
11. 

 

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 

összefüggő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

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

értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést is érinti. 

 

A 2020. november 19-én kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés 

meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

A helyi szociálpolitikai kerekasztallal összefüggő döntések 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2020. november 27. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata 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 szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szoctv.) 58/B. § (2) bekezdése értelmében a 2000 fő feletti 

lakosságszámú települési önkormányzat vagy társulás, illetve a fővárosi önkormányzat 

jogszabályban meghatározottak szerint helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre.  

 

Dombóvár Város Önkormányzata önállóan hozott létre szociálpolitikai kerekasztalt, a 

részletszabályokat – beleértve a tagokat is – pedig a szociális szolgáltatásokról szóló 

22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendeletben határozta meg. Ezek felülvizsgálatára 

legutóbb a 2015. év elején került sor, azóta a kerekasztal összehívása csak elvétve 

történt meg. 2015. januárjában fogadta el a képviselő-testület a Helyi Szociálpolitikai 

Kerekasztal ügyrendjét, az önkormányzat részéről pedig abba a mindenkori szociális 

ügyekkel foglalkozó bizottság elnökét delegálta. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet értelmében a 

szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart, fő küldetése 

pedig a szociális szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok 

megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése. A szociális 

szolgáltatástervezési koncepció szintén 2015-ben lett elfogadva, azóta – az 

ellátórendszer jelentős átalakulása ellenére – nem lett felülvizsgálva, a jövő évben 

időszerű lenne ezt is eszközölni, de immár a 16 tagú Dombóvári Szociális és 

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásnak. A Szoctv. úgy rendelkezik, hogy a 

legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen élő szociálisan rászorult 

személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében - 

jogszabályban meghatározottak szerint - szolgáltatástervezési koncepciót készít. 

Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e 

szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el.  

 

A miniszteri rendelet szerint a szociálpolitikai kerekasztal tagjai a helyi önkormányzat, 

illetve a társulás területén szociális intézményeket működtető fenntartók, továbbá a 

helyi rendeletben meghatározott szervezetek képviselői. 

 

A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény új vezetői vetették fel, hogy 

indokolt lenne a kerekasztal tevékenységét aktivizálni és rendszeresen összehívni. 

Javaslatuk szerint az állandó tagok száma a jelenleginél kevesebb lenne a hatékonyabb 

gyakorlati működés miatt, de rajtuk kívül tanácskozási joggal - külsős partnerként - 

több szervezet is tudná segíteni a kerekasztal munkáját. 

 

A kerekasztal kibővített feladatköre az alábbiakra terjedne ki: 

 

a) a Dombóvárra vonatkozó szociális szolgáltatástervezési koncepcióban 

meghatározottak megvalósulásának folyamatos figyelemmel kísérése,  

b) a lakossági szükségletek közvetítése az önkormányzat és a szolgáltatást nyújtók 

felé, 



c) közreműködés a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésében és 

felülvizsgálatában, a tervezett intézkedések megvalósításának figyelemmel 

kísérése,  

d) észrevételek, javaslatok megtétele a dombóvári szociális szféra valamennyi 

területével kapcsolatban, 

e) a szociális és gyermekjóléti ellátásokat, szolgáltatásokat, valamint a lakásügyi 

kérdéseket átfogóan érintő előterjesztések véleményezése, 

f) a rászorultakat segítő programok összehangolása. 

 

A kerekasztal szavazati joggal rendelkező állandó tagjai az alábbiak lennének: 

 

a) Dombóvár Város Polgármestere vagy nevében az általa kijelölt alpolgármester, 

b) a Humán Bizottság elnöke, 

c) a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által 

delegált személy, 

d) a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény képviselője, 

e) a PRESIDIUM Közhasznú Egyesület képviselője, 

f) a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által fenntartott Gondviselés Háza 

Arany Sziget Idősek Otthonának képviselője, 

g) a Viharmadár Önkéntes Mentő Egyesület képviselője, 

h) a Dombóvári Rendőrkapitányság képviselője. 

 

A rendeletmódosítás tervezete alapján a kerekasztal ülésein tanácskozási joggal részt 

vehetnek a Dombóváron működő szociális, szociál- és foglalkoztatáspolitikai, 

egészség-, család- és gyermekvédelmi vagy adományozó tevékenységet folytató civil 

és egyéb szervezetek képviselői, így különösen 

  

a) a Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvár Járási Hivatala gyám- és 

munkaügyekkel foglalkozó szervezeti egységeinek képviselői, 

b) a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyekkel foglalkozó 

szervezeti egységének képviselője, 

c) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 

vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény szerinti 

bevett egyházak dombóvári képviselői, 

d) a Katolikus Karitász dombóvári képviselője, 

e) a Nagycsaládosok Országos Egyesülete Dombóvári Csoportjának képviselője, 

f) a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének dombóvári képviselője, 

g) a Nemzeti Népegészségügyi Központ Dombóvári Egészségfejlesztési 

Irodájának képviselője, 

h) a dombóvári védőnői szolgálat képviselői. 

 

Ami a működést illeti, a kerekasztal szükség szerint, de félévente legalább egy 

alkalommal tartana ülést, melyet az önkormányzat vezetője (polgármester vagy 

alpolgármester) hívna össze és vezetne. A kerekasztal működésének további szabályait 

pedig az általa elfogadott ügyrend tartalmazná. 

 



A fentiek kapcsán a döntéshozatal során az alábbi határozati javaslat és 

rendeletmódosítás-tervezet elfogadását indítványozom. 

 

Határozati javaslat 

a Dombóvári Járás településeire kiterjedő szociális szolgáltatástervezési 

koncepció elkészíttetésének kezdeményezéséről  

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során az alábbiakról rendelkezik: 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2015. (I. 29.) Kt. 

határozata visszavonásra kerül. 

 

2. Dombóvár Város Önkormányzata kezdeményezi, hogy Dombóvári Szociális és 

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2021-ben gondoskodjon a Dombóvári 

Járásra kiterjedő szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészíttetéséről és 

elfogadásáról. 

 

3. Dombóvár Város Polgármestere felhatalmazza a Dombóvári Szociális és 

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsába delegált 

képviselőt, hogy kezdeményezze és támogassa a 2. ponttal összefüggő döntések 

meghozatalát. 

 

 Pintér Szilárd

 polgármester 

  



 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 

Dombóvár Város Polgármesterének 

……/2020. (……..) önkormányzati rendelete 

a szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében a 2020. 

november 4-én kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel eljáró Dombóvár Város 

Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptövény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörben 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. §  

 

A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„2. § 

 

(1) A képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 

alapján helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre és működtet Dombóvári Helyi 

Szociálpolitikai Kerekasztal (a továbbiakban: Kerekasztal) elnevezéssel. 

 

(2) A Kerekasztal feladatai: 

 

a) a Dombóvárra vonatkozó szociális szolgáltatástervezési koncepcióban 

meghatározottak megvalósulásának folyamatos figyelemmel kísérése, 

közreműködés a koncepció felülvizsgálatában, 

b) a lakossági szükségletek közvetítése az önkormányzat és a szolgáltatást nyújtók 

felé, 

c) közreműködés a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésében és 

felülvizsgálatában, a tervezett intézkedések megvalósításának figyelemmel 

kísérése,  

d) észrevételek, javaslatok megtétele a dombóvári szociális szféra valamennyi 

területével kapcsolatban, 

e) a szociális és gyermekjóléti ellátásokat, szolgáltatásokat, valamint a lakásügyi 

kérdéseket átfogóan érintő előterjesztések véleményezése, 

f) a rászorultakat segítő dombóvári programok összehangolása. 

 

(3) A Kerekasztal szükség szerint, de félévente legalább egy alkalommal tart ülést. A 

Kerekasztal üléseit a (4) bekezdés a) pontja szerinti személy hívja össze és vezeti, a 



Kerekasztal ülései nyilvánosak. A Kerekasztal működésének további szabályait a 

Kerekasztal által elfogadott ügyrend határozza meg. 

 

(4) A Kerekasztal szavazati joggal rendelkező tagjai: 

 

a) Dombóvár Város Polgármestere vagy nevében az általa kijelölt 

alpolgármester, 

b) a Humán Bizottság elnöke, 

c) a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által 

delegált személy, 

d) a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény képviselője, 

e) a PRESIDIUM Közhasznú Egyesület képviselője, 

f) a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által fenntartott Gondviselés Háza 

Arany Sziget Idősek Otthonának képviselője, 

g) a Viharmadár Önkéntes Mentő Egyesület képviselője, 

h) a Dombóvári Rendőrkapitányság képviselője. 

 

(5) A Kerekasztal ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek a Dombóváron működő 

szociális, szociál- és foglalkoztatáspolitikai, egészség-, család- és gyermekvédelmi 

vagy adományozó tevékenységet folytató civil és egyéb szervezetek képviselői, így 

különösen 

  

a) a Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvár Járási Hivatala gyám- és 

munkaügyekkel foglalkozó szervezeti egységeinek képviselői, 

b) a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyekkel foglalkozó 

szervezeti egységének képviselője, 

c) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 

vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény szerinti bevett 

egyházak dombóvári képviselői, 

d) a Katolikus Karitász dombóvári képviselője, 

e) a Nagycsaládosok Országos Egyesülete Dombóvári Csoportjának képviselője, 

f) a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének dombóvári képviselője, 

g) a Nemzeti Népegészségügyi Központ Dombóvári Egészségfejlesztési Irodájának 

képviselője, 

h) a dombóvári védőnői szolgálat képviselői.” 

 

2. §  

 

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

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 

dr. Szabó Péter 

jegyző 



INDOKOLÁS 

 

1. §  

A helyi szociálpolitikai kerekasztallal összefüggő új rendelkezések. 

2. §  

A rendeletmódosítás hatálybalépéséről 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 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: 

 

1. A tervezett önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, 

költségvetési hatásai: 

Elfogadása esetén a rendeletmódosításnak közvetlen társadalmi, gazdasági és 

költségvetési hatása nincs. 

2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei: 

Elfogadása esetén a rendeletmódosításnak nincs közvetlen környezeti és egészségi 

hatása. 

3. A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló 

hatása: 

Elfogadása esetén a rendeletmódosításnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

nincs. 

4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

Elfogadása esetén a rendeletmódosítás kapcsán nem jelentkezik többlet szervezeti, 

személyi, tárgyi és pénzügyi forrásigény. 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei: 

A helyi szociálpolitikai kerekasztallal kapcsolatos hatályos rendelkezéseket 

aktualizálni kell. 
 


