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15. 

 

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 2021. évi városi rendezvénynaptár  

 

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 
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Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete minden évben elfogadja az 

éves rendezvénynaptárt, mely tartalmazza a város és intézményei által szervezett 

programokat, nagyobb rendezvényeket, ezzel is hangsúlyozva, hogy képviselő-

testületünk fontosnak tartja a helyi kulturális kezdeményezéseket.  

 

A rendezvénynaptár programjainak összeállítása során az önkormányzat által 

szervezett programok mellett figyelembe vettük kulturális intézményeink, a nevelési-

oktatási intézmények, valamint a civil szervezetek tervezett programjait is. Fontos 

megemlíteni, hogy a naptárban szereplő események szervezésében az önkormányzat 

támogatást nyújt térítésmentes plakátok kihelyezésével, valamint az önkormányzat 

tulajdonában lévő technikai eszközök és egyéb rendezvényszervezéshez szükséges 

kellékek biztosításával. 

 

A rendezvénynaptár összeállításakor tekintettel kellett lenni a jelenleg is érvényben 

lévő, a vírushelyzet miatti korlátozó intézkedésekre. Ennek okán a megszokottaktól 

eltérően a rendezvénynaptár most készült el, hiszen korábban nem volt lehetőség 

semmilyen rendezvény megtartására. A rendezvénynaptárban szerepel az összes idei 

évre tervezett program, és bízunk abban, hogy a korlátozó intézkedések enyhítése vagy 

eltörlése mellett kivétel nélkül meg is tudjuk majd tartani azokat. 

 

A programok megfelelő színvonalon történő előkészítése és az időbeni átfedések 

elkerülése érdekében indokolt a melléklet szerinti 2021. évi városi rendezvénynaptár 

mielőbbi elfogadása. 

 

Határozati javaslat 

a 2021. évi városi rendezvénynaptárról 

 

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 az alábbiakról rendelkezik: 

 

1. Dombóvár Város Polgármestere a 2021. évi városi rendezvénynaptárt a melléklet 

szerint elfogadja. 

2. Dombóvár Város Önkormányzata a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 

3/2019. (I. 31.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint nyújt segítséget a 

városi rendezvénynaptárban szereplő programok, rendezvények szervezéséhez és 

lebonyolításához a szervezők számára. 

 

Határidő: azonnal – a városi rendezvénynaptár közzétételére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

Pintér Szilárd 

polgármester 


