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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. 

 

Az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés meghozatalát a június végére tervezett 

döntéshozatalt megelőzően: 

 

A döntés tárgya: 

 

Visszatérítendő támogatás biztosítása a Hamulyák Közalapítvány részére 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2020. június 17. 

 

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: 

 

A Hamulyák Közalapítvány kuratóriumi elnöke kérelemmel fordult Dombóvár Város 

Önkormányzatához, melyben 5,25 millió Ft átmeneti jellegű, visszatérítendő 

támogatás biztosítását kéri. A Hamulyák Közalapítványnak a „100 éves Újdombóvár – 

ünnepeljünk együtt!” című, TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00296 azonosítószámú 

projektje támogatásban részesült, az illetékes irányító hatóság a támogatói okiratot a 

május folyamán kiállította. A támogatási intenzitás 100%-os, a mértéke 15 millió Ft, 

melynek negyedét, 25%-át kapja meg előlegként a szervezet, azonban ez az esedékes 

fizetési kötelezettségekre nem elegendő. A legnagyobb tételt a Tinódi Ház Nonprofit 

Kft. felé fennálló jelenti két 2019-es rendezvény megszervezéséért (összesen 

8.064.500,-Ft). Az átmenti jellegű támogatással és az előleggel együtt így mintegy 9 

millió Ft állna a közalapítvány rendelkezésére, amely fedezetet biztosítana minden 

aktuális kifizetésre, és segítségével az önkormányzati cég is bevételhez jutna. 

 

Javaslom a visszatérítendő támogatás biztosítását a szervezet számára. 

 

Határozati javaslat 

visszatérítendő támogatás biztosításáról a Hamulyák Közalapítvány 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 Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi 

döntést hozza:  

 

Dombóvár Város Önkormányzata a Hamulyák Közalapítvány részére 5.250.000,- Ft 

összegű visszatérítendő támogatást biztosít a 100 éves Újdombóvár – ünnepeljünk 

együtt!” című, TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00296 azonosítószámú projektjét érintő 

esedékes fizetési kötelezettségek teljesítésére, azzal, hogy Hamulyák Közalapítvány 

legkésőbb 2020. december 31-ig köteles a támogatás összegét visszatéríteni az 

önkormányzat számára 

 

A támogatási szerződés tartalmát Dombóvár Város Polgármestere hagyja jóvá. 

 

Határidő: 2020. június 20. – a támogatási szerződés megkötésére 

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

 

               Pintér Szilárd 

              polgármester 


