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2. 

 

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 döntés tárgya: 

 

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának 

módosítása 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. április 15. 

 

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 
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Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

A Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési 

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

illetve a Hivatal szervezeti és működési szabályzata 2020 decemberében került 

módosításra a tekintetben, hogy a közvetlen polgármesteri irányítás alá tartozó korábbi 

Polgármesteri Munkacsoport átalakult Polgármesteri Irodává. 

 

A Polgármesteri Iroda egyik meghatározó tevékenysége a településfejlesztés kapcsán a 

pályázatok írása és a Dombóvár Város Önkormányzata által elnyert pályázatok 

megvalósításának koordinálása. Az Önkormányzat az elmúlt időszakban több nagyobb 

lélegzetűvételű pályázat megvalósítását is elkezdte. A projektekkel járó adminisztratív 

és egyéb feladatok indokolják, hogy ezekkel a Dombóvári Közös Önkormányzati 

Hivatal szervezetén belül – a Polgármesteri Iroda szervezeti egységeként – egy külön 

csoport foglalkozzon Projekt Csoport néven. 

 

Az SZMSZ 72. § (6) bekezdése szerint „Az Önkormányzati Hivatalban az irodákon 

belül csoportok hozhatók létre szükség szerint igazítva a feladatok végrehajtásához. A 

csoportokat az Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzata határozza 

meg.” 

 

Az új szervezeti egység létrehozása tehát a Hivatal alapdokumentumának újabb 

módosítását igényli. Ezzel összefüggésben a Polgármesteri Iroda eddigi feladatai közül 

törölni kell a városkártya rendszer felügyeletével kapcsolatos rendelkezést. 

 

 

Határozati javaslat 

a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. május 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 a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. május 

1-jétől hatályos szervezeti és működési szabályzatát a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 


