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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 ér-

telmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlés-

nek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény át-

szervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést is érinti. 

 

A 2021. május 20-án kelt tájékoztató levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükséges-

nek döntés meghozatalát: 

 

A döntés tárgya:   

 

Új járda építése az Erzsébet utcában 

 

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 
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Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

A „Mélyépítési munkák a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 azonosítójú „DARK – 

Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval ve-

szélyeztetett területeken” című pályázat keretében új járda, árok- és padkarendezés 

készült az Erzsébet utca nyugati oldalán a 24. házszámig. 

Az utca rendezettsége, a csapadékvízelvezetés szakszerű megoldása érdekében célsze-

rű lenne az utca teljes hosszán a fenti beruházáshoz hasonló módon elvégezni a felújí-

tást. 

 

A meglévő járda bontása után új, térkőburkolatú járda készül 825 m hosszúságban a 

Rákóczi utcáig, 1,2 m szélességgel, a gépkocsibejáróknál erősített kivitelben, a 

földárok tisztítása készül szintén a nyugati oldalon, továbbá az út mindkét oldalán a 

padka rendezése, összesen 2280 m hosszúságban a padka nyesésével, 0,5 m széles 

nemesített padka építésével.  

 

A költségek csökkentése érdekében az új járdához a Dombóvári Városgazdálkodási 

Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NKft.) által a helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoz-

tatási programja keretében gyártott térkövet javaslom felhasználni, illetve a kivitelezé-

si munkák elvégzésével közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) 

bekezdés h) pontja alapján az Nkft.-t megbízni.  

 

A rendelkezésre álló indikatív árajánlat alapján, az Nkft. által gyártott térkő felhaszná-

lásával, a beruházás bruttó 25.901.961.- Ft-ból valósítható meg.  

 

Határozati javaslat 

új járda építéséről az Erzsébet utcában 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a kataszt-

rófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület hatáskörének 

gyakorlása során megbízza a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-t a Domb-

óvár, Erzsébet utca 24. házszámtól a Rákóczi utcáig új, térkőburkolatú járda készítésé-

vel az általa gyártott térkő felhasználásával, 825 m hosszon, 1,2 m szélességben, a 

gépkocsibejáróknál erősített kivitelben, a földárok tisztításával, továbbá az út mindkét 

oldalán a padka rendezésével, összesen 2280 m hosszon a padka nyesésével, 0,5 m 

széles nemesített padka építésével. Az önkormányzat a munkák elvégzésének fedeze-

téül 26.000.000.- Ft keretösszeget biztosít 2021. évi költségvetése terhére. 

 

Határidő: 2021. június 15. – a szerződéskötésre 

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

   Pintér Szilárd 

     polgármester 

 

 



 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


