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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: 

 

Saját erő biztosítása régészeti ásatás megvalósítására irányuló pályázathoz 

 

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 Gólyavár területén a régészeti feltárás és a várrom állagmegóvása a dombóvári 

önkormányzat egyik önként vállalt feladata, melyre évről-évre áldoz némi forrást 

önerő biztosítása formájában, az ásatás költségeinek finanszírozása érdekében a 

régészeti feltárást végző tudományos szervezet által benyújtott pályázathoz.  

 

Ebben az évben a pályázó a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi 

Kutatóközpont Régészeti Intézete, amely a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi 

Kollégiumának „A közhiteles nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyek 

tudományos célú feltárásának, valamint feltárást követő állagmegóvásának, régészeti 

bemutatóhely kialakításának támogatása” című felhívására (altéma kódszáma: 

207134/91) fog pályázatot benyújtani közel 2 millió Ft összegű támogatási igénnyel, 

melyhez további 30%-os önrész szükségeltetik mintegy 860.000,-Ft összegben. 

   

Határozati javaslat 

saját erő biztosításáról régészeti tárgyú pályázathoz 

 

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: 

 

Dombóvár Város Önkormányzata a Gólyavár területén a régészeti feltárás folytatása 

érdekében a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont 

Régészeti Intézete által a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiumához 

benyújtásra kerülő, „A dombói vár 2020. évi régészeti kutatása” című pályázatához 

szükséges önerőt a 2020. évi költségvetése terhére biztosítja legfeljebb 860.000,-Ft 

összegben. 

 

A pályázat benyújtásához, a támogatói okirat megléte esetén pedig az önerő 

átutalásához szükséges jognyilatkozatokat és intézkedéseket Dombóvár Város 

Polgármestere teszi meg. 

 

Határidő:  2020. április 6. – a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok 

megtételére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 


