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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzat értelmében az éves 

munkaterve szerinti ülésezik. Munkaterv elfogadása törvényileg nem kötelező, de – az 

önkormányzatok túlnyomó részéhez hasonlóan – indokolt a megalkotása, hiszen 

segítségével az előrelátható feladatokra, vagy jogszabályban kötelezően előírt 

döntéshozatalok előkészítésére jobban fel lehet készülni. 

 

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

elé terjesztésére és elfogadására a decemberi rendes képviselő-testületi ülést jelöli 

meg.  A jövő évi munkaterv az SzMSz-ben szereplő havi ülésrendnek megfelelően 

készült, a testületi munkát a hónap utolsó munkanapjára ütemezve, július-augusztus 

hónapokban ülésszünettel. A decemberi rendes ülésre az SzMSz a karácsonyt 

megelőző pénteki napot irányozza elő. További kivétel a költségvetés előterjesztésével 

függ össze: amennyiben a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendelet január 31-ig nem 

kerül elfogadásra, és a költségvetési rendelet tervezetét az államháztartásról szóló 

törvény szerint február 15-ig a képviselő-testület elé kell terjeszteni, akkor a február 1-

je és 15-e közötti időszakban is tartható rendes ülés a munkaterv szerint a költségvetési 

rendelet elfogadása vagy első fordulóban való megtárgyalása érdekében. 

 

Polgármesterként továbbra is azt szeretném, ha a nem rendes ülések valóban 

rendkívüliek legyenek, vagyis tényleg fontos, halasztást valóban nem tűrő ügyek 

adnának okot arra.   

 

A koronavírus-világjárvány miatt 2020-ban összesen 10 alkalommal, 2021 első 

félévében 24 alkalommal polgármesteri hatáskörgyakorlás keretében történt a 

képviselő-testület hatáskörének gyakorlása. Bízom benne, hogy erre a 2022. évben 

nem fog sor kerülni, és a képviselő-testületi ülések megtartására lehetőség lesz. A 

közmeghallgatás január végére van ütemezve. 

 

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 Civil 

Tanács, valamint a Dombóvári Sporttanács elnökétől, a dombóvári települési 

nemzetiségi önkormányzat elnökétől, a választókerület országgyűlési képviselőjétől és 

Kerényi Zsolt alpolgármestertől. A megadott határidőig (2021. november 30-ig) 

Müller Ádámtól, a Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ igazgatójától érkezett 

javaslat, amely a munkaterv tervezetébe beépítésre került.   

 

A 2022. évi munkaterv elsősorban a jogszabályokból következő napirendi pontokat, a 

testületi határozatokban ütemezett feladatokat, továbbá a szakmai szempontból 

indokolt témákat tartalmazza. Az idei évhez hasonlóan a munkatervben több olyan 

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 
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esetén intézkedést vagy vizsgálatot rendeljen el. Új mozzanatként az idei évben 

újjáalakult Dombóvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum is számot ad az elvégzett 

tevékenységéről. 

 

Az önkormányzati cégek közül a Dombó-Land Térségfejlesztő Kft. és a Tinódi Ház 

Nonprofit Kft. vonatkozásában dönteni kell a vezető tisztségviselő személyéről (a 

megbízatások mindkét cég esetében 2022 év végéig tartanak), a végelszámolás alá 

kerülő Dombóvári Vízmű Kft. esetében az eljárás megfelelő szakaszában lesz szükség 

tulajdonosi jóváhagyásra, de ez pontos időpontja előre nem látható. Az önkormányzati 

intézmények vezetői közül egyik megbízatása sem jár le jövőre. 

 

A további említést érdemlő, illetve tárgyalni javasolt ügyek: 

 

• 2022-ben országgyűlési választásokra kerül sor, emiatt a választókerületi és a 

szavazatszámláló választási bizottságok tagjait meg kell választani február 

folyamán.  

• Az önkormányzat a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó ételelőállítási feladatok 

ellátásával 2021. január 1-jétől bízta meg az Eatrend Kft.-t, a 

gyermekétkeztetésről szóló 2021. beszámoló kapcsán már értékelhető lesz a cég 

által nyújtott főzési és konyhaüzemeltetési szolgáltatás. 

• A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló 

közszolgáltatási szerződés a jövő év végén jár le, gondoskodni kell a 

szolgáltatás további biztosításáról. 

• Rendelkezni szükséges az avar és a kerti hulladék égetésére vonatkozó 

szabályok önkormányzat rendelettel történő megállapításáról, az idei évben 

alkalmazott helyi jogszabály a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, 

levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. 

rendelettel együtt hatályát vesztette, a felhatalmazó rendelkezés visszakerült a 

környezetvédelmi törvénybe. 

• Jóvá kell hagyni az önkormányzat új környezetvédelmi programját, a 

klímastratégiáját, valamint a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiát (mely 

dokumentum meghatározó a 2021-27-es uniós költségvetési időszak 

forrásfelhasználásában), ismét felül kell vizsgálni a helyi esélyegyenlőségi 

programot, illetve indokolt a szociális szolgáltatástervezési és a sportkoncepció 

megújítása is. 

• Foglalkozni kell az újdombóvári utcanyitásokkal is a közműveket és a 

közutakat érintő tervek birtokában, valamint a térfigyelő kamerarendszer 

további bővítését is napirenden indokolt tartani. 

 

Több olyan beruházás megvalósítása van folyamatban, melyek esetében a kivitelező 

kiválasztására kerül sor 2022-ben, ám ezt pontosan előre tervezni nem lehet, így a 

munkatervben sem szerepelnek. Ilyen a Térségi Sport- és Szabadidőcentrum, a 

Szabadság utcai orvosi rendelő, illetve az Ady Endre utca, a Fő utca - nyugati utcarész 

és a Fő utca - keleti utcarész csapadékvíz-elvezető rendszerének rekonstrukciója. 

Tavasszal befejeződik a Tündérkert Bölcsőde felújítása, az akadálymentesítéssel szó 

szerint nem lesz akadálya az új csoport megindításának. Folyamatban van a helyi 
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építési szabályzat teljes eljárásban egyeztetett módosítása és az átfogó felülvizsgálata, 

a jogszabályváltozások miatt a partnerségi helyi egyeztetés szabályait is górcső alá kell 

vonni. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2022. évi munkatervének elfogadására. 

 

Határozati javaslat 

a képviselő-testület 2022. évi munkatervéről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi munkatervét a 

melléklet szerint elfogadja.  

Határidő: 2021. december 31. – a munkaterv honlapra történő közzétételére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

         Pintér Szilárd 

          polgármester 

 


