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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 döntés tárgya: 
 

Együttműködés a Dombóvári Vállakozók Egyesületével 

 

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 Vállalkozók Egyesülete ezév októberében alakult meg 13 taggal. Az új 

civil szervezet elsődleges célja a vállalkozói szféra erősítése városunkban.  

 

Mind a szervezet, mind az Önkormányzat közös érdeke az aktív kapcsolat kialakítása. 

Az Egyesület a tagjai közreműködésével szakértelemmel és tapasztalattal szeretné a 

város fejlődését támogatni, ennek érdekében pedig segíteni az önkormányzat munkáját 

és a helyi gazdasági szereplőket érintő döntéshozatalt, amihez nélkülözhetetlen a 

kölcsönös, illetve rendszeres információ- és véleménycsere. 

 

Az Egyesület elsődleges célja a vállalkozói szféra erősítése Dombóváron, a további 

céljai pedig a helyi vállalkozói közélet fellendítése, a vállalkozók 

kapcsolatrendszerének fejlesztése, a vállalkozók közötti rendszeres párbeszéd, 

tapasztalatcsere és szorosabb együttműködéshez szükséges fórum létrehozása, szakmai 

tájékoztatók és eszmecserék szervezése ( pl. pályázati és hitel lehetőségekről, adó- TB- 

és egyéb jogszabályokról) klubszerű találkozók lebonyolítása havi rendszerességgel, a 

vállalkozókat érintő döntések előkészítésében, meghozatalában történő részvétel 

elősegítése, kulturális programok, valamint továbbképzések és oktatások szervezése, a 

helyi közéletben való szerepvállalás, a közéleti tevékenységben történő aktív és 

informális (pl. sajtó útján történő) részvétel, a helyi közösség és a rászorultak szociális 

helyzetének javítása, illetve a vállalkozók érdekképviselete. A szervezet elképzeléseit 

Tolna megye vezetése is támogatásáról biztosította.  

 

A vállalkozások minél hatékonyabb működésének elősegítése érdekében fontos 

megállapodásban rögzíteni a partneri viszony legfontosabb elemeit, konkrét formáit, 

egyben keretet adva a kapcsolat működésének. 

 

 

Határozati javaslat 

a Dombóvári Vállalkozók Egyesületével való együttműködésről 

 

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 Dombóváron működő vállalkozások minél jobb 

működésének elősegítése, a vállalkozások érdekeinek hatékonyabb érdekérvényesítése 

érdekében együttműködik a Dombóvári Vállalkozók Egyesületével, az együttműködés 

részletei megállapodásban kerülnek rögzítésre. 

 

Az együttműködési megállapodást Dombóvár Város Polgármestere írja alá. 

 

Határidő: 2020. december 31.  
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Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

        

              Pintér Szilárd 

             polgármester 


