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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 Kormány által kihirdetett veszélyhelyzethez kapcsolódó segítségnyújtó intézkedések  

 

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 Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 

okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekébe Magyarország egész területére 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. Ebben a rendkívüli helyzetben az önkormányzatnak új 

feladatai vannak, így gondoskodni kell a hatósági házi karanténba helyezettek 

ellátásáról, illetve a lakhelyen maradást vállaló 70 éven felüliekről. A jogszabályi 

előírásnak megfelelve az önkormányzat előzetesen bejelentett igény esetén a 70 év 

felettieknek ebédet, illetve élelmiszert szállít, továbbá gyógyszert vált ki, ezzel segítve 

elő azt, hogy ne kelljen a járvány szempontjából legveszélyeztetettebb korosztálynak 

társas érintkezésnek kitennie magát, ezzel is növelve a fertőzés kockázatát. A 

segítségnyújtás keretének kialakítása megtörtént, a tényleges feladatellátás a 

Dombóvári ESZI-re hárul, a segítségkérésre a Hivatal által előfizetett és ingyenesen 

hívható zöld szám szolgál. 

 

A gondoskodást a mozgásukban korlátozott és otthonukban egyedül élő 70 év alattiak 

számára is indokolt biztosítani. 

 

A 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §-ának felhatalmazása alapján Dombóvár 

városban a koronavírus-fertőzés megelőzése, terjedésének lassítása érdekében 

rendkívüli szünetet rendeltem el az dombóvári óvodákban és a bölcsődében, valamint 

járványügyi és higiéniás ügyekben jártás szakember megbízására is sor került. 

 

A fentieken túl további intézkedéseket is szükséges tartok: 

 

• Védőeszközök és fertőtlenítőszerek beszerzése, szétosztása 

• Adománygyűjtés a nehéz sorsú családok megsegítése érdekében. 

• Az önkormányzati tulajdonú, nem lakáscélú bérlemények tekintetében a bérleti 

díjak csökkentése. 

 

   

Határozati javaslat 

a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzethez kapcsolódó segítségnyújtó 

intézkedésekről  

 

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: 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzata a 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet szerint a 

lakhelyen maradást vállaló 70 éven felüliekről számára nyújtott gondoskodást a 

mozgásukban korlátozott és otthonukban egyedül élő 70 év alatti dombóvári 



polgárok részére is biztosítja a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató 

Intézmény közreműködésével. 

 

2. Dombóvár Város Önkormányzata adománygyűjtő kezdeményezést indít a 

nehéz helyzetben élő dombóvári családok segítésére, a szükséges 

intézkedéseket és a lebonyolítással összefüggő nyilatkozatokat Dombóvár 

Város Polgármestere teszi meg, a felajánlások felhasználását is beleértve. 

 

3. Dombóvár Város Önkormányzata az önkormányzati tulajdonú és használatú, 

nem lakáscélú bérlemények tekintetében 2020. április 1-jétől a veszélyhelyzet 

időtartamára - a megszűnésének hónapjával bezárólag - a bérleti díjakat 

legfeljebb 50%-kal csökkenti Dombóvár Város Polgármesterének döntése 

szerint. 

 

4. Dombóvár Város Önkormányzata a védőeszközöket és fertőtlenítőszereket 

szerez be, melyek szétosztására és felhasználására Dombóvár Város 

Polgármesterének döntése szerint kerül sor. 

 

5. Dombóvár Város Önkormányzata az autóbusszal végzett menetrend szerinti 

helyi személyszállítási közszolgáltatást Dombóvár Város Polgármesterének 

döntése szerinti szolgáltatási tartalommal, járatsűrűséggel biztosítja, Dombóvár 

Város Polgármestere a szerződés alkalmazását felfüggesztheti, illetve 

kedvezményeket biztosíthat a közszolgáltatási szerződés átmeneti 

módosításával. 

 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 


