
9. 

 

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: 

 

A városi közutak hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatainak ellátásáért a 

Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére biztosított finanszírozás összege 

 

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 
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Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 
 

A Képviselő-testület a 116/2020. (IX. 30.) Kt. határozatával a közterületek fenntartá-

sával összefüggő településüzemeltetési feladatok 2020. október 1-jétől történő ellátá-

sával a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-t (a továbbiakban: Nkft.) bízta 

meg.  

 

A határozatban döntött arról, hogy az Nkft. és az Önkormányzat között fennálló köz-

szolgáltatási szerződésben rögzített közútkezelői feladatkör a közutak hóeltakarítási és 

síkosságmentesítési feladataival is kiegészítésre kerül, valamint a Képviselő-testület a 

feladat ellátásához biztosítandó finanszírozás összegéről a 2020. november 30. napjáig 

megkötendő külön megállapodásban dönt. 

 

A közutak hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatai a következők: a Dombóvár 

Város Önkormányzata kezelésében levő úthálózat, a buszöblök és a parkolók 

kiszolgáló útjainak gépi síkosság-mentesítési és hóeltakarítási munkái, szükség esetén 

hóelszállítással 500 m-en belüli távolságra, továbbá készenlét biztosítása. 

 

Az önkormányzati kezelésű úthálózat jellemzői: 73,9 km helyi közút (68,2 km burkolt 

és 5,7 km burkolat nélküli), összesen 347.184 m2. Ebből az első ütemben takarítandó: 

227.902 m2, a második ütemben pedig 119.282 m2. Ezen felül van 9 db buszöböl (400 

m2), illetve a parkolók kiszolgáló útjai (23.097 m2). 
 

A szolgáltatás egységárait javaslom úgy megállapítani, hogy a készenléti díj és a hó 

500 m-en belüli távolságra történő elszállításának díja változatlan maradjon, a gépi 

síkosság-mentesítési és hóeltakarítási munkák egységárai pedig a tavalyi évben alkal-

mazott nettó díjaknál átlagosan 13,5%-kal magasabb összegben legyenek meghatároz-

va. 

 

A fentiek alapján a szolgáltatás díja: 

 
- Készenlét díja  2 500,- Ft+áfa/óra  

- Sószórás egységára, anyagárral  30 000,- Ft+áfa/óra  

- Gépi hótolás egységára  18 000,- Ft+áfa/óra  

- Kombinált sószórás+hótolás egységára, anyagárral  40 000,- Ft+áfa/óra  

- Hó elszállítása 500 m-en belüli távolságra  1 000,- Ft+áfa/m3 

 

A meghatározott egységár a „téli hómunka” körében az alábbi elvégzendő feladatokat 

foglalja magában: 

 

- hószolgálat, 

- 3 db gép (2 db célgép és egy rakodógép) és 1 fő személyzet készenlétben tartása, 

rendelkezésre állása, 

- síkosság-mentesítő anyagok biztosítása, keverése, tárolása, 

- az utak, buszöblök, parkolók kiszolgáló útjainak hóeltakarítása tolólapos 

célgéppel, 
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- hótolás, síkosság-mentesítés célgéppel, 

- síkosság-mentesítő anyag gépi rakodása, 

- hó elszállítása, 

- a fenti munkák előírások szerinti dokumentálása, 
 

Az előző télen két alkalommal volt tényleges teljesítés, összesen 9,5 óra időtartamban, 

melynek költsége bruttó 331.788,- Ft volt.  

A tervezett költségek a tavalyi teljesítések és az idei egységárak alapján határozhatóak 

meg.  

 

A tényleges teljesítéssel nem érintett időszak készenléti díja a december 15-től február 

15-ig tartó készenléti időszakot alapul véve, 63 nappal számolva hozzávetőlegesen 

nettó 3.780.000,- Ft, azaz bruttó 4.800.600,- Ft szolgáltatási díjat jelent. A tényleges 

teljesítés idejére a szolgáltató készenléti díjat nem számol fel. 

 

A közszolgáltatás díja természetesen az időjárás függvénye, de a tavalyi teljesítési ada-

tokkal és az idei szolgáltatási egységárakkal kalkulálva a tényleges teljesítés díja előre-

láthatóan nettó 296.280,- Ft, azaz bruttó 376.276,- Ft lesz. A fentiek alapján a közutak 

hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatainak várható összköltsége bruttó 

5.176.876,- Ft lesz. 

  

Javaslom, hogy a közszolgáltatási szerződésben kerüljön rögzítésre, hogy a szolgáltató 

az időjárás függvényében a város teljes úthálózatán az időjárási és csapadékviszo-

nyoknak megfelelő minőségben biztosítja a téli útforgalom feltételeit, beleértve a 

buszöblöket és a parkolókat is, melyhez a szolgáltató biztosítja a speciális téli célgépe-

ket.  

 

A hószolgálat működésének feltételeit, a síkosságmentesítés és a hóeltakarítás prioritá-

si sorrendjét a korábbi évek gyakorlata szerint javaslom meghatározni azzal, hogy a 

december 15-től február 15-ig tartó időszakon kívüli azonnali készenléti ügyelet elren-

delése esetén a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb az elrendelés kézhezvételétől szá-

mított 72 óra lehet.  

 

Határozati javaslat 

a közutak kezelésének részét képező hóeltakarítási és síkosságmentesítési felada-

tok ellátásának finanszírozásról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztró-

favédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület hatáskörének gya-

korlása során a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. és Dombóvár Város 

Önkormányzata között fennálló közszolgáltatási szerződésben rögzített közútkezelői 

feladatoknak a közutak hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatokkal történő ki-

egészítésével összefüggésben az alábbiakról rendelkezik: 
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1. Dombóvár Város Önkormányzata a feladat elvégzését az alábbi egységárak szerint 

finanszírozza a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére: 

 
- Készenlét díja:  2 500,- Ft+áfa/óra  

- Sószórás egységára, anyagárral:  30 000,- Ft+áfa/óra  

- Gépi hótolás egységára: 18 000,- Ft+áfa/óra  

- Kombinált sószórás+hótolás egységára, anyagárral:  40 000,- Ft+áfa/óra  

- Hó elszállítása 500 m-en belüli távolságra:  1 000,- Ft+áfa/m3 

 

2. A közutak kezelésének részét képező hóeltakarítási és síkosságmentesítési felada-

tok elvégzéséhez a finanszírozás fedezetét,- 5.200.000,- Ft-ot - Dombóvár Város 

Önkormányzata 2021. évi költségvetésében biztosítja, a finanszírozásról szóló 

megállapodást Dombóvár Város Polgármestere köti meg Dombóvár Város Önkor-

mányzata nevében. 

 

Határidő: 2020. december 15. – a finanszírozási szerződés megkötésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Pintér Szilárd 

 polgármester 


