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6. számú előterjesztés 

Minősített többség (valamennyi döntési javaslat) 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2020. október 30-i ülésére 
 

 

Tárgy:  Az önkormányzati bizottságok személyi összetételének és létszámának 

módosítása 

 

 

Előterjesztő: Pintér Szilárd polgármester 

 

 

 

Készítette: Önkormányzati Iroda 

 

 

 

Tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

  Humán Bizottság 

 

(A bizottsági véleményezés a rendeletmódosítás tervezetére vonatkozik.) 

 

 

Tanácskozási joggal meghívott: - 

 

 

 

Készítő részéről ellenőrizte:  

dr. Farkas-Szabó András irodavezető, Önkormányzati Iroda 

 

 

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: - 

     

 

 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:  

dr. Szabó Péter jegyző 

    

      



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) szerint a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen 

megalkotja vagy felülvizsgálja a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

rendeletét, a polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy 

bizottságok tagjait, az alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről, 

tiszteletdíjukról. 

 

A bizottságok kapcsán az alakuló ülés utáni első testületi ülésen, egy évvel ezelőtt azt 

indítványoztam, hogy maradjon meg a két állandó bizottság, de azok négy helyett hat 

főből álljanak, melyből ketten nem önkormányzati képviselők. 
 

Az önkormányzati törvény alapján a bizottság elnökét és - az elnökkel együtt számított 

- tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem 

lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester (így alpolgármester sem), 

ugyanakkor egy képviselő több bizottságnak is lehet tagja, illetve tagnak a tanácsnok 

is megválasztható. Ha a képviselő több állandó bizottságban is tevékenykedik, az a 

vonatkozó önkormányzati rendeletünk értelmében a tiszteletdíját nem befolyásolja. 

 

Az Mötv. 58. § (3) bekezdése alapján a bizottság elnöke, tagja e megbízatásáról 

írásban lemondhat. A lemondásáról szóló nyilatkozatot a polgármester részére kell 

benyújtani. A megbízatás a lemondásban meghatározott, a lemondást követő egy 

hónapon belüli időpontban, ennek hiányában az írásbeli nyilatkozat átvételének napján 

szűnik meg. A lemondás nem vonható vissza, továbbá érvényességéhez nem szükséges 

a képviselő-testület elfogadó nyilatkozata. 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyik külsős tagja, Gelencsér József a 2020. 

szeptember 30-án kelt, de hozzám október 6-án eljuttatott nyilatkozatában személyes 

okok miatt lemondott a bizottsági tagságáról. 

 

Ennek kapcsán vettem fontolóra, hogy helyére ne legyen új személy választva, hanem 

a bizottságok létszámát változtassuk meg, mégpedig négy főre. Az Mötv. szerint a 

képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester 

előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság 

kivételével a bizottságot megszüntetheti. 

 

A kisebb létszámú bizottságok meglétéhez szükséges a Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet vonatkozó szakaszának módosítása, a 

rendeletmódosítás tervezete az előterjesztés részét képezi. A változtatás a Pénzügyi és 

Gazdasági Bizottságból egy képviselő tag, a Humán Bizottságból pedig egy-egy 

képviselő és külsős tag visszahívását vonja maga után; a konkrét személyi 

javaslatomat az ülésen kívánom ismertetni. 

 

Kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák az indítványomat a döntési javaslatok – 

először a rendeletmódosítás, utána pedig a két határozati javaslat – elfogadásával. 
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2020. (……..)  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) 60. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A képviselő-testület állandó bizottságai négy főből állnak.” 

 

2. §  

 

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

 

Pintér Szilárd      dr. Szabó Péter 

 polgármester                jegyző 
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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 kisebb költségvetési hatása van, mivel 

kevesebb bizottsági tag lesz. 

 

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 

következménye: 

A rendeletmódosítás elmaradása nem jogszabálysértő. 

 

A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak. 
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A rendelettervezet egyes szakaszaihoz az alábbi indokolás kapcsolódik: 

 

1. § 

 

A bizottsági tagok számának módosításáról rendelkezik. 

 

2. § 

 

A rendeletmódosítás hatályba léptetéséről rendelkezik. 
 

 

Az indokolás közzététele mellőzhető, mivel a rendeletmódosításnak nem mutatható ki 

jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi 

következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 

 

 

A rendeletmódosítás tervezetének elfogadása után: 

 

I. Határozati javaslat 

a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság személyi összetételének módosításáról 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nem képviselő tagjának, Gelencsér Józsefnek a 

bizottsági tagsága lemondás folytán 2020. október 6-án megszűnt. 

 

2. A Képviselő-testület …. képviselőt 2020. november 1-jével visszahívja a Pénzügyi 

és Gazdasági Bizottságból. 

 

3. A Képviselő-testület a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság létszámának négy főre 

való csökkentése következtében nem választ új tagokat a Bizottságba. 

 

 

II. Határozati javaslat 

a Humán Bizottság személyi összetételének módosításáról 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …. képviselőt, és … nem 

képviselő bizottsági tagot 2020. november 1-jével visszahívja a Humán 

Bizottságból. 

 

2. A Képviselő-testület a Humán Bizottság létszámának négy főre való csökkentése 

következtében nem választ új tagokat a Bizottságba. 

 

 

 

Pintér Szilárd 

         polgármester 


