
7.      

 

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 2021. május 20-án kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés 

meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

A Dombóvári Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója a 2020. évi közbiztonsági 

helyzetről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 

feladatokról a rendőrkapitányság illetékességi területén 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. május 28. 

 

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 úgy 

rendelkezik, hogy a települési önkormányzatoknak a helyi közszolgáltatások körében 

kiemelt feladata a közbiztonság biztosításában való közreműködés. 

 

A fenti feladathoz kapcsolódóan a város és térsége közbiztonsági helyzetét a 

képviselő-testület az évenkénti rendőrkapitányi beszámolóból ismerheti meg. A 

rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény szerint a rendőrkapitány (vagy a kijelölt 

helyettese) évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő 

települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának 

helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 

feladatokról.  

 

Amennyiben a beszámolót a rendőrkapitányság működési területén lévő települési 

önkormányzatok többsége nem fogadja el, három hónapon belül újabb beszámolót kell 

tartani. Ismételt elutasítás esetén az önkormányzatok többsége a megyei 

rendőrfőkapitányhoz fordulhat átfogó vizsgálat tartása érdekében.  

 

A Dombóvári Rendőrkapitányság 2020. évi tevékenységéről és a közbiztonsági 

helyzetről szóló beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.  

 

Határozati javaslat 

a Dombóvári Rendőrkapitányság vezetőjének 2020. évre szóló beszámolójáról 

 

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 elfogadja a Dombóvári Rendőrkapitányság vezetőjének 

beszámolóját a rendőrkapitányság illetékességi területére vonatkozóan a 2020. évi 

közbiztonsági helyzetről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal 

kapcsolatos feladatokról, illetve a Dombóvári Rendőrkapitányság 2020. évi 

tevékenységéről. 

 

 

 Pintér Szilárd 

              polgármester 

 


