
15. 

 

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. december 15-én kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek 

döntés meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti változásával összefüggő 

döntések 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2020. december 18. 

 

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 Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. március 1-jétől 5 irodával 

működik a Szakcsi Kirendeltséggel együtt. Ettől az időponttól a korábbi 

Polgármesteri és Jegyzői Iroda megszűnt, az ide tartozó feladatok a többi szervezeti 

egység között lettek szétosztva. A csoportként önálló szervezeti egységet képező, 

közvetlen polgármesteri irányítás alá tartozó Polgármesteri Munkacsoport 

feladatkörébe került többek között a kommunikációs- és marketingtevékenység, a 

nemzetközi kapcsolatok vitele, a vállalkozókkal való kapcsolattartás, a városi 

rendezvények megszervezésének koordinálása, valamint az idegenforgalom és a 

településfejlesztés, illetve a hazai és uniós pályázatokkal összefüggő ügyek intézése. 

 

Az idei évi tapasztalatok és személyi változások arra sarkallnak, hogy újabb 

változtatásra tegyek indítványt jegyző úrral egyetértésben, és a szorosabb 

polgármesteri felügyelet alá tartozó szervezeti egység kapja vissza az iroda szintű 

státuszát, ennek következtében pedig 2021-től irodavezető álljon az élén.  

 

Mindez érinti az önkormányzati, illetve a Hivatal szervezeti és működési 

szabályzatát, a jelen előterjesztés mindegyik módosítását magában foglalja. A 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet kapcsán egy olyan 

kiegészítés is javasolt, hogy február első felében is lehet tartani rendes ülést a 

költségvetés elfogadása vagy első fordulóban történő megtárgyalása érdekében – 

nem feltétlenül pénteki napon – azzal, hogy a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról és átruházott hatáskörben tett intézkedésekről szóló tájékoztató 

tárgyalása ezen mellőzhető. A 2021. évi munkaterv ezzel összefüggésben már 

előirányoz testületi ülést február 12-re. 

 

Határozati javaslat 

a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. január 1-jétől hatályos 

szervezeti és működési szabályzatáról 

 

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 Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során a Dombóvári 

Közös Önkormányzati Hivatal 2021. január 1-jétől hatályos szervezeti és működési 

szabályzat a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

 



*** 

 

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 Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalt érintő szervezeti változások miatt 

szükséges. 

 

 

 Pintér Szilárd

 polgármester 



 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 

Dombóvár Város Polgármesterének 

……/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 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 és 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 

szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 15. §-a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(1a) Amennyiben a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendelet január 31-ig nem 

kerül elfogadásra, és a költségvetési rendelet tervezetét az államháztartásról szóló 

törvény szerint február 15-ig a képviselő-testület elé kell terjeszteni, akkor a február 

1-je és 15-e közötti időszakban is tartható rendes ülés a munkaterv szerint a 

költségvetési rendelet elfogadása vagy első fordulóban való megtárgyalása 

érdekében a 27. § (2) bekezdés szerinti kötelező napirendi pont nélkül, valamint 

pénteki naptól eltérő napon.” 

 

2. § 

 

A Rendelet 72. § (5) bekezdése a következő a) ponttal egészül ki: 
 

[(5) Az irodák az alábbi szervezeti egységek:] 

 

„a) Polgármesteri Iroda,” 

 

3. § 

 

Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

 Pintér Szilárd dr. Szabó Péter 

 polgármester jegyző 

 



 

A rendelettervezet egyes szakaszaihoz az alábbi indokolás kapcsolódik:  

 

1. §  

A február első felében tartható rendes üléssel kapcsolatos kiegészítés. 

 

2. § 

Az új irodai szervezeti egységgel kapcsolatos rendelkezés. 

 

3. §  

A rendeletmódosítás hatályba lépéséről rendelkezik. 

 

Az indokolás közzététele mellőzhető, mivel a rendeletmódosításnak nem mutatható 

ki jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi 

következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 
 


