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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 Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-
testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) módosítására október végén sor 
került, amely az önkormányzati szervezeti struktúra kisebb változtatásával függött 
össze (nem képviselő alpolgármester választása, négy helyett hat főből álló 
bizottságok). Az ülésen megbízást kaptam a rendeletet felülvizsgálatának 
elvégeztetésére, és annak a Képviselő-testület elé terjesztésére. 
 
A rendeletmódosítás tervezete nem tartalmaz érdemi nóvumot, a SzMSz-ben foglalt 
rendelkezések kellő részleteséggel szabályozzák a szükséges tárgyköröket. 
 
A javasolt korrekciók: 
 

• A bevezető rendelkezésben az önkormányzati törvény korábbi felhatalmazó 
rendelkezése már nem hatályos, így ez az önkormányzati rendelet eredeti 
jogalkotói hatáskörben meghozottnak minősül (önkormányzati rendelet 
esetében a jogalkotási törvény már lehetővé teszi a bevezető rész 
megváltoztatását). 

• Indokolt törölni az önkormányzati logóra való hivatkozást, illetve az 
önkormányzat megbízásából készített videofelvételek videomegosztó internetes 
oldalra való feltöltésével kapcsolatos rendelkezést. 

• Az értelmező rendelkezések körébe indokolt felvenni, hogy az önkormányzat 
kapcsán mi minősül cégszerű aláírásnak. 

• Ahogy a jövő évi munkaterv is tartalmazza, a testületi ülések a hónap utolsó 
pénteki napján kerülnek megtartásra. 

• A képviselői mandátummal nem rendelkező alpolgármester tekintetében is 
indokolt azonos javaslattételi lehetőségeket biztosítani, amelyekkel a 
képviselők rendelkeznek (pl.: ügyrendi javaslat, módosítás kezdeményezése). 

• A SzMSz még tartalmaz hivatkozást a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényre, amelyet már felváltott az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény. 

• A rendelettervezetek indokolása során utalni kell, ha annak a Nemzeti 
Jogszabálytárban való közzététel mellőzhető. 

• A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal fenntartóinak köre két községi 
településsel kibővül, amit át kell vezetni a jogszabályon. 

 
 
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 
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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 nincs költségvetési 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 elmaradása nem jogszabálysértő, de indokolt a javasolt 
pontosítások elfogadása. 

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

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak. 

 
 
 

Pintér Szilárd 
         polgármester 
 

  
 


