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7. 

 

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 június végén megtartható testületi ülést megelőzően az alábbi ügyben tartom 

szükségesnek döntés meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

A Bölcsődei fejlesztési program elnevezésű pályázat benyújtásához szükséges döntés 

módosítása és kiegészítése 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. június 11. 

 

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 148/2021. (V. 14.) határozatban döntöttem arról, hogy:  

1. Dombóvár Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Bölcsődei fejlesztési 

program című felhívás keretében a bölcsődei ellátást nyújtó Dombóvári 

Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéjének helyet adó önkormányzati 

tulajdonú - a dombóvári 2894/2 hrsz. alatt felvett - ingatlan (Dombóvár, Kórház 

utca 35.) férőhelybővítéssel járó, beruházást is magában foglaló fejlesztésének 

támogatására. Az igényelt támogatás összege: 96 millió Ft. 

2. Dombóvár Város Önkormányzata a 2021. évi költségvetése terhére vállalja a 

támogatás elnyeréséhez szükséges 7,29%-os önerő biztosítását, melynek 

összege: 7.547.600,- Ft. 

3. Dombóvár Város Önkormányzata a beruházást egy ütemben tervezi 

megvalósítani a támogatás elnyerése esetén. 

4. A pályázat benyújtásával összefüggő intézkedéseket és jognyilatkozatokat 

Dombóvár Város Polgármestere teszi meg. 

 

A pályázat 2021. május 20-án benyújtásra került, azonban a tervezett beruházási 

tevékenység megvalósításának pontosítására és a beruházás ütemezésének 

meghatározására kötelezte az Önkormányzatot a Magyar Államkincstár egy hiánypótlás 

keretében. 

 

A hiánypótlás teljesítéséhez szükséges a 148/2021. (V. 14.) határozat módosítása. 

 

Határozati javaslat 

a Bölcsődei fejlesztési program című felhívásra pályázat benyújtásáról szóló 

148/2021. (V. 14.) határozatot módosításáról 

 

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 vészhelyzetben képviselő-testületi hatáskört 

gyakorolva hozott 148/2021. (V. 14.) határozat 2. és 3. pontját az alábbiak szerint 

módosítja, illetve az 5. ponttal egészíti ki: 

 

„2. Dombóvár Város Önkormányzata a 2021. évi költségvetése terhére vállalja a 

pályázat elnyeréséhez szükséges 12,16 %-os önerő biztosítását, melynek összege: 

13 285 686,- Ft.” 

 

„3. Dombóvár Város Önkormányzata a Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert 

Bölcsődéjének felújítását a meglévő bölcsődeépület átalakításával kívánja 

megvalósítani az alábbi időbeni és pénzügyi ütemezés szerint: 

 

I. A kiviteli tervek elkészítése: 2021. augusztus 1. – 2021. szeptember 30., a 

felhasználni tervezett összeg: 1.000.000 Ft, 
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II. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés és beszerzések lefolytatása: 2021. 

szeptember 30. – 2021. december 31., a felhasználni tervezett összeg: 

1.000.000 Ft, 

 

III. Kivitelezés: 2022. január 1. – 2022. március 30., a felhasználni tervezett 

összeg összesen: 74.499.980 Ft (műszaki ellenőr: 1.000.000 Ft, kivitelezés: 

73.499.980 Ft) 

 

IV. Eszközbeszerzés (a kivitelezéssel párhuzamosan): 2022. január 1. – 2022. 

február 28., a felhasználni tervezett összeg: 32.785.706 Ft 

 

V. Projektzárás: 2022. március 30.” 

 

„5. Dombóvár Város Önkormányzata vállalja, hogy az előre nem látható okokból, 

illetve áremelkedés miatti költségemelkedés esetén is megvalósítja a beruházást.” 

 

Határidő: 2021. június 11. – a hiánypótlás benyújtására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 
 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 
 


