
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. 

 

A 2020. december 15-én kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek 

döntés meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

A Dombó-Land Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása 2021. január 1-jétől 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2020. december 18. 

 

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: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 247/2018. (VI. 28.) Kt. 

határozatával a Dombó-Land Kft. ügyvezetőjének, Győrfiné Hahner Timeát bízta meg 

ez év végéig. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 

Dombóvár Város Önkormányzata a céggel konzorciumban 9 nyertes projekttel 

rendelkezik. E projektek esetében a projekt-előkészítési, a projektmenedzsment, 

valamint a közbeszerzések lebonyolításával kapcsolatos teendőket a cég látja el. 

Jelenleg az ügyvezetőn kívül 1 személy megbízási szerződés, valamint 1 fő 

munkaszerződés keretében végzi a menedzsment feladatokat projektmenedzser és 

projektasszisztens munkakörökben. A fenti projekteken kívül új projektként jelenik 

meg a Dombó-Land Kft.-ben a József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítési 

pályázatának bonyolítása és az Arany János téren található orvosi rendelő felújítását, 

korszerűsítését célzó pályázat lebonyolítása is. 

 

A TOP-os projektek megvalósítása javában folyik, két „új” beruházás pedig már a 

tervkészítés fázisában tart. A gazdasági társaság nagy erőkkel dolgozik a különböző 

tervek, építészeti dokumentációk beszerzésén, valamint a projektek megvalósításához 

szükséges szakemberek felkutatásában is. 

 

Az ügyvezetővel egyeztetve az indítványom az, hogy a megbízatás újabb egy évre, 

2021. december 31-ig kerüljön meghosszabbításra. 

 

Határozati javaslat 

a Dombó-Land Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásáról 2021. január 1-jétől 

 

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 egyedüli tulajdonos nevében a Dombó-Land Térségfejlesztő Kft. 

(Dombóvár, Szabadság utca 18., cg.: 17-09-010681) tekintetében a társaság ügyvezetője, 

Győrfiné Hahner Timea 2020. december 31-én lejáró megbízatását 2021. december 

31-ig meghosszabbítja. Az ügyvezető a feladatai ellátásához jogosult saját gépjármű 

használatára, és a havi legfeljebb 200 kilométer erejéig a használattal járó költségek 

megtérítésére. Az ügyvezető megbízási szerződését Dombóvár Város Polgármester írja 

alá. 

 

Dombóvár Város Polgármestere megbízza az ügyvezetőt, hogy gondoskodjon a 

Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága felé a változás bejegyzése iránt.  

 

Határidő: 2020. december 23.  – az ügyvezetői megbízás meghosszabbítására  

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

Pintér Szilárd  

 polgármester 


