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Tisztelt Képviselő-testület!
A szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati
rendelet módosításának alapvetően két indoka van.
Farkas Attila Uszoda üzemeltetésének átvételéhez kapcsolódóan szükséges az
önkormányzati telephelyek kiegészítése az uszodával, illetve az uniós pályázatok
lebonyolítása kapcsán a Kinizsi utca 37. alatti ingatlannal.
A másik ok az önkormányzat mellett működő, a helyi civil szervezetekkel való
kapcsolattartást és együttműködést szolgáló civil szerveződésekkel – Civil Fórum,
Civil Tanács – kapcsolatos rendelkezések kibővítése, a működésük alapjainak szmszben való rögzítése a civil koncepció helyett. Ez utóbbi dokumentum legutóbb 2012ben került elfogadásra 2014-ig, de felülvizsgálata, aktualizálása elmaradt, ami nem azt
jelenti, hogy a benne foglaltak nem lennének érvényesek. A civil szervetekkel való
együttműködés és kapcsolattartás keretei adottak, ugyanakkor formailag a már lejárt
koncepció mellékletének részét képezik, A koncepció megújításának első lépése lenne
a jelen rendeletmódosítás, a működési keretek új elemet nem tartalmazó, időtálló
megalapozása a kialakult rend és gyakorlat szerint – beleértve a civil keretet is - azzal,
hogy a működéssel kapcsolatos részletszabályokat a Civil Fórum maga határozná meg
a saját szervezeti és működési szabályzatában.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a
jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű –
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.
Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi
önkormányzat 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 kiadással járó 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
következménye:

szükségessége,

a

jogalkotás

elmaradásának

A rendeletmódosítás elmaradása nem jogszabálysértő, ugyanakkor indokolt a
telephelyek bővítése és a civil szervezetekkel való együttműködés kereteinek
részletesebb kifejtése.
A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek rendelkezésre állnak.
A fentiek alapján kérem a testülettől a rendeletmódosítás elfogadását.

Szabó Loránd
polgármester
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2018. (……..) önkormányzati rendelete
a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 Humán Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 1. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Az önkormányzat telephelyei:
a) Dombóvár, Földvár utca 18. – Szuhay Sportcentrum,
b) Dombóvár, Katona József utca 37. – Dombóvári Ifjúsági Sporttelep,
c) Dombóvár, Szabadság utca 14. – Volt zeneiskola,
d) Dombóvár, Bezerédj utca 14. – Koronás Udvarház,
e) Dombóvár, Kernen tér 1. – Tourinform Iroda,
f) Dombóvár, Kinizsi utca 37. – JAM Központ,
g) Dombóvár, Katona József utca 28. – Farkas Attila Uszoda.”
2. §
A Rendelet 19. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A Civil Tanács elnökét nyilvános ülés esetén a civil szervezetként Dombóváron
működő önszerveződő közösségek tevékenységi körét érintő napirendi pont
tárgyalásánál illeti meg tanácskozási jog az 54. § szerint.”
3. §
A Rendelet 54. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„54. §
(1)
A képviselő-testület együttműködik a lakosság önszerveződő közösségeivel, a
Dombóváron működő civil szervezetekkel.
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(2)
Az együttműködés keretében a Dombóváron működő civil szervetek
részvételével Dombóvári Civil Fórum (a továbbiakban: Civil Fórum), valamint a Civil
Fórum által határozott időre választott személyekből álló testület, a Dombóvári Civil
Tanács (a továbbiakban: Civil Tanács) működik. A Civil Fórum és a Civil Tanács
működéséhez a feltételeket a képviselő-testület biztosítja, velük a civil tanácsnok és az
Önkormányzati Hivatal civil ügyekkel foglalkozó köztisztviselője útján tart kapcsolatot
és segíti munkájukat.
(3)
A civil szervezeteket és civil életet közvetlenül érintő ügyekben a döntés előtt a
Civil Tanács véleményét ki kell kérni. A Civil Tanács egyéb ügyekben is tájékoztatást
kérhet, véleményt nyilváníthat és javaslatot tehet.
(4)
A képviselő-testület az ülésén a civil szervezetként működő önszerveződő
közösségek számára a tevékenységi körüknek megfelelően tanácskozási jogot biztosít a
Civil Tanács elnökén keresztül.
(5)
A civil szervezetként működő önszerveződő közösségeket az önkormányzat előtt
a Civil Tanács, a képviselő-testület ülésén a Civil Tanács elnöke képviseli. A Civil
Tanács elnöke ezt a jogkörét az önszerveződő közösségek tevékenységi körét érintő
napirendi pont tárgyalásánál az önszerveződő közösség képviselőjére delegálhatja.”
4. §
A Rendelet a következő 54/A.-54/C. §-okkal egészül ki:
„54/A. §
(1)
A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében minden évben kiadási
előirányzatot (a továbbiakban: civil keret) különít el a civil szervezetek támogatására,
a Civil Tanács működéséhez kapcsolódó költségekre, továbbá a Civil Tanács által
szervezett - a képviselő-testület által elfogadott városi rendezvénynaptárban szereplő rendezvények kiadásaira és a civil elismeréssekkel járó pénzjutalomra.
(2)
A civil keret mértékét a költségvetési rendelet elfogadása előtt egyeztetni kell a
Civil Tanács elnökével.
(3)
A képviselő-testület minden év január 31-ig a Civil Tanács elnökével való
előzetes egyeztetés alapján nyilvános pályázati felhívás formájában határozza meg a
civil keretből történő támogatásigénylés feltételeit. A pályázati felhívást közzé kell
tenni a honlapon.
(4)
A beérkezett támogatási igények alapján a civil keret felosztásáról – a civil
szervezeteknek biztosított vissza nem térítendő támogatás összegéről – a képviselőtestület dönt a Civil Tanács javaslata alapján. A képviselő-testület a civil keret
felosztásakor a Civil Tanács javaslata alapján határozza meg, hogy a civil keretből a
tárgyévben mekkora összeg fordítható a Civil Tanácshoz kapcsolódó (1) bekezdés
szerinti kiadásokra.
(5)
A civil keretből támogatásban részesített szervezettel az önkormányzat
támogatási szerződést köt, amely tartalmazza
a) a támogatás önkormányzat részéről való átutalásának határidejét,
b) a támogatás felhasználásának célját és határidejét,
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c) a támogatás felhasználásával történő elszámolás módját és határidejét,
valamint
d) az elszámolás ellenőrzésének rendjét.
(6)
A civil keretből támogatásban részesített szervezet (a továbbiakban: támogatott)
a támogatás felhasználásról szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtásával
köteles elszámolni a támogatási szerződésben foglaltak szerint. Amennyiben a
támogatott az elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, az elszámolás teljesítéséig
további támogatásban nem részesíthető. Ha a támogatás teljes összege vagy annak egy
része nem kerül felhasználásra, vagy a támogatott a támogatás felhasználásáról
felszólításra sem számol el, köteles a támogatás nem fel nem használt, illetve teljes
összegét a támogatási szerződésben meghatározott mértékű kamattal növelten
visszafizetni.
(7)
A támogatott által benyújtott szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást az
Önkormányzati Hivatal kijelölt munkatársai ellenőrzik. Amennyiben az ellenőrzés
eredménye alapján a szakmai javaslat szerint a támogatott a támogatást vagy annak
egy részét nem a támogatási szerződés szerint használta fel, a civil tanácsnok
előterjesztése alapján a visszafizetési kötelezettségről és a visszafizetendő összegről a
képviselő-testület dönt.

54/B. §
(1)
A Civil Fórum a Dombóváron működő civil szervezetek jogi személyiséggel nem
rendelkező szerveződése, melynek célja a civil szervezetek informálása és összefogása,
a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának erősítése, valamint érdekeik
képviselete.
(2)
A Civil Fórum tagjai a bíróság által jogerősen nyilvántartásba vett dombóvári
székhelyű, valamint a Dombóváron kívüli székhellyel rendelkező azon szervezetek,
amelyeknek Dombóváron igazoltan tagszervezete vagy csoportja működik. A tagság
létrejöttéhez a civil szervezetnek írásban kell bejelenteni a Civil Tanács elnökének,
hogy a Fórum tagja kíván lenni, és egyben meg kell adnia az elérhetőségére szolgáló
elektronikus levélcímét, valamint a szervezetet a Fórumban képviselő személyt. A Civil
Fórum tagjait a honlapon közzé kell tenni.
(3)
A Civil Fórum szervezését és tevékenységének koordinálását a Civil Tanács
végzi, melynek érdekében a Civil Tanács elnöke rendszeresen – szükség szerint, de
évente legalább négy alkalommal – összehívja a Fórum ülését. A Fórum ülései
nyilvánosak, az ülések megtartásához a képviselő-testület a Városházán helyet biztosít,
az ülés összehívásához technikai segítséget nyújt. A Civil Tanács elnöke a Fórum
összehívása előtt egyeztet a civil tanácsnokkal és az Önkormányzati Hivatal civil
ügyekkel foglalkozó köztisztviselőjével, akik a Fórum ülésén tanácskozási joggal
rendelkeznek.
(4)
A Civil Fórumot a Civil Tanács elnöke képviseli.
(5)
A Civil Fórum működésének részletes szabályait az általa elfogadott szervezeti
és működési szabályzat tartalmazza.
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54/C. §
(1)
A Civil Tanács a városi civil élet és a Civil Fórum legalább 5 tagból álló
koordináló szerve.
(2)
A Civil Tanács tagjait a Civil Fórum választja meg titkos szavazással legfeljebb
5 évre a Civil Fórumban tag civil szervezetek által a szervezet képviselőjeként
megjelölt személyek közül.
(3)
A Civil Tanács tagjának megszűnik a tagsága:
a) lemondással,
b) a tag halálával,
c) a Civil Fórum általi visszahívással,
d) amennyiben megszűnik az a civil szervezet, amelynek képviseletében a
tag eljárt.
(4)
A Civil Tanács elnökét és alelnökét a Tanács választja saját tagjai közül. A
Civil Tanácsot az elnök képviseli.
(5)
A Civil Tanácshoz kapcsolódó kiadások tekintetében a Civil Tanács elnökének
javaslata alapján vállalható kötelezettség, beleértve a civil elismeréssekkel járó
pénzjutalmat is.
(6)
A Civil Tanács működésének további szabályait, valamint a helyi civil
elismerések formáját és adományozásának rendjét a Civil Fórum szervezeti és
működési szabályzata tartalmazza.”
5. §
Hatályát veszti a Rendelet 66. § (2) bekezdésének c) pontja.
6. §
Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba.
Szabó Loránd
polgármester

dr. Szabó Péter
jegyző
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A rendelettervezet egyes szakaszaihoz az alábbi indokolás kapcsolódik:
1. §
Az önkormányzat telephelyeinek kiegészítése
2. §
A civil szervetek számára biztosított tanácskozási joggal összefüggő rendelkezés
pontosítása.
3-4. §
A civil szervetekkel való együttműködésről szóló rendelkezések újraszabályozása, a
Civil Kerettel, a Civil Fórummal és a Civil Tanáccsal kapcsolatos részletesebb
rendelkezések kifejtése.
5. §
A civil tanácsnok feladatai közül törlésre kerül a Civil Fórum szervezése, mivel azt a
Civil Tanács végzi.
6. §
A Rendelet hatályba léptetéséről rendelkezik.
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