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1. számú előterjesztés 
Minősített többség – rendeletmódosítás tervezete 

Egyszerű többség – határozati javaslat 
 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. október 31-i rendes ülésére 
 

 
Tárgy:  Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 
módosítása, megbízás adása a rendelet felülvizsgálatára 

 
 
Előterjesztő:  Pintér Szilárd polgármester 
 
 
 
Készítette: Önkormányzati Iroda 
 
 
 
Tárgyalta:  - 

 
 
 
Tanácskozási joggal meghívott: - 
 
 
 
Készítő részéről ellenőrizte:  

dr. Farkas-Szabó András irodavezető, Önkormányzati Iroda 
 
 
Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: - 
     
 
 
Törvényességi szempontból ellenőrizte:  

dr. Szabó Péter jegyző 
    
      



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) szerint a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen 
a törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló rendeletét, a polgármester előterjesztése alapján megválasztja a 
bizottság vagy bizottságok tagjait, az alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt 
illetményükről, tiszteletdíjukról. 
 
A fentiek értelmében a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati 
rendeletet (a továbbiakban: SzMSz) módosítani szükséges. A jelen előterjesztés az 
SzMSz kismértékű változtatására irányul, a módosítás elfogadása és hatálybalépése 
összefügg az egyes további napirendi pontok tárgyalásával (nem képviselő 
alpolgármester választása, négy helyett hat főből álló bizottságok). Az SzMSz teljes 
felülvizsgálatára – indokolt esetben új rendelet elfogadásával – a későbbiekben kerülne 
sor az év végéig. 
 
Az SzMSz módosítására irányuló javaslat 
 
Az önkormányzati struktúrát illetően jelentősebb változtatást nem javaslok. Továbbra 
is két alpolgármestere lenne a városnak, akik közül az egyik „külsős” lenne, vagyis 
nem tagja a testületnek. További mozzanat, hogy a két állandó bizottság a jövőben hat 
fővel működne, két külsős taggal. 
 
Megbízás adása a rendelet felülvizsgálatára 
 
A rendelet átfogó módosítására is mielőbb sort kell keríteni, megítélésem szerint 
egyszerűsíteni kell a működést. Javaslom, hogy a testület az év végéig biztosítson 
határidőt a feladat elvégzésére. 
 

Határozati javaslat 
a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati 

rendelet további felülvizsgálatáról 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, 
hogy végeztesse el a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati 
rendeletet felülvizsgálatát, és azt terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Határid ő: 2019. december 31. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
 

Pintér Szilárd 
         polgármester 
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2019. (……..)  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) 10. § (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki: 

 
[(3) A munkaterv tervezetének készítésekor javaslatot kell kérni] 

… 
„h) a nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármestertől.” 

 

2. §  

 
A Rendelet 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A képviselő-testület ülését – amennyiben törvény másképpen nem rendelkezik – a 
polgármester, akadályoztatása vagy a polgármesteri tisztség betöltetlensége esetén a 
képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester hívja össze. 
(2) A képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester akadályoztatása, 
továbbá a polgármesteri és képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármesteri 
tisztség egyidejű betöltetlensége vagy tartós akadályoztatásuk esetén a képviselő-
testület ülését a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, akadályoztatása vagy e 
tisztség betöltetlensége esetén a korelnök hívja össze.” 
 

3. §  

 
(1) A Rendelet 19. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: 
 
[(1) A képviselő-testület tagjain kívül valamennyi ülésre meg kell hívni] 

… 
„e) a nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármestert.” 
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(2) 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 
kormánymegbízottját az ülés valamennyi napirendi pontjához kapcsolódóan 
tanácskozási jog illeti meg, zárt ülés esetén abban az esetben, ha azon jogosult részt 
venni. A Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat polgármesterét, valamint az országgyűlési 
képviselőt a nyilvános ülésen tárgyalandó napirendi pontokhoz kapcsolódóan 
tanácskozási jog illeti meg.” 
 

4. §  

A Rendelet 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A képviselő-testület ülését a polgármester, a polgármester felkérése, 
akadályoztatása vagy a polgármesteri tisztség betöltetlensége esetén a képviselő-
testület tagjai közül választott alpolgármester vezeti. A képviselő-testület tagjai közül 
választott alpolgármester akadályoztatása, a polgármesteri és a képviselő-testület 
tagjai közül választott alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége vagy tartós 
akadályoztatásuk esetén a képviselő-testület ülését a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
elnöke, akadályoztatása vagy e tisztség betöltetlensége esetén a korelnök vezeti.” 
 

5. §  

A Rendelet 34. § (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
[(1) A polgármester feladata a tanácskozás rendjének fenntartása. Ehhez 
kapcsolódóan a polgármester] 

… 
„d) a nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester és a 
települési képviselő kivételével megvonhatja a szót attól a hozzászólótól, akinél 
a kétszeri figyelmeztetés nem vezetett eredményre,” 

6. §  

A Rendelet 50. § (1) bekezdés 2. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
[(1) A képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvnek a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvényben meghatározottakon kívül tartalmaznia kell:] 
 

„2. a távolmaradt képviselő-testületi tagok nevét, a nem a képviselő-testület 
tagjai közül választott alpolgármester távolmaradása esetén az arra való 
utalást, a távolmaradás előzetes bejelentésének tényét vagy ennek 
elmaradását,” 
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7. §  

 
A Rendelet 60. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A képviselő-testület állandó bizottságai hat főből állnak.” 
 

8. §  

 
A Rendelet 69. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„69. § 
 
(1) A képviselő-testület a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére két 
társadalmi megbízatású alpolgármestert választ, az egyik alpolgármestert a saját 
tagjai közül. 
(2) Mindkét alpolgármester heti egy alkalommal, minden hétfői napon 8.00-16,00 
óráig, ha ekkor akadályoztatva van vagy nincs munkanap, akkor a hét egy másik 
munkanapján az Önkormányzati Hivatalban intézi a feladatkörébe tartozó ügyeket. 
Akadályoztatását és a másik munkanapot köteles előre a polgármesternek bejelenteni. 
(3) Mindkét alpolgármester minden hónapban előre meghirdetett időpontban és 
helyen fogadóórát tart. A fogadóóra időpontjáról és helyéről a lakosságot a honlapon 
értesíteni kell. A képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester a 
fogadóóráját a képviselői fogadóórájával együtt is megtarthatja. 
(4) A (2)-(3) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a 
polgármester az alpolgármester feladatait írásban, teljes körűen megvonja.  
(5) A polgármesteri tisztség betöltetlensége, a polgármester akadályoztatása, 
valamint írásbeli felhatalmazása esetén a képviselő-testület tagjai közül választott 
alpolgármestert a polgármester jogosultságai illetik meg.  
 

9. §  

 
Ez a rendelet 2019. október 31-én 9 óra … perckor lép hatályba. 

 
 

Pintér Szilárd      dr. Szabó Péter 
 polgármester                jegyző 
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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 nincs. 
 
Gazdasági, költségvetési hatás: 

Elfogadása esetén a rendeletnek kisebb költségvetési hatása van, mivel több 
bizottsági tag lesz, illetve egy külső alpolgármester. Ennek kompenzálására 
tettem javaslatot az alpolgármesteri, illetve a képviselői tiszteletdíjak 
csökkentésére. 

 
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 elmaradása nem jogszabálysértő, de az önkormányzati 
törvény előírja a szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatát az alakuló 
vagy az azt követő ülésen. 

 
A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak. 
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A rendelettervezet egyes szakaszaihoz az alábbi indokolás kapcsolódik: 
 

1-6. és a 8. §   
 
Az egyik alpolgármester nem a testület tagjai közül kerül ki, a változtatást az egész 
rendeleten át kell vezetni. 
 
7. § 
 
A két állandó bizottság hatfőssé való átalakításával kapcsolatos rendelkezést 
tartalmazza. 
 
9. § 
 
A rendeletmódosítás hatályba léptetéséről rendelkezik. 
 
 
Az indokolás közzététele mellőzhető, mivel a rendeletmódosításnak nem mutatható ki 
jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi 
következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 
 
 
 
 
 
 


