
1. 

 

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 június végén megtartható testületi ülést megelőzően az alábbi ügyben tartom 

szükségesnek döntés meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

A képviselő-testület ülésezési rendjének, illetve a szervezeti és működési 

szabályzatának módosítása 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. június 11. 

 

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 Kormány által 2021. február 8-ától bevezetett veszélyhelyzet az Országgyűlés 

részéről őszig meghosszabbításra került, így 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 elnökének kellene gyakorolnia, azonban a katasztrófavédelemről és 

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

egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 

értelmében 2021. június 15-től a települési önkormányzat képviselő-testülete, a 

fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága a feladat- és hatáskörét maga 

gyakorolja. 

 

Az ülésezés ismételt megkezdése kapcsán a jövőre nézve az a javaslatom, hogy a hóvégi 

rendes ülések a hónap utolsó munkanapján kerüljenek megtartásra, a decemberi ülés 

kivételével, amely változatlanul a karácsonyt megelőző pénteki napon lenne, illetve a 

költségvetés tárgyalása miatt februárban van egy további tervezett ülés a hónap közepén. 

A testület két tagja megyei önkormányzati képviselő is, és a megyei közgyűlés a soros 

üléseit rendszerint az érintett hó utolsó pénteki napján tartja, így elkerülhető az 

összeütközés. A testület szervezeti és működési szabályzata ugyan indokolt esetben 

lehetővé teszi, hogy hét napon belüli eltérő időpontban hívjam össze az ülést, de a 

tervezhetőség miatt inkább indokolt az utolsó péntek „elengedése”. A június végi 

testületi ülés 30-ára lesz összehívva, a helye továbbra is a Német Ház közösségi terme, 

a helybiztosításért a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzatot köszönet illeti. 

 

Az ülésezési rend megváltoztatása miatt módosítani kell a képviselő-testület tavaly 

decemberben polgármesteri döntéssel elfogadott munkatervét, illetve a szervezeti és 

működési szabályzatát.  

 

Idén februárban született döntés arról, hogy Dombóvár Város Önkormányzata a 

Dombóvár Kártya működési hátterének biztosítására irányuló felhasználói-üzemeltetői 

szerződést nem hosszabbítja meg, és az Önkormányzattal szerződött vállalkozások által 

nyújtott kedvezmények igénybevételét, illetve a pontgyűjtést lehetővé tevő – a 

466/2015. (X. 26.) Kt. határozat alapján bevezetett – önkormányzati fenntartású 

városkártya-rendszert megszünteti. Ezzel összefüggésben hatályát vesztette a 

Dombóvár Kártyáról szóló 42/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet is. A városkártya 

bevezetése és az azzal összefüggő rendszer fenntartása szerepel az szmsz-ben az önként 

vállalt feladatok között, ezért javasolt ezt törölni az 1. mellékletből. 

 

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 
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képviselő-testületét tájékoztatni kell. Ennek megfelelően az elvégzett előzetes 

hatásvizsgálat megállapításait az alábbiak szerint ismertetem: 

 

I. Várható társadalmi hatások 

 

A Dombóvár Kártyáról szóló rendeletet az Önkormányzat már korábban hatályon kívül 

helyezte, illetve maga a városkártya-rendszer is megszüntetésre került, ezért indokolt a 

hatályos önkormányzati rendeletből az erre vonatkozó utalást kiemelni.  

A rendes ülések idejének módosítását a tapasztalatok indokolják. 

 

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások 

 

A rendelet megalkotása nem jár gazdasági és költségvetési hatásokkal. 

 

III. Várható környezeti hatások 

 

A rendeletalkotásnak közvetlen környezeti hatása nincs. 

 

IV. Várható egészségügyi következmények 

 

A rendeletalkotásnak közvetlen egészségügyi következménye nincs. 

 

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

A rendeletalkotás adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra. 

 

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

 

Okafogyottá vált a városkártyára való hivatkozás, illetve a rendes ülések tervezett 

időpontjai jobban betarthatók lesznek. 

 

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

 

A rendeletalkotás nem igényel több személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi forrást. 
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Határozati javaslat 

a képviselő-testület 2021. évi munkatervének módosításáról 

 

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 képviselő-testületnek a veszélyhelyzetben képviselő-

testületi hatáskört gyakorolva hozott 137/2020. (XII. 18.) határozattal elfogadott 2021. 

évi munkatervét módosítja, miszerint júniusban, szeptemberben, októberben és 

novemberben a képviselő-testület a rendes üléseit az adott hónap utolsó munkanapján 

tartja. 

 

Határidő: 2021. június 15. – a módosított munkaterv honlapon történő közzétételére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2021. (......) 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 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 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

A Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési 

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

Rendelet) 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A képviselő-testület rendes üléseit a munkaterve alapján évente legalább tíz 

alkalommal – ha a munkatervben másként nem határoz július és augusztus kivételével –

, rendszerint havonta a hónap utolsó munkanapján, december hónapban a karácsonyt 

megelőző pénteki napon tartja. Indokolt esetben a rendes ülés a munkatervben 

megjelölttől legfeljebb hét nappal korábbi vagy későbbi napra is összehívható.” 

 

2. § 

 

Hatályát veszti a Rendelet 1. mellékletének 36. pontja.  

 

3. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

                           Pintér Szilárd                                          dr. Szabó Péter 

                           polgármester                                                 jegyző 
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Részletes indokolás 

 

1. §-hoz 

 

A rendes testületi ülések szokásos időpontjának megváltoztatása. 

 

2. §-hoz 

 

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz. 

 

3. §-hoz 

 

A hatályba lépésről szóló rendelkezés. 

 

Az indokolás közzététele mellőzhető, mivel a rendeletmódosításnak nem mutatható ki 

jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi 

következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 


