polgármester 

dr. Szabó Péter 
jegyző 

 
 
 

Részletes indokolás: 
Az 1. §-hoz:  

    A Lucza hegyi utca végén található 291/19 és 291/20 hrsz.-ú ingatlanok 
telekalakításra kerültek, az érintett terület rekultivációja megtörtént. A 
telekalakítással létrejövő új ingatlanok üzleti vagyoncsoportba történő átsorolásáról 
dönt a testület, az ingatlanok értékesíthetősége érdekében. 
A 2.§ -hoz:  
A Hunyadi téri 782/3/A/4 hrsz.-ú egyéb forgalomképtelen vagyoni körből az üzleti 
vagyoncsoportba történő átsorolásáról dönt az ingatlan értékesíthetősége érdekében 
A 3. §-hoz:  
A rendelet hatályba lépésének időpontját határozza meg. 


