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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület az októberi rendes ülésén a Tolna Megyei Kormányhivatal 

javaslatára tekintettel hatályon kívül helyezte a korábbi évek költségvetési és 

zárszámadási rendeleteit. A helyi jogszabályok áttekinthetősége és a 

túlszabályozottság elkerülése érdekében az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát 

javaslom kiterjeszteni azokra is, amelyek kapcsán a normatív szabályozás már nem 

tűnik indokoltnak a hatályos formában. A deregulációra javasolt rendeletek célja ettől 

még nem jelentéktelen, de ha egy helyi jogszabály érdemi alkalmazására nem kerül sor 

vagy a rendelet nélkül is megvalósul az elérni kívánt szabályozási cél, akkor el kell 

gondolkodni annak létjogosultságán, illetőleg a tartalmának időszerűségén. 

 

I. 

 

A képviselő-testület 2007-ben, Horvay János Kossuth-szoborcsoportjának a budapesti 

Kossuth Lajos téren való felállítása 80. évfordulója alkalmából fogadta el a Dombóvár 

város kiemelt emlékhelyeiről szóló 36/2007. (X. 1.) önkormányzati rendeletet, 

amellyel a következő alkotásokat helyi kiemelt emlékhellyé nyilvánította: 

- a Szigeterdőben található Kossuth-szoborcsoport, 

- az Aradi vértanúk emlékműve az Arany János téren, 

- a Világháborús emlékmű a Szabadság u. 18. előtt, 

- az 1956-os emlékmű az 56-os forradalom terén,  

- a Trianon emlékmű a Gárdonyi téren, és 

- a II. világháborús emlékmű az Arany János téren.  

 

A rendelet szerint a kiemelt emlékhellyé nyilvánítás célja az, hogy elsősorban ezek a 

helyek szolgáljanak az állami és nemzeti ünnepek, emléknapok, valamint Dombóvár 

város történeti és egyéb ünnepi megemlékezései, rendezvényei, jelentős kulturális 

eseményei megrendezésének helyszínéül. A kiemelt emlékhelyek „Dombóvár Város 

Kiemelt Emlékhelye” feliratú táblával jelölhetők. 

 

Városunkban az állami és nemzeti ünnepek, illetve megemlékezések alkalmával a 

rendezvényekre mindig az adott eseményhez kapcsolódó emlékműnél, szobornál kerül 

sor, ez a magától értetődő norma a megítélésünk szerint nem kíván jogi megerősítést. 

A felsorolt alkotásoknál egyébként a kiemelt emlékhely jelölésére nem lett tábla 

kihelyezve.  

 

Javaslom az inkább szimbolikus megfontolásból született, de kötőeréjét tekintve 

szükségtelen rendelet hatályon kívül helyezését. 

 

 



3 

II. 

 

A képviselő-testület a helyi vállalkozások támogatása és a foglalkoztatás növelése 

érdekében fogadta el a munkahelyteremtés támogatásáról szóló 35/2011. (VII. 29.) 

önkormányzati rendeletet. Ennek területi hatálya Dombóvár város közigazgatási 

területén kívül a Kaposszekcső közigazgatási területén található Dombóvári Ipari Park 

területére is kiterjed. Ez – ahogyan a mögötte álló gazdasági társaság – már más 

elnevezést visel, de a rendelet módosítása nem történt meg. 

 

A rendelkezések alapján az önkormányzat a jogosult vállalkozások részére új 

foglalkoztatást biztosító álláshelyenként legfeljebb egy éven keresztül 5000,- Ft/fő 

összegű támogatást nyújt dombóvári munkanélküli személy alkalmazása esetén azzal, 

egy vállalkozás legfeljebb 750.000,- Ft/hó összegű támogatásban részesülhet. A 

rendelet alapján egy vállalkozás sem igényelt munkahelyteremtésre támogatást az 

önkormányzattól, továbbá a képviselő-testület a költségvetésében 2013 óta nem 

különített el előirányzatot erre a célra a tárgyévi költségvetésben. A „vállalkozások 

jövedelem-termelő képességének és vállalkozói szellemének erősítése, valamint 

versenyképességük növelése” célkitűzés megvalósítása természetesen támogatandó, de 

sajnos erre ez a helyi jogszabály már nem megfelelő eszköz mind a támogatás 

mértékét, mind az ezzel járó adminisztrációt nézve, ezért javaslom a rendelet hatályon 

kívül helyezését. 

 

III. 

 

A családok helyi otthonteremtési támogatása érdekében vezette be a képviselő-testület 

2016-ban az építési telkek értékesítéséhez kapcsolódó támogatást. A 30/2016. (VI. 30.) 

önkormányzati rendelet alapján a Dőry Hugó utcában a dombóvári 3815 és 3816 hrsz-

ú építési telek, a dombóvári 1414/11 hrsz.-ú sporttelep telekalakításával létrejött 16 

építési telek, valamint a Konda-völgyi dombóvári 1644/1-30 hrsz-ú telkek 

megvásárlásához lehetne támogatást igényelni. Eddig egyetlen támogatási kérelmet 

sem nyújtottak be a rendeletben megjelölt építési telkek megvásárlásához, arra jelenleg 

a Dőry Hugó utcai területek esetében lenne lehetőség, hiszen a korábbi Pataki Ferenc 

utcai telkek már nem is léteznek, a testület más funkció mellett döntött (a leendő 

szabadidő- és sportcentrum parkolóterülete lesz ott), míg a Konda-völgyi parcellák 

esetében belátható időn belül nem fog sor kerülni a szükséges infrastruktúra 

kiépítésére. A támogatás összege a minimum három gyermekes, vagy legalább három 

gyermeket vállaló családok esetében egyszeri 300.000 Ft, míg két gyermekes, vagy 

legalább két gyermeket vállaló családok tekintetében 200.000 Ft. 

 

A Dőry Hugó utcában lévő építési telkek esetében nemrég került felülvizsgálatra a 

telekár, az útaszfaltozás pozitív hatásaként minden bizonnyal támogatás nélkül is el 

fognak kelni.  

 

Mindezekre tekintettel indítványozom ezen helyi norma negligálását is. 
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13. § (2) bekezdése szerint, ha a 

jogszabály minden rendelkezése végrehajtottá vált, rendelkezni kell annak hatályon 

kívül helyezéséről.  

 

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 képviselő-

testületet tájékoztatni kell. Az elvégzett előzetes hatásvizsgálat megállapításait az 

alábbiak szerint ismertetem: 

 

Az önkormányzati rendelet előzetes hatásvizsgálata: 

 

1. A tervezett önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, költségvetési 

hatásai: 

Költségvetési hatása, illetve érdemi társadalmi konzekvenciája nincs, az 

elfogadni javasolt rendelet a még hatályos, de nem alkalmazott/jelentőségüket 

veszett helyi jogszabályok hatályon kívül helyezésére irányul. 

 

2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei: 

Nincsenek ilyen következmények. 

 

3. A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

Az adminisztrációban változás nem következik be. 

 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

következménye: 

A rendeletalkotás elmaradása nem jelent jogszabálysértést, de ha nem kerül sor 

a hatályon kívül helyezére, akkor elkerülhetetlen az érintett rendeletek tartalmi 

felülvizsgálata. 

 

5. A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A végrehajtásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 
 

dr. Szabó Péter 

         jegyző 
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

.../2022. (XI. …) önkormányzati rendelete 

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Dombóvár Város 

Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, valamint Humán Bizottsága 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Hatályát veszti a Dombóvár város kiemelt emlékhelyeiről szóló 36/2007. (X. 1.) 

önkormányzati rendelet. 

 

2. § 

 

Hatályát veszti a munkahelyteremtés támogatásáról szóló 35/2011. (VII. 29.) 

önkormányzati rendelet. 

 

3. § 

 

Hatályát veszti az építési telkek értékesítéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 

30/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet. 

 

4. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 

dr. Szabó Péter 

jegyző 
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Indokolás 

 

Az 1–3. §-hoz  

 

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz. 

 

A 4. §-hoz  

 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 

 

Az indokolás közzététele mellőzhető, mivel a rendeletnek nem mutatható ki jelentős 

társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, 

adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 
 


