
8. 

 

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással össze-

függő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsoló-

dó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdé-

se 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 in-

tézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést is érinti. 

 

A 2020. november 19-én kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek dön-

tés meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök visszafizetési határidejének meghosszabbí-

tása 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2020. november 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 tavaszi veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva 2020. március 

27-én döntöttem az önkormányzat által a korábbi években a saját szervezeteinek 

nyújtott kölcsönök visszafizetési határidejének ismételt meghosszabbításáról. Akkor a 

2020. március 31-i visszafizetési határidőt 2020. november 30-ig hosszabbítottam 

meg. 

 

2019-ben a Dombó-Land Kft. részére az önkormányzat előbb 7.000.000,- Ft, majd 

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

kölcsönök visszafizetési határideje előbb a 373/2019. (XII. 18.) Kt. határozat, majd a 

veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 22/2020. (III. 27.) 

határozat szerint került meghosszabbításra előbb 2020. március 30-ig, majd 2020. 

november 30-ig. 

 

A képviselő-testület 2019. májusában döntött a Tinódi Ház Nonprofit Kft. (a 

továbbiakban: Tinódi Ház) számára 5 millió forint kamatmentes tagi kölcsön 

biztosításáról 2019. december 31-i visszafizetési határidővel. Emellett a Tinódi Ház 

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 is, illetve idén márciusban is a 

Hamulyák Közalapítvány megbízásából végzett rendezvényszervezési feladatokhoz 
kapcsolódó fizetési kötelezettség teljesítésére. A Tinódi Ház mindkét 1,5 millió Ft-os 

támogatást visszafizette. 

A cég ügyvezetője júliusban jelezte azt a szándékát, hogy a Tinódi Házban kialakított 

kávézóhelyiség berendezését és eszközparkját szeretné megvásárolni. Ehhez a 

képviselő-testület úgy járult hozzá, hogy a meglévő 5 millió Ft-os tagi kölcsönhöz 

további 4.906.000,- Ft tagi kölcsönt nyújtott. Jelen előterjesztés ezt a kölcsönt nem 

érinti, hiszen a cég a részleteket havi rendszerességgel törleszti. A teljes tagi kölcsön 

visszafizetése összesen 60 hónap alatt, havonta egyenlő részletekben történik 2025. 

augusztusáig, a havi részlet összege: 165.100 Ft. 

 

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évben kötött 

kölcsönszerződést Dombóvár Város Önkormányzatával 8 millió Ft biztosításáról, 

melynek visszafizetési határidejét a képviselő-testület a 371/2019. (XII. 18.) Kt. 

határozatával szintén 2020. március 31-re módosította, majd azt a veszélyhelyzetben 

képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 20/2020. (III. 27.) határozattal 2020. 

november 30-ig meghosszabbítottam. 

 

A Hamulyák Közalapítvány részére nyújtott 7.600.000,- Ft kölcsön visszafizetési 

határideje a 372/2019. (XII. 18.) Kt. határozat szerint szintén 2020. március 31-ére 

módosult, majd a veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 

21/2020. (III. 27.) határozattal 2020. november 30-ig meghosszabbítottam a kölcsön 

lejáratát. A kölcsönt a Közalapítvány az Ogulin udvarban található, Forrás című, 

életnagyságú egész alakos, kagylót tartó bronzból készült női szobor beszerzésére 

kapta. A kölcsönszerződésben biztosítékként a szobor szerepel, erről külön 



zálogszerződés is köttetett a felek között. A Közalapítvány kuratóriuma és az akkori 

városvezetés a visszafizetést célzott adományokból remélte eszközölni. A szobor 

felállítását követő több mint négy év után a kölcsön visszafizetése nem történt meg, a 

Közalapítvány új vezetésével szemben pedig irreális elvárás lenne a régi vezetés által 

tett kötelezettségek számonkérése. Javaslom, hogy ne legyen további 

szerződéshosszabbítás, hanem az Önkormányzat éljen a zálogszerződésben biztosított 

lehetőségével, és a követelés, illetve a kamat fejében vegye tulajdonba a szobrot. 

 

A Pénzügyi Iroda a hónap elején valamennyi kölcsönnel rendelkező szervezet 

figyelmét felhívta a közelgő határidőre, valamint tájékoztatást kért a kölcsön 

visszafizetését illetően. A szervezetek azt a tájékoztatást adták, hogy anyagi 

helyzetükben 2020. márciusához képest pozitív változás nem történt (a pandémia is 

nehezítette a gazdasági társaságok életét), ezért a kölcsön visszafizetése továbbra is 

problémát jelent számukra. Valamennyi adós kérte a visszafizetési határidő 

meghosszabbítását. 

 

Az adósok kérését és a gazdasági társaságok nehézségeit figyelembe véve a kölcsönök 

visszafizetési határidejét egységesen 2021. december 31-re módosítom. 

 

A Hamulyák Közalapítvány esetén pedig az a döntési javaslat, hogy az Önkormányzat, 

mint zálogjogosult éljen kielégítési jogával, vagyis a zálogtárggyal biztosított 

pénzkövetelés és annak kamatai ki nem fizetése miatt a pénzbeli teljesítés helyett 

vegye tulajdonba a zálogtárgyat, vagyis a Forrás című szobrot. 

 

I. Határozati javaslat 

a Dombó-Land Térségfejlesztő Kft. részére nyújtott kölcsönök lejáratának 

módosításáról 

 

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 Polgármestere hozzájárul a Dombó-Land Térségfejlesztő Kft. 

részére folyósított 7.000.000,- Ft és 4.350.000,- Ft összegű tagi kölcsönök lejáratának 

2021. december 31-ig történő meghosszabbításához. A kölcsönök egyéb feltételei 

változatlanok. 

 

Határidő: 2020. december 15. – a szerződésmódosítások aláírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

 

 



II. Határozati javaslat 

a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön 

lejáratának meghosszabbításáról 

 

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 Polgármestere hozzájárul a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit 

Kft.-vel 2017. december 19-én kötött kölcsönszerződés alapján folyósított 8.000.000,- 

Ft összegű tagi kölcsön lejáratának 2021. december 31-ig történő 

meghosszabbításához. A kölcsön egyéb feltételei változatlanok. 

 

Határidő: 2020. december 15. – a szerződésmódosítás aláírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

III. Határozati javaslat 

a Hamulyák Közalapítvány részére nyújtott kölcsön megszüntetéséről 

 

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 úgy 

rendelkezik, hogy a Hamulyák Közalapítvány részére nyújtott 7.600.000 Ft összegű 

kölcsön és kamata pénzbeli teljesítése hiányában az Önkormányzat él a kölcsön 

visszafizetésének biztosítására kötött zálogszerződésből eredő kielégítési jogával, és a 

biztosítékot képező zálogtárgy, azaz Párkányi Raab Péter „Forrás” című életnagyságú 

egész alakos, kagylót tartó bronzból készült női szobor alkotás tulajdonjogának 

Dombóvár Város Önkormányzata által 2020. december 1-jével történő megszerzésével 

a kölcsönből és a 2020. november 30-ig esedékes kamatból eredő követelést 

rendezettnek tekinti a Hamulyák Közalapítvány részéről, vagyis további követelése 

nem áll fenn. 

  

A zálogtárgy tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges jognyilatkozatot Dombóvár 

Város Polgármestere teszi meg. 

 

Határidő: 2020. december 15.  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

         Pintér Szilárd 

          polgármester 

 


