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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő- testületének
2021. december 17-i ülésére
Tárgy: Dombóvár tervezett projektlistája a 2021-2027-es időszakra

Előterjesztő: Kiss Béla képviselő
Szabó Loránd képviselő
Tigelmann Péter képviselő
Készítette: Szabó Loránd képviselő

Tárgyalta: Humán Bizottság
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Tanácskozási joggal meghívott: -

Készítő részéről ellenőrizte: -

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: -

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Szabó Péter jegyző
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Tisztelt Képviselő- testület!
Az előző képviselő-testületi ülésen kérdést intéztem Pintér Szilárd felé, hogy ki és
milyen formában határozta meg azokat a projekteket, melyek a Tolna Megyei
Önkormányzat által immár többször tárgyalt, majd elfogadott fejlesztési dokumentumok
fontos mellékletét képezik. Számunkra, az előterjesztők részére, érthetetlen és
elfogadhatatlan módon Pintér Szilárd kitért a válaszadás elől, és felolvasott egy
tankönyv ízű magyarázatot, melyet előre megírtak számára. (Vicces és egyben szomorú
is volt, hogy e perfomance-t a fideszes képviselők, valamint velük szoros szövetségben
együttműködő radikális, szélső jobboldali képviselő hajbókolva megtapsolták!)
Úgy véljük, hogy az ismeretlen forrású projektlista megismerése és megtárgyalása
jelentős közügy, így azokról, még ha utólag is, de tárgyalni kell. Időközben megtudtuk,
hogy Tamási, Bátaszék és Dunaföldvár önkormányzatai időt és energiát nem kímélve, e
témát megtárgyalták, bevonva a tervezésbe a helyi lakosságot, civil szervezeteket,
intézményeket és gazdasági társaságokat. Érthetetlen, hogy nálunk ez miért nem történt
meg.
Tisztelt képviselő-testület!
Előterjesztésünk fő tartalmi része az a melléklet, melynek összeállításához időben
kértük városunk jegyzőjének segítségét, hiszen remélhetőleg a teljes körű adatbázis a
városházán elérhető. Reményünket fejezzük ki, hogy e dombóvári projektlista
nyilvánosságot kap, és az előterjesztésünk szerves részeként a képviselő-testület elé
kerül tárgyalásra.
Kérem a képviselő-testület tagjait a napirendi pont megtárgyalására és belátásuk szerint
az a, b, vagy c, pontok melletti voksolásra.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Dombóvár
városát, 2021-2027 vonatkozásában érintő projekt listát és azt
a. változatlan formában tudomásul veszi;
b. részben tudomásul veszi és indítványozza a módosítását a következő tartalommal;
c. a projektlistát nem fogadja el, egyben utasítja Pintér Szilárdot egy új, egyeztetésen
alapuló lista összeállítására.
Határidő:
a. pont elfogadása estén azonnal
b. és c. pontok elfogadása esetén 2022. február 15.
Felelős: Pintér Szilárd
Végrehajtásért felelős: Pintér Szilárd
Szabó Loránd
települési képviselő
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