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19. 

 

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 2020. december 15-én kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek 

döntés meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

A képviselő-testület 2021. évi munkaterve 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2020. december 18. 

 

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 dombóvári képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzata értelmében az 

éves munkaterve szerinti ülésezik. Munkaterv elfogadása törvényileg nem kötelező, de 

– az önkormányzatok túlnyomó részéhez hasonlóan – indokolt a megalkotása, hiszen 

segítségével a döntéselőkészítés tervezhetőbbé válik. 

 

A hatályos szervezeti és működési szabályzat (SzMSz) a munkaterv képviselő-testület 

elé terjesztésére és elfogadására a decemberi rendes ülést jelöli meg, azonban a 

veszélyhelyzet miatt nincs lehetőség az ülés megtartására.  A jövő évi munkaterv a 

döntéshozatalok időpontját a hónap utolsó pénteki napjára ütemezi a július és az 

augusztus kivételével. A koronavírus-világjárvány második hulláma miatt a 2020. 

november 4-től fennálló veszélyhelyzet a jövő év elején is tartani fog, az Országgyűlés 

arra adott felhatalmazást a Kormánynak, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel hozott 

rendeleteinek végrehajtását 2021. február 8-ig (a 2020. évi CIX. törvény 

hatályvesztéséig) hosszabbíthatja meg. Így január végére még polgármesteri 

hatáskörgyakorlás van tervezve, remélhetőleg a járványhelyzet februárra már javulni 

fog, és akkor már tudok ülés összehívása iránt intézkedni. Az első ülés február 

közepén lenne a 2021. évi költségvetés tervezetének első fordulóban történő 

megtárgyalása érdekében. 

 

Az előző évekhez képest a 2019-es önkormányzati választások óta kevesebb 

rendkívüli ülésre került sor, továbbra is ahhoz szeretném tartani magam, hogy csak a 

valóban fontos, halasztást valóban nem tűrő ügyek miatt legyen tartva ülés soron kívül.  

 

A munkaterv elkészítéséhez az SzMSz-ben foglaltaknak megfelelően kértem javaslatot 

az önkormányzat legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok 

ügyvezetőitől, az önkormányzati költségvetési szervek vezetőitől, a dombóvári 

települési nemzetiségi önkormányzatok elnökeitől, a választókerület országgyűlési 

képviselőjétől, valamint Kerényi Zsolt alpolgármestertől, illetőleg a testület tagjaitól is 

(a Dombóvári Civil Tanácsnak, valamint a Dombóvári Sporttanácsnak még nincs 

elnöke, ahogyan jelenleg ifjúsági polgármester sincs, így ezen tisztségek kapcsán nem 

volt lehetőség javaslatkérésre). A felsoroltak nem jeleztek olyan ügyet, amellyel 

szerintük a testületnek foglalkoznia kellene azon kívül, ami a munkatervben 

szokásoson szerepelni szokott. 

 

A 2021. évi munkaterv elsősorban a jogszabályokban előírt napirendi pontokat, a 

testületi határozatokban ütemezett feladatokat, továbbá a szakmai szempontból 

indokolt témákat tartalmazza. Az ülésezési tervben továbbra is számos beszámoló, 

tájékoztató szerepel, amely egy-egy önkormányzati feladatkörbe tartozó – kötelező 

vagy önként vállalt – közszolgáltatás nyújtásának, vagy közfeladat ellátásának 

helyzetéről, illetve tapasztalatairól, eredményeiről szól. A képviselő-testület így jut 

információhoz, és ennek alapján kerül olyan helyzetbe, hogy szükség esetén 

intézkedést vagy vizsgálatot rendeljen el. A beszámolók köre bővül a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Egyesület, illetve a PRESIDIUM Közhasznú Egyesület által ellátási 

szerződés alapján végzett szociális tevékenységekről (idősek otthona, illetve 
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fogyatékosok nappali ellátása), valamint a közvilágítás biztosításáról, illetve a 

belterületi utak forgalmi rendjének felülvizsgálata alapján szükséges intézkedések 

megvalósulásáról. 

 

2021-ben nem jár le közszolgáltatási szerződés, viszont a Pécsi Egyházmegyével a 

2016-ban fenntartásába kerülő Erzsébet Óvodát érintően 5 évre kötött köznevelési 

szerződés igen, így ennek kapcsán szükséges rendelkezni a továbbiakról. 

 

Intézményvezetői választásra a következő esztendőben a jelen állás szerint amiatt lesz 

szükség, hogy a Földi István Könyvtár átszervezésével 2021. január 1-jétől létrejövő 

integrált kulturális intézmény, a Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ igazgatói 

munkakörének betöltésére pályázat kerül kiírásra január elején.  

 

A legalább többségi tulajdonú önkormányzati cégek közül a Dombó-Land Kft. 

Dombóvári Vízmű Kft. és a Tinódi Ház Nonprofit Kft. vonatkozásában kell dönteni a 

vezető tisztségviselő személyéről az év végén.  

 

A további említést érdemlő, illetve tárgyalni javasolt ügyek: 

 

• Az intézményátszervezésekkel (Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet, 

Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ) kapcsolatban szükséges elfogadni a 

működésüket meghatározó dokumentumokat (használati szabályzat, szervezeti 

és működési szabályzat, munkaterv) az év első hónapjaiban. A háromféle 

intézménytípust is magában foglaló integrált kulturális intézmény kapcsán a 

középtávú stratégiai-fejlesztési terv/koncepció elfogadása is szükségeltetik a 

megítélésem szerint. 

• A településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, helyi építési 

szabályzat, szabályozási terv) és a hozzá kapcsolódó önkormányzati rendeletek 

(településkép, partnerségi) átfogó felülvizsgálata a jövő évben fog célegyenesbe 

érni, illetve befejeződik az eszközök 2019-ben és 2020-ban kezdeményezett 

módosításának folyamata is. 

• Több más, már régi és elég sokszor módosított önkormányzati rendelet 

felülvizsgálata is tervezett, de frissebbek is vannak az áttekintésre érdemesek 

között a gyakorlati tapasztalatokra tekintettel. Új rendelet fog születni az 

önkormányzati támogatásokról felváltva az eddigi széttagolt szabályozást. 

• Az újdombóvári városrészben a számmal jelöltek között nyitott új utcák 

kapcsán több esetben is rendezetlenség áll fenn az infrastrukturális (közút, 

közművek, csapadékvíz-elvezetés) feltételeket illetően, mellyel az 

önkormányzatnak foglalkoznia kell, amennyiben az utcanyitás további 

folytatását támogatni kívánja. 

• Indokoltnak tartom a térfigyelő kamerarendszer felülvizsgálatát a jelenleg 

megfigyelt helyszínek kapcsán, illetve esetlegesen új helyszínek kijelölését. 

• Számos beruházás fog megkezdődni, megvalósulni jövőre, melyek kapcsán 

szükség lesz döntéshozatalra (pl. a közbeszerzési eljárások eredményéről). 

• El kell indítani egy új környezetvédelmi program kidolgozását, valamint a 

természetvédelmi alapterv megújítását. 
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• Ahogy a jelen döntéshozatal másik előterjesztésében szerepel, a 2021. évi civil- 

és sportkeret felosztására az elmúlt évekhez képest később kerül sor, valamint a 

Buzánszky Jenő sportösztöndíjban 2021-ben részesítettek kiválasztására is sort 

kell keríteni a Sporttanács közreműködésével. 

 

A munkaterv tervezete az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Határozati javaslat 

a képviselő-testület 2021. évi munkatervéről 

 

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 képviselő-testület 2021. évi munkatervét a melléklet 

szerint elfogadja.  

 

Határidő: 2020. december 31. – a munkaterv honlapra történő közzétételére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

         Pintér Szilárd 

          polgármester 
 

 


