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Tisztelt Képviselő-testület!
A testület és az önkormányzat működését szabályozó szabályzat 2011. április 1-jén
lépett hatályba. A rendelet a korábbitól eltérően sokkal részletesebben fejt ki egy-egy
témakört, azonban az alkalmazása kapcsán felmerült néhány olyan aspektus, amely
miatt javaslom a rendelet módosítását.
1. A szabályzat lehetőséget ad a napirendi pont előterjesztőjének az előterjesztés
visszavonására. Javaslom kizárni annak a lehetőségét, hogy más előterjesztésre
jogosult a visszavont, vagy az azzal lényegében megegyező tartalmú
előterjesztést ismételten beterjeszthesse ugyanazon ülésre.
2. Javaslom, hogy csak a dombóvári lakhellyel rendelkező állampolgároknak
legyen jogosultsága állampolgári hozzászólásra.
3. Szünetet az ülés vezetője rendelhet el, nincs szabályozva, ha a szünet iránti
kérésre annak elrendelése nem történik meg.
4. Indokoltnak tartom, hogy ha a bizottság átruházott hatáskörben dönt, akkor a
döntéshez a képviselő bizottsági tagok többségi jelenléte és szavazata legyen
szükséges.
5. Az önként vállalt feladatok körébe javaslom felvenni a munkahelyteremtés
támogatását, illetve az ingatlantulajdonosokat terhelő, a közterületek
tisztántartására vonatkozó kötelezettségek átvállalását.
6. A hatáskörök tekintetében szükséges pontosítás a vagyonrendelettel való
egyezés miatt:
a. épület bontására vonatkozó hatáskör pontosítása,
b. intézmény beszerzési értékhatár változása (nettó 300.000 Ft-ig az
intézményvezető dönthet, e fölött nettó 1 millió Ft-ig a polgármester),
c. a kizárólagos önkormányzati tulajdonú cégek esetében a vagyonrendelet
szerint a hitelfelvétel engedélyezése, illetve a könyvvizsgáló
megválasztása képviselő-testületi hatáskör (a jelenlegi szmsz-ben a
Városgazdálkodási Bizottság hatásköre).
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet
rendelettervezet elfogadására.
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……../2011. (……..) 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
Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

1. §
(1) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 11/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet). 28. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az előterjesztő az előterjesztést a napirend elfogadásáig visszavonhatja.
Amennyiben az előterjesztés visszavonására az ülés napirendjének megállapítása
előtt kerül sor, úgy az előterjesztés nem vehető napirendre. Az előterjesztő által
visszavont, vagy azzal főbb tartalmi elemeiben megegyező előterjesztés ugyanazon
ülésre nem terjeszthető elő más előterjesztésre jogosult részéről.”
2. §
(1) A Rendelet 32. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az ülésen megjelent, dombóvári lakóhellyel rendelkező állampolgárok a
napirendi ponthoz kapcsolódva kérdést tehetnek fel és hozzászólhatnak, feltéve,
hogy ezt a szándékukat az ülés megnyitásáig a polgármesternek írásban
bejelentették a napirendi pont megjelölésével. Hozzászólásukra a települési
képviselők és a tanácskozási joggal meghívottak hozzászólása előtt kerülhet sor
legfeljebb két percben. „
3. §
(1) A Rendelet 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A lehetőségek figyelembevételével a polgármester kétóránként szünetet rendel
el. A napirendi pont tárgyalása során a jegyző vagy bármely települési képviselő
szünet elrendelését kérheti a polgármestertől. Ha a polgármester a kérésre nem
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rendel el szünetet, arról – mint ügyrendi javaslatról – a képviselő-testület dönt, a
javaslat elfogadása esetén a polgármester köteles a szünetet elrendelni.
4. §
(1) A Rendelet 63. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A bizottság döntéséhez a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a
települési képviselő tagok több mint felének jelenléte és igen szavazata is
szükséges.„
5. §
(1) A Rendelet 1. melléklete az alábbi 36-37. pontokkal egészül ki:
„36. Külön önkormányzati rendelet szerint vállalkozások támogatása új munkaerő
foglalkoztatása érdekében.
37. Az ingatlantulajdonosokat terhelő, a közterületek tisztántartására vonatkozó
kötelezettségek részbeni átvállalása.”
6. §
(1) A Rendelet 2. melléklete 4. pontja 4.3.14. alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„4.3.14. dönt az önkormányzat tulajdonában álló épület bontásáról az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló
önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint,”
7. §
(1) A Rendelet 3. melléklet 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. Dönt az önkormányzat tulajdonában álló épület bontásáról az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló
önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint.”
(2) A Rendelet 3. melléklet 23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. Az önkormányzati költségvetési szervek közbeszerzési értékhatár alatti, de
nettó 300.000,-Ft egyedi piaci értéket meghaladó beszerzései esetén dönt az
ajánlatkérési eljárás eredményéről nettó 300.000,-Ft becsült értéket
meghaladó, de 1.000.000,-Ft-ot meg nem haladó becsült értékű beszerzésekre
vonatkozóan.”
8. §
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(1) Hatályát veszti a rendelet 2. melléklete 4. pontjának 4.3. 25 és 4.3.26. alpontja.
9. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését
követő napon hatályát veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző
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