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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:
Térítésmentes ingatlanhasználat biztosítása a Dombóvári Városi Horgász Egyesület
részére
A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Szabó Péter jegyző
A döntés tervezett időpontja:
2021. május 14.
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
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Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt:
A Dombóvári Városi Horgász Egyesület (továbbiakban: Egyesület) pályázatot nyújtott
be a „Városi Civil Alapok támogatása 2021” című felhívásra. Az Egyesület a pályázati
forrásból a Kis-Konda-patak völgyében a 61-es főúttól északra található, dombóvári 058
hrsz. alatt felvett ingatlanon (ami a volt gazdasági vasút nyomvonala) kiszolgáló
létesítményeket (tároló helyiségek és toalett) szeretne felépíteni.
A pályázat egyik feltétele, hogy az Egyesületnek az ingatlanra vonatkozóan legalább 5
évre biztosítva legyen a térítésmentes használat. Az Egyesület elnöke ezért kérelmet
nyújtott be Dombóvár Város Önkormányzatához (továbbiakban: Önkormányzat) a
térítésmentes használat lehetővé tétele érdekében. Az állami támogatás elnyerése esetén
az Egyesület a tervezett építményekkel növelni fogja az Önkormányzat tulajdonában
álló ingatlan értékét, így indokolt a kérés támogatása.
A 058 hrsz.-ú ingatlanra az Egyesületnek jelenleg bérleti joga áll fenn 2019. április 1.
napjától 15 éves időtartamra. A 2019. márciusában létrejött bérleti szerződés a horgásztó
halgazdálkodási jogának haszonbérletére és környező területek bérletére terjed ki. A
javasolt döntéssel az érintett ingatlan kikerül a bérleti szerződés hatálya alól és 5 évig
az Egyesület térítésmentes használatába kerül.
Határozati javaslat
térítésmentes ingatlanhasználat biztosításáról a Dombóvári Városi Horgász
Egyesület részére
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 a bérleti szerződésen alapuló használat helyett
2021. május 14. napjától 2026. május 30. napjáig térítésmentesen biztosítja a KisKonda-patak völgyében található, dombóvári 058 hrsz.-ú külterületi ingatlan
használatát a Dombóvári Városi Horgász Egyesület részére a sporttevékenysége
végzésére azzal, hogy az ingatlannal kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget –
beleértve a „Városi Civil Alapok támogatása 2021” elnevezésű pályázat alapján
állam támogatásból megvalósítani kívánt beruházás költségeit, valamint az
építmények vonatkozásában a fenntartási és a közüzemi költségeket is –, illetve a
működtetési kötelezettséget az Egyesület viseli, továbbá azon a közforgalmú
gyalogos és kerékpáros közlekedést köteles az eddigiek szerint lehetővé tenni.
2. Az Egyesülettel megkötésre kerülő, térítésmentes használatot biztosító szerződést,
valamint az önkormányzat és az Egyesület között a 65/2019. (II. 28.) Kt. határozat
alapján létrejött haszon- és ingatlanbérleti szerződés módosítását Dombóvár Város
Polgármestere írja alá.
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Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda
Pintér Szilárd
polgármester
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