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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

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

bályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (SzMSz) ismételt módosítá-

sát indítványozom. 

 

A közelmúltban jelentős módosításon esett át a településkép védelméről szóló 2016. 

évi LXXIV. törvény. Korábban a törvény szerint a településkép-érvényesítési eszkö-

zöket a polgármester gyakorolhatta, de 2021. július 1-jétől a hatáskörök címzettje ma-

ga az önkormányzat lett. Az átmeneti rendelkezés szerint október 31-ig kell átvezetni a 

változást az érintett önkormányzati rendeleteken. Indokolt, hogy a településképi 

ügyekkel – településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció, településképi 

véleményezési eljárás, településképi bejelentési eljárás, településképi kötelezés, tele-

püléskép-védelmi bírság – ne a testület foglalkozzon, hanem a polgármester átruházott 

hatáskörébe kerüljenek. A gyermekvédelmi rendeletünk január óta tartalmazza a téríté-

si díjak csökkentésének, elengedésének lehetőségét, amely a fenntartó kompetenciája. 

Javasolt ezt is polgármesteri hatáskörbe delegálni. Mindkét esetben az esetleges a jog-

orvoslatok elbírálása a testület feladata. 

 

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 indokolt felülvizsgálni 

a polgármesteri átruházott hatásköröket. 

 

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 Magyarország helyi ön-

kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatáro-

zott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. §  

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési sza-

bályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő 

31. és 32. pontokkal egészül ki: 

 

„ 

31. Gyakorolja a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet szerinti tele-

püléskép-érvényesítési eszközökkel összefüggő önkormányzati hatósági és egyéb ha-

tásköröket.  

32. Az önkormányzati fenntartású intézmények tekintetében a fenntartó nevében dön-

tést hoz a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet szerinti 

esetekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjával kapcsolatban. 

„ 

 

2. §  

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

 

 

  Pintér Szilárd     dr. Szabó Péter 

                       polgármester             jegyző 

 

 



 

A rendelettervezet egyes szakaszaihoz az alábbi indoklás kapcsolódik: 

 

1. § 

 

A polgármesteri átruházott hatásköröket taglaló mellékletet módosító rendelkezés. 

 

2. § 

 

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. 

 


