
 

5. 

 
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. 

 

Az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés meghozatalát a december közepére 

tervezett döntéshozatalt megelőzően: 

 

A döntés tárgya: 

 

A „DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca 

szegregációval veszélyeztetett területeken” című, TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 

azonosító számú projekthez kapcsolódó önerőről és a projekt megvalósítási 

helyszíneiről szóló 175/2020. (X. 30.) Kt. határozat módosítása 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2020. december 4. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete, valamint az Önkormányzat 

Közbeszerzési Szabályzata értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 



Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

A Képviselő-testület az októberi ülésen vizsgálta felül a DARK - Dombóvári 

Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett 

területeken” című, TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 azonosító számú projekthez 

kapcsolódóan az önerő összegét és a projekt megvalósítási helyszíneit a 175/2020. (X. 

30.) Kt. határozattal. 

 

A döntést érintően a Magyar Államkincstár részéről hiánypótlási felhívás érkezett, 

miszerint az Arany János tér 4. alatti, lakásfelújítással érintett ingatlan esetében a 

helyrajzi szám nem megfelelő a határozatban, eltér a tulajdoni lapon szereplő helyrajzi 

számtól.  

 

Az elírásra került helyrajzi szám javítása szükséges, így a Magyar Államkincstár 

kérésének megfelelően korrigálni kell a korábban meghozott döntést. 

 

Határozati javaslat 

a „DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca 

szegregációval veszélyeztetett területeken” című, TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 

azonosító számú projekthez kapcsolódó önerőről és a projekt megvalósítási 

helyszíneiről szóló 175/2020. (X. 30.) Kt. határozat 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 a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során a 175/2020. (X. 30.) Kt. határozatát módosítja, miszerint 

a határozat 3. pontjában a szegregációval veszélyeztetett területen megvalósuló 

lakásfelújítások körében az Arany János tér 4. alatti 1-es lakás helyrajzi száma 

224/5/A/2, a 2-es lakásé 224/5/A/3 hrsz. 

 

 

 

           Pintér Szilárd  

           polgármester 
 


