
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 június végén megtartható testületi ülést megelőzően az alábbi ügyben tartom 

szükségesnek döntés meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

A helyi közművelődési feladatok ellátását érintő döntések 

 

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 



Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

A helyi közművelődési feladatok ellátását érintően a közművelődési rendelet, illetve a 

Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására teszek 

javaslatot. 

 

Az egyik indok, hogy mind a rendeletben, mind az alapító okiratban van hivatkozás a 

városkártya rendszerre, amely nemrégiben megszüntetésre került. Ezen kívül 

pontosítani szükséges a közművelődési feladatellátás keretében ellátott közművelődési 

alapszolgáltatások körét, és a tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása 

helyett az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítását felvenni mind a helyi 

jogszabályba, mind az intézményi alapdokumentumba. A Központ további szakmai 

dokumentumai (szmsz, szolgáltatási terv) már ezt tartalmazzák. A tehetséggondozás és 

-fejlesztés korábban azért került be a szolgáltatási körbe, mert a Tinódi Ház Nonprofit 

Kft. tehetségpontként is működött, ami a Központ esetében már nem áll fenn, és az 

intézmény tevékenysége – iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, 

klubok megalakulásának és tevékenységének támogatása, valamint rendszeresen 

ismeretterjesztő alkalmak szervezése – inkább az egész életre kiterjedő tanulás 

feltételeinek biztosításával összefüggő szolgáltatáshoz kapcsolódik, és egyébként 

tehetséggondozást is felölel. 

 

A Központ tekintetében javasolt továbbá engedélyezni, hogy folytathasson vállalkozási 

tevékenységet, ezáltal tudjon vállalni rendezvényszervezést egyéb szervezetek felé. A 

tevékenység felső határa a kiadási előirányzatok 10%-a. 
 

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: 

 

I. Várható társadalmi hatások 

A Dombóvár Kártyáról szóló rendeletet korábban hatályon kívül lett helyezve, illetve 

maga a városkártya-rendszer is megszüntetésre került, ezért indokolt a hatályos 

önkormányzati rendeletből az erre vonatkozó utalást kiemelni. A közművelődési 

feladatellátás keretében ellátott közművelődési alapszolgáltatások körének pontosítását 

a Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ dokumentumaival és tevékenységével való 

összhang biztosítása indokolja. 

 

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 

A városkártya-rendszer megszüntetésével okafogyottá vált a módosításra kerülő 

rendeletben a városkártyára való hivatkozás. 

 

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

feltételek 

A rendeletalkotás nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi forrást. 

 

Határozati javaslat 

a Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ alapító okiratának 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 Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ alapító 

okiratának módosítását – amely a közművelődési feladatellátás keretében ellátott 

közművelődési alapszolgáltatások körének pontosításra, illetve vállalkozási 

tevékenység lehetőségének biztosítására irányul –, valamint az egységes szerkezetű 

alapító okiratot a melléklet szerint elfogadja. 

 

Az alapító okirat módosítását Dombóvár Város Polgármestere írja alá, és intézkedik a 

törzskönyvi nyilvántartásba való változás-bejelentés iránt. 

 

Határidő: 2021. június 30.  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 
 

  



Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2019. (I. 31.) 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 és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. § 

 

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2019. (I. 31.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

 

„(1) Az önkormányzat a közművelődési feladatellátás keretében az alábbi 

közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja: 

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, 

fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek 

számára helyszín biztosítása, 

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása. 

 

2. § 

 

Hatályát veszti a Rendelet 3. § (2) bekezdésének 6. pontja. 

 

3. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

                           Pintér Szilárd                                          Dr. Szabó Péter 

                           polgármester                                                 jegyző 

 

 

 

 

 



Részletes indokolás 

 

1. § 

 

A közművelődési feladatellátás keretében ellátott közművelődési alapszolgáltatások 

körének kismértékű módosítása. 

 

2. § 

 

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz. 

 

3. § 

 

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. 
 


