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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 által nyújtott kölcsönök visszafizetési határidejének 

meghosszabbítása 

 

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 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános  

 

 

 
 

 



Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

A képviselő-testület a 2019. december 18-i ülésén tárgyalta az önkormányzat által 

korábbi években nyújtott kölcsönök visszafizetési határidejének meghosszabbítását, 

amikor a 2019. december 31-i visszafizetési határidőt 2020. március 31-ig 

meghosszabbította. 

 

A 2019. évben a Dombó-Land Kft. részére az önkormányzat 7.000.000,- Ft, majd 

4.350.000,- Ft tagi kölcsönt nyújtott 2019. december 31-i visszafizetési határidővel, 

melyet 2020. március 31-ig a 373/2019. (XII. 18.) Kt. határozattal meghosszabbított. 

 

A 188/2019. (V. 30.) Kt. határozatában a képviselő-testület a Tinódi Ház Nonprofit 

Kft. számára 5 millió forint kamatmentes tagi kölcsön biztosítását hagyta jóvá szintén 

2019. december 31-i visszafizetési határidővel, valamint a Tinódi Ház Nonprofit Kft. 

2018. december 13-án 1,5 millió Ft visszatérítendő támogatást kapott az 

önkormányzattól a 2018. december 16-án megrendezett Negyedik láng verseny- és 

élményfutás költségeinek előfinanszírozására. A cég a tagi kölcsönt, ill. a 

visszatérítendő támogatást sem fizette vissza, ezért a képviselő-testület a 375/2019. 

(XII. 18.) Kt. határozattal az elszámolási határidőt 2020. március 31-ig 

meghosszabbította. 

 

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017-ben kötött kölcsönszerződést 

Dombóvár Város Önkormányzatával 8 millió forint összegben, melynek visszafizetési 

határidejét a képviselő-testület a 371/2019. (XII. 18.) Kt. határozatával szintén 2020. 

március 31-re módosította. 

 

A Hamulyák Közalapítvány részére nyújtott 7.600.000,- Ft kölcsön visszafizetési 

határideje a 372/2019. (XII. 18.) Kt. határozattal szintén 2020. március 31-re 

módosult. 

 

A Dombóvári Futball Club részéré folyósított 550.000,- Ft összegű kölcsön lejárati 

határideje a 374/2019. (XII. 18.) Kt. határozattal az előző módosításokhoz igazodóan 

szintén módosításra került 2020. március 31-re. 

 

Az Önkormányzat Pénzügyi Irodája március hónapban valamennyi kölcsönnel 

rendelkező szervezet figyelmét felhívta a közelgő határidőre, valamint tájékoztatást 

kért a kölcsön visszafizetését illetően. A kölcsönnel rendelkező szervezetek – a 

Dombóvári Futball Club kivételével – arról tájékoztatták a Pénzügyi Irodát, hogy 2019 

decemberéhez képest sajnos pozitív változás nem történt az anyagi helyzetükben, ezért 

a kölcsön visszafizetése továbbra is problémát jelent számukra. Valamennyi adós kérte 

a visszafizetési határidő meghosszabbítását. 

 

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, alapítványok átvilágítása, 

gazdálkodásának áttekintése még folyamatban van, az új vezetőknek időre van 

szükségük a gazdasági társaságok folyamatban lévő feladatainak, kötelezettségeinek a 

pontos meghatározásához. Az adósok kérését figyelembe véve, ill. látva a gazdasági 



társaságok nehézségeit javaslom, hogy a Dombóvári Futball Club kivételével a többi 

adós vonatkozásában egységesen a kölcsönök visszafizetési határidejét 2020. 

november 30-ra módosítsa a képviselő-testület. 

 

 

I. Határozati javaslat 

a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. tagi kölcsön lejáratának 

meghosszabbításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Dombóvári 

Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel 2017. december 19-én kötött kölcsönszerződés 

alapján folyósított 8.000.000,- Ft összegű tagi kölcsön lejáratának 2020. november 30-

ig történő meghosszabbításához. A kölcsön egyéb feltételei változatlanok. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés módosításának 

aláírására. 

 

Határidő: 2020. április 15.  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

II. Határozati javaslat 

a Hamulyák Közalapítvány részére nyújtott kölcsön lejáratának 

meghosszabbításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Hamulyák 

Közalapítvány részére folyósított 7.600.000,- Ft összegű kölcsön lejáratának 2020. 

november 30-ig történő meghosszabbításához. A kölcsön egyéb feltételei 

változatlanok. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés módosításának 

aláírására. 

 

Határidő: 2020. április 15.  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

  



 

III. Határozati javaslat 

a Dombó-Land Térségfejlesztő Kft. részére nyújtott kölcsönök lejáratának 

módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Dombó-Land 

Térségfejlesztő Kft. részére folyósított 7.000.000,- Ft összegű és 4.350.000,- Ft 

összegű tagi kölcsönök lejáratának 2020. november 30-ig történő 

meghosszabbításához. A kölcsönök egyéb feltételei változatlanok. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződések 

módosításának aláírására. 

 

Határidő: 2020. április 15.  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

IV. Határozati javaslat 

a Tinódi Ház Nonprofit Kft. részére nyújtott kölcsön lejáratának módosításáról 

 

1. A Képviselő-testület hozzájárul a Tinódi Ház Nonprofit Kft.-nek biztosított 

5.000.000,- Ft összegű tagi kölcsön lejáratának 2020. november 30-ig történő 

meghosszabbításához. A kölcsön egyéb feltételei változatlanok. 

 

2. A Képviselő-testület hozzájárul a Tinódi Ház Nonprofit Kft.-nek nyújtott 

1.500.000,- Ft összegű visszatérítendő támogatás visszafizetési határidejének 

2020. november 30-ig történő meghosszabbításához. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés és a 

visszatérítendő támogatásról szóló megállapodás módosításának aláírására. 

 

Határidő: 2020. április 15.  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

         Pintér Szilárd 

          polgármester 

 


