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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 döntés tárgya: 

 

A bérleti díjak csökkentése a veszélyhelyzet időtartama alatt az önkormányzati 

tulajdonú és használatú, nem lakáscélú bérlemények tekintetében 

 

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 Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, tömeges megbetegedést 

okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekébe Magyarország egész területére ismét 

veszélyhelyzetet hirdetett ki.  

 

Ahogyan tavasszal, úgy a jelenlegi veszélyhelyzet ideje alatt is számíthatnak a 

dombóváriak az önkormányzat segítségére. Továbbra is rendelkezésre áll az 

ingyenesen hívható zöld szám (igény esetén a 65 év felettieknek bevásárolunk, 

továbbá gyógyszert váltunk ki, postai csekket fizetünk be a Dombóvári Egyesített 

Humán Szolgáltató Intézmény közreműködésével), valamint segítünk az óvodáknak a 

védőeszközök, illetve fertőtlenítőszerek szállításában és szétosztásában. 

 

Emellett fontosnak érzem, hogy a veszélyhelyzet idejére a vállalkozásokat is segítsük 

azzal, hogy az önkormányzati tulajdonú és használatú nem lakáscélú bérlemények 

tekintetében a bérleti díjak ez alkalommal is legyenek csökkentve. 

 

Határozati javaslat 

a bérleti díjak csökkentéséről a veszélyhelyzet időtartama alatt az önkormányzati 

tulajdonú és használatú, nem lakáscélú bérlemények tekintetében  

 

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 az alábbi döntést hozza: 

 

Dombóvár Város Önkormányzata az önkormányzati tulajdonú és használatú, nem 

lakáscélú bérlemények tekintetében 2020. november 4-étől a veszélyhelyzet 

időtartamára - a megszűnésének hónapjával bezárólag - a bérleti díjakat legfeljebb 

50%-kal csökkenti Dombóvár Város Polgármesterének döntése szerint. 

 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 


