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Tisztelt Képviselő-testület!
A szeptember 27-i testületi ülés előtti informális megbeszélésen tett felvetéseim között
szerepelt, hogy a baloldali képviselők is kapjanak bizottsági tagságot, illetőleg a
szervezeti és működési szabályzat képviselő-testületi ülésen való képviselői,
polgármesteri véleménynyilvánítást korlátozó rendelkezései is módosításra kerüljenek.
A felvetésekkel összhangban indítványozom két bizottság – az Oktatási és Kulturális,
ill. a Városgazdálkodási Bizottság – létszámának egy-egy fővel való emelését, illetve a
szervezeti és működési szabályzat általánostól eltérő tárgyalására vonatkozó
rendelkezéseinek módosítását, miszerint ne lehessen egy-egy előterjesztést
„csomagban” tárgyalni, amennyiben legalább egy képviselő jelzi, hogy ahhoz
kapcsolódóan kérdést kíván feltenni vagy hozzászólást tenni.
A rendelettervezet hatásai az alábbiakban foglalhatók össze:
Társadalmi hatások:
A jogszabálynak jelentősnek ítélt társadalmi hatása nincs.
Gazdasági, költségvetési hatások:
Költségvetési hatás jelentkezik, mivel kettővel több képviselőnek kell bizottsági
tagságért járó tiszteletdíjat biztosítani.
Környezeti és egészségügyi következmények:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve
egészségügyi következménye nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
Az adminisztratív terhekben számottevő változás nem következik be.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
Véleményem szerint a baloldali képviselőkre szavazó választópolgárok képviseletét is
biztosítani kell az önkormányzati bizottságokban.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek
rendelkezésre állnak.
A fentiek alapján az alábbi rendeletmódosítás, illetve annak elfogadása esetén a
következő
határozati
javaslat
melletti
támogatásukat
kérem
Tisztelt
Képviselőtársaimtól!
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Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális
Bizottságot …………….. képviselővel, a Városgazdálkodási Bizottságot
…………..… képviselővel egészíti ki Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2011. (III. 4.)
önkormányzati rendelet 2012. …….-én elfogadott módosításának hatályba lépése
napjától.

Szabó Loránd
polgármester
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2012 (……) 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 helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (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 11/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban
Rendelet) 28. § (7a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7a) Amennyiben az előterjesztésben foglalt javaslatot az azt – mint feladatkörébe
tartozót – megtárgyaló bizottság, több bizottság feladatkörébe tartozó előterjesztés
esetén valamennyi bizottság – módosításra irányuló javaslattételtől függetlenül –
elfogadásra javasolja, de több bizottság esetén a módosító javaslat azonos, a napirend
elfogadását megelőzően a képviselő-testület bármely tagja kezdeményezheti – egy
alkalommal legfeljebb két percben megindokolva –, hogy az adott napirendi pont
tárgyalására az általánostól eltérően, kérdés felvetése és vita, hozzászólás nélkül (a
továbbiakban: általánostól eltérő tárgyalás) kerüljön sor. A kezdeményezésről való
szavazás előtt az ülés vezetője köteles megkérdezni, hogy a képviselő-testület valamely
tagjának van-e ellenvetése az általánostól eltérő tárgyalásra javasolt napirendi pont
ilyen formában való tárgyalása ellen. Ha a képviselő-testület bármely tagja
ellenvetését jelzi, abban az esetben a napirendi pont nem tárgyalható általánostól
eltérően. Amennyiben a képviselő-testület több napirendi pont esetén döntött az
általánostól eltérő tárgyalásról, azokat – a képviselő-testület ellenkező döntése
hiányában – összevontan, lehetőség szerint első napirendi pontként kell tárgyalni,
külön-külön a nyilvános és a zárt ülésen tárgyalandó napirendi pontokat.”
2. §
A Rendelet 60. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Oktatási és Kulturális Bizottság és a Városgazdálkodási Bizottság hat-hat
főből, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság öt-öt főből
áll.”
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és azt követő napon hatályát
veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző
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