
DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY

2013. február 26. IX. évfolyam 4. szám

TARTALOM

Határozatok..............................................................................2. oldal

Rendeletek................................................................................7. oldal

− 13/2013. (II. 26.) önkormányzati  rendelet  Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-
testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2011. (III. 4.) önkormányzati 
rendelet módosításáról...............................................................................................7. oldal



Dombóvári Közlöny                                           -   2   -                                   IX. évfolyam 4. szám  

HATÁROZATOK

Dombóvár  Város,  Szakcs,  Várong,  Lápafő  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testületének 2013. február 21-i rendkívüli ülésén elfogadott határozatai:

47/2013. (II. 21.) Kt. határoz  at  

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Magyarország 
helyi  önkormányzatairól  szóló  2011. 
évi  CLXXXIX.  törvény  85.  §  (1) 
bekezdése  alapján  közös 
önkormányzati  hivatalt  hoz  létre 
Szakcs,  Lápafő  és  Várong  Községek 
Önkormányzatainak  Képviselő-
testületeivel 2013. március 1-jétől.

2. A  Képviselő-testület  a  Dombóvári 
Közös  Önkormányzati  Hivatal 
létrehozására vonatkozó megállapodást 
2013.  március  1-jei  hatállyal  a 
melléklet  szerint  elfogadja  és 
felhatalmazza  a  polgármestert  annak 
aláírására.

Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és 
Szervezési Iroda

A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik a 2013. február 21-i rendkívüli  
együttes  képviselő-testületi  ülés  1.  számú 
előterjesztésében foglaltakkal.

48/2013. (II. 21.) Kt. határozat

1. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  2013.  február  28-
ával  Dombóvár  Város  Polgármesteri 
Hivatalát  egyesítéssel 
(összeolvadással)  megszünteti,  a 
Polgármesteri  Hivatal  jogutódja  2013. 
március  1-jétől  a  Dombóvári  Közös 
Önkormányzati Hivatal.

2. A Képviselő-testület  Dombóvár  Város 
Polgármesteri  Hivatalának 
megszüntető  okiratát  a  melléklet 
szerint elfogadja.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert, hogy a megszüntető okiratot 
aláírja  és  az  illetékes  hatóságok  részére 
megküldje.

Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és 
Szervezési Iroda

A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik a 2013. február 21-i rendkívüli  
együttes  képviselő-testületi  ülés  1.  számú 
előterjesztésében foglaltakkal.

49/2013. (II. 21.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2013. március 1-jétől 
létrehozott  Dombóvári  Közös 
Önkormányzati  Hivatal  alapító  okiratát  a 
melléklet szerint elfogadja.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert,  hogy  az  alapító  okiratot 
aláírja  és  az  illetékes  hatóságok  részére 
megküldje.

Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és 
Szervezési Iroda

A  határozatban  elfogadott  dokumentum 
megegyezik a 2013. február 21-i rendkívüli  
együttes  képviselő-testületi  ülés  1.  számú 
előterjesztésében foglaltakkal.

50/2013. (II. 21.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  340/2012.  (XI.29.) 
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Kt. határozattal elrendelt létszámstopot egy 
titkársági  ügyintézői  munkakör 
tekintetében  nem  tartja  fenn  és  felkéri  a 
jegyzőt,  hogy  a  munkakör  betöltéséről 
haladéktalanul  gondoskodjon  Szakcs, 
Lápafő, Várong Községi Önkormányzatok 
Körjegyzőségét  vezető  körjegyző 

áthelyezésével.

Határidő: azonnal
Felelős: Jegyző
Végrehajtásért  felelős: 
Városgazdálkodási Iroda

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 21-i rendkívüli 
ülésén elfogadott határozatai:

51/2013. (II. 21.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  Dombóvár  és 
Környéke  Víz-  és  Csatornamű  Kft. 
taggyűlése  összehívására,  taggyűlési 
döntések  meghozatalára  vonatkozó 
kezdeményezésről  szóló  döntést  a  2013. 
február 28-ai ülésére elnapolja.

52/2013. (II. 21.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  kezdeményezi  a 
Dombóvár  és  Környéke  Víz-és 
Csatornamű  Kft.  taggyűlésének 
összehívását  és  a  kft.  társasági 
szerződésének  módosítását  az  alábbiak 
szerint:

- a  képviselő-testület  javasolja  a 
felügyelőbizottság tagjai  számának 
4 főre emelését és javasolja a Kft. 
felügyelő  bizottságába  negyedik 
tagként  2014.  december  31-ig 
Bogdán  László  képviselőt 
megválasztani;

- A  képviselő-testület  javasolja  a 
taggyűlés  hatásköreinek 
kiegészítését valamennyi  beszerzés 
jóváhagyásának jogával.

A képviselő-testület  felhatalmazza Tóthné 
Sudár  Beáta  képviselőt  a  döntés 
képviseletére.

Határidő:  azonnal-  a  kezdeményezés 
továbbítására
a  taggyűléshez  igazodva  -  a  döntés 
képviseletére
Felelős: a kezdeményezés továbbítására – 
polgármester
a  döntés  képviseletére  –  Tóthné  Sudár 
Beáta képviselő
Végrehajtásért  felelős:  Városfejlesztési 
Iroda

53/2013. (II. 21.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete – mint a Dombóvár és 
Környéke Víz-és Csatornamű Kft. többségi 
tulajdonosa  –  a  Kft.  tulajdonát  képező 
Farkas  Attila  uszoda  további 
üzemeltetéséről

− az önkormányzat által pályázat útján 
beszerzett  és  telepített  vízforgató 
berendezés igazságügyi tárgyszakértő 
általi  meghatározott  értékének  és  a 
berendezés  tulajdonjogát 
alátámasztandó  dokumentumok, 
valamint

− a  pályázat  keretein  belül  az 
önkormányzat által az úszómedencén 
eszközölt  egyéb  beruházások 
tulajdoni viszonyainak

ismeretében,  illetve  tisztázását  követően 
kíván dönteni a soron következő ülésén.

Határidő: Soron következő ülés
Felelős: Polgármester
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Végrehajtásért  felelős: 
Városgazdálkodási Iroda

54/2013. (II. 21.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselőtestülete az önkormányzat 2013. 
évi költségvetéséről szóló döntést a soron 
következő ülésére elnapolja. 

55/2013. (II. 21.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  2013.  évi 
költségvetés  végrehajtása  érdekében  az 
alábbiakat rendeli el:
1. Dombóvár  Város  Önkormányzata  -  a 

gyermekek védelméről  és a gyámügyi 
igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI. 
törvény  151.  §  (2)  bekezdésben 
biztosított lehetőségével élve - az általa 
fenntartott  óvodákban  és  a 
közigazgatási  területén  az  állami 
intézményfenntartó  központ  által 
fenntartott  nevelési-oktatási 
intézményben  biztosított  étkeztetési 
feladat  ellátásához  a  közigazgatási 
területén  kívülről  érkező  gyermek, 
tanuló  lakóhelye  szerinti 
önkormányzattól  hozzájárulást  kér.  A 
hozzájárulás 
gyermekenkénti/tanulónkénti 
összegének megállapításával megbízza 
az Integrált Önkormányzati Szolgáltató 
Szervezetet.

2. Felül  kell  vizsgálni  a  „Kapaszkodó” 
Szociális  és  Gyermekjóléti 
Alapszolgáltató  Központ  Társulás 
keretében működő Családok Átmeneti 
Otthona  ellátás  biztosításának 
szükségességét.

3. A  Képviselő-testület  megbízza  a 
„Kapaszkodó”  Szociális  és 
Gyermekjóléti  Alapszolgáltató 
Központot, hogy az óvodás gyermekek 
esetében  vizsgálja  meg,  hogy  az 
érintett  családok  életvitelszerűen  a 
dombóvári  bejelentett  lakcímen 
tartózkodnak-e.

4. Felül kell vizsgálni, hogy szükséges-e a 
„Mezőgazdasági”  program 
megvalósításához a Dombóvári Város- 
és Lakásgazdálkodási NKft. részére az 
önkormányzat  tulajdonában  lévő 
Dombóvár, Szabadság u. 8. szám alatti 
önkormányzati  ingatlan  térítésmentes 
biztosítása telephelyként.

5. Meg kell vizsgálni a Kaposvár TISZK 
Nonprofit  Kft-ben  fennálló  tagságunk 
szükségességét,  a  működéshez 
biztosítandó hozzájárulás mértékét.

6. Az  autóbusszal  végzett,  menetrend 
szerinti  helyi  tömegközlekedést 
biztosító  szolgáltató  kiválasztására  a 
pályáztatást  minél  előbb  le  kell 
folytatni.  A  fizetési  feltételek 
megállapításához,  a  lehetséges 
árkiegészítés,  adófizetés  nagyságáról, 
feltételeiről  szakértői  vélemény 
beszerzését rendeli el.

7. A  DVMSE  csarnok  üzemeltetésére 
kötött  megállapodás  alapján  fizetendő 
üzemeltetési  díjat  csökkenteni  kell  az 
üzemeltetési bevételekkel.

8. Meg  kell  vizsgálni,  hogy  a  Városi 
Könyvtár  vagy  a  Dombóvári 
Művelődési Ház NKft. a Helytörténeti 
Gyűjtemény  fenntartásához  a 
gyűjtemény  vezetőjét  milyen 
feltételekkel  tudja  foglalkoztatni,  a 
tevékenység miatt elő kell készíteni az 
alapító okirat módosítását.

9. Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  mai  nappal 
elrendeli,  hogy  Dombóvár  Város 
Polgármesteri  Hivatalánál  meglévő 
üres,  valamint  megüresedő  és  a 
tartósan  távollévő  köztisztviselők  üres 
álláshelyei  a  határozatban  foglalt 
kivételekkel  nem  tölthetők  be,  illetve 
az  álláshelyekkel  érintett  feladatok 
ellátására más formában, így különösen 
megbízási  szerződés  keretében  vagy 
szellemi  tevékenység  végzésének 
ellenértékeként teljesített kifizetés útján 
sem  kerülhet  sor.  A  hivatal 
létszámgazdálkodását  érintő  átmeneti 
intézkedés  nem  vonatkozik  a  Közös 
Önkormányzati  Hivatal  létrehozásával 
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kapcsolatos  álláshelyekre,  a  hivatal 
meglévő állományába tartozó személy 
munkakörének  megváltoztatására,  a 
szerv  meglévő  állományából  történő 
vezetői  megbízásra.  Az  érintett 
álláshelyekre  jutó  rendszeres  és  nem 
rendszeres személyi juttatás előirányzat 
a  munkaadókat  terhelő  járulékokkal 
együtt nem használható fel. 
A  határozat  visszavonásig  marad 
életben.

10. A  képviselő-testület  kinyilvánítja 
szándékát  az  újdombóvári  kihelyezett 
hivatali  ügyfélszolgálat  további 
működtetésére.

Határidő: 1.  pont  –  2013.  márciusi 
rendes képviselő-testületi ülés

2.  pont  –  2013.  márciusi 
rendes képviselő-testületi ülés

3.  pont  –  2013.  márciusi 
rendes képviselő-testületi ülés

4.  pont  –  2013.  márciusi 
rendes képviselő-testületi ülés

5.  pont  –  2013.  márciusi 
rendes képviselő-testületi ülés

6.  pont  –  2013.  áprilisi 
rendes képviselő-testületi ülés

7.  pont  –  2013.  márciusi 
rendes képviselő-testületi ülés

8.  pont  –  2013.  márciusi 
rendes képviselő-testületi ülés

9. pont – azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: 

1.  pont  esetében:  Integrált 
Önkormányzati  Szolgáltató 
Szervezet
2.  pont  esetében:  „Kapaszkodó” 
Szociális  és  Gyermekjóléti 
Alapszolgáltató Központ
3.  pont  esetében:  „Kapaszkodó” 
Szociális  és  Gyermekjóléti 
Alapszolgáltató Központ
4. pont esetében: Városfejlesztési 
Iroda
5.  pont  esetében: 
Városgazdálkodási Iroda
6. pont esetében: Városfejlesztési 
Iroda

7. pont esetében: Önkormányzati 
és Szervezési Iroda
8. pont esetében: Önkormányzati 
és Szervezési Iroda
9. pont esetében: Jegyző

56/2013. (II. 21.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  adósságot 
keletkeztető  ügyletekhez  történő 
hozzájárulás  részletes  szabályairól  szóló 
353/2011.  (XII.30.)  Korm.  rendeletben 
meghatározottak szerinti saját bevételeinek 
összegét,  valamint  a  Magyarország 
gazdasági  stabilitásáról  szóló  2011.  évi 
CXLIV.  törvény  szerinti  adósságot 
keletkeztető  ügyleteiből  eredő  fizetési 
kötelezettségeinek  várható  összegét  az  1. 
számú melléklet szerint elfogadja.

57/2013. (II. 21.) Kt. határozat

1. A  képviselő-testület  Magyarország 
2013.  évi  központi  költségvetéséről 
szóló  2012.  évi  CCIV.  törvény 
(továbbiakban:  költségvetési  törvény) 
72-75. §-aiban foglaltakra figyelemmel 
kinyilvánítja,  hogy  a  költségvetési 
törvényben  írt  feltételekkel  az 
adósságállománya Magyar  Állam által 
történő  átvállalását  igénybe  kívánja 
venni.

2. A képviselő-testület  kijelenti,  hogy az 
önkormányzat  nem  rendelkezik  olyan 
betéttel  vagy  egyéb 
számlaköveteléssel,  ami  kifejezetten 
egy adott adósságelemhez kapcsolódik, 
vagy  annak  fedezetére,  teljesítésének 
biztosításául szolgál.

3. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi  IV.  törvény  332.  §  alapján 
megállapodást  kíván  kötni  a  Magyar 
Állammal  az  önkormányzatot  terhelő, 
az  adósságátvállalással  érintett 
adósságállománya átvállalásáról.
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4. A  képviselő-testület  az 
adósságátvállalással  összefüggésben 
felhatalmazza a polgármestert, hogy:

a) megtegye  a  költségvetési  törvény 
72-75. §-ai szerinti  nyilatkozatokat 
és intézkedéseket;

b)  az  átvállalással  érintett  adósság 
részét  képező,  hitelviszonyt 
megtestesítő  értékpapírokat  a 
költségvetési  törvény  72.  §  (6) 
bekezdésére figyelemmel - az adott 
értékpapírban  foglalt  pénzügyi 
kötelezettségek tekintetében azonos 
feltételekkel - kölcsönjogviszonnyá 
alakítsa át;

c) a költségvetési törvény 74. § (5) és 
(6) bekezdése  szerinti 
megállapodásokat kösse meg. 

5. A  képviselő-testület  utasítja  a 
polgármestert,  hogy  az 
adósságátvállalással  kapcsolatos 
intézkedéseiről  a  soron  következő 
ülésén tájékoztassa a testületet.

Határidő: 2013. június 28.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért  felelős: 
Városgazdálkodási Iroda

58/2013. (II. 21.) Kt. határozat

Dombóvár  Város  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a  nemzeti 
köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC. 
törvény  50.  §  (8)  bekezdésében  foglalt 
véleményezési  jogkörében  eljárva  a 
következő döntést hozza:

1. A Képviselő-testület javasolja a Tolna 
Megyei  Kormányhivatalnak,  hogy  a 
dombóvári  iskolák  javasolt 

beiskolázási  körzete  a  dombóvári 
közterületek  hatályos  megnevezései 
szerint  aktualizálásra  kerüljön.  A 
Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert,  hogy  a  közterületek 
megnevezése és elhelyezkedése szerint 
tegye  meg  a  javaslattételt  az 
önkormányzat  nevében  a 
Kormányhivatal  körzet-javaslatának 
módosítására.

2. A Képviselő-testület javasolja továbbá, 
hogy  ahol  Dombóvár  közigazgatási 
területén  kívül  a  Klebelsberg 
Intézményfenntartó  Központ  által 
fenntartott,  dombóvári  székhelyű 
iskolához  tartozó  tagintézmény 
működik,  annak  felvételi  körzeteként 
kerüljön  meghatározásra  az  adott 
település  közigazgatási  területe,  ne  a 
dombóvári  székhelyű  iskola  felvételi 
körzeteként.

3. A  Képviselő-testület  indítványozza  – 
amennyiben a 2. pont szerinti  javaslat 
nem kerül  figyelembe  vételre  –  hogy 
Attala  közigazgatási  területe  az  1-4. 
évfolyam  esetében  a  József  Attila 
Általános  Művelődési  Központ 
(Alsótagozatos Általános Iskola Attala) 
beiskolázási  körzetébe,  az  5-8. 
évfolyam  esetében  az  Apáczai  Csere 
János  Bölcsőde,  Óvoda,  Általános  és 
Középiskola,  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény  és 
Kollégium Belvárosi Általános Iskolai 
Tagintézmény  felvételi  körzetébe 
tartozzon.

Határidő: 2013. február 22. – a javaslatok 
megküldésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati és 
Szervezési Iroda

______________________



RENDELETEK

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

A Képviselő-testület 2013. február 21-i ülésén elfogadott rendelete:

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2013 (II. 26.) önkormányzati rendelete

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 11/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dombóvár  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX. törvény 143.  §  (4)  bekezdés  a)  pontjában 
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 11/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 1. § 
(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6)  A  képviselő-testület  hivatalának  hivatalos  megnevezése:  Dombóvári  Közös  
Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal).”

2. §

Az SzMSz 2. § (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„f) Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal.”

3. §

Az SzMSz 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)  Az  önkormányzati  feladatokat  a  képviselő-testület  és  szervei:  a  polgármester,  a  
képviselő-testület bizottságai, az Önkormányzati Hivatal, a jegyző, továbbá a társulások látja  
el.”

4. §

Az SzMSz 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület átruházható hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a jegyzőre  
és  a  társulására  ruházhatja  át.  A  képviselő-testület  által  a  bizottságokra  átruházott  
hatásköröket  a  2.  melléklet,  a  polgármesterre  átruházott  hatásköröket  a  3.  melléklet,  a  
társulásokra átruházott hatásköröket a 4. melléklet tartalmazza.”

5. §
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Az SzMSz 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  A  munkaprogram  az  önkormányzat  hosszú  távú  fejlesztési  elképzeléseit  rögzítő  
gazdasági program, fejlesztési terv.”

6. §

Az SzMSz 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az alakuló ülést a polgármester hívja össze és vezeti.”

7. §

Az SzMSz 15. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6)  A  képviselő-testület  az  alakuló  ülésen  a  polgármester  előterjesztése  alapján  
megválasztja  a bizottságok elnökeit  és  tagjait.  A polgármester  által  előterjesztett  javaslat  
elutasítása esetén a bizottság elnökére és tagjára a képviselő-testület bármely tagja javaslatot  
tehet. A bizottságok nem képviselő tagjai a képviselő-testület előtt esküt tesznek.”

8. §

Az SzMSz 17. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(3) A rendkívüli ülést össze kell hívni]

„b) a megyei kormányhivatal vezetőjének indítványára, vagy”

9. §

Az SzMSz 18.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület részvételével működő társulás valamennyi tagjának döntését igénylő  
vagy a társulás működését érintő döntések meghozatala céljából, valamint az Önkormányzati  
Hivatalt  létrehozó önkormányzatokkal  a Hivatalt  érintő ügyekben együttes ülés tartható a  
társulásban  résztvevő,  illetve  az  Önkormányzati  Hivatalt  létrehozó  önkormányzatok  
képviselő-testületeivel.”

10. §

Az SzMSz 19. §-a következő (5a) bekezdéssel egészül ki: 

„(5a) Ha az ülés összehívására a 17. § (3) bekezdés a) vagy b) pontja alapján kerül sor, a  
meghívónak az ülés összehívásának indokát is tartalmaznia kell.”

11. §

(1) Az SzMSz 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:



„(3) Az alakuló és a rendes ülésre az (1) és (2) bekezdésben meghatározottakon kívül meg  
kell hívni

a) a választókerület országgyűlési képviselőjét,
b) a megyei kormányhivatal vezetőjét, 
c) a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat polgármesterét,
d) az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit,
e) az  önkormányzat  legalább  többségi  tulajdonában  álló  gazdasági  társaságok  

ügyvezetőit, 
f) a Dombóvári Járási Hivatal vezetőjét,
g) az állami intézményfenntartó központ dombóvári tankerületének igazgatóját, valamint
h) a Civil Tanács elnökét.”

(2) Az SzMSz 20. §-a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A (2) és (3) bekezdés szerint meghívásra kerülő személyek és szervezetek számára a  
meghívó elektronikus levélben is kiküldhető.”

12. §

Az SzMSz 37. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A képviselő-testület bármely tagja írásban, indokolással ellátva kezdeményezheti annak  
megállapítását, hogy a települési képviselő elmulasztotta a személyes érintettségre vonatkozó  
bejelentési kötelezettségét. A kezdeményezést annak benyújtásától számítva 30 napon belül a  
Városgazdálkodási Bizottságnak kell megvizsgálnia, és a képviselő-testület soron következő  
rendes ülésén javaslatot  tenni  a mulasztás vagy annak megállapítására,  hogy a települési  
képviselőt  nem  terhelte  bejelentési  kötelezettség.  A  Városgazdálkodási  Bizottság  
előterjesztése alapján a képviselő-testület legfeljebb egy havi időtartamra 20%-kal csökkenti  
azon tagjának illetményét, tiszteletdíját,  aki a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési  
kötelezettségét  elmulasztja,  és  a  képviselő-testület  megállapítja,  hogy  a  bejelentési  
kötelezettsége fennállt.”

13. §

Az SzMSz 39.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Nem lehet név szerinti szavazást tartani a bizottság létszáma és összetétele tekintetében,  
valamint az ügyrendi javaslatról.”

14. §

Az SzMSz 50. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  A képviselő-testület  üléséről  készült  jegyzőkönyvnek  a helyi  önkormányzatokról  szóló  
törvényben meghatározottakon kívül tartalmaznia kell:

1. az ülés típusát,
2. a távolmaradt képviselő-testületi tagok nevét, a távolmaradás előzetes bejelentésének  

tényét vagy ennek elmaradását,



3. a napirendi pontokhoz kapcsolódóan az előterjesztők nevét,
4. a napirend előtti felszólalásokat,
5. a települési képviselő vagy a nemzetiségi szószóló kérésére véleményének rögzítését,
6. az elhangzott kérdéseket, interpellációkat, valamint az azokkal kapcsolatos válaszokat  

és döntéseket,
7. az ülés vezetése kapcsán hozott intézkedéseket, továbbá az ülésen történt fontosabb  

eseményeket,
8. zárt ülés elrendelését és annak feloldását,
9. az ülés bezárásának időpontját.”

15. §

Az SzMSz 51. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8)  A  közmeghallgatás  során  elhangzott  javaslatokra,  kérdésekre  lehetőség  szerint  a  
közmeghallgatáson  szóban,  de  legkésőbb  15  napon  belül  írásban  kell  választ  adni.  A  
kivizsgálást igénylő kérdések, észrevételek esetén a hozzászólót a kivizsgálás eredményéről  
legkésőbb 15 napon írásban kell értesíteni. „

16. §

Az SzMSz 52. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5)  A  lakossági  fórum  megtartására  nem  vonatkoznak  a  közmeghallgatás  szabályai,  a  
fórumról  feljegyzés  készül.  A  fórum  állásfoglalásairól  és  az  ott  felmerült  kisebbségi  
véleményekről a képviselő-testületet tájékoztatni kell.”

17. §

Az SzMSz 59. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)  A  képviselő-testület  a  bizottság  személyi  összetételét  és  létszámát  a  polgármester  
előterjesztésére  bármikor  megváltoztathatja.  A  polgármester  által  előterjesztett  javaslat  
elutasítása esetén a bizottság elnökére és tagjára a képviselő-testület bármely tagja javaslatot  
tehet.”

18. §

Az SzMSz 60. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre:
a) Humán Bizottság
b) Pénzügyi Bizottság,
c) Városgazdálkodási Bizottság.”

19. §

Az SzMSz 63. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:



„(4)  A  bizottság  üléséről  készült  jegyzőkönyvre  a  képviselő-testület  üléséről  készített  
jegyzőkönyvre  vonatkozó  szabályokat  kell  megfelelően  alkalmazni.  A  jegyzőkönyvet  a  
bizottság elnöke és egy tagja írja alá. A bizottsági ülésről készült jegyzőkönyv egy példányát,  
valamint a jelenléti ívet az Önkormányzati Hivatalban meg kell őrizni.”

20. §

Az SzMSz 64. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az együttes ülésről egy jegyzőkönyv készül, amelyben egymást követően szerepelnek az  
egyes bizottságok által hozott határozatok, a saját sorszámozásuk szerint. A jegyzőkönyvet a  
résztvevő bizottságok elnöke és egy-egy tagja írja alá.”

21. §

Az SzMSz 67. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„67. §

(1) A polgármester szabadsága tekintetében a döntési jogosultság a képviselő-testületet,  
mint a munkáltatói jogok gyakorlóját illeti meg.
(2) A képviselő-testületnek a szabadság kiadásakor a polgármesterrel együttműködve, a  
rendeltetésszerű joggyakorlás elvét figyelembe véve kell döntenie.
(3) A polgármester szabadságának kiadására a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény  
rendelkezései vonatkoznak.
(4) A polgármester a szabadság igénybevételét a Városgazdálkodási Bizottság elnökének  
jelenti be.”

22. §

Az SzMSz IX. fejezetének címe helyébe a következő cím lép:

„IX. fejezet 
A jegyző, az aljegyző és az Önkormányzati Hivatal”

23. §

Az SzMSz 57. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„57. Önkormányzati Hivatal

71. §

(1) A  képviselő-testület  megállapodás  alapján  közös  önkormányzati  hivatalt  hoz  létre  
Lápafő, Szakcs és Várong Községek Önkormányzatának Képviselő-testületével.
(2) Az Önkormányzati Hivatal önálló költségvetési szerv. Az önkormányzat költségvetési  
rendelete határozza meg az Önkormányzati Hivatal működéséhez szükséges előirányzatot. Az  
Önkormányzati  Hivatal  működési  költségeihez  a  Hivatalt  létrehozó többi  önkormányzat  a  
létrehozásáról szóló megállapodás szerint járul hozzá.
(3) Az Önkormányzati Hivatal belső szervezeti egysége az iroda és a csoport.



(4) Az irodák az alábbiak:
a) Önkormányzati Iroda,
b) Hatósági Iroda, 
c) Pénzügyi Iroda,
d) Városüzemeltetési Iroda,
e) Szakcsi Kirendeltség.

(5) Az irodákon kívül csoportként működik a Polgármesteri Titkárság, valamint a jegyző  
közvetlen  alárendeltségébe  tartozik  a  belső  ellenőrzést  ellátó  személy.  Az  irodákon  belül  
további csoportok hozhatók létre szükség szerint igazítva a feladatok végrehajtásához.
(6) Lápafő, Szakcs és Várong településeken és a települések önkormányzatait illetően az  
Önkormányzati Hivatal feladatait elsősorban a Szakcsi Kirendeltség látja le.
(7) Az iroda vezetésére irodavezető, a csoport vezetésére csoportvezető nevezhető ki. Az  
aljegyző  ellátja  a  Hatósági  Iroda vezetését,  az  aljegyzői  tisztség  betöltetlensége  esetén  a  
helyettesítés rendje szerint kell eljárni.
(8) A  Képviselő-testület  az  Önkormányzati  Hivatal  részeként  Dombóvár  város  
közigazgatási  területére  kiterjedő  illetékességgel  közterület-felügyeletet  működtet,  melynek  
feladatait  az  Önkormányzati  Hivatal  szervezeti  és  működési  szabályzata  tartalmazza.  A  
közterület-felügyelet  feladatait  az  Önkormányzati  Hivatalban  alkalmazott  közterület-
felügyelők látják el. 
(9) Az  Önkormányzati  Hivatal  kihelyezett  ügyfélszolgálatot  működtet  Dombóvár  
újdombóvári városrészében.

72.  §

(1) Az Önkormányzati Hivatalban a munkarend a következő:

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.

(2) Az  Önkormányzati  Hivatal  ügyfélfogadási  rendje  a  szervezeti  és  működési  
szabályzatában  kerül  meghatározásra.  A  házasságkötést  és  az  ahhoz  kapcsolódó  
szolgáltatásokat munkaidőn kívül és szombaton is biztosítani kell.

(3) Az Önkormányzati Hivatal létszáma a létrehozásáról rendelkező megállapodásban, és  
annak megfelelően az önkormányzat költségvetésében kerül meghatározásra.”

24. §

Az SzMSz 79. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha a képviselő-testület egyéb önkormányzati rendeletében Oktatási, Kulturális, Ifjúsági  
és Sportbizottság, Oktatási és Kulturális Bizottság vagy Szociális és Egészségügyi Bizottság  
elnevezés szerepel, azon a Humán Bizottságot kell érteni.” 

25. §

Az SzMSz 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.



26. §

A Rendelet 4. mellékletének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Dombóvár Város, Attala, Csikóstőttős, Döbrököz, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső és  
Nak  Községek  Közoktatási  Intézményfenntartó  Társulására  átruházott  hatáskörök  a  
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde tekintetében:

1.1. előzetesen véleményezi a nevelési-oktatási intézmény költségvetését,
1.2. rendszeresen  ellenőrzi  a  szakmai  munka  eredményességét,  a  gyermek-  és  

ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett  
intézkedéseket,

1.3. megbízza a kinevezi a nevelési-oktatási intézmény vezetőjét, és gyakorolja felette a  
munkáltatói jogokat,

1.4. jóváhagyja  a  nevelési-oktatási  intézmény  szervezeti  és  működési  szabályzatát,  
valamint a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét,

1.5. értékeli  a  nevelési-oktatási  intézmény  pedagógiai  programjában  meghatározott  
feladatok végrehajtását, a pedagógiai- szakmai munka eredményességét.”

27. §

(1) A  Rendelet  13.  §  (5)  bekezdésében,  a  16.  §  (2)  bekezdésében,  a  17.  §  (2) 
bekezdésében,  a  19.  §  (7)  bekezdésében,  a  28.  §  (11)  bekezdésében,  a  62.  §  (11) 
bekezdésében,  a  8.  melléklet  2.,  5.  és  6.  pontjában  az  „Oktatási  és  Kulturális  Bizottság” 
szövegrész helyébe a „Humán Bizottság” szöveg lép.

(2) Az SzMSz
1. 2. § (1) bekezdésében
2. 20. § (1) bekezdés c) pontjában,
3. 20. § (5) bekezdésében,
4. 22. § (3) bekezdésében,
5. 31. § (4) bekezdésében,
6. 36. § (5) bekezdésében,
7. 44. § (5) és (7) bekezdésében,
8. 46. § (1) bekezdésében,
9. 48. § (5) és (10) bekezdésében,
10. 50. § (5) bekezdés c) pontjában és (7) bekezdésében,
11. 51. § (2) bekezdésében,
12. 55. § (2) bekezdésének e) pontjában és (3) bekezdésében,
13. 56. § (1), (2) és (3) bekezdésében,
14. 57. § (14) bekezdésében,
15. 60. § (3) bekezdés d) pontjában
16. 62. § (8), (10) és (11) bekezdéseiben,
17. 63. § (5) és (6) bekezdésében, 
18. 65. § (1) bekezdés d) pontjában és (4) bekezdése e) pontjában,
19. 66. § (3) bekezdésében és (7) bekezdés f) pontjában,



20. 68. § (2) bekezdésében,
21. 75. § (1) bekezdésében,
22. 76. § (4), (5) és (6) bekezdésében,
23. a  8.  melléklet  1.,  4.  és  5.  pontjában,  valamint  az  5.  pont  c) 
alpontjában

„a Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe „az Önkormányzati Hivatal” szöveg lép.

28. §

Hatályát veszti az SzMSz 
a) 4. §-a,
b) 14. § (2) bekezdésének i) pontja,
c) 19. § (5) bekezdésének második mondata,
d) 28. § (3) bekezdésének harmadik mondata,
e) 60. § (3) bekezdésének i) pontja,
f)      69. § (1) bekezdésének i) pontja,
g) 81. § (1) bekezdés g) pontja,
h)  3. mellékletének 42. és 45. pontja,
i)        6. mellékletének 2. és 3. pontja,
j)        7. melléklete.

29. §

Ez a rendelet 2013. március 1-jén lép hatályba és 2013. március 2-án hatályát veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző
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