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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dombóvár város közigazgatási területén két postai szolgáltatási hely üzemelt, melyek 

közül a Magyar Posta Zrt. központi döntését követően a Dombóvár, Fő utca 47. szám 

alatti szolgáltatóhely 2022. november 12. napjától szünetel. 

 

Dombóvár Város Önkormányzata képviseletében 2022. november 4. napján levélben 

fordultam a Magyar Posta Zrt. megbízott vezérigazgatójához és kifejeztem egyet nem 

értésemet, valamint részletesen kifejtettem, hogy a szolgáltatási hely szünetelése és a 

szolgáltatással érintett lakosságnak az egyetlen nyitva maradó szolgáltatási helyre 

történő átirányítása milyen kedvezőtlen hatással lesz a város egészére. 

 

Egyeztetést kezdeményeztem a Magyar Posta Zrt. működtetéséért felelős 

Gazdaságfejlesztési Minisztériummal is, ahol dr. Fónagy János miniszterhelyettes úrral 

tárgyaltam. A tárgyalás eredményeként Németh Emil, a Magyar Posta Zrt. területi 

igazgatója levélben arról tájékoztatott, hogy az újdombóvári posta szünetelésének 

megszüntetésére abban az esetben van lehetőség, ha azt az önkormányzat 

szolgáltatásként megrendeli a Magyar Posta Zrt-től, a postahely szolgáltatási díját – ami 

a szolgáltatóhely újranyitására vonatkozóan az éves fenntartási költségek 50%-át kitevő 

összeg – nettó 22.369.000 Ft-ban határoztak meg. 

 

A megkeresés a szolgáltatási helyen nyújtandó szolgáltatások körét, a szolgáltatást 

nyújtók létszámát, a szolgáltóhely tervezett nyitvatartását, illetve az éves nettó összeg 

költségnemenkénti bontását nem tartalmazta, ezért 2022. december 12. napján 

elektronikus levélben (2. számú melléklet) részletes tájékoztatást kértem, amire még 

nem érkezett válasz. Ezért javaslom, hogy a Képviselő-testület döntése – mely a 

szolgáltatóhely megnyitásáról szóló további egyeztetésekhez feltétlenül szükséges –

arról szóljon, hogy a Képviselő-testület a szolgáltatóhely újranyitását támogatja, és a 

további egyeztetések során a Magyar Posta Zrt. által meghatározott éves szolgáltatási 

díj összegét tekinti az önkormányzat által fizetendő éves díj felső határának. 

 

Határozati javaslat 

a Magyar Posta Zrt.-vel való együttműködésről az újdombóvári posta újranyitása 

és működtetése érdekében  

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Dombóvár, 

Fő utca 47. szám alatti postai szolgáltatóhely működése szünetelésének 

megszüntetését és ismételt megnyitását 2023. január 1. napjától  

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Magyar Posta Zrt.-vel 

folytatandó további szükséges egyeztetésekre a szolgáltatóhely szolgáltatási 

körével, dolgozói létszámával, valamint a nyitvatartási idejével kapcsolatban 

 

3. A Képviselő-testület a szolgáltatóhely üzemeltetéséért az önkormányzat részéről 

fizetendő éves szolgáltatási díj felső határát nettó 22.369.000 Ft-ban állapítja meg. 
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