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RENDELETEK

(A rendeletek egységes szerkezetben megtalálhatóak a www.dombovar.hu honlapon!)

A Képviselő-testület 2010. október 14-i alakuló ülésén elfogadott rendelete:

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2010. (X.14.) önkormányzati rendelete

a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 31/2002. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

Dombóvár  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás  alapján,  az  Alkotmány  44/A.  §  (1)  bekezdés  e)  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A szervezeti és működési szabályzatáról szóló 31/2002. (XI. 29.) önkormányzati 
rendelet  (a  továbbiakban:  Rendelet)  2.  §  (1)  bekezdése  helyébe  a  következő 
rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Dombóvár Város Önkormányzata,  
székhelye:  7200 Dombóvár, Szent István tér 1..  A képviselő-testület  hivatalának  
megnevezése: Dombóvár Város Polgármesteri  Hivatala.  Dombóvár Város és az  
Önkormányzat hivatalos internetes honlapja (a továbbiakban: a város hivatalos  
honlapja): www.dombovar.hu .”

2. §

A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az általa  
megbízott, a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester hívja össze.”

3. §

(1) A Rendelet 8. § (1) bekezdése a következő r) ponttal egészül ki:

[A Képviselő-testület ülésére meg kell hívni:]

„r) a nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármestert.”

(2) A Rendelet 8. § (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

[A meghívottak  közül  tanácskozási  jog illeti  meg az  ülés  valamennyi  napirendi  
pontjához kapcsolódóan:]

http://www.dombovar.hu/
http://www.dombovar.hu/
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„f) a nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármestert.”

4. §

A Rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A polgármesteri és alpolgármesteri tisztségek egyidejű betöltetlensége vagy  
tartós  akadályoztatásuk  esetén  a  képviselő-testület  ülését  a  Városgazdálkodási  
Bizottság  elnöke  vezeti.  A  nem  a  képviselő-testület  tagjai  közül  választott  
alpolgármester az ülést nem vezetheti.”

5. §

A Rendelet 10. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12) Az e §-ban a képviselőkre vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni kell a nem a  
képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármesterre.”

6. §

A rendelet 20. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a)  A  Humán  Bizottság  hét,  a  Pénzügyi  Bizottság  és  a  Városgazdálkodási  
Bizottság öt-öt tagból áll.”

7. §

A Rendelet 27. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) A Képviselő-testületnek az egyik alpolgármestert  a képviselő-testület  tagjai  
közül kell választania.”

8. §

Hatályát veszti 
1. a Rendelet 19/C. §-a,
2. a Rendelet 20. § (3) bekezdésében „az öt tagból álló” szövegrész,
3. a Rendelet 39. § (2) bekezdésében a „2/c. sz. melléklet: A tanácsnokok 

feladatkörei” szövegrész,
4. a Rendelet 2/c. melléklete.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző
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