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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 2021. január 22-én kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés 

meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 
 

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet módosított szervezeti és működési 

szabályzatának jóváhagyása 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. január 29. 

 

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 Humán Bizottsága  

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 
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Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

Az önkormányzati fenntartású Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet az 

elmúlt évben komoly átszervezésen esett át, miután a gyermekétkeztetésben már nem 

képezi feladatát az ételek előállítása, főzése, azt az önkormányzat által közbeszerzési 

eljáráson kiválasztott vállalkozó végzi, amely egyben az iskolai konyhákat is 

működteti. Az Integrált üzemelteti továbbra is a konyhát a bölcsődében és az 

önkormányzati fenntartású óvodákban, illetve kapcsolatot tart a vállalkozóval, 

ellenőrzi a szerződésszerű teljesítést, a vonatkozó önkormányzati rendeletben foglaltak 

szerint gondoskodik a térítési díj beszedéséről, valamint eleget tesz a nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségeknek. 

 

A költségvetési szerv alapító okirata módosítására 2021. január 1-jei hatállyal sor 

került október végén, a változásokat a szervezeti és működési szabályzatán is át kell 

vezetni. Ez a Humán Bizottság átruházott hatáskörébe tartozna, de még nincs 

lehetőség ülés tartására.  

 

A szervezeti alapdokumentum legutóbb 2017-ben lett módosítva, formailag a korábbi 

szmsz helyébe lép egy új szabályzat. Az aktualizált dokumentum a jelenlegi szervezeti 

feladatellátást és felépítést tükrözi. 

 

Határozati javaslat 

az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet módosított szervezeti és 

működési szabályzatának jóváhagyásáról 

 

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 – a Humán Bizottság átruházott hatáskörét magához 

vonva – az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet módosított szervezeti és 

működési szabályzatát a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

 

        

              Pintér Szilárd 

             polgármester 


