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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. 

 

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

döntés meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának 2021-2024 közötti időszakra vonatkozó 

munkaprogramja 

 

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 



Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-

a szerint a képviselő-testület a hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági 

programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat 

felelős. A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának 

időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól, és helyi szinten meghatározza 

mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat 

költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági 

adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok 

biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A megyei területfejlesztési 

elképzelésekkel összhangban tartalmazza, különösen az egyes közszolgáltatások 

biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. 

 

Az önkormányzati törvény úgy rendelkezik, hogy a gazdasági programot, fejlesztési 

tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el, ha 

pedig a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy 

azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon 

belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy 

módosítani. 

 

A Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet értelmében a 

képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerinti, az 

önkormányzat hosszú távú fejlesztési elképzeléseit rögzítő gazdasági programot, 

fejlesztési tervet a megbízatásának időtartamára szóló munkaprogramként fogadja el, 

az elfogadott munkaprogramot a honlapon közzé kell tenni. 

 

Ez a rendkívüli év nem könnyítette meg a hosszabb távú elképzelések átgondolását, 

emiatt nem történt meg korábban a munkaprogram előterjesztése. A 2019. év végén és 

az idei évben született döntések – mind önkormányzati, mind kormányzati szinten – 

nagyon jól megalapozzák és körvonalazzák a következő négy év irányát, illetve 

kereteit. 2020-ban kialakult a feladatellátás rendszere az önkormányzati 

intézményeket, cégeket illetően, az elkövetkező időszakban így a fejlesztésre lehet időt 

és energiát fordítani, hatékonyan együttműködve a megyei önkormányzattal, a járási 

településekkel és az ország vezetésével.  

 

A munkaprogram mellékelt tervezete azokat a területeket öleli fel, ahol az 

önkormányzatnak szerepe és feladata van, a realitások figyelembevételével készült, 

mellőzve a látványos, de kétséges megvalósíthatóságú viziókat.  

 

  



Határozati javaslat 

Dombóvár Város Önkormányzatának a 2021-2024 közötti időszakra vonatkozó 

munkaprogramjáról 

 

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 Dombóvár Város Önkormányzatának 2021-2024 

közötti időszakra vonatkozó munkaprogramját – mint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló törvény szerinti, az önkormányzat hosszú távú fejlesztési 

elképzeléseit rögzítő gazdasági programot – a melléklet szerint elfogadja. 

 

Határidő: 2020. december 31. – az önkormányzat honlapján való közzétételére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

Pintér Szilárd  

 polgármester 


