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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. március 23-án kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés 

meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

A helyi védelem alatt álló építészeti örökség felújításának támogatására irányuló 

pályázat kiírása 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. március 31. 

 

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 Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 



Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

A településkép védelméről szóló 37/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 29. § (3) bekezdése szerint a védett építmény vagy épület, 

terület fenntartása a mindenkori tulajdonost terheli, amelyhez azonban az önkormányzat 

éves költségvetésében meghatározottak szerint vissza nem térítendő önkormányzati 

támogatás adható pályázat útján.  

 

Az önkormányzati támogatásra a Rendeletben meghatározott helyileg védett építészeti 

örökség, - mely lehet helyi egyedileg védett (HV), illetve a 2. mellékletében 

meghatározott védett területen (HVT) lévő épület vagy építmény - tulajdonosa, vagy 

használója nyújthat be pályázatot. 

 

A Képviselő-testület a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot hatalmazta fel a vissza nem 

térítendő támogatás elnyerésére irányuló pályázat kiírására, és a pályázatok elbírására. 

A Bizottság összehívása a veszélyhelyzet ideje alatt nem lehetséges, így a pályázat 

kiírásáról a jelen előterjesztés szerint javaslok döntést hozni. 

 

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése erre a támogatási célra 2 millió Ft összegű 

keretet tartalmaz. 

 

A pályázati kiírás az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Határozati javaslat 

a helyi védelem alatt álló építészeti örökség felújítását szolgáló vissza nem 

térítendő önkormányzati támogatás igénylésére vonatkozó 2021. évi pályázat 

meghirdetéséről 

 

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 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság átruházott 

hatáskörét magához vonva - a helyi védelem alatt álló építészeti örökség felújítását 

szolgáló vissza nem térítendő önkormányzati támogatás igénylésére vonatkozó 

pályázati felhívást a melléklet szerint jóváhagyja. 

A támogatás fedezetéül szolgáló előirányzat az önkormányzat 2021. évi 

költségvetésében szerepel. 

 

Határidő: 2021. április 5. – a pályázati felhívás közzétételére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 
 


