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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. 

 

Fentiek alapján az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

Az értékesítésre kijelölt Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 2/A. szám alatti volt 

kollégiumi épület vételárának módosítása 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2020. május 29. 

 

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 Bajcsy-Zsilinszky utca 2/A. szám alatti, 2009 óta használaton kívüli volt kollégiumi 

épületet az önkormányzat 2012-ben vette vissza az Illyés Gyula Gimnáziumtól. Azóta 

az önkormányzat többször kísérelte meg az ingatlan értékesítését, de ez eddig nem járt 

eredménnyel. 

 

A közelmúltat illetően 2018. novemberében, illetve idén tavasszal is került sor 

pályázati felhívás kiírásra. A Képviselő-testület még 2018-ban a 350/2018. (X. 26.) Kt. 

határozattal döntött az értékesítésről 113 millió Ft vételáron, amelyet a 12/2020. (III. 

27.) határozatommal 98 millió Ft-ra csökkentettem, mivel 2019. december 29-én 

Weisz Lajos igazságügyi szakértő az értékbecslésében az épület forgalmi értékét 

97.305.000,- Ft-ban állapította meg.  

 

A május 12-én lejárt pályázati felhívásra ugyan érkezett ajánlat egy helyi 

vállalkozástól, de az érvénytelen volt, mivel a pályázó nem fogadta el az induló 

licitárat. A pályázó a nyilatkozatban bruttó 89.000.000,- Ft-os vételárra tett ajánlatot. 

Az ajánlat komolyságát jelzi, hogy a pályázó a 10 millió Ft-os pályázati biztosítékot 

befizette és annak visszautalását nem kérte. Az önkormányzat a kiírt pályázati eljárást 

érvénytelenné nyilvánította, majd az eredeti feltételekkel május 18-án újabb felhívást 

tett közzé. A május 28-án 13:00 órakor lejáró felhívásra nem érkezett egy ajánlat sem. 

 

A pályázati eljárások sikertelensége alapján az a következtetés vonható le, hogy az 

ilyen jellegű és nagyságrendű ingatlanok iránti kereslet rendkívül csekély, az 

értékbecsülésen alapuló ár érvényesítése rövid távon nem realizálható. Az értékesítés 

további elhúzódása olyan mértékű állagromlást eredményezhet, mely az értékét 

jelentősen negatív irányba befolyásolná. 

 

A fentiek alapján javaslom a volt kollégium értékesítése kapcsán az induló licitárat 89 

millió Ft összegben meghatározni, és ezzel újabb versenyeztetést lefolytatni. Az 

önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) 

rendelet 27 §. (4) bekezdése szerint a döntési hatáskörrel rendelkező jogosult az 

értékbecslés szerinti ellenértéknél magasabb értéket megállapítani, alacsonyabbat 

kizárólag a képviselő-testület állapíthat meg. 

 

 Határozati javaslat 

a Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 2/A. szám alatti volt kollégium 

értékesítésével kapcsolatban az induló licitár 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 Dombóvás Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi 

döntést hozza: 
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Dombóvár Város Polgármestere a Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 2/A. szám alatti 

volt kollégium értékesítéséről szóló 350/2018. (X. 26.) Kt. határozatának a) pontját 

módosítja, miszerint az induló licitár 89.000.000,- Ft, melyet áfa nem terhel, és 

elrendeli az ingatlan értékesítésére irányuló ismételt versenyeztetést.  

Határidő: 2020. június 15. – a pályázati felhívás megjelentetésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

  
 

  Pintér Szilárd 

 polgármester 


