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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: 

 

Kérelem benyújtása klasszikus zenei előadások megtartásának támogatására a Tér-

Zene program keretében 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. április 8. 

 

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 Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 
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Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

Az Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása 2021. évi tematikus egyedi 

támogatási rendszer keretében már az önkormányzatok is nyújthatnak be támogatási 

igényt a módosított feltételek szerint, mégpedig a Tér-Zene program támogatási 

kategóriában. 
 

Ennek célja, hogy a városok, községek nyitott és zárt tereit élő klasszikus zenével 

rendszeresen megtöltse, amely olykor nem várt élményhez juttatja az arra sétálókat. 

Csak azon önkormányzatok adhatnak be támogatási kérelmet, melyek rendelkeznek a 

kitöltési segédletben felsorolt TEÁOR számok valamelyikével. A támogatási kérelmet 

benyújtók vállalják, hogy 30 alkalommal biztosítják a Tér-Zene programot a 

településeken. A program megvalósításába be kell vonni a Filharmónia Magyarország 

Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, mint 

szakmai partnert. A nyertes önkormányzatoknak adatközlési kötelezettsége van a 

Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság felé annak érdekében, hogy a Tér-Zene programok bekerüljenek 

egy országos, mindenki számára elérhető online adatbázisba.  

 

Pénzügyi keret: 900 millió forint  

Igényelhető támogatás: 7.5 millió forint/30 alkalom  

Kötelezően csatolandó dokumentum: együttműködési megállapodás a Filharmónia 

Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társasággal 
 

A támogatás segítségével színvonalas zenei előadások valósulhatnak meg 

városunkban, ezért indokoltnak tartom kérelem benyújtását, ami kapcsán az 

adóalanyisággal összefüggő adatok körében a törzskönyvi nyilvántartásba be kell 

jegyeztetni egy előadóművészeti tevékenységhez kapcsolódó TEÁOR számot. 

 

Határozati javaslat 

kérelem benyújtásáról klasszikus zenei előadások megtartásának 

támogatására a Tér-Zene program keretében 
 

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 alábbiakról rendelkezik: 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzata kérelmet nyújt be az Előadó-művészeti 

szervezetek többlettámogatása 2021. évi tematikus egyedi támogatási rendszerhez 

tartozó Tér-Zene program részeként klasszikus zenei előadások megvalósításának 

támogatására. 

 

2. Dombóvár Város Polgármestere jóváhagyja, hogy a Dombóvár Város 

Önkormányzata tekintetében a TEÁOR’08 szerinti 9499 M.n.s. egyéb közösségi, 
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társadalmi tevékenység, mint az alaptevékenység mellett ténylegesen végzett egyéb 

tevékenység az adóalanyisággal összefüggő adatok körében a törzskönyvi 

nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. 

 

Határidő: azonnal – a támogatási kérelem benyújtására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

  
  Pintér Szilárd 

 polgármester 

 


