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Tisztelt Képviselő-testület!
A szervezeti és működési szabályzatról szóló 31/2002. (XI. 29.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: szmsz) módosításának hatályba lépésével létrejött az új
bizottsági struktúra. A három bizottságból jelenleg csak a Humán Bizottság tud
munkát végezni, mivel a 2010. augusztus 10-i ülésen nem kapta meg a szükséges
többséget a Pénzügyi, illetve a Városgazdálkodási Bizottság tagjainak megválasztására
tett javaslatom.
Az szmsz 20. § (5) bekezdése szerint:
„(5) A bizottsági feladatkörbe tartozó előterjesztés bizottsági állásfoglalás nélkül nem
tárgyalható, kivéve, amikor a képviselőtestület üzleti érdekre hivatkozva, az érdekelt
bizottságok részvételével tárgyal napirendet.”
A szmsz melléklete tartalmazza, hogy mely javaslatok melyik bizottság
állásfoglalásával terjeszthetők a testület elé. Mivel a testület által tárgyalandó
döntéstervezetek túlnyomó részéről a Pénzügyi és/vagy Városgazdálkodási
Bizottságnak véleményt kell nyilvánítani, ezek nélkül a testület jogszerűen nem tud
döntést hozni.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) szerint kétezer feletti
lakosságszámmal rendelkező településen kötelező pénzügyi bizottság választása, az
Ötv. külön is tartalmaz ellenőrzési, véleményezési jogköröket (92. § (13) bekezdés).
Az önkormányzati törvény szerint továbbá a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a
szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottság végzi, a helyi
önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI.
törvény szerint ellenőrzi és nyilván is tartja. Az önkormányzati képviselő
összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezést a polgármester a
szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságnak adja át
kivizsgálásra. A fenti feladatokat a testület a Városgazdálkodási Bizottságra delegálta
(a tervezetben mindezek a Jogi és Ügyrendi Bizottság feladatai között szerepeltek). Így
ha nem tud munkálkodni ez a bizottság, több törvényi rendelkezés is sérül, amellett,
hogy a bizottság az átruházott hatásköreiben sem tud eljárni (pl.: egyszerű
közbeszerzési eljárások).
2010. október 3-ig a következő napirendeket lenne mindenképpen szükséges
tárgyalnia a Képviselő-testületnek a Pénzügyi vagy a Városgazdálkodási Bizottság
előzetes közreműködésével:
- KEOP-7.3.1.2 második fordulós pályázat (Konda-völgy élőhely helyreállítás)
benyújtása, benyújtás határideje: 2010. augusztus 31.
- A városkörnyéki ivóvízminőség javító program előkészítéséhez kapcsolódóan a
társulási megállapodás módosítása elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a
pályázat október 2. napjáig beadható legyen.
- Döntés a Dombóvári Borostyán Nkft. további sorsáról (szeptember 30-ig került
felfüggesztésre a beolvadásról szóló döntés).
2

- Lakossági járdaprogram elbírálása.
- Közbeszerzési eljárás indítása az önkormányzat által fenntartott egyes
intézmények hőszolgáltatására.
- A polgármesternek az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi teljesítéséről
szeptember 15-ig tájékoztatnia kell a testületet.
- A költségvetési rendelet módosítása.
- A költségvetésbe tervezett kiadások fedezetét részben hitel biztosítja, emiatt
200 millió Ft beruházási hitelre versenyeztetést kellene lefolytatni.
Ezeken kívül még több olyan korábbi döntés végrehajtási határideje is lejár, melyek
ismételt testületi tárgyalást igényelnek (pl.: parkoló automaták értékesítése).
Az előzőek alapján megállapítható, hogy a két bizottság létrehozásának elmulasztása
törvénysértő és működésképtelen helyzetet eredményezett. Ennek felszámolása
érdekében ismételten javaslatot teszek a tagok megválasztására.
Emlékeztetőül a bizottságok személyi összetételét illetően a korábbi előterjesztésben
is szerepelt indokolás:
A Pénzügyi Bizottság személyi összetételére az alábbi javaslatot teszem:
Kerényi Zsolt képviselő
Németh István képviselő
Bogdán László képviselő
Zomboriné Tobak Erzsébet
Nagy Béla

elnök
tag
tag
tag
tag

A tavalyi összevonás előtt a Pénzügyi Bizottság elnöke Szigethy István volt.
Képviselőtársam a jelöltem az alpolgármesteri tisztségre. Mivel alpolgármesterré
választása esetén nem lehet bizottsági tag, a Pénzügyi Bizottság elnökének Kerényi
Zsoltot javaslom. A Pénzügyi Bizottságban korábban Taskovics Péter töltött be
szerepet, elfoglaltságai miatt azonban a közeljövőben nem tudna hatékonyan részt
venni a munkában. Ezért Bogdán László megválasztására teszek indítványt, aki az
előző ciklusban már volt ennek a bizottságnak tagja. Németh István képviselő,
Zomboriné Tobak Erzsébet és Nagy Béla korábban is a bizottság tagjai voltak,
javaslom őket újra megválasztani.
A Városgazdálkodási Bizottság személyi összetételére az alábbi javaslatot teszem:
Talapka Rudolf képviselő
dr. Urbánné Patkás Márta képviselő
Naszvadi Balázs képviselő
Sebrek Csaba
Tóthné Sudár Beáta

elnök
tag
tag
tag
tag
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Indokaim a következőek: Talapka Rudolf képviselő jelenlegi bizottsági elnöki
tisztségének és dr. Urbánné Patkás Márta képviselő bizottsági tagságának megtartását
támogatom. Polgármesterként bizottsági tagságot nem tölthetek be, ezért javaslom
Naszvadi Balázst a bizottság tagjának megválasztani. Rózsai Györgyné a
Polgármesteri Hivatalnál betöltött munkaviszonya miatt bizottsági tagságot nem
vállalhat, ezért javaslom Tóthné Sudár Beátát a bizottság külső tagjának
megválasztani. Sebrek Csaba korábban is a bizottság tagja volt, javaslom őt újra
megválasztani.
A Humán Bizottság személyi összetételében az alábbi változtatást javaslom:
A bizottság tagjának javaslom megválasztani Kerényi Zsolt helyett Bükösdi Olga
képviselőt. A változtatást indokolja, hogy Kerényi Zsoltot a Pénzügyi Bizottság
elnökének javaslom megválasztani, helyére a legmegfelelőbb választásnak Bükösdi
Olgát tartom, aki szintén a közoktatásban dolgozik.
A Humán Bizottság jelenlegi további négy tagjának a tisztségét támogatom, így
további változtatásokat a bizottság személyi összetételén nem javaslok.
A határozati javaslat két alternatívát tartalmaz. Az A) alternatíva mindkét bizottság
tagjaira vonatkozó indítványt magában foglalja a hatályos szmsz rendelkezéseinek
maradéktalan teljesítése, a normasértő állapot teljes felszámolása érdekében.
A másik változat csak a Pénzügyi Bizottság tagjaira vonatkozó javaslatot tartalmazza,
tekintettel a törvényi kötelezettségre.
Megítélésem szerint méltatlan Dombóvárhoz és nem kelti a város jó hírét az
önkormányzat működésképtelensége, melyet minél előbb meg kell szüntetni. Ezért
kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy tartsuk magunkat az elfogadott
rendeletünkhöz, és – ha csak részben is – állítsuk helyre a jogszabályoknak megfelelő
önkormányzati működést.

Határozati javaslat
A) alternatíva
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság
és a Városgazdálkodási Bizottság tagjait az alábbiak szerint választja meg:
Pénzügyi Bizottság:

Kerényi Zsolt képviselő
Németh István képviselő
Bogdán László képviselő
Zomboriné Tobak Erzsébet
Nagy Béla

Városgazdálkodási Bizottság: Talapka Rudolf képviselő
dr. Urbánné Patkás Márta képviselő
Naszvadi Balázs képviselő

elnök
tag
tag
tag
tag
elnök
tag
tag
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Sebrek Csaba
Tóthné Sudár Beáta

tag
tag

2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Bizottság
tagjának Kerényi Zsolt képviselő helyett Bükösdi Olga képviselőt választja
meg.
B) alternatíva
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság
tagjait az alábbiak szerint választja meg:
Pénzügyi Bizottság:

Kerényi Zsolt képviselő
Németh István képviselő
Bogdán László képviselő
Zomboriné Tobak Erzsébet
Nagy Béla

elnök
tag
tag
tag
tag

2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Bizottság
tagjának Kerényi Zsolt képviselő helyett Bükösdi Olga képviselőt választja
meg.

Dombóvár, 2010. augusztus 18.

Patay Vilmos
polgármester
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