
7.      

 

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással össze-

függő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése ér-

telmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlés-

nek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény át-

szervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést is érinti. 

 

A 2020. április 23-án kelt tájékoztató levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükséges-

nek döntés meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési sza-

bályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2020. április 30. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város Ön-

kormányzata 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 2020. február 27-i együttes ülésen fogadta el a Dombóvári Közös Önkormányzati 

Hivatalhoz tartozó hat községi önkormányzat képviselő-testülete a Hivatal új szerveze-

ti és működési szabályzatát, mellyel a Hivatal szervezeti struktúrája is változott, mivel 

megszűnt a Polgármesteri és Jegyzői Iroda. Az ide tartozó feladatok jelentős részét a 

Hivatal szervezetébe csoportként tagozódó Polgármesteri Munkacsoport végzi. Ezt a 

változást át kell vezetni a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendele-

ten is. A hivatali nyitvatartási idő is módosult, megszűnt a csütörtöki napokon bizo-

nyos területeken biztosított hosszított ügyfélfogadás Dombóvárt illetően. 

 

A rendelet szerint az önkormányzat egyik önként vállalt feladata Tourinfom Iroda mű-

ködtetése, amely azonban már nem valósul meg, mivel a Magyar Turizmus Zrt.-vel 

kötött megállapodást a Zrt. megszüntette az általa szabott feltételek nem teljesítése 

miatt. Ennek következtében a Tourinfom Irodára vonatkozó rendelkezéseket hatályon 

kívül kell helyezni a rendeletben. A nem kötelező feladatok kapcsán az önkormányzati 

kommunikációval összefüggőket is indokolt pontosítani (a jelenlegi megfogalmazás 

szerint ezek az Időszaki lap megjelentetése, illetve Helyi televíziós műsorszolgáltatás 

megrendelése), valamint feltüntetni az értéktár bizottságok létrehozását települési, il-

letve tájegységi szinten. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogsza-

bály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előze-

tes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az 

előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkor-

mányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Ennek megfelelően az elvégzett előzetes 

hatásvizsgálat megállapításait az alábbiak szerint ismertetem: 

 

Társadalmi hatás: 

Közvetlen társadalmi hatása nincs. 

 

Gazdasági, költségvetési hatás: 

Elfogadása esetén a rendeletnek nincs költségvetési hatása. 

 

Környezeti és egészségi következmények: 

A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt 

hatása. 

 

Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 

Az adminisztrációban változás nem következik be.  

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának következ-

ménye: 



 

 

Indokolt a javasolt pontosítások elfogadása a Hivatal szabályzatával és az ön-

ként vállalt feladatokkal való összhang megteremtése érdekében. 

 

A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi felté-

telek: 

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 
 

         Pintér Szilárd 

          polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 

Dombóvár Város Polgármesterének 
..…/2020. (….) önkormányzati rendelete 

a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működé-

si szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében a 2020. 

március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel eljáró Dombóvár Város 

Polgármestere a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el: 

 

1. §  

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési sza-

bályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rende-

let) 73. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„73. § 

 

(1) Az Önkormányzati Hivatal dombóvári szervezeti egységeinél a munkaidő 

hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön 8.00 órától – 16.30 óráig, pénteken 8.00 órától 

– 14.00 óráig tart, mely tartalmazza a napi harminc perces munkaközi szünetet. Az 

Önkormányzati Hivatalhoz tartozó községeken működő kirendeltségek tekintetében a 

munkaidő az érintett községek képviselő-testületének szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben kerül meghatározásra. 

(2) Az Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje a szervezeti és működési 

szabályzatában kerül meghatározásra. Az anyakönyvi eseményeket hétköznap 

munkaidőn kívül és szombati napon is biztosítani kell. 

(3) Az Önkormányzati Hivatal létszáma a létrehozásáról rendelkező 

megállapodásban, és annak megfelelően az önkormányzat éves költségvetésében kerül 

meghatározásra.” 

 

2. §  

(1) A Rendelet 1. mellékletének 6. és 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

[Az önkormányzat önként vállalt feladatai] 

 

„6. Települési és tájegységi értéktár bizottság létrehozása. 

7. Hozzájárulás Dombóváron is terjesztett sajtótermék megjelentetéséhez, valamint a 

Dombóvárra is kiterjedő televíziós médiaszolgáltatásban megjelenő magazinműsor 

elkészítéséhez.” 

 

 

 



 

 

3. §  

Hatályát veszti a Rendelet 

a) 1. § (10) bekezdése e) pontja, 

b) 72. § (5) bekezdés a) pontja, 

c) 81/A. § (2) bekezdése, 

d) 1. melléklete 14., 28. és 33. pontja. 

 

4. §  

 

Ez a rendelet 2020. május 1-jén lép hatályba. 
 

 

Pintér Szilárd       dr. Szabó Péter 

 polgármester                jegyző 

 

 

A rendelettervezet egyes szakaszaihoz az alábbi indokolás kapcsolódik: 

 

1. § 

Az ügyfélfogadási idővel kapcsolatos rendelkezés pontosítása. 

 

2. § 

Az önként vállalt feladatokkal kapcsolatos rendelkezés pontosítása. 

 

3. § 

A hatályon kívül helyezni javasolt rendelkezések. 

 

4. § 

A rendeletmódosítás tervezetének hatályba léptetéséről rendelkezik. 
 

 

Az indokolás közzététele mellőzhető, mivel a rendeletmódosításnak nem mutatható ki 

jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi követ-

kezménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 

 
 


