
12.  

 

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. május 20-án kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés 

meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok 2020. évi 

beszámolója és 2021. évi üzleti terve 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. május 28. 

 

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: 

 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. 

(III.4.) rendelet 25. §-a alapján az önkormányzat legalább többségi tulajdonában lévő 

gazdasági társaságainál a taggyűlés kizárólagos hatásköre a beszámoló jóváhagyása. A 

tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület gyakorolja. Az önkormányzat legalább 

többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságokban a döntéseket a társaság 

taggyűlésén a polgármester vagy a Képviselő-testület által megbízott települési 

képviselő képviseli. Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági 

társaságok esetében a képviselő-testület hatásköre a beszámoló jóváhagyása és az 

üzleti terv elfogadása. 

 

Az önkormányzatnak 100%-os részesedése van a Dombóvári Városgazdálkodási Nkft-

ben, a Dombó-Land Kft-ben és a Tinódi Ház Nkft-ben. 

 

Az önkormányzat legalább többségi tulajdonú gazdasági társaságának a tulajdonos 

által megbízott ügyvezetője a gazdasági társaság legfőbb szervének döntéseiről és a 

társaság gazdasági eredményeiről évente egyszer a Képviselő-testületet köteles 

tájékoztatni. 

 

Az előterjesztés mellékletében csatoljuk az ügyvezetők által készített 2020. évi 

beszámolókat, és a 2021. évi üzleti terveket. 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 

 

I. Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft. 

 

I. Határozati javaslat 

a Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolójának és 2021. 

évi üzleti tervének jóváhagyásáról 

 

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. A Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft. 2020. évi egyszerűsített 

beszámolóját 19.831 eFt eszköz és forrás oldali egyezőséggel, 2.435 eFt adózott 

eredménnyel elfogadja. 

 

2. A Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft. 2020. évi közhasznúsági 

jelentését elfogadja. 

 

3. A Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét elfogadja. 



 

II. Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 

 

II. Határozati javaslat 

a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolójának és 

2021. évi üzleti tervének jóváhagyásáról 

 

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. A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi egyszerűsített 

beszámolóját elfogadja. Az eszközök és a források összegét egyezően 68.179 

eFt végösszegben, az adózott eredményt 762 eFt összegben fogadja el. 

 

2. A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi közhasznúsági 

jelentését elfogadja. 

 

3. A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét 

elfogadja. 

 

III. Dombó-Land Térségfejlesztő Kft. 

 

III. Határozati javaslat 

a Dombó-Land Térségfejlesztő Kft. 2020. évi beszámolójának és 2021. évi üzleti 

tervének jóváhagyásáról 

 

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. A Dombó-Land Térségfejlesztő Kft. 2020. évi mérlegét 27.442 eFt egyező 

eszköz-forrás oldallal, valamint -18.225 eFt adózott eredménnyel jóváhagyja. 

 

2. A Dombó-Land Térségfejlesztő Kft. 2021. évi üzleti tervét elfogadja. 

 
 

Pintér Szilárd 

polgármester 
 


