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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 11/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet (szmsz) ismételt
módosítására teszek javaslatot. Az egyik ok a közigazgatási átszervezés Polgármesteri
Hivatal szervezeti struktúrájára gyakorolt hatása, a másik az új víziközműszolgáltatóval való szerződéskötés szmsz-ben lévő akadályainak elhárítása.
I.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35. § (2) bekezdése
értelmében a polgármester a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselőtestületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint
ügyfélfogadási rendjének meghatározására. A Dombóvári Járási Hivatal kialakítása
alapvetően a Hivatal két szervezeti egységét érinti: az Okmányiroda és Anyakönyvi
Igazgatást, illetőleg a Humán Irodát. Jegyző úr javaslata, hogy a két iroda által ellátott,
és továbbra is hivatali feladatot képező tevékenységek (főként az anyakönyvi és helyi
szociális ügyek) a Hatósági Irodába tartozzanak, és a két iroda kerüljön törlésre az
szmsz szervezeti egységeket tartalmazó rendelkezései közül. Az ügyfélfogadási időt
érintően az a javaslat, hogy az Okmányiroda és Anyakönyvi Igazgatásra, valamint a
gyámhivatalra vonatkozóan az szmsz ne tartalmazzon rendelkezést, és a jövőben az
anyakönyvi ügyintézés és a szociális ügyfélszolgálati feladatok végzése is az általános
ügyfélfogadási időben történjen.
II.
Az szmsz 4. melléklete tartalmazza a társulásokra átruházott hatásköröket, köztük a
két víziközmű beruházást bonyolító társulásra delegáltakat is.
A Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítése című projekt (a továbbiakban:
KEOP projekt) megvalósítására létrehozott, Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési
Önkormányzati Társulásra átruházott hatáskör a társulás célját képező projekt
megvalósításával kapcsolatban:
- A KEOP projekt keretében megvalósuló beruházással érintett területeken a
keletkező használt vizek (szennyvizek) szennyvízelvezető művel való
összegyűjtését, tisztítását, a tisztított szennyvíz elvezetését, a más módon
összegyűjtött szennyvíz, továbbá a szennyvíziszap ártalommentes
elhelyezésének megszervezése; valamint ezeknek a feladatoknak az
ellátásához szükséges szennyvízelvezető, -tisztító és -elhelyezést biztosító
létesítmények megvalósítása, bővítése, működtetése és fenntartása.
- A KEOP projekt keretében megvalósuló és a tagok közös tulajdonába kerülő
víziközművek működtetésére irányuló üzemeltetési szerződés megkötése.

2

A vízellátási szolgáltatás minőségének javítása céljából szükséges ivóvíz minőség
javító programra a Környezetvédelmi és Energia Operatív Program keretében
benyújtott pályázatban meghatározott célok megvalósítására, a társult települések
ivóvíz minőségének javítására, a települések közigazgatási területén a lakossági
vízellátást biztosító nem közüzemi vízbázisok kiváltására, létrejött Dombóvár és
Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulásra átruházott hatáskörök a társulás
célját képező projekt megvalósításával kapcsolatban:
- A projekt keretében megvalósuló beruházással érintett területeken
gondoskodik az ivóvízminőségű vízre vonatkozó előírásoknak megfelelő
ivóvízellátásról, valamint ennek a feladatnak az ellátásához szükséges
víziközmű létesítmények megvalósításáról, bővítéséről, működtetéséről és
fenntartásáról. A vízellátási szolgáltatás minőségének javítása céljából
pályázatot nyújt be és a szükséges ivóvíz minőség javító programot közös
beruházásban megvalósítja.
- A projekt keretében megvalósuló és a Tagok közös tulajdonába kerülő
víziközművek működtetésére irányuló üzemeltetési szerződést megköti.

Az szmsz-szel jelenleg ellentétes lenne, ha a teljes dombóvári víziközműre az
önkormányzat kötne szerződést.
Javaslom az érintett rendelkezéseket hatályon kívül helyezni, ugyanakkor
természetesen az érintett társulási megállapodások módosítása is szükséges.
A rendelettervezet hatásai az alábbiakban foglalhatók össze:
Társadalmi hatások:
A jogszabálynak jelentősnek ítélt társadalmi hatása nincs.
Gazdasági, költségvetési hatások:
Költségvetési hatás nem jelentkezik.
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:
A Hivatal működése miatt szükséges.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
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A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek
rendelkezésre állnak.

A fentiek alapján az alábbi rendeletmódosítás melletti támogatást kérem Tisztelt
Képviselőtársaimtól!

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) 71. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az irodák az alábbiak:
a)
b)
c)
d)

Önkormányzati és Szervezési Iroda,
Hatósági Iroda,
Városgazdálkodási Iroda,
Városfejlesztési Iroda.”

2. §
Hatályát veszti a Rendelet
a) 72. § (1) bekezdés b) pontja,
b) 72. § (2) bekezdés b) és d) pontja,
c) 4. melléklet 2. és 3. pontja.
3. §
Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba, és 2013. január 2-án hatályát veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző
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