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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 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 pénteki napjára ütemezve, július-augusztus 
hónapokban ülésszünettel. Polgármesterként az szeretném, ha a nem rendes ülések 
valóban rendkívüliek legyenek, vagyis tényleg fontos, halasztást valóban nem tűrő 
ügyek adnának okot arra. A jövőben a testületi ülések lehetőség szerint pénteki napon 
kerülnek megtartásra. 
 
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 Civil Tanácstól, a 
dombóvári települési nemzetiségi önkormányzatok elnökeitől, a választókerület 
országgyűlési képviselőjétől. A javaslat leadásának határidejéig, 2019. december 6-ig 
érkezett javaslat: a Tinódi Ház Nonprofit Kft. új ügyvezetője által felvetett, a céget 
érintő ügyek (a hatályos szerződések felülvizsgálata, a cég által üzemeltetett ingatlan 
problémái) szerepelnek a jövő évben tárgyalandó napirendi pontok között; a Civil 
Tanács elnökének levele mellékelve, igazából a munkatervet a városi klímahelyzet 
témája érinti, de ezzel a jelen ülés 16. számú előterjesztése foglalkozik részletesen. 
Habár erről nem tesz említést, de a Civil Tanács májusi tisztújítására tekintettel az év 
második felében tartom időszerűnek elfogadni a választási ciklusra szóló civil 
koncepciót. 
 
A 2020. évi munkaterv elsősorban a jogszabályokban előírt 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 esetén 
intézkedést vagy vizsgálatot rendeljen el. 
 
2019-ben több fontos helyi közszolgáltatás esetében hozott döntést a testület arról, 
hogy kivel és milyen időtartamra köt szerződést, ilyen volt az autóbusszal végzett 
menetrend szerint helyi személyszállítás, illetve a hulladékgazdálkodás (mindkét 
esetben ugyanaz a vállalkozás végzi továbbra is az adott feladatot). A köztemetők 
üzemeltetését biztosító kontraktus 2020. március végéig lett ismételten 
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meghosszabbítva, így ezzel jövőre is foglalkozni kell. Intézményvezetői választásra a 
következő esztendőben is lesz szükség, mégpedig a Dombóvári Százszorszép Óvoda 
és Bölcsőde, illetve a Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény esetében, 
illetve a jelen ülésen megszülető döntéstől függően az Integrált Önkormányzati 
Szolgáltató Szervezetnél. A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásában 
részt vevő községi önkormányzatokkal az év elején mindenképpen kell együttes ülést 
tartani, amelyen el kell fogadni az új szervezeti és működési szabályzatát, valamint a 
2020. évi költségvetését. Az év végén át kell tekinteni a Hivatal működtetéséhez való 
hozzájárulások 2021. évi összegét, melyet szintén együttes ülésen indokolt megtenni. 
 
A legalább többségi tulajdonú önkormányzati cégek közül a Dombó-Land 
Térségfejlesztő Kft. és a Tinódi Ház Nonprofit Kft. vonatkozásában dönteni kell a 
vezető tisztségviselő személyéről (a Dombó-Land Kft. esetében a jelenlegi ügyvezető 
megbízatása 2020. június 30-ig, a Tinódi Ház esetében az év végéig tart.)  
 
Az önkormányzati törvény szerint a képviselő-testület a hosszú távú fejlesztési 
elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, amely a 
megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól, és az alakuló ülését 
követő hat hónapon belül kell elfogadnia. A testület szmsz-e szerint a gazdasági 
programot, fejlesztési tervet a dombóvári képviselő-testület a megbízatásának 
időtartamára szóló munkaprogramként fogadja el. 
 
A további említést érdemlő, illetve tárgyalni javasolt ügyek: 
 

 2020-ban lesz fél évszázada, hogy Dombóvár városi rangot tölt be, a méltó 
megünneplésre időben meg kell kezdeni a felkészülést, valamint a június 4-i 
Nemzeti Összetartozás Napja is nagyobb figyelmet érdemel a trianoni 
békediktátum 100 évvel ezelőtti aláírására tekintettel. 

 A településrendezési eszközök és a hozzá kapcsolódó önkormányzati rendeletek 
átfogó felülvizsgálatára is sort kell keríteni. 

 Szintén górcső alá indokolt venni több más önkormányzati rendeletet is, ilyen 
például a közterület-használatról szóló helyi jogszabály. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2020. évi munkatervének elfogadására. 
 

Határozati javaslat 
a képviselő-testület 2020. évi munkatervéről 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi munkatervét a 
melléklet szerint elfogadja.  

Határidő: 2019. december 31. – a munkaterv honlapra történő közzétételére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
         Pintér Szilárd 
          polgármester 
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Dombóvár Város Önkormányzata 
Pintér Szilárd Polgármester Úr részére 
 
Tárgy: Javaslat Dombóvár Város Önkormányzata 2020. évi munkatervéhez 
 
 
Tisztelt Pintér Szilárd Polgármester Úr! 
 
 
 Mint a Civil Fórum elnöke az Ön megkeresésére a Civil Tanács részéről az alábbi javaslatokat kívánjuk 
tenni az Önkormányzat 2020. évi munkatervével kapcsolatban. 

1. Kérjük, hogy a Testület foglalkozzon Dombóvár város klímahelyzetével. Amennyiben a helyzet 
úgy kívánja, dolgozzon ki koncepciót a klímahelyzet javítására. 

2. Nagyon fontosnak tartjuk Dombóvár város környezetének tisztaságát, annak megóvását. A 
tisztaság megőrzésére, a parkok helyzetének fenntartására, javítására kérjük, hogy vegyék 
igénybe a helyi civil szervezetek segítségét is.  

3. A civil egyesületek nagy rendezvényein kérjük, hogy Képviselőtestület is képviseltesse magát 
– évfordulók, nagyobb városi civil rendezvények. 

 
 
 
Dombóvár, 2019. 12. 05. 
 
 
 
A további sikeres együttműködés reményében maradok tisztelettel: 
 
 
 
 
Bódogné Pethes Janka 
Civil Tanács Elnöke 
 
 


