Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2022. (……..) 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 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. §
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 1. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Az önkormányzat telephelyei:
a) Dombóvár, Földvár utca 18. – Szuhay Sportcentrum,
b) Dombóvár, Katona József utca 37. – Ujvári Kálmán Sporttelep,
c) Dombóvár, Szabadság utca 14. – Volt zeneiskola,
d) Dombóvár, Bezerédj utca 14. – Koronás Udvarház,
e) Dombóvár, Kinizsi utca 37. – JAM Központ,
f) Dombóvár, Szenes Hanna tér 1. – Farkas Attila Uszoda,
g) Dombóvár, Hóvirág utca 1. – Védőnői tanácsadó,
h) Dombóvár, Pannónia út 5. – Védőnői tanácsadó,
i) Dombóvár, III. utca 35. – Védőnői tanácsadó,
j) Dombóvár, Szabadság utca 2. – Védőnői tanácsadó.
2. §
A Rendelet 5. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az önkormányzat testvérvárosi kapcsolatot tart fenn:]
„c) az erdélyi Gyergyószentmiklós településsel,”
3. §
A Rendelet 16. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összehívásra irányuló és annak indokát
tartalmazó indítványt a polgármesterhez kell írásban benyújtani. A polgármester az
ülést legkésőbb az indítvány kézhezvételétől számított öt napon belül hívja össze,
legkésőbb a kézhezvételtől számított tizenöt napon belüli időpontra.”

4. §
(1) A Rendelet 20. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület ülésén napirendi pont tárgyalására – a képviselői
interpellációk, valamint az előterjesztést nem igénylő napirendi pontok kivételével –
írásbeli előterjesztés alapján kerülhet sor.”
(2) A Rendelet 20. § (7) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az alakuló ülés napirendi pontjai írásbeli előterjesztés nélkül tárgyalhatók a
juttatások megállapítása, valamint a képviselő-testület szervezeti és működési
szabályzatának módosítása kivételével.”
5. §
A Rendelet 21. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A jegyző a törvényesség betartását előzetesen köteles megvizsgálni és szükség
esetén megállapításával záradékolni az előterjesztést.”
6. §
(1) A Rendelet 27. § (6) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az ülés összehívását követően a meghívóban nem szereplő, napirendi pontként
javasolt előterjesztés (a továbbiakban: új napirendi pont) is felvehető a tárgyalni
javasolt napirendi pontok közé. Új napirendi pontra a polgármester, a jegyző, az
alpolgármester vagy a települési képviselő tehet javaslatot, a települési képviselő a
rendes ülésen és abban az esetben, amennyiben legkésőbb a rendes ülés napját
megelőző harmadik munkanapon 16.00 óráig, ha a határnap péntekre esik, akkor
péntek 10.00 óráig az új napirendi pont írásbeli előterjesztését a polgármesterhez
benyújtotta írásban vagy a testulet@dombovar.hu elektronikus levélcímre megküldött
elektronikus levélben. A meghívó közzétételét követően, de még az ülés napját
megelőzően javasolt új napirendi pont írásbeli előterjesztését a honlapon közzé kell
tenni, az ülés napján javasolt új napirendi pont előterjesztését legkésőbb az ülés
megnyitásáig ki kell osztani.”
(2) A Rendelet 27. § (8) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az ülésen a napirend elfogadása előtt a polgármester, a jegyző vagy az
alpolgármester kezdeményezheti valamely tervezett napirendi pontnak a javasolt
napirendről való levételét, a javasolt sorrend megváltoztatását, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény szerint a napirendi pont zárt ülésen való tárgyalását,
vagy napirendi pontok összevont tárgyalását (a továbbiakban együtt: a javasolt
napirenddel összefüggő indítvány). A települési képviselő a javasolt napirenddel

összefüggő indítványt csak a (6) bekezdés szerint a települési képviselő részéről tehető
új napirendi pontra irányuló javaslattal megegyező módon és határidőig kizárólag
rendes ülés esetén tehet, az ülésen nem élhet ilyen kezdeményezéssel.”
7. §
A Rendelet 23. alcímének helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. Ügyrendi javaslat, ügyrendi kérdés
32. §
(1) Ügyrendi javaslat a tanácskozás vagy a szavazás lefolytatásával összefüggő, a
tárgyalt napirendi pontot érdemben nem érintő felvetés vagy indítvány. Ügyrendi
javaslatot az e rendeletben meghatározott esetekben és személyeknek lehet tenni.
Amennyiben a javaslattélre jogosult nincs külön megjelölve, a képviselő-testület
bármely tagja, a jegyző, valamint a nem a képviselő-testület tagjai közül választott
alpolgármester élhet a javaslattétel lehetőségével.
(2) Ügyrendi kérdés a tanácskozás lefolytatásával összefüggő, a tárgyalt napirendi
pontot érdemben nem érintő eljárási jellegű felvetés, melyet a képviselő-testület
bármely tagja, valamint a nem a képviselő-testület tagjai közül választott
alpolgármester intézhet a polgármester vagy a jegyző felé. Ügyrendi kérdést
feltenni csak a napirendi pontról való tanácskozás közben lehet.
(3) Szavazógép igénybevétele esetén a szavazókészülék megfelelő gombjával kell
jelezni a megszólalási szándékot ügyrendi javaslat megtétele vagy ügyrendi kérdés
feltevése érdekében.
(4) Ügyrendi javaslat megtételére vagy ügyrendi kérdés feltevésére irányuló
megszólalási szándék esetén a polgármester soron kívül adhat szót, egyébként
pedig a megelőzően jelzett megszólalások elhangzását követően lehet ismertetni
legfeljebb egy percben a javaslatot vagy a kérdést.
(5) Ha az ügyrendi javaslat vagy ügyrendi kérdés a képviselő-testület valamely tagját
vagy a nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármestert
személyében érinti, az érintett ügyrendi javaslatára a képviselő-testület
megadhatja számára a személyes megjegyzés lehetőségét legfeljebb egy percben.
(6) A döntést igénylő ügyrendi javaslatról a képviselő-testület vita nélkül dönt.”
8. §
A Rendelet a következő 34/A. §-sal egészül ki:
„34/A. §
(1) Az a képviselő vagy nem képviselő bizottsági tag, aki a képviselő-testület vagy a
bizottság ülésének méltóságát magatartásával sérti, illetve a képviselő-testület
vagy a bizottság ülésén a képviselő-testületet, annak tagjait, a bizottságot vagy
annak tagjait sértő kifejezéssel illeti, széksértést követ el.

(2) A széksértés tényét a polgármester indítványára a képviselő-testület vita nélkül,
minősített többséggel állapítja meg.
(3) A bizottsági ülésen elkövetett széksértés tényét a bizottság elnökének indítványára
a képviselő-testület a (2) bekezdésben foglaltak szerint állapítja meg.
(4) A széksértést elkövető személy alkalmanként tízezer és huszonötezer forint közötti
összegű rendbírsággal sújtható. A bírság kiszabása ismételt széksértés esetén egy
ülésen belül ismételhető.
(5) Amennyiben a széksértést elkövető személy a sértő kijelentését azonnal
visszavonja, továbbá a sértettet, a képviselő-testületet vagy a bizottságot
megköveti, a képviselő-testület eltekinthet a bírság kiszabásától.
(6) A bírság összegét a kiszabásával érintett testületi ülést követő nyolc naptári napon
belül kell befizetni az önkormányzat költségvetési számlája javára. A bírság
befizetésének elmaradása esetén a képviselő vagy bizottsági tag következő hónapra
járó tiszteletdíját a bírság összegével csökkenteni kell.”
9. §
A Rendelet 35. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A szavazás – a titkos szavazás kivételével – a polgármester döntése szerint
szavazógéppel vagy kézfelemeléssel történik öt másodperces időkeretben. Szavazógép
igénybevétele esetén dallamos hangjelzéssel kell felhívni a figyelmet a szavazásra a
szavazat leadására szolgáló időtartam alatt. A név szerinti szavazásra a 38. §
rendelkezéseit kell alkalmazni.”
10. §
A Rendelet 38. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„38. §
(1) Név szerinti szavazást kell tartani törvényben meghatározott kötelező esetekben,
továbbá a képviselő-testület név szerinti szavazást rendelhet el – döntési
javaslatonként egy alkalommal – a képviselő-testület bármely tagjának, valamint a
nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármesternek az ügyrendi
javaslatára.
(2) Nem lehet név szerinti szavazást tartani a bizottság létszáma és összetétele
tekintetében, a napirend elfogadásáról és a napirendet érintő egyéb javaslatokról,
valamint az ügyrendi javaslatról.
(3) Szavazógép nélkül történő név szerinti szavazás esetén a jegyző vagy a jegyző
megbízásából az aljegyző betűrendben felolvassa a jelenlévő képviselő-testületi tagok
nevét, akik a nevük elhangzása után öt másodpercen belül nyilatkozhatnak a
szavazatukról.
(4) Szavazógép igénybevétele estén a szavazat leadása a szavazókészülékkel történhet,
a leadott szavazatot a szavazógép rögzíti, az üléséről készült jegyzőkönyvben ez
alapján kell szerepeltetni a név szerinti szavazás eredményét.

(5) Név szerinti szavazás esetén a szavazástól való tartózkodásra nincs lehetőség.”
11. §
A Rendelet 56. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„56. §
(1) A települési képviselő jogosult megbízatása idejére képviselői munkájához térítés
nélkül igénybe venni a részére átadott hordozható táblagépet, annak tartozékait,
valamint az átadott eszközhöz biztosított mobilinternet-előfizetést.
(2) A képviselő-testület által átruházott önkormányzati ügyben hozott döntés
felülvizsgálatára irányuló kezdeményezést írásban kell benyújtani a polgármesterhez,
legkésőbb a döntés meghozatalát követő harminc napon belül.”
12. §
A Rendelet 60. § (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A képviselő-testület ülésére napirendi pontként javasolt és valamelyik állandó
bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztés az illetékes bizottság állásfoglalása nélkül
nem tárgyalható. Ha az illetékes bizottság állásfoglalása nem áll a rendelkezésre, a
képviselő-testület bármely tagja és a jegyző tehet javaslatot az előterjesztés bizottsági
állásfoglalás nélküli megtárgyalására a napirend elfogadása előtt.
13. §
(1) A Rendelet 27. § (14) bekezdésében a „javaslatára” szövegrész helyébe a „az
ügyrendi javaslatára” szöveg lép.
(2) A Rendelet 39. § (1) bekezdésének harmadik mondatában a „javaslatot”
szövegrész helyébe az „ügyrendi javaslatot” szöveg lép.
(3) A Rendelet 57. § (4) bekezdésében a „napon” szövegrész helyébe a „munkanapon”
szöveg lép.
(4) A Rendelet 58. §-ában az „írásban” szövegrész helyébe az „írásban vagy a
testulet@dombovar.hu elektronikus levélcímre megküldött elektronikus levélben”
szöveg lép.
14. §
Hatályát veszti a Rendelet
a) 20. § (6) bekezdése,
b) 27. § (9) és (10) bekezdése,

c) 27. § (12) bekezdésében a „valamint az általánostól eltérő döntéshozatalra”
szöveg,
d) 29. § (3) bekezdése,
e) 31. § (2) bekezdése,
f) 36. § (1) bekezdésében az „általánostól eltérő döntéshozatal esetén az
érintettséggel összefüggő javaslatról való szavazásig” szöveg.
15. §
Ez a rendelet 2022. május 1-jén lép hatályba.

Pintér Szilárd
polgármester

dr. Szabó Péter
jegyző

A rendelettervezet egyes szakaszaihoz az alábbi indoklás kapcsolódik:
1. §
Az önkormányzati telephelyek kiegészítése.
2. §
Az új testvértelepülés felvétele a testvérvárosi felsorolásba az olaszországi Novi di
Modena helyett, amellyel de facto megszűnt az együttműködés hosszú évek óta.
3. §
A Tolna Megyei Kormányhivatal jelzése alapján a képviselők által benyújtott ülés
összehívási indítvány tekintetében az időpontra és napirendre vonatkozó, a törvényhez
képest többletkövetelményt tartalmazó kikötések törlése az érintett bekezdés
újraszabályozásával.
4-5. §
A szóbeli előterjesztési lehetőség megszüntetésével összefüggő rendelkezés.
6. §
A meghívóban nem szereplő új napirendi pontra irányuló javaslatétellel, illetve a
javasolt napirenddel összefüggő kezdeményezéssel kapcsolatos új szabályozás.
7. §
Az ügyrendi jellegű javaslattételi lehetőség és kérdésfelvetés újraszabályozása a
felmerült gyakorlati problémák orvoslása érdekében.
8. §
A széksértés intézményének bevezetése.
9. §
A normál szavazások esetén bevezetésre kerül 5 másodperces időkeret a szavazatok
leadására.
10. §
A név szerinti szavazás szabályainak módosítása, miszerint azzal nem lehet élni a
napirendet érintő javaslatoknál, illetve a szavazás ezen módja esetében igénybe lehet
venni a szavazógép segítségét.

11. §
A képviselői munka támogatásával összefüggő rendelkezések redukálása a jelenlegi
elnagyolt szabályozás helyett.
12. §
Az előterjesztés bizottsági állásfoglalás
javaslattételi lehetőség pontosítása.

nélküli

megtárgyalására

vonatkozó

13. §
Szövegcserés módosító rendelkezések:
1. A napirendi pont újratárgyalására vonatkozó javaslat besorolása az ügyrendi
javaslatok közé.
2. Az ismételt szavazásra vonatkozó jegyzői javaslat besorolása az ügyrendi javaslatok
közé.
3. Az interpelláció benyújtásának határideje kapcsán a munkanapokban való
számításra történő áttérés a naptári napról.
4. A napirendi pont tárgyalására irányuló települési képviselő indítvány elektronikus
levélben is megküldhető.
14. §
A hatályon kívül helyező rendelkezések.
15. §
A rendelet hatálybelépésének időpontja.
Az indokolás közzététele mellőzhető, mivel a rendeletmódosításnak nem mutatható ki
jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása.

