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20. számú előterjesztés 

Egyszerű többség  

 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2020. szeptember 30-i ülésére 
 

 

Tárgy:  Tájékoztatás a Szabó Loránd korábbi polgármester által pénzügyi 

ellenjegyzés nélkül vállalt kötelezettségvállalások alapján kiállított 

számlákkal kapcsolatos vizsgálatról  

 

Előterjesztő:  Pintér Szilárd polgármester 

 

 

 

Készítette: Pénzügyi Iroda 

 

 

 

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

 

Tanácskozási joggal meghívott: - 

 

 

 

Készítő részéről ellenőrizte:  

  Győrfiné Hahner Timea irodavezető, Pénzügyi Iroda 

 

 

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: 

  Győrfiné Hahner Timea irodavezető, Pénzügyi Iroda 

 

 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:  

  dr. Szabó Péter jegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

A képviselő-testület a 2020. január 31-i ülésén a 29/2020. (I. 31.) Kt. határozatában azt 

a döntést hozta, hogy a Szabó Loránd korábbi polgármester által pénzügyi ellenjegyzés 

nélkül vállalt kötelezettségek körülményeit a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

vizsgálja ki, majd a vizsgálat eredményét terjessze a képviselő-testület elé. A Pénzügyi 

és Gazdasági Bizottság a januári előterjesztésben szereplő számlák vizsgálatát 

elvégezte, javaslatait a 2020. február 28-i képviselő-testületi ülésre beterjesztette. Ezen 

ülésen a képviselő-testület elrendelte a Mediaworks Hungary Zrt., a Csiszár László 

villanyszerelő mester és a KOVI-95 Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

vizsgálattal érintett számláinak kiegyenlítését. A többi érintett számla esetében a 

képviselő-testület a vizsgálat további folytatásáról hozott döntést, a vizsgálat 

lezárásának határideje 2020. április 15-e volt. 

 

Április végén a pandémia miatt 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetre 

tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének 

gyakorlását a jogszabályi felhatalmazás alapján jómagam láttam el polgármesterként. 

Az április döntésem szerint az Épületgépészeti Áruház Dawilex Kft., a Villamossági 

Diszkont Kkt. és a Unique Ballonsport Club vizsgálattal érintett számláinak 

kiegyenlítését rendeltem el, a Szalai Kertépítő Kft., valamint a Topa és Társa Építési 

Kft. számláinak teljesítését megtagadtam, és elrendeltem valamennyi, a 29/2020. (I. 

31.) Kt. határozat alapján vizsgálattal érintett kötelezettségvállalás tekintetében a 

felelősség ügyvéd közreműködésével történő vizsgálatot. 

 

A Szalai Kertépítő Kft. számlájának pénzügyi teljesítése javasolt, a Topa és Társa 

Építési Kft. esetében pedig javasolt a tartozást ügyvédi letétbe helyezés útján 

teljesíteni, tekintettel arra, hogy a Kft.-vel szemben az önkormányzat a későbbiek 

során – más ügyletből eredő – követelést kíván érvényesíteni. 

 

Az ügyvédi megállapításoknak megfelelően a Unique Ballonsport Club esetében 

büntető feljelentést tettem költségvetési csalás gyanúja miatt. 

 

 

Határozati javaslat 

a Szabó Loránd korábbi polgármester által pénzügyi ellenjegyzés nélkül vállalt 

kötelezettségekkel kapcsolatos vizsgálatról 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2019. évi 

önkormányzati választást megelőzően Szabó Loránd által polgármesterként, 

pénzügyi ellenjegyzés nélkül vállalt kötelezettségekkel kapcsolatos 

tájékoztatást. 

 

2. A Képviselő-testület elrendeli a Szalai Kertépítő Kft. számlájának 

kiegyenlítését. 

 

3. A Képviselő-testület elrendeli a Topa és Társa Építési Kft. számláinak ügyvédi 

letétbe helyezés útján történő kiegyenlítését. 



 3 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a végrehajtáshoz szükséges 

jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2020. október 15. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

       Pintér Szilárd 

       polgármester 

 


