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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendeletével döntött az önkormányzat vagyonának és a vagyongazdálkodásának szabályozásáról.
2017. január 1-től az önkormányzat pályáztatás útján az ÁB-AEGON Biztosítóval kötött új szerződést az önkormányzati vagyon biztosítására és a felelősségbiztosításra,
miután a Groupama Garancia Biztosító a korábbi szerződést egyoldalúan felmondta.
Az elmúlt évek tapasztalata alapján több probléma is fennáll az önkormányzat felé
jelzett kárigények jogosságának megállapítása ügyében.
A felelősségbiztosítás terhére a biztosító abban az esetben téríti meg a kárt az önerő
(10%, de min. 50.000,- Ft) levonása után, amennyiben az önkormányzat elismeri a
felelősségét. Az elmúlt időben az önkormányzati utak kezelésével összefüggő kátyúkárok, magasságkorlátozó miatti kár, a járdák állapota miatti balesetekből eredő károk,
viharkárok, illetve egyéb baleseti kárigények kerültek beadásra a károsultak részéről.
Külön szabályzat hiányában a kárbejelentések a kár felmerülésének időpontjához viszonyítva nagy szórásban lettek benyújtva és nem minden esetben történt dokumentumokkal (jegyzőkönyv, fényképfelvételek) történő alátámasztás, bizonyítás. Alapelvként a károsultnak kell bizonyítania, hogy az elszenvedett kár ott, úgy és akkor következett be, ahogyan azt bejelenti.
Az önkormányzat felelőssége nem objektív, így az események kivizsgálása és körülményeinek tisztázása minden esetben elengedhetetlen, mert kizárólag olyan kifizetés
eszközölhető, melyben az önkormányzat felelőssége egyértelmű, így a jogalap tisztázott. A kivizsgálás eredményeként a kárigény elismerésre vagy elutasításra kerül. A
kárigénylő az elutasítás ellen polgári peres eljárás keretében élhet jogorvoslattal.
Mindezek alapján fontosnak tartom, hogy a benyújtott kárigények egységes eljárásrend
alapján kerüljenek elbírálásra, és a vagyonrendelet foglalja magában a szabályokat.
Az önkormányzati helyi közutakkal kapcsolatos károkkal szembeni felelősség elismerése kapcsán jelenleg a jegyző jogosult nyilatkozni. A felelősségről történő nyilatkozatok egységessé tétele érdekében javaslom a felelősség elismerését egyöntetűen a polgármesterre átruházni, mely miatt a szervezeti és működési szabályzatáról szóló
17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendeletnek a jegyzőre átruházott hatásköröket tartalmazó mellékletének vonatkozó pontját is hatályon kívül kell helyezni.
Az önkormányzat a volt zeneiskola mögött területen kialakításra kerülő termelői piacot
(Dombóvári Termelői Piac) 2018. május elején tervezi megnyitni. Javaslom, hogy a
piac működési rendjének és a helypénz összegének jóváhagyására a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság legyen felhatalmazva.

A rendelettervezetekhez kapcsolódó hatásvizsgálat:
Társadalmi hatás:
Közvetlen társadalmi hatás nem jelentkezik.
Gazdasági, költségvetési hatás:
Az önkormányzati kiadásokra és bevételekre kismértékű a hatása.
Környezeti és egészségi következmények:
A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt hatása.
Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
Az adminisztrációban változás nem következik be.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának következménye:
A rendeletmódosítás elfogadása nem szükségszerű, nincs törvényi kötelezettség.
A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek rendelkezésre állnak.
Fentiekre tekintettel javaslom az alábbi két rendelettervezet elfogadását.
Tigelmann Péter
alpolgármester

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2018. (…....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011.
(III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában,
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés c) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában,
és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.
§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) az alábbi 13/G. §-sal egészül ki:
„
13/G. §
(1) A Képviselő-testület a Dombóvár Város Önkormányzatának felelősségét érintő
kárigény bejelentésekkel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére – beleértve az önkormányzat kárfelelősségének elismerését is – a polgármestert hatalmazza fel.
(2) A kárigény vizsgálatára és az önkormányzat felelősségének elismerésére abban az
esetben van lehetőség, ha a károsult a kár keletkezésétől számított 5 munkanapon bejelentette kárigényét. A bejelentésre az alábbiak szerint van lehetőség:
a) telefonon keresztül az önkormányzat honlapján megadott elérhetőségeken,
b) személyesen a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési
Irodáján,
c) írásban Dombóvár Város Önkormányzatának címezve,
d) általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (e-papír) igénybevételével.
(3) A károsult a bejelentett kárt
a) a helyszín, az időpont, valamint a károsult személy vagy dolog beazonosítására alkalmas fényképfelvétellel, vagy
b) hivatalos szervtől való igazolással vagy
c) munkaidőben hivatali dolgozó közreműködésével
igazolhatja.
(4) Amennyiben a polgármester az önkormányzatnak a károkozásért való felelősségét
elismeri és az okozott kár összege alapján a kár megtérítése az önkormányzati felelősségbiztosítás terhére nem lehetséges, vagy a kár megtérítését az önkormányzat a

biztosítótól nem kéri, akkor egyedi megállapodás alapján fizethető a károsult részére
kártérítés.”

2. §
A Rendelet 23. § (2) bekezdése az alábbi n) ponttal egészül ki:
„n) az önkormányzati fenntartású termelői piac működési rendjének és a piacon
igénybevett terület után fizetendő helypénz meghatározásáról”.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Szabó Péter
jegyző

Részletes indokolás:
Az 1. §-hoz:
A kárigény bejelentésének szabályozását tartalmazza.
A 2.§ -hoz
Hatáskör átruházása a piac működési rendjének meghatározásáról.
A 3. §-hoz:
A rendelet hatályba lépésének időpontját határozza meg.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2018. (……..) önkormányzati rendelete
a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Hatályát veszti a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti
és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 4.
mellékletének 4. pontja.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Szabó Loránd
polgármester

dr. Szabó Péter
jegyző

Részletes indokolás:
Az 1. §-hoz:
A „kátyúkárok” miatti felelősség elismerésével kapcsolatos jegyzői hatáskör törlése.
A 3. §-hoz:
A rendelet hatályba lépésének időpontját határozza meg.

