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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalt érintőn a közelmúltban történtek 

változások az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet megszűnése miatt, 

amelyeket át kell vezetni a szervezeti és működési szabályzatán. A Tolna Megyei 

Kormányhivatal iránymutatása értelmében azonban változtatni kell a hivatali szmsz-t 

érintő eddig elfogadási gyakorlaton – a hivatalhoz tartozó települések képviselő-

testületei eddig külön-külön hagyták jóvá –, és ezzel összefüggésben ismét módosítani 

kell a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendeletet. 

 

Az önkormányzati törvény értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete az 

önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és 

hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 

feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz 

létre, amely az államháztartási törvény szerint helyi önkormányzati költségvetési 

szervnek minősül, így szervezeti és működési szabályzattal kell rendelkeznie. A 

Kormányhivatal felhívta a figyelmet, hogy ennek jóváhagyása az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 9. §-ában felsorolt irányítási 

hatáskörök része, amelyeket az Áht. egyéb rendelkezései szerint főszabályként 

(kormányrendelet vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában) a polgármester 

gyakorol – mint az irányító szervnek minősülő képviselő-testület vezetője – az 

önkormányzati költségvetési szervek tekintetében. A polgármesteri/önkormányzati 

hivatalok vonatkozásában az önkormányzati törvény az alapítói jogokat helyezi 

testületi hatáskörbe, illetve a hivatalvezető – a jegyző – és helyettese – az aljegyző – 

kapcsán tartalmaz részletes szabályozást, vagyis a hivatali szmsz jóváhagyását nem 

utalja testületi kompetenciába, így arra a polgármesternek van joga és kötelessége 

hatáskörátruházás nélkül az Áht. alapján. A polgármesternek a hivatal működési 

szabályzatát – a jogalkotási törvénnyel összhangban – normatív utasításban kell 

jóváhagynia. Ugyanakkor az önkormányzati törvény szerint a polgármester a jegyző 

javaslatára nyújt be előterjesztést a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti 

tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének 

meghatározására, amit a testület előzetesen határozatban fogad el, majd 

értelemszerűen a hivatali szmsz-t is ennek megfelelően kell elkészíteni és elfogadni. A 

közös önkormányzati hivatalok esetében ez még annyival egészül ki, hogy 

amennyiben a közös önkormányzati hivatalt város működteti, úgy a hivatal létszámát 

az érintett települések képviselő-testületeinek megállapodása határozza meg, 

megállapodás hiányában a városi önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg a 

törvényben foglaltakra figyelemmel. A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatallal 

kapcsolatban a létrehozásáról rendelkező megállapodás kitér a Hivatal létszámára is. 

 

A fentieket összegezve a jelen előterjesztés két döntési javaslatot tartalmaz. Az 

önkormányzati szmsz-t tartalmazó rendeletből törölni kell a Dombóvári Közös 

Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési rendjét érintő rendelkezéséket, és 

azokról – szervezeti felépítés, létszám, munka- és ügyfélfogadási rend – a határozati 

javaslatba foglaltak szerint rendelkezni.  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100195.tv#lbj0id34b6


 

 

Az önkormányzati szmsz vonatkozásában emellett néhány további pontosítás, 

változtatás is indokolt: 

− a megyei kormánymegbízottra való hivatkozásokat főispánra kell változtatni, 

− törölni javasolt okafogyottá váló bizottsági hatásköröket, valamint a már évek óta 

nem működő Gyermek és Ifjúsági Önkormányzatra vonatkozó rendelkezéseket, 

− aktualizálásra szorulnak az átruházott polgármesteri és jegyzői hatásköröket 

tartalmazó mellékletek, valamint az önként vállalt feladatról szóló is,  

− továbbá a jogalkotási szabályok nem ismerik el a függeléket a jogszabály részének, 

így az ezzel összefüggő rendelkezést is hatályon kívül kell helyezni.  

 

A jövőre nézve indítványozom, hogy a testületi ülés meghívója papíralapon ne legyen 

kiküldve, hanem minden ülés esetében csak elektronikus levélben. 

 

 

                 Pintér Szilárd 

                  polgármester 

 



 

Határozati javaslat 

a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal működéséről és szervezetéről  

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Közös 

Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) szervezetét és 

működését érintően az alábbiakról rendelkezik 2022. december 1-jei hatállyal a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) 

bekezdés d) pontja alapján: 

 

I. Az Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódása: 

 

a. Az Önkormányzati Hivatal belső szervezeti egységei az iroda és a csoport; 

az egyes szervezeti egységek feladatait az Önkormányzati Hivatal szervezeti 

és működési szabályzata tartalmazza. 

b. Az Önkormányzati Hivatalban az alábbi irodák működnek: 

− Polgármesteri Iroda, 

− Önkormányzati Iroda, 

− Hatósági Iroda,  

− Pénzügyi Iroda, 

− Városüzemeltetési Iroda, 

− Szakcsi Kirendeltség. 

c. Az Önkormányzati Hivatalban az alábbi csoportok működnek: 

− Projekt Csoport a Polgármesteri Irodán belül, 

− Attalai Kirendeltség, 

− Csikóstőttősi Kirendeltség. 

d. Az iroda vezetésére irodavezető, a csoport vezetésére csoportvezető 

nevezhető ki. Az aljegyző iroda és csoport vezetésével is megbízható.   

e. Szakcs, Várong és Lápafő településeken, valamint ezen települések 

önkormányzatait illetően az Önkormányzati Hivatal feladatait a Szakcsi 

Kirendeltség, Attala településen és Attala Község Önkormányzatát illetően 

az Attalai Kirendeltség, Csikóstőttős településen és Csikóstőttős Község 

Önkormányzatát illetően a Csikóstőttősi Kirendeltség látja el. Az Attalai 

Kirendeltség és a Csikóstőttősi Kirendeltség a jegyző, illetve a rendelkezése 

szerint az aljegyző vagy az Önkormányzati Hivatal általa kijelölt másik 

köztisztviselőjének közvetlen irányítása alá tartozik. 

f. Az Önkormányzati Hivatalnak a Szakcsi Kirendeltségen, az Attalai 

Kirendeltségen és a Csikóstőttősi Kirendeltségen kívüli szervezeti 

egységeinek összessége a Dombóvári Központi Hivatal, amely az 

Önkormányzati Hivatal feladatait Dombóvár városban és Dombóvár Város 

Önkormányzatát illetően látja el. 

g. A jegyző közvetlen irányítása alá tartoznak a belső ellenőrök, valamint az 

Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatában 

meghatározott munkaköröket ellátó további munkatársak. 

h. A közterület-felügyelők a Dombóvári Központi Hivatalban a 

Városüzemeltetési Irodához tartoznak. 



 

II. Az Önkormányzati Hivatal létszáma a létrehozásáról rendelkező 

megállapodásban, és annak megfelelően Dombóvár Város Önkormányzatának 

éves költségvetésében kerül meghatározásra. 

 

III. Az Önkormányzati Hivatal munkarendje: 

 

a) A Dombóvári Központi Hivatal és a Szakcsi Kirendeltség tekintetében a 

munkaidő  

− hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön 8,00 órától – 16,30 óráig, 

− pénteken    8,00 órától – 14,00 óráig 

tart, mely tartalmazza a napi harminc perces munkaközi szünetet.  

 

b) Az Attalai Kirendeltség tekintetében a munkaidő  

− hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön 7,30 órától – 16,00 óráig, 

− pénteken    7,30 órától – 13,30 óráig 

tart, mely tartalmazza a napi harminc perces munkaközi szünetet.  

 

c) A Csikóstőttősi Kirendeltség tekintetében a munkaidő  

− hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön 7,30 órától – 16,00 óráig, 

− pénteken     7,30 órától – 13,30 óráig 

tart, mely tartalmazza a napi harminc perces munkaközi szünetet.  

 

d) A munkaközi szünetet általában 12 óra és 12 óra 30 perc közötti időtartamban 

lehet igénybe venni, az eltérő igénybevétel szabályait az Önkormányzati 

Hivatal közszolgálati szabályzata tartalmazza. 

 

e) Az Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak esetében otthoni 

munkavégzés formájában távmunka is elrendelhető a jegyző részéről az arra 

alkalmas munkakörökben az ügyfélfogadási rendre tekintettel. 

 

IV. Az Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendjét a szervezeti és működési 

szabályzata tartalmazza azzal, hogy 

 

− hetente legalább három munkanapon biztosítani kell a személyes 

ügyfélfogadást a Dombóvári Központi Hivatalban és a 

kirendeltségeken is, 

− az ügyfelek fogadása főszabály szerint érkezési sorrendben történik, 

illetve lehetőség van az előzetes időpontfoglalás alapján történő 

ügyfélfogadásra is,  

− a jegyzőnek vagy az Önkormányzati Hivatal általa kijelölt 

köztisztviselőjének hetente legalább egy munkanapon délelőtt 

fogadóórát kell tartani az Önkormányzati Hivatal székhelyén, 

− az anyakönyvi események lebonyolítását hétköznap munkaidőn kívül 

és szombati napon is biztosítani kell. 



 

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: 

 

Társadalmi hatás: 

Közvetlen 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 

következménye: 

A rendeletmódosítás elfogadása a Tolna Megyei Kormányhivatal 

iránymutatásával függ össze. 

 

A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 

 



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 Dombóvár Város Önkormányzata Pénzügyi és 

Gazdasági Bizottsága, valamint Humán Bizottsága véleményének kikérésével 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) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A képviselő-testület, az önkormányzat, a polgármester, valamint az 

alpolgármesterek bélyegzője kör alakú, középen Magyarország címere, a köríven az 

alábbi felirat, valamint a bélyegző sorszáma szerepel: 

a) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

b) Dombóvár Város Önkormányzata, 

c) Polgármester Dombóvár, 

d) Alpolgármester Dombóvár” 

2. § 

A Rendelet 18. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) A polgármester által aláírt írásbeli meghívót a (2) bekezdés szerinti közzététel 

napján kell kiküldeni a települési képviselőknek elektronikus levélben a képviselő által 

megadott elektronikus levélcímre.” 

 

3. § 

 

A Rendelet 19. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(7) A nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármestert, a jegyzőt, az 

aljegyzőt, az Önkormányzati Hivatal irodáinak vezetőit, a dombóvári települési 

nemzetiségi önkormányzat elnökét, az előterjesztőt és a Tolna Megyei Kormányhivatal 

főispánját az ülés valamennyi napirendi pontjához kapcsolódóan tanácskozási jog 

illeti meg, zárt ülés esetén abban az esetben, ha azon jogosult részt venni. Az 

országgyűlési képviselőt a nyilvános ülésen tárgyalandó napirendi pontokhoz 

kapcsolódóan tanácskozási jog illeti meg.” 



4. § 

A Rendelet 70. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) A jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, valamint tartós 

akadályoztatásuk esetére – legfeljebb hat hónapra – a jegyzői feladatokat az 

Önkormányzati Hivatal azon irodájának vezetője látja el, aki megfelel a jegyzőre 

vonatkozó alkalmazási és képesítési feltételeknek; több ilyen vezető esetén a jegyzői 

feladatokat ellátó személyt a polgármester jelöli ki.” 

5. § 

A Rendelet 72. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„72. § 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzati Hivatalt az erre irányuló megállapodás 

alapján Szakcs, Várong, Lápafő, Attala és Csikóstőttős községek 

önkormányzatának képviselő-testületével közösen hozta létre és tartja fenn. Az 

Önkormányzati Hivatal működési költségeihez a Hivatalt létrehozó 

önkormányzatok a létrehozásáról szóló megállapodás szerint járulnak hozzá. 

 

(2) A képviselő-testület a közterület-felügyeleti feladatok ellátásáról Dombóvár város 

közigazgatási területére kiterjedő illetékességgel az Önkormányzati Hivatalban 

alkalmazott közterület-felügyelők révén gondoskodik. Az önkormányzat által 

működtetett közterületi térfigyelő rendszert a közterület-felügyelők kezelik és 

üzemeltetik.” 

6. § 

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép 

(2) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép 

(3) A Rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul. 

7. § 

A Rendelet 

a) 16. § (2) bekezdés b) pontjában a „kormánymegbízottjának” szövegrész helyébe 

a „főispánjának” szöveg, 

b) 19. § (3) bekezdés b) pontjában a „kormánymegbízottját” szövegrész helyébe a 

„főispánját” szöveg, 

c) 27. § (13) bekezdésében a „a képviselő-testület bármely tagja, valamint a nem a 

képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester és a jegyző is” 

szövegrész helyébe az „a polgármester, az alpolgármester és a jegyző” szöveg, 

lép. 

8. § 

Hatályát veszti a Rendelet 



1. 10. § (3) bekezdés f) pontja, 

2. 19. § (3) bekezdés c) pontja, 

3. 62. § (13) bekezdés utolsó mondata, 

4. 67. § (7) bekezdés k) pontja, 

5. 70. § (3) bekezdése, 

6. 73. §-a,  

7. 84. § (2) bekezdése,  

8. 2. melléklet 2.2.10., 2.3.18., 2.3.19., 2.3.23., 2.3.24., 2.3.25., 2.4.3., 2.5.1., 

3.4.10. és 3.3.5. pontja. 

9. § 

Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba. 
 

 

 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 

dr. Szabó Péter 

jegyző 

 



1. melléklet a …/2022. (…) önkormányzati rendelethez 

„1. melléklet a 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez 

1. Kitüntetések, elismerő címek adományozása. 

2. Testvérvárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatok szervezése, külföldi 

önkormányzatokkal való együttműködés. 

3. A dombóvári települési nemzetiségi önkormányzatok támogatása. 

4. Az önkormányzat honlapjának fenntartása. 

5. Települési és tájegységi értéktár bizottság létrehozása. 

6. Pénzügyi hozzájárulás Dombóváron is terjesztett sajtótermék megjelentetéséhez, a 

Dombóvárra is kiterjedő televíziós médiaszolgáltatásban megjelenő magazinműsor 

elkészítéséhez, valamint Dombóvárra is kiterjedő rádiószolgáltatás 

működtetéséhez. 

7. Helyi jelentőségű természeti területek védetté nyilvánítása, helyi jelentőségű védett 

természetű területek fenntartására tervek készítése, a tervekben foglaltak 

végrehajtása. 

8. Önkormányzati környezetvédelmi alap, annak részeként természetvédelmi alap 

létrehozása. 

9. Közterület-felügyelők alkalmazásának biztosítása az Önkormányzati Hivatalban. 

10. Helyi védett építészeti érték fenntartásának pénzügyi támogatása. 

11. Csatlakozás a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszerhez, az ösztöndíjak kifizetéséhez forrás biztosítása. 

12. Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás 

biztosítása. 

13. Egyesületek, alapítványok, egyházak és további lakossági önszerveződő közösségek 

tevékenységének segítése, pénzügyi és egyéb támogatása, az együttműködés 

biztosítása. 

14. A városi polgárőrség működésének és tevékenységének támogatása. 

15. A helytörténeti emlékek gyűjtésének és gondozásának támogatása, helytörténeti 

gyűjtemény fenntartása. 

16. Városi rendezvények és kulturális programok szervezése, lebonyolítása. 

17. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátások körében: 

17.1. tanyagondnoki szolgáltatás biztosítása, 

17.2. szenvedélybetegek közösségi alapellátása szolgáltatás biztosítása, 

17.3. pszichiátriai betegek közösségi alapellátása szolgáltatás biztosítása, 

17.4. támogató szolgáltatás biztosítása, 

17.5. idősek otthona szolgáltatás biztosítása, 

17.6. időskorúak gondozóháza szolgáltatás biztosítása, 

17.7. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása.    

18. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások körében: 

18.1. Biztos Kezdet Gyerekház működtetése, 

18.2. családok átmeneti otthonának fenntartása. 

19. Térfigyelő kamerarendszer működtetése. 

20. Ifjúsági táborok működtetése, táboroztatási szolgáltatás nyújtása. 

21. Sportlétesítmények, uszoda és tanuszoda fenntartása. 

22. Részvétel a Pannon Európai Területi Együttműködési Csoportosulásban. 



23. A Gólyavár területén a régészeti feltárás és a várrom állagmegóvása. 

24. Gimnáziumi tehetséggondozó program támogatása. 

25. Sportösztöndíj-program működtetése. 

26. Közterület tisztántartási kötelezettség részbeni átvállalása szociálisan rászorult 

személytől. 

27. Vezeték nélküli internetelérést biztosító wifi pontok működtetése. 

28. Elektromos töltőállomás üzemeltetése. 

29. Élő webkamerás várospanoráma elérhetővé tételéhez szükséges feltételek 

biztosítása. 

„ 

 

 



2. melléklet a …/2022. (…) önkormányzati rendelethez 

 

„3. melléklet a 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez 

 

A polgármesterre átruházott hatáskörök 

 

1. Dönt a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott 

ügyekben. 

2. Dönt az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére 

vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott ügyekben. 

3. Dönt a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott 

ügyekben. 

4. Dönt az állatok tartásáról és védelméről szóló önkormányzati rendeletben 

meghatározott ügyekben. 

5. Dönt az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről 

szóló önkormányzati rendeletben meghatározott ügyekben. 

6. Dönt az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 

önkormányzati rendeletben meghatározott ügyekben. 

7. Dönt a város jelképeiről, a közterületek fellobogózásáról szóló önkormányzati 

rendeletben meghatározott ügyekben. 

8. Dönt a helyi közművelődési feladatokról szóló önkormányzati rendeletben 

meghatározott ügyekben. 

9. Dönt a környezet védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott 

ügyekben. 

10. Dönt a sportról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott ügyekben. 

11. Dönt a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település köztisztaságáról szóló 

önkormányzati rendeletben meghatározott ügyekben. 

12. Dönt az önkormányzat által nyújtott támogatásokról és az államháztartáson kívüli 

források átvételéről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott ügyekben. 

13.  Dönt a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 

önkormányzati rendeletben meghatározott ügyekben. 

14. Dönt a Dombóvár város nevének használatáról szóló önkormányzati rendeletben 

meghatározott ügyekben. 

15. Dönt a Gunarasfürdő településrész elnevezésének használatáról szóló 

önkormányzati rendeletben meghatározott ügyekben. 

16. Adományozza Dombóvár Város Polgármesterének Elismerő Díját, dönt a helyi 

elismerésekről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott ügyekben. 

17. Gyakorolja a mindenkori költségvetési rendeletben a polgármesterre átruházott 

hatásköröket. 

18. Dönt a költségvetési rendeletben elkülönített polgármesteri keret felosztásáról. 

19. Ellátja a betöltetlen közalkalmazotti munkakörökkel kapcsolatos önkormányzati 

fenntartói feladatokat. 

20. Dönt a pénzügyi kötelezettséggel nem járó pályázat benyújtásáról, hozzájárul az 

önkormányzati költségvetési szervek részéről pénzügyi kötelezettséggel nem járó 

pályázatok benyújtásához. 



21. Gyakorolja az önkormányzat legalább többségi tulajdonában lévő gazdasági 

társaságok vezető tisztségviselőjével kapcsolatos egyéb munkáltató jogokat, 

továbbá megbízási jogviszony esetén az arra vonatkozó szerződésben nevesített 

jogokat. 

22. Megállapítja az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló törvényben 

rögzített vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó tisztségeket és 

munkaköröket, a vagyonnyilatkozat átadására, nyilvántartására, a 

vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat, 

és a vagyongyarapodási vizsgálat során való meghallgatás szabályait tartalmazó 

szabályzatot. 

23. Jóváhagyja az autóbusszal végzett menetrend szerint helyi személyszállítás kapcsán 

a menetrendmódosítást. 

24. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az önkormányzattal munkaviszonyban, 

egészségügyi szolgálati jogviszonyban vagy közfoglalkoztatási jogviszonyban állók 

felett. 

25. Gyakorolja a közútkezelői jogköröket a helyi közutak tekintetében, a közúti 

közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3. § (2) bekezdése, 7. § (3) bekezdése, 12. § 

(5) bekezdése, 14. § (1) bekezdés a) pontja, 15. § (1) bekezdése, 29. § (9) 

bekezdése, 29/B. § (2) bekezdés a) pontja, 33. § (2) bekezdése, 34. § (3), (4) és (6) 

bekezdése, 36. § (1), (3) és (4) bekezdése, 37. § (2) és (3) bekezdése, 39. § (1) 

bekezdése, 41. § (2) bekezdése, 42. § (3) bekezdése, 42/A. § (1) és (2) bekezdése, 

43. § (1) bekezdése vonatkozásában, valamint dönt egyéb jogszabály szerinti 

közútkezelői hozzájárulások és a közparknak minősülő Szigeterdőbe való 

munkavégzési célú behajtási engedély kiadása tárgyában. 

26. Gyakorolja a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben foglalt 

településkép-érvényesítési eszközökkel összefüggő önkormányzati hatósági és a 

rendelet szerinti egyéb átruházott hatásköröket.  

27. Dönt gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletben 

meghatározott ügyekben, az önkormányzati fenntartású intézmények tekintetében a 

fenntartó nevében döntést hoz a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési 

díjával kapcsolatban. 

28. Az önkormányzati fenntartású bölcsőde tekintetében a fenntartó 

nevében meghatározza érdek-képviseleti fórum megalakításának és működésének 

szabályait. 

29. A településtervek, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet 

készítésének vagy módosításának egyeztetési eljárását illetően a véleményezési 

szakaszban dönt a beérkezett vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, 

valamint gyakorolja a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 

önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatásköröket. 

30. Jóváhagyja általános nyitvatartási rendtől való eltérést és az ideiglenes zárva 

tartást a Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 

kulturális szakmai feladatot ellátó szervezeti egységei tekintetében. 

31. Dönt új közvilágítási berendezések létesítéséről, az üzemelő berendezések 

működésének szüneteltetéséről. 

32. Dönt az önkormányzati üzemeltetésű sportlétesítmények működési és használati 

rendjéről a használati és igénybevételi díjak kivételével.” 



3. melléklet a …/2022. (…) önkormányzati rendelethez 

A Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 

következő 4. ponttal egészül ki: 

 

[A jegyzőre átruházott hatáskörök] 

 

„4. Dönt a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott ügyekben.” 

 



A rendelettervezet egyes szakaszaihoz az alábbi indoklás kapcsolódik: 

 

 

1. § 

A bélyegzőkkel kapcsolatos rendelkezésből kikerülnek a Dombóvári Közös 

Önkormányzati Hivatalra vonatkozó részek. 

 

2. § 

A meghívó kiküldését érintő rendelkezés módosítása. 

 

3. § 

Szövegpontosítás. 

 

4. § 

Mivel a rendelet nem tartalmazhatja az Önkormányzati Hivatal belső szervezeti 

egységeinek felsorolását, a jegyzői és aljegyzői tisztség betöltetlenségének esetére 

vonatkozó rendelkezést is módosítani kell. 

 

5. § 

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatallal összefüggő rendelkezés 

újraszabályozása. 

 

6. § 

Az önként vállalt feladatokat, polgármesteri és a jegyzői átruházott hatásköröket 

tartalmazó mellékletek aktualizálása, 

 

7. § 

Szövegpontosító rendelkezések. 

 

8. § 

Hatályon kívül helyező rendelkezések. 

 

9. § 

A rendeletmódosítás hatálybalépéséről rendelkezik. 

 

Az indokolás közzététele mellőzhető, mivel a rendeletmódosításnak nem mutatható ki 

jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi követ-

kezménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 

 


