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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására irányuló 
együttműködéshez 2020. január 1-től csatlakozott Attala Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete, valamint Csikóstőttős Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete is, melynek következtében a Hivatal része lett az állandó jelleggel működő 
Attalai Kirendeltség, valamint a Csikóstőttősi Kirendeltség. 
 
A csatlakozásból eredő legsürgősebb feladatok abszolválása megtörtént, a hivatali 
feladatellátás zökkenőmentesen zajlik a Hivatalhoz január 1-je óta tartozó két 
településen. 
 
A Hivatalt létrehozó megállapodásban az együttműködő önkormányzatok úgy 
rendelkeztek, hogy a Hivatal munkarendjét és ügyfélfogadási rendjét a Hivatal 
szervezeti és működési szabályzata tartalmazza, melyet a megállapodást megkötő 
önkormányzatok képviselő-testületei külön-külön hagynak jóvá, lehetőség szerint 
együttes ülésen.   
 
A Hivatal működésének kereteit meghatározó új alapdokumentumban foglaltakat 
érintően az alábbiak érdemelnek kiemelést: 
 
• A két új alapító önkormányzatot át kell vezetni a kapcsolódó rendelkezéseken. 
• Szükséges a Hivatalhoz tartozó telephelyek aktualizálása az alapító okiratnak 

megfelelően. 
• A két kirendeltséghez kapcsolódó munka- és nyitvatartási rend is rögzítésre kerül, 

ahogyan a kirendeltségek által végzett alaptevékenység is. 
• A két újonnan csatlakozott település önkormányzata és kirendeltsége tekintetében a 

gazdasági szervezeti teendőket a Dombóvári Központi Hivatal Pénzügyi Irodája 
látja el, az erre kijelölt ügyintézők feladat- és munkaköre elkülönül az Irodán belül. 

• A Dombóvári Központi Hivatalt érintően megszűnik a Polgármesteri és Jegyzői 
Iroda, az ide tartozó feladatok az alábbiak szerint kerülnek szétosztásra: 
 

 Önálló szervezeti egységként (csoport) közvetlen polgármesteri irányítás 
alá tartozó feladatkörbe fog tartozni a sajtó, kommunikációs- és 
marketingtevékenység, a nemzetközi kapcsolatok vitele, a vállalkozókkal 
való kapcsolattartás, a városi rendezvények megszervezésének 
koordinálása, valamint az idegenforgalom és a településfejlesztés, 
pályázatok ügyei. A sport és a civil ügyekben a feladatellátás megosztott az 
Önkormányzati Irodával, a támogatásokkal kapcsolatos ügyintézés ez 
utóbbi reszortja. Ide kerül át a közművelődés is. 

 A természetvédelem területén a Városüzemeltetési Iroda fog eljárni. 
 A polgármesteri és alpolgármesteri titkársági teendők közvetlen jegyzői 

irányítás alá lesznek helyezve. 
 

• Jogszabályváltozás miatt 2020. március 1-jétől a Hivatal nem végez építésügyi 
hatósági feladatokat, az erre vonatkozó utalásokat törölni kell. Megszűntek a 



         3

jegyzői hatás- és feladatkörök az óvodakötelesek nyilvántartásával és az óvodai 
nevelésben való részvétel alóli felmentés vonatkozásában, az anyakönyvi és a 
gyámhatósági feladatoknál azonban bővülést eredményeztek az év elején hatályba 
lépett jogszabály-módosítások. 

• A Városüzemeltetési Iroda kapcsán további változás, hogy a vagyongazdálkodási 
és lakásügyi feladatok átkerülnek a Pénzügyi Irodához. 

• Az aljegyző már nem lát el jogtanácsosi feladatokat, a közbeszerzési ügyek 
intézése a szabályzat szerint még a Városüzemeltetési Irodához van rendelve, de ez 
már a közvetlen jegyzői irányítás alá tartozik. 

• Március 1-jétől a Dombóvári Központi Hivatalnak nem kell ügyfélfogadást 
biztosítani csütörtöki napokon 17.30-ig adóügyekben, valamint szociális és 
városüzemeltetési ügyekben egy-egy köztisztviselővel. 

• Az szmsz-ben feltüntetésre kerülnek a Hivatal által használt hivatali kapuk. 
 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületektől a Hivatal megújított 
szervezeti és működési szabályzatának elfogadását. 
 

Határozati javaslat 
a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. március 1-jétől hatályos 

szervezeti és működési szabályzatáról 
 

Dombóvár Város/Szakcs/Lápafő/Várong/Attala és Csikóstőttős Községek 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 
2020. március 1-jétől hatályos szervezeti és működési szabályzat a melléklet szerint 
jóváhagyja. 

 
  
 dr. Szabó Péter 
        jegyző 


