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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 2021. február 19-én kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés 

meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

A kiemelten támogatott dombóvári civil szervezetek 2020. évi tevékenységének 

beszámolója és 2021. évi támogatása, a Dombóvári Polgárőr Egyesület 2021. évi 

önkormányzati támogatása 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. február 26.  

 

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 helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet értelmében 

az önkormányzat kiemelten támogat olyan közművelődési tevékenységet folytató 

dombóvári civil szervezeteket, amelyek a helyi értékek megőrzésében, illetve a helyi 

művészeti és zenei életben kiemelkedő szerepet játszanak. Ezek a  

kiemelten támogatott civil szervezetek. A kiemelt támogatás összegét az 

önkormányzat a mindenkori éves költségvetési rendeletében határozza meg a civil 

kerettől függetlenül. Az önkormányzat által kiemelten támogatott civil szervezetek: 

a) a „Kapos” Alapítvány (a 2019. és 2020. évi támogatás összege 1-1 millió Ft 

volt), 

b) a Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar Közhasznú Egyesület (a 2018. évi 

támogatás 1,2 millió Ft, a 2019-es 1,35 millió Ft, a 2020-as 2 millió Ft volt, ám 

ennek csak a felét tudták felhasználni), 

c) a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület (a 2019. évi 

támogatás összege 400.000,- Ft, a 2020. évi pedig 500.000,- Ft), 

 

Nem tartozik a helyi kulturális szervezetek közé, de a hosszú ideje fennálló 

együttműködésre tekintettel a civil kereten kívül külön támogatásban részesül a 

Dombóvári Polgárőr Egyesület is (a 2019. évi és a 2020. évi támogatás összege 

egyaránt 1-1 millió Ft-ot tett ki). Esetükben a 2020. évben alkalmaztuk először az 

eleve „csúsztatott” felhasználást, vagyis a tavalyi évi juttatást a 2021. március 31-ig 

felmerült kiadásaira fordíthatja. (Korábban az utolsó részletet az év legvégén kapta 

meg, így azt jellemzően nem tudta már abban az esztendőben elkölteni, ezért általában 

külön testületi döntés kellett a felhasználási időtartam meghosszabbításáról).  

 

A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület beszámolója és 

2021. évi önkormányzati támogatása 

 

A Képviselő-testület az 51/2020. (II. 28.) Kt. határozatával döntött arról, hogy a 

Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület számára a 2020. évi 

programjai szervezésére, valamint a vasúttörténeti gyűjtemény működési kiadásainak 

finanszírozására 500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít.  

 

Az Egyesületnek a 2020. évben kialakult vírushelyzet ellenére is számos programot 

sikerült megvalósítania. Az Egyesület fennállásának 35. évfordulója alkalmából 

ültetett Emlékfa környezetét parkosították és mellé emléktáblát helyeztek el 2020. 

áprilisában. Az egyesületi tagok közül többen aktívan részt vettek a Dombóvári 

Helytörténeti Gyűjtemény új kiállításainak szakmai előkészítésében, installációk 

kivitelezésében, illetve a Dombóvári Értéktár Bizottság munkájában, melynek 

eredményeképpen az I. félévben 3, míg a II. félévben újabb 5 városi érték került 

felvételre.  A szekszárdi Wosinsky Múzeum restaurátorával együttműködve 

elkészítették a Szigeterdőben álló Kossuth-szoborcsoport felújításának műszaki tervét. 

Az Aggházy-kiállítás megnyitását folyamatos közös munka előzte meg a Magyar 

Nemzeti Galériával és a TolnaArt művészeti oldallal. A kiállítás megnyitására 2020. 



augusztus 19-én kerülhetett sor, melyet összekötöttek a felújított déli múzeumszárny 

ünnepélyes átadásával. 

 

Március közepétől megkezdték a temetői sírkert rendszeres gondozását, a temető egyik 

újravakolt falán emléktáblát helyeztek el, illetve Őri Nándor felújított egy újabb 

emlékhelyet. A sírkert melletti temetőbejárat kapuján zárat cseréltek és pótoltak 3 

kiszáradt tuját. Visszahegesztésre került a főbejárati kapu díszes keresztje, illetve 

lefestették a „Feltámadunk” feliratot. 

A korábbi évekhez hasonlóan részt vettek a Gólyavárnál lévő ásatási munkálatokban. 

 

Emellett több programot is szervezett az Egyesület az elmúlt évben: 

- a Magyar Hősök Napja alkalmából szűkkörű koszorúzás a Hősök szobránál, 

- június 28-án a vasárnapi szentmisét követően a Nagyboldogasszony-templom 

előtti emlékműsor az 1944. június 30-i bombázás áldozatainak emlékére, 

- Dombóvárról indult Párizsig jutott… címmel Takács Istvánné előadása, 

- Zenélő Múzeumkert térzene a Dombóvári Zenész Egyesülettel, 

- Művészet, Örökség, Fotó címmel egynapos szabadtéri fotókiállítás, 

- „S a múlt visszhangját elnyeli a csend…” címmel Őri Gábor fotókiállítása a 

Rákóczi utcai temetőről,  

- Halottak napja előtt az I. és II. világháborúból hazaért, illetve a Dombóvárért 

elesett hősi halottakról tartottak megemlékezést, 

- november 1-jén 25. alkalommal került megrendezésre halottak napi rendezvény a 

Rákóczi utcai temetőben, 

- Dombóvár Város Önkormányzatával és a Tinódi Házzal közösen megszervezték 

Kovács Gyula Emberek, barátok, sorsok címmel megjelent könyvének bemutatóját 

az újdombóvári Nagyboldogasszony-templom kertjében, 

- Elvégezték a „100 éves a vasút” emlékoszlophoz korábban épített koszorúzó, 

felvonuló út és környezete rendszeres gyomtalanítását. 

 

Az Egyesület 2021. évre tervezett programjait az előterjesztés melléklete tartalmazza, 

melyek finanszírozására 600.000,- Ft összegű támogatást kér az önkormányzattól. 

 

Egyeztetést kezdeményeztem a MÁV Zrt. vagyonkezelőjével, hogy a vasúttörténeti 

gyűjtemény kapcsán az Egyesületet ne terhelje bérleti díj fizetési kötelezettség. Erre is 

figyelemmel az idei évben is 500.000,-Ft összegű támogatás biztosítását javaslom (a 

2021. évi költségvetés is ilyen mértékű előirányzatot tartalmaz). 

 



A „Kapos” Alapítvány beszámolója és 2021. évi önkormányzati támogatása 

 

A „Kapos” Alapítvány számára 1.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást 

biztosítottunk az önkormányzat 2020. évi költségvetésében, melyet kizárólag az 

Alapítvány céljainak megvalósításához, működéséhez és tevékenységéhez kapcsolódó 

költségeinek fedezetére használhatott fel.  

 

Támogatásukat a Kapos Gyermek-táncegyüttes vezetőjének néptánc oktatási díjára, a 

Kapos Kórus karnagyának munkadíjára, az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási 

adóra és a próbákra történő bejáráshoz útiköltség-térítésére, a könyvelési díj 

finanszírozására, illetve közjegyzői és pályázati díjak kifizetésére használták fel. 

 

Az Alapítvány 2021. évre tervezett programjait az előterjesztés melléklete tartalmazza, 

melyek finanszírozására 1.700.000,- Ft összegű támogatást kér az önkormányzattól. 

 

A javaslatom ezen szervezet esetében is a tavalyival megegyező összegű 

önkormányzati dotáció (a 2021. évi költségvetés is ilyen mértékű előirányzatot 

tartalmaz). 

 

A Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar Közhasznú Egyesület beszámolója és 2021. 

évi önkormányzati támogatása 

 

A Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar Közhasznú Egyesület számára 2.000.000,- Ft 

vissza nem térítendő támogatást biztosított az önkormányzat a 2020. évi 

költségvetéseben, melyet kizárólag az egyesületi céljainak megvalósításához, a 

Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar, illetve a Tücsökzenekar tevékenységéhez 

kapcsolódó költségeinek fedezetére használhatott fel. 

 

Az Egyesület a működési költségekre és az immár hagyományosnak mondható újévi 

koncertekre használta fel a tavalyi évben kapott támogatást. A kialakult veszélyhelyzet 

következtében a nyárra tervezett horvátországi vendégszereplés nem valósult meg. A 

Dombóvári Tücsökzenekar részére a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú 

Művészeti Iskolában napközis tábort szerveztek. A tagok az intenzív zenekari próbák 

mellett előadásokon, zenei vetélkedőn vettek részt. A tábor végén minikoncertet 

szerveztek a szülők részére. A megítélt támogatás felét tudták felhasználni, így a 

fennmaradó összeg visszafizetésre került. 

 

Az Egyesület 2021. évre tervezett programjait az előterjesztés melléklete tartalmazza. 

A támogatás konkrét összegét nem jelezték, az önkormányzat támogatását a 

lehetőségekhez képest kérik a korábbiak szerint (az idei terveik költségterve 

3.550.000,-Ft). Esetükben is a 2020. évivel megegyező összeget indítványozok 

nyújtani ebben az esztendőben (a 2021. évi költségvetés is ilyen mértékű előirányzatot 

tartalmaz). 

 



A Dombóvári Polgárőr Egyesület 2021. évi önkormányzati támogatása 

 

A Dombóvári Polgárőr Egyesület önálló jogi személy, mely a polgárőrségről és a 

polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV törvény szerinti 

tevékenységet folytató társadalmi szervezet. 

 

A törvény értelmében a polgárőr egyesület alapfeladatként a helyi közrend és 

közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében 

közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, valamint 

bölcsőde, óvoda, általános és középiskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet 

lát el, illetve kiegészítő feladatként önkéntesen közreműködhet további, a törvényben 

felsorolt közrendvédelmi feladat ellátásában. 

 

A Dombóvári Polgárőr Egyesület folyamatosan a városi önkormányzat támogatásával 

végzi a tevékenységét a 20/2007. (II. 19.) Kt. határozat alapján létrejött 

együttműködési megállapodásban megszabott keretek között, mely dokumentum 

rögzíti a felek kötelezettségeit és feladatait.  

 

Az Egyesület 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló az áprilisi testületi 

ülés/polgármesteri döntéshozatal napirendjén szerepel, azonban az idei támogatásról 

már most szükséges dönteni. Az Egyesület elnöke 1.200.000,- Ft támogatási igényt 

jelzett, melynek felhasználási határidejét a tavalyi évhez hasonlóan 2022. március 31-

ében kéri megállapítani. A 2021. évi költségvetés 1,2 millió Ft-os támogatási 

előirányzatot tartalmaz a Dombóvári Polgárőr Egyesület tekintetében (a 2020. évben 1 

millió Ft-ot kapott a dombóvári önkormányzattól). 

 

I. Határozati javaslat 

a kiemelten támogatott civil szervezetek 2020. évi tevékenységének 

beszámolójáról 

 

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 elfogadja a Dombóvári Városszépítő és Városvédő 

Közhasznú Egyesület, a „Kapos” Alapítvány, valamint a Dombóvári Ifjúsági 

Fúvószenekar Közhasznú Egyesület 2020. évi beszámolóját a tevékenységéről és a 

2020. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról. 

 



II. Határozati javaslat 

a kiemelten támogatott civil szervezetek és a Dombóvári Polgárőr Egyesületet 

2021. évi támogatásáról 

 

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 kiemelten támogatott civil szervezeteket 

részesíti támogatásban az önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére: 

 

1. a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesületet a 2021. évi 

programjai szervezési költségeinek és a vasúttörténeti gyűjtemény működési 

kiadásainak finanszírozására 500.000,- Ft összegben,  

2. a „Kapos” Alapítványt 1.000.000,- Ft összegben, melyet céljainak 

megvalósításához, a működéséhez és tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek 

fedezetére használhat fel, 

3. a Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar Közhasznú Egyesületet 2.000.000,- Ft 

összegben, melyet kizárólag céljainak megvalósításához, a Dombóvári Ifjúsági 

Fúvószenekar, illetve a Tücsökzenekar tevékenységéhez kapcsolódó 

költségeinek fedezetére használhat fel, 

4. a Dombóvári Polgárőr Egyesületet 1.200.000,- Ft összegben, melyet kizárólag a 

működésével, valamint a polgárőri alapfeladatainak ellátásával összefüggésben 

a 2022. március 31-ig felmerülő kiadások finanszírozására használhat fel.  

 

A megkötésre kerülő támogatási szerződéseket Dombóvár Város Polgármestere írja 

alá. 

 

Határidő: 2021. március 31. – a támogatási szerződések aláírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 

 

 

 


