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Tisztelt Képviselő-testület!
Jogszabályváltozások miatt ismét szükséges a Dombóvár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2011. (III. 4.)
önkormányzati rendelet (szmsz) módosítása.
I.
Pontosítani kell az ülés összehívására és vezetésére vonatkozó rendelkezést, mivel az
ülés összehívására több törvény is határoz meg jogosultat/kötelezettet a
polgármesteren kívül:
- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. szerint a kormányhivatal
hívja össze az ülést a könyvvizsgáló kezdeményezésére, ha azt a
polgármester nem teszi meg,
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX
törvény szintén a kormányhivatalt említi, mint összehívásra jogosultat,
amennyiben a polgármester a kormányhivatali kezdeményezésre nem hívja
össze az ülést,
- a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról 1994. évi LXIV. törvény a polgármester ellen
indított fegyelmi eljárás esetén a vizsgálóbizottság elnökére telepíti az
összehívási jogkört.
A fenti esetekben összehívott ülést a képviselők közül választott levezető elnök vezeti,
írja alá a jegyzőkönyvet, illetve az önkormányzati rendeletet.
II.
Az Alaptörvény és az új önkormányzati törvény (a névazonosság miatt ennek
elnevezése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény) január 1-től
megváltoztatta az önkormányzatok és kormányhivatalok viszonyát, a kormányhivatal
az ellenőrzés helyett már felügyeletet lát el, ami sokkal komolyabb jogosítványokat
jelent.
A kormányhivatal
a) törvényességi felhívással élhet;
b) kezdeményezheti a képviselő-testület összehívását, valamint e törvényben
meghatározott esetben összehívja a képviselő-testület ülését;
c) kezdeményezheti a Kormánynál, hogy indítványozza az Alkotmánybíróságnál az
önkormányzati rendelet Alaptörvénnyel való összhangjának felülvizsgálatát;
d) kezdeményezheti a törvényszéknél az önkormányzat határozatának felülvizsgálatát;
e) kezdeményezheti a határozathozatali, feladat ellátási kötelezettségét nem teljesítő
helyi önkormányzattal szemben bírósági eljárás megindítását, a határozathozatal
pótlásának elrendelését;
f) javasolhatja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős
miniszternek, hogy kezdeményezze a Kormánynál az Alaptörvénnyel ellentétesen
működő képviselő-testület feloszlatását;
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g) kezdeményezheti a Magyar Államkincstárnál a központi költségvetésből járó
támogatás jogszabályban meghatározott részének visszatartását vagy megvonását;
h) pert indíthat a sorozatos törvénysértést elkövető polgármester tisztségének
megszüntetése iránt;
i) fegyelmi eljárást kezdeményezhet a helyi önkormányzat polgármestere ellen és a
polgármesternél a jegyző ellen;
j) kezdeményezheti a helyi önkormányzat gazdálkodását érintő vizsgálat lefolytatását
az Állami Számvevőszéknél;
k) szakmai segítséget nyújt a helyi önkormányzatnak a feladat- és hatáskörébe tartozó
ügyben;
l) törvényességi felügyeleti bírságot szabhat ki a helyi önkormányzatra az e
törvényben meghatározott esetekben.
Ha az önkormányzat a jogalkotási kötelezettségének a bíróság által meghatározott
időpontig nem tesz eleget, a bíróság a kormányhivatal kezdeményezésére elrendeli,
hogy a mulasztás orvoslásához szükséges önkormányzati rendeletet a helyi
önkormányzat nevében a kormányhivatal vezetője alkossa meg.
Az szmsz a kormányhivatalra még mint a helyi önkormányzatok törvényességi
ellenőrzéséért felelős szervre hivatkozik, ezért a hivatkozásokat módosítani kell. Az
ÁNTSZ helyi intézete már a kormányhivatal egyik szakigazgatási szerve, ezt szintén
javítani szükséges.
III.
Az Országgyűlés a 2011. szeptember 19-i ülésén elfogadta a katasztrófavédelemről és
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvényt. A törvény alapján a tűzoltóságok fenntartása 2012. január 1-től állami
feladat, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok állami tűzoltósággá alakultak át. A
képviselő-testület 2011. november 24-i ülésén tárgyalta az ezzel kapcsolatos
előterjesztést.
Az szmsz rendelkezéseket tartalmaz a Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltósággal kapcsolatban, amelyeket hatályon kívül kell helyezni.
IV.
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a
közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló
32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet részletesen szabályozza az önkormányzati rendeletek
megjelölésének szabályait, így az szmsz erre vonatkozó rendelkezései szükségtelenek.
Az új önkormányzati törvény értelmében a testületi határozatok egyedi vagy normatív
határozatok. A jogalkotásról szóló törvény értelmében normatív határozatban
szabályozhatja a képviselő-testület a saját és az általa irányított szervek szervezetét és
működését, tevékenységét, valamint cselekvési programját. A normatív határozatot az
önkormányzati rendeletre vonatkozó szabályok szerint kell közzétenni, az említett
KIM rendelet a közzétételre speciális szabályokat határoz meg.
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V.
Az új civil törvény megszüntette a korábbi „társadalmi szervezet” fogalmat, és helyette
bevezette a civil szervezet elnevezést. A törvény értelmében civil szervezet: a civil
társaság, illetve a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület - a párt kivételével -,
valamint az alapítvány. Az szmsz-t összhangba kell hozni ezzel a törvénnyel is.
VI.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzeti és etnikai
kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény helyébe lépett, ezzel a
„kisebbség” elnevezést következetesen a „nemzetiség” kifejezés váltotta fel. Ezt
szintén korrigálni kell az szmsz-ben (sajnos a régi önkormányzati törvényben még a
kisebbségek megjelölés maradt több helyen is, így az Ötv. szerint a nemzetiségeknek
még kisebbségi szószólója van, aki jogosult részt venni a zárt ülésen, a kisebbségi
szószóló meghatározása viszont törlésre került az Ötv.-ből.)
Ennél nagyobb horderejű a változás a helyi és nemzetiségi önkormányzatok
viszonyában az, miszerint az új nemzetiségi törvény a korábbihoz képest sokkal
részletesebben kifejti, hogy a nemzetiségi önkormányzatok működéséhez mit kell
biztosítani a települési önkormányzatnak.
80. § (1) A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére - annak székhelyén - biztosítja az
önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos
végrehajtási feladatok ellátásáról. Az önkormányzati működés feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási
feladatok:
a) a helyi nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában, az
önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes
használata, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási
költségek viselése;
b) az önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) szükséges
tárgyi és személyi feltételek biztosítása;
c) a testületi ülések előkészítése (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a
testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása);
d) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és tisztségviselői
döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátása;
e) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési
feladatok ellátása; és
f) az a)-e) pontokban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeknek - a testületi tagok és
tisztségviselők telefonhasználata költségei kivételével - a viselése.
…
(5) Önkormányzati működésen értendő a testületi üléseken és a közmeghallgatáson túl, a bizottságok
működése, a tisztségviselői és képviselői megbízatás ellátása, valamint a kötelező önkormányzati feladatok
ellátását szolgáló rendezvények megtartása is.

Mindez érinti az szmsz-nek a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos
feladatellátásra vonatkozó szabályait. Az új törvényi mimimumfeltételeket az
önkormányzat eddig is biztosította, így e téren nincs szükség intézkedésre. Viszont
tisztázni kell a helyiséghasználat fenntartási költségei viselésének kérdését. Az
önkormányzat a nemzetiségi önkormányzatok részére a Bezerédj utca 14. szám alatti
épületben biztosít helyiségeket (Nemzetiségek Közösségi Háza, illetve Német
Közösségi Ház), a közüzemi és fenntartási költségeket a használó önkormányzatok
viselik a gesztor Német Nemzetiségi Önkormányzaton keresztül, a fenntartáshoz az
önkormányzat a tavalyi évben támogatást adott. Indokolt annak kimondása, hogy a
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törvény szerinti helyiséghasználatot az önkormányzat a Városháza épületében
biztosítja térítésmentesen havi húsz, azaz lényegében napi egy órában, viselve ennek
költségeit. Emellett a nemzetiségek továbbra is ingyen használhatják a Nemzetiségi, és
a Német Közösségi Házat, de annak fenntartási és közüzemi költségeit viselniük kell
(ettől függetlenül az önkormányzat még adhat támogatást a fenntartáshoz).
VII.
Az államháztartási jogszabályokat sem kerülték el a változások, ezen a területen is új
jogi normákkal találkozunk. Fontos új elem, hogy 2012-től elválik egymástól a
Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat költségvetése. A Hivatal alapító okiratában
nem szerepelhetnek az önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok,
ezért azok feltüntetése az szmsz-ben indokolt.
VIII.
Az Alaptörvény értelmében HAZÁNK neve Magyarország. Ezért az szmsz-ben a
„Magyar Köztársaság” kifejezést módosítani kell Hazánk új nevére.
IX.
A bizottságok és a polgármester esetében az átruházott hatáskörök változásait át kell
vezetni a szervezeti és működési szabályzaton.
X.
A Tolna Megyei Kormányhivatal javasolta az akadályoztatás fogalmának pontosítását,
miszerint az akadályoztatás esete álljon fenn abban az esetben is, ha az érintett nem
gyakorolja a jogait, illetve kötelezettségeit (a hatályos rendelkezés szerint akkor áll
fenn ez az eset, ha az érintett nem tudja gyakorolni a jogait objektív vagy szubjektív
okból.) Továbbá javaslom, hogy a jegyző is terjeszthessen elő új napirendi pontot.

Fentiekre tekintettel kérem az alábbi önkormányzati rendeletet elfogadni.

dr. Gábor Ferenc
jegyző
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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. §
(1)
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 11/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban Rendelet) 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület ülését – amennyiben törvény másképpen nem rendelkezik – a
polgármester, akadályoztatása vagy a polgármesteri tisztség betöltetlensége esetén az
alpolgármester hívja össze.”
(2)

A Rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az akadályoztatás akkor áll fenn, ha valamely objektív vagy szubjektív indok
miatt az érintett személy a jogait vagy kötelességeit – az önkormányzat érdekei és
kötelezettségei szempontjából – a szükséges időpontban nem gyakorolja, vagy nem
tudja gyakorolni, így különösen szabadság, külföldi kiküldetés esetén vagy a
keresőképtelenség miatti táppénz időtartama alatt.”
2. §
A Rendelet 17. § (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(3) A rendkívüli ülést össze kell hívni]
…
„b) a megyei kormányhivatal vagy a könyvvizsgáló kezdeményezése esetén,”
3. §
(1)
lép:

A Rendelet 20. § (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés

[(3) Az alakuló és a rendes ülésre az (1) és (2) bekezdésben meghatározottakon kívül
meg kell hívni a meghívó képviselőknek való kiküldésével egyidejűleg:]
…
„b) a megyei kormányhivatal vezetőjét,”
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(2)
lép:

A Rendelet 20. § (3) bekezdésének i) pontja helyébe a következő rendelkezés

[(3) Az alakuló és a rendes ülésre az (1) és (2) bekezdésben meghatározottakon kívül
meg kell hívni a meghívó képviselőknek való kiküldésével egyidejűleg:]
…
„i) a megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének helyi
vezetőjét,”
4. §
A Rendelet 26. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Törvényben meghatározott esetben a képviselő-testület ülését a képviselőtestület tagjai sorából választott levezető elnök vezeti, az ülés vezetése körében jogai
és kötelezettségei azonosak a polgármesterével.”
5. §
A Rendelet 28. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az ülés összehívását követően a meghívóban nem szereplő napirendi pontra tett
javaslat (a továbbiakban: új napirendi pont) is felvehető az ülés napirendjére. Az
ülésen új napirendi pontra a polgármester, a jegyző, az alpolgármester vagy a
bizottsági elnök tehet javaslatot, annak írásos előterjesztését – amennyiben nem kerül
közzétételre a honlapon – legkésőbb a napirendi pont tárgyalásáig ki kell osztani. A
meghívó közzétételét, de még az ülés napját megelőzően érkezett új napirendi pontra
tett javaslatok előterjesztéseit a honlapon közzé kell tenni. Nem tehető közzé, illetve
nem osztható ki az előterjesztés, ha a 22. § (3a) bekezdésében meghatározott esetben
nem tartalmazza a kötelezettségekkel le nem kötött költségvetési forrás megjelölését.”
6. §
A Rendelet 43. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(1) A képviselő-testület döntései]
…
„b) a normatív határozat és az egyedi határozat (a továbbiakban együtt: határozat).”
7. §
A Rendelet 44. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület határozatait külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően
folyamatos számmal, valamint a határozat közzétételének időpontjára való utalással és
„Kt.” megkülönböztető jelzéssel kell ellátni. A határozat jelölése ennek megfelelően az
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alábbiak szerint alakul: szám/év/a határozat közzétételének hónapja római
sorszámmal, napja arab sorszámmal/ Kt. határozat. A képviselő-testület normatív
határozatának megjelölésére a külön jogszabályban meghatározott rendelkezéseket
kell megfelelően alkalmazni. A határozatok közzététele a honlapon történik.”
8. §
A rendelet XI. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:
XI. fejezet
Nemzetiségi önkormányzatok
„76. §
(1)
A képviselő-testület biztosítani kívánja a nemzetiségi jogok érvényesülését,
ennek érdekében együttműködik a városban működő települési nemzetiségi
önkormányzatokkal.
(2)
A települési nemzetiségi önkormányzatok a képviselő-testület munkatervének
összeállításához javaslatot tehetnek.
(3)
A települési nemzetiségi önkormányzatok rendelkezésére bocsátott pénzügyi
források mértékét a mindenkori költségvetési rendelet határozza meg.
(4)
A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal útján segíti a települési
nemzetiségi önkormányzatok munkáját és biztosítja a működéshez a nemzetiségek
jogairól szóló törvényben meghatározott feltételeket, valamint azok költségeit. Ennek
végrehajtása a törvényi feltételeken kívül az alábbiakra is kiterjed:
a) a települési nemzetiségi önkormányzat határozatainak kihirdetése,
közzététele a települési nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatában meghatározott módon,
b) telefonállomás használati lehetőség biztosítása mindaddig, míg a
települési nemzetiségi önkormányzat számára megnyíló pénzügyi
lehetőségek útján e feltételek nem biztosíthatóak,
c) a települési nemzetiségi önkormányzat működésének, döntéseinek
megismertetésére lehetőség biztosítása a honlapon.
(5)
A Polgármesteri Hivatalnak az általános munkarend szerinti munkaidőben kell
a feltételek biztosításához szükséges végrehajtási feladatokat ellátnia.
(6)
A képviselő-testület a települési nemzetiségi önkormányzatok számára az
önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt
helyiséget önkormányzatonként havonta húsz órában ingyenesen a Városháza
épületében, a Polgármesteri Hivatalra meghatározott általános munkarend szerinti
munkaidőben biztosítja, és viseli a kapcsolódó költségeket. A helyiséget a jegyző jelöli
ki, a használat során a települési nemzetiségi önkormányzatoknak a Polgármesteri
Hivatallal és egymással együtt kell működni. A kötelező önkormányzati feladatok
ellátását szolgáló rendezvények megtartására a képviselő-testület térítésmentesen a
Városháza Ujváry termét biztosítja az önkormányzati és hivatali feladatellátáson
kívüli időben.
(7)
A képviselő-testület a rezsi- és fenntartási költségek viselése nélkül ingyenesen
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biztosítja a települési nemzetiségi önkormányzatok számára a 6. mellékletben felsorolt
helyiségeket.
(8)
A nemzetiségi szószóló által kért felvilágosítás kapcsán az interpellációra
vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.”
9. §
A Rendelet 79. § (1) bekezdése a következő 7. ponttal egészül ki:
[(1) E rendelet alkalmazásában:]
…
„7. Nemzetiségi szószóló: a települési nemzetiségi önkormányzat elnöke, jogszabály
kisebbségi szószólóra vonatkozó rendelkezése esetében kisebbségi szószólón e rendelet
alkalmazásában a nemzetiségi szószólót kell érteni.
10. §
A Rendelet 81. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
[(1) Jelen rendelethez az alábbi mellékletek tartoznak:]
…
„i) 9. melléklet: Az önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok”
11. §
(1)

A Rendelet 2. melléklet 4.3.21 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[4.3. A képviselő-testület a következő hatásköreit a bizottságra ruházza át:]
…
„4.3.21 Dönt a költségvetési szerv feladatellátáshoz biztosított vagyontárgyak
bérbeadásával kapcsolatban az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
rendjéről szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint.”
(2)

A Rendelet 2. melléklet 4.3.22 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[4.3. A képviselő-testület a következő hatásköreit a bizottságra ruházza át:]
…
„4.3.22 Dönt vagyontárgy egy éven belül összesen 90 napot meg nem haladó
kizárólagos használatra történő bérbe adásról az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás rendjéről szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak
szerint.”
(3)

A Rendelet 2. melléklet 5.2.11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[5.2. A bizottság állást foglal a képviselő-testület elé kerülő alábbi előterjesztésekről:]
…
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„5.2.11. a megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének
beszámolója,
(4)

A Rendelet 2. melléklet 5.3.8 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[5.3. A képviselő-testület a következő hatásköreit a bizottságra ruházza át:]
…
„5.3.8. Dönt a munkahelyteremtés támogatásáról szóló önkormányzati rendeletben
meghatározott esetekben.”
12. §
A Rendelet 3. melléklet 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A polgármesterre átruházott hatáskörök]
…
„12. Dönt alkalmi rendezvények tartására történő bérbeadásról az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló önkormányzati rendeletben
meghatározottak szerint.”
13. §
A Rendelet a jelen rendelet 1. mellékletét képező 9. melléklettel egészül ki.
14. §
(1)
A Rendelet 20. § (5) bekezdésében a „helyi önkormányzatok törvényességi
ellenőrzéséért felelős szerv” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal” szöveg, a
Rendelet 50. § (5) bekezdés a) pontjában a „helyi önkormányzatok törvényességi
ellenőrzéséért felelős szervnek” szöveg helyébe a „megyei kormányhivatalnak” szöveg
lép.
(2)
A Rendelet 52. § (1) és (6) bekezdésében, a 7. melléklet 7. pontjában a
„társadalmi szervezetek” szövegrész helyébe az „egyesületek” szöveg, az 54. § (1)
bekezdésében a „társadalmi szervezetekkel” szövegrész helyébe a „civil
szervezetekkel” szöveg, a 66. § (7) bekezdés g) pontjában a „társadalmi
szervezeteivel” szövegrész helyébe a „civil szervezeteivel” szöveg, a 2. melléklet
2.2.20 pontjában és a 3. melléklet 7. pontjában a „társadalmi szervezet” szövegrész
helyébe az „egyesület” szöveg, a 2. melléklet 4.2.33 pontjában a „társadalmi
szervezethez” szövegrész helyébe az „egyesülethez” szöveg lép.
(3)
A Rendelet 2. melléklet 4.2.39. pontjában a „Dombóvár Város Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltósággal” szövegrész és a 4.5.14. pontjában a „Dombóvár Város
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságával” szövegrész helyébe a „tűzoltósággal”
szöveg lép.
(4)
A Rendelet 9. § (1) bekezdésében, a 11. § (3) bekezdés e) pontjában, a 20. § (1)
bekezdés d) pontjában, a 20. § (5) bekezdésében, a 49. § (6) bekezdés g) pontjában, az
50. § (1) bekezdés g) pontjában és (2) bekezdés e) pontjában, a 62. § (11) és (12)
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bekezdésében, a 66. § (7) bekezdésének g) pontjában, a 74. § (4) bekezdésében, a 81. §
(1) bekezdés f) pontjában, az 1. melléklet 3. pontjában, a 2. melléklet 2.2.1., 2.2.23., a
2.5.1., a 2.5.5. pontjában, a 6. melléklet címében a „kisebbségi” szövegrész helyébe a
„nemzetiségi” szöveg lép.
(5)
A Rendelet 2. § (1) bekezdésében, a 7. melléklet 2., 9., és 11. pontjában a
„Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.
(6)
A Rendelet 8. melléklet 1. pontjában az „államháztartásról” szövegrész helyébe
„az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szöveg lép.
15. §
Hatályát veszti a Rendelet
a) 44. § (9) bekezdése,
b) 48. § (3) és (4) bekezdése,
c) az 1. melléklet 9. pontja,
d) a 2. melléklet 4.3.27., 4.3.30., 5.3.6 és 5.3.7 pontja,
e) a 2. melléklet 4.2.40. pontjában a „Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltóság” szövegrész,
f) a 3. melléklet 27. pontja.
16. §
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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1. melléklet a … ()/2012. önkormányzati rendelethez.
„9. melléklet a 11/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

A
B
Szakfeladat
Szakfeladat elnevezése
száma
360000
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
370000
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített
381101
begyűjtése, szállítása, átrakása
Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása,
381102
elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
Települési hulladék vegyes /ömlesztett / begyűjtése, szállítása,
381103
átrakása
Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,
381104
szállítása, átrakása
382101
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
382102
Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
412000
Lakó- és nem lakóépület építése
421100
Út, autópálya építés
421300
Híd, alagút építése
422100
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
422200
Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése
493102
Városi és elővárosi közúti személyszállítás
493909
M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
521012
Polgári védelemi védőeszközök tárolása, kezelése
522001
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása
522003
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
559011
Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
562917
Munkahelyi étkeztetés
581100
Könyvkiadás
581400
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
581900
Egyéb kiadói tevékenység
680001
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
750000
Állat-egészségügyi ellátás
811000
Építményüzemeltetés
812000
Takarítás
813000
Zöldterület-kezelés
841112
Önkormányzati jogalkotás
841133
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzése
841154
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
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33.
34.
35.

841191
841192
841239

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

841383
841402
841403
842133
842155
842421
842521
842531
842541

46.
47.
48.

851011
852000

49.
50.
51.
52.

851000

852011
852021
852031
852032
853000

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

853111
853121
861000
862101
862102
862211
862231
862301
869042

63.
64.
65.
66.
67.

873011
879019
879034
880000
881011

873000

feladatok
Nemzeti ünnepek programjai
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Társadalmi
tevékenységekkel,
esélyegyenlőséggel,
érdekképviselettel, kisebbségekkel, egyházakkal összefüggő
feladatok helyi igazgatása és szabályozása
Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok
Közvilágítás
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Határon túli magyar nyelvű oktatás támogatása
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
Közterület rendjének fenntartása
Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása
A polgári védelem ágazati feladatai
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex
támogatása
Óvodai nevelés, ellátás
Alapfokú oktatási intézmények, programjainak komplex támogatása
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–
4. évfolyam)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–
8. évfolyam)
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti,
szín-és bábművészeti ágban
Középfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex
támogatása
Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam)
Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
Fekvőbetegek aktív ellátása
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyelelti ellátás
Járóbetegek gyógyító szakellátása
Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
Fogorvosi alapellátás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátásának
komplex támogatása
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen
Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása
Idősek nappali ellátása
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68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

882000
882111
882112
882113
882114
882115
882116
882117
882118
882119
882121
882122
882123
882124
882129
882201
882202
882203
889101
889935
889936
889942
889943
889967
890114
890115
890216
890222

96.
97.
98.
99.
100.

890301
890302
890431
890441

101.
102.

890443

103.
104.
105.

890506
900400
910123

890442

890503

Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
Aktív korúak ellátása
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Adósságkezelési szolgáltatás
Közgyógyellátás
Köztemetés
Bölcsődei ellátás
Otthonteremtési támogatás
Gyermektartásdíj megelőlegezése
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét
javító programok
Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű
gyermekek, fiatalok részére
Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint
támogatásuk
Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint
támogatásuk
Civil szervezetek működési támogatása
Civil szervezetek program és egyéb támogatása
Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás
Nemzeti és etnikai kisebbségek intézmények fenntartásáank és
fejlesztésének támogatása
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
Könyvtári szolgáltatások
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106.
107.
108.
109.
110.

910203
910301
910302
910421

111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.

910502
931102
931201
931202
931301
932919
940000
960302
960900

910422

Múzeumi kiállítási tevékenység
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása
Védett természeti területek és természeti érétkek megőrzése és
fenntartása
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Versenysport-tevékenység és támogatása
Utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
Közösségi, társadalmi tevékenységek
Köztemető-fenntartás és működtetés
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

15

