
2. 

 

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással össze-

függő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsoló-

dó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdé-

se 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 in-

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

szolgáltatás a települést is érinti. 

 

A 2021. március 23-án kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés 

meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

A Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési sza-

bályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. március 31. 

 

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 Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési sza-

bályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (SzMSz) módosítását három 

vonatkozásban indítványozom. 

 

A Dombóvári Ifjúsági Sporttelep 2021. március 1-jétől az Ujvári Kálmán Sporttelep el-

nevezést viseli, amit az önkormányzat telephelyei tekintetében is át kell vezetni, melyek 

felsorolását az SzMSz tartalmazza. 

 

A rendelet szerint kötelező közmeghallgatást tartani a költségvetés elfogadása előtt. Ez 

ebben az évben nem volt lehetséges a veszélyhelyzet miatt, de az év hátralévő részében 

minden bizonnyal lesz lehetőség a pótlására. Erre is tekintettel a jövőre nézve indokolt az 

SzMSz-t a közmeghallgatás időpontja és napirendje kapcsán pontosítani. A javasolt új 

szöveg: „A képviselő-testület a munkatervében ütemezve - évente legalább egyszer - 

előre meghirdetett időpontban közmeghallgatást tart.”, illetve „A közmeghallgatás 

során a polgármester szóbeli tájékoztatást ad az önkormányzat költségvetési helyzeté-

ről, a tervezett beruházásokról és fejlesztésekről, ezt követően pedig a választópolgá-

rok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdéseket tehetnek fel, va-

lamint javaslatokat fogalmazhatnak meg.”. 

 

Az önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolását az 

SzMSz 7. melléklete foglalja magában. Ennek felülvizsgálata megtörtént, és szükséges 

egyes funkciók törlése, illetve újak felvétele. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogsza-

bály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előze-

tes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az 

előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkor-

mányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Ennek megfelelően az elvégzett előzetes 

hatásvizsgálat megállapításait az alábbiak szerint ismertetem: 

 

Társadalmi hatás: 

Társadalmi hatása nem jelentkezik. 

 

Gazdasági, költségvetési hatás: 

Elfogadása esetén a rendeletnek nincs sem költségvetési, sem gazdasági 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 szükségessége, a jogalkotás elmaradásának következ-

ménye: 



 

A rendeletmódosítás elmaradása nem jogszabálysértő, de a szükséges átvezeté-

seket meg kell tenni. 

 

A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi felté-

telek: 

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 

         Pintér Szilárd 

         polgármester 

 

 



 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2021. (……..)  önkormányzati rendelete 

a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működé-

si szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptör-

vény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a követ-

kezőket rendeli el: 

1. §  

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési sza-

bályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rende-

let) 1. § (10) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

[(10) Az önkormányzat telephelyei:] 

 

„b) Dombóvár, Katona József utca 37. – Ujvári Kálmán Sporttelep, 

 

2. §  

(1) A Rendelet 51. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A képviselő-testület a munkatervében ütemezve - évente legalább egyszer - előre 

meghirdetett időpontban közmeghallgatást tart.” 

 

(2) A Rendelet 51. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) A közmeghallgatás során a polgármester szóbeli tájékoztatást ad az 

önkormányzat költségvetési helyzetéről, a tervezett beruházásokról és fejlesztésekről, 

ezt követően pedig a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői 

kérdéseket tehetnek fel, valamint javaslatokat fogalmazhatnak meg.”. 

 

3. §  

A Rendelet 7. melléklete helyébe a melléklet lép. 

 

4. §  

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

 

 

  Pintér Szilárd     dr. Szabó Péter 

                       polgármester             jegyző 

 



 

Melléklet a …/2021. (……..)  önkormányzati rendelethez 

 

„7. melléklet a 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez” 

 

Az önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása 

 

 A B 

1 011130 
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 

2 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

3 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés 

4 013350 
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos felada-

tok 

5 013360 
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 

6 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások 

7 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

8 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 

9 031030 Közterület rendjének fenntartása 

10 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 

11 032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése 

12 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

13 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 

14 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

15 041236 Országos közfoglalkoztatási program 

16 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

17 042180 Állat-egészségügy 

18 045120 Út, autópálya építése 

19 045130 Híd, alagút építése 

20 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 

21 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 

22 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

23 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 

24 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 

25 047120 Piac üzemeltetése 

26 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

27 051020 
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülöní-

tett begyűjtése, szállítása, átrakása 

28 051030 
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szál-

lítása, átrakása 

29 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

30 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 

31 051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

32 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

33 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 



 

34 054020 
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése 

és fenntartása 

35 061020 Lakóépület építése 

36 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 

37 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

38 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 

39 064010 Közvilágítás 

40 066010 Zöldterület-kezelés 

41 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

42 072111 Háziorvosi alapellátás 

43 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

44 072311 Fogorvosi alapellátás 

45 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

46 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

47 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

48 076061 Környezet-egészségügyi feladatok 

49 076062 Település-egészségügyi feladatok 

50 081022 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 

51 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

52 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 

53 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

54 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

55 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

56 082044 Könyvtári szolgáltatások 

57 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

58 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

59 082070 
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvá-

sa 

60 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

61 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

62 083020 Könyvkiadás 

63 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

64 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 

65 084010 

Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, 

nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és sza-

bályozása 

66 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 

67 084031 Civil szervezetek működési támogatása 

68 084032 Civil szervezetek programtámogatása 

69 084070 
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgálta-

tások fejlesztése, működtetése 

70 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

71 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 

72 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

73 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 



 

74 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 

75 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

76 101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása 

77 101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása 

78 101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása 

79 101144 
Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű 

ellátás) 

80 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

81 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 

82 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 

83 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

84 102025 Időskorúak átmeneti ellátása 

85 102026 Demens betegek átmeneti ellátása 

86 102031 Idősek nappali ellátása 

87 102032 Demens betegek nappali ellátása 

88 102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 

89 104012 Gyermekek átmeneti ellátása 

90 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 

91 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 

92 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

93 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások 

94 104043 Család és gyermekjóléti központ 

95 104044 Biztos Kezdet Gyerekház 

96 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 

97 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 

98 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 

99 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

100 107015 Hajléktalanok nappali ellátása 

101 107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás 

102 107050 Szociális étkeztetés népkonyhán 

103 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 

104 107052 Házi segítségnyújtás 

105 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

106 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

107 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 

108 900020 
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson 

kívülről 

109 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 

 

 

„ 



 

A rendelettervezet egyes szakaszaihoz az alábbi indoklás kapcsolódik: 

 

1. § 

 

A Dombóvári Ifjúsági Sporttelep átnevezésével összefüggő átvezetés. 

 

2. §  

 

A közmeghallgatással kapcsolatos rendelkezések pontosítása. 

 

3. § 

 

Az önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolását tar-

talmazó új melléklet. 

 

4. § 

 

A rendelet hatálybelépésének időpontja. 

 

 

Az indokolás közzététele mellőzhető, mivel a rendeletmódosításnak nem mutatható ki 

jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi követ-

kezménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 

 


