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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: 

 

A 2020. évi civil keret felosztása során egyes szervezetek tekintetében a támogatási döntés 

megismétlése 

 

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: 

 

A dombóvári képviselő-testület a január végi ülésén hagyta jóvá a 2020. évi civil keret 

felosztására irányuló pályázati felhívást, a felosztásra pedig február végén került sor, a 

testület a döntést egyhangúlag hozta. 

 

Az államháztartás alrendszereiből, így az önkormányzatok által nyújtott támogatásokkal 

kapcsolatos főbb szabályokat az államháztartásról szóló törvény határozza meg.  Eszerint 

ha egy egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja részt vesz a támogatási döntés 

meghozatalában, akkor az érintett civil szervezet nem lehet a támogatási jogviszonyban 

kedvezményezett. 

 

Három egyesület – a Dombóvári Székely Kör, a Dombóvár 2004. Egyesület és Kapos-

hegyháti Natúrpark Egyesület – esetében az elnök a dombóvári testület tagja is, ezért ők 

nem vehettek volna részt az általuk képviselt szervezet vonatkozásában a civil keret 

felosztásáról szóló döntés meghozatalában. Emiatt szükséges újból döntést hozni a 

támogatásuk kapcsán. 

 

Határozati javaslat 

egyes civil szervezetek támogatásáról a 2020. évi civil keretből 

 

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 36/2020. (II. 28.) Kt. határozat 1. pontjának a Kapos-hegyháti 

Natúrpark Egyesületre, a Dombóvár 2004. Egyesületre és Dombóvári Székely Körre 

vonatkozó rendelkezését visszavonja, és ezen civil szervezetek részére a 2020. évi civil 

keretből az alábbiak szerint nyújt támogatást: 

 

 

Civil szervezet 

megnevezése 
Program, projekt 

Igényelt 

támogatás 

A civil 

keretből való 

támogatás 

összege 

Kapos-hegyháti 

Natúrpark Egyesület 

Natúrparki vetélkedő 

általános iskolások részére 
115.000 Ft 70.000 Ft 

Dombóvár 2004. 

Egyesület 

Pál Napi Vigasságok 

szakmai program 
250.000 Ft 200.000 Ft 

Dombóvári Székely 

Kör 

Nemzetek focikupája a 

Dombóvár 50 éves 

programjában 250.000 Ft 250.000 Ft 

Dombóvári székelyek 

kulturális hete 

 

 

 



Határidő: 2020. április 30. – támogatási szerződések megkötésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 

 

 

 


