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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 Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. szakmai beszámolója a közszolgáltatási, 

valamint a városi közutak hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatainak ellátásáról 

 

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: 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 116/2020. (IX. 30.) Kt. 

határozatával döntött arról, hogy a „Parkfenntartási szolgáltatás, valamint gyalogos és 

kerékpáros közlekedőfelületek tisztítási, hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkái 

Dombóvár egyes közterületein (keretmegállapodás)” tárgyú vállalkozási szerződés 

(keretmegállapodás) szerinti feladatok ellátásával 2020. október 1. napjától 2024. 

december 31. napjáig a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-t (a 

továbbiakban: NKft.) bízza meg.  

 

Az ellátandó közfeladatok a veszélyhelyzet ideje alatt hozott 87/2020. (XI. 27.) 

határozat alapján kiegészítésre kerültek a közutak hóeltakarítási és síkosságmentesítési 

feladataival. Ezt követően a 123/2020. (XII. 18.) határozatban döntöttem arról, hogy az 

egyes településüzemeltetési és környezetegészségügyi közfeladatok ellátásával 2021. 

január 1. napjától 2024. december 31. napjáig az NKft.-t bízza meg az önkormányzat 

egy új közszolgáltatási szerződés megkötésével, továbbá meghatározta a feladatellátás 

2021. évi ellentételezésének összegét. 

 
A közszolgáltatási szerződés alapján az NKft. elkészítette a közszolgáltatási, valamint 

a városi közutak hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatainak készenlét alatti 

ellátásáról szóló szakmai beszámolóját A készenléti időszak 2020. december 15-től 

2021. február 15. napjáig tartott. Amennyiben az időjárás miatt szükséges, a 

későbbiekben az önkormányzat rendkívüli rendelkezésre állást rendelhet el a cég 

részére a közszolgáltatási szerződésben meghatározott feltételek szerint. 

 

Határozati javaslat 
a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltatási, valamint a 

városi közutak hóeltakarításával és síkosságmentesítésével összefüggő 

feladatainak ellátásáról szóló beszámolóról 

 
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 Városgazdálkodási Nonprofit 

Kft. szakmai beszámolóját a közszolgáltatási, valamint a városi közutak hóeltakarítási 

és síkosságmentesítési feladatainak a 2020. december 15-től 2021. február 15. közötti 

készenlét ideje alatti ellátásáról. 

 

 

         Pintér Szilárd 

         polgármester 


