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Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület és az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát kismértékben
ismét módosítani szükséges.
A fő indok az újdombóvári ügyfélszolgálat megszűntetése, és az erre vonatkozó
rendelkezés törlése. Az újdombóvári ügyfélszolgálat 2004-ben kezdte meg működését az
akkor még az önkormányzat tulajdonában lévő Újdombóvári Közösségi-Szolgáltató
Házban, a Fő u. 43. szám alatt. Az ügyfélszolgálat akkor a városrész lakóinak
megelégedésére nagy ügyfélforgalommal minden csütörtökön fogadta az ügyfeleket, egy
földszinti irodahelyiségben. Az épületet több, mint 12 M Ft-os vissza nem térítendő
támogatásból több ütemben felújításra is került. Ezt követően az ingatlant 2010-ben
megvásárolta a Gesztenyesor Patika Kft.. Az értékesítést követően az új tulajdonos vállalta,
hogy az ügyfélszolgálatnak a fent írt támogatásokra vonatkozó fenntartási idő lejártáig,
2017. január 31-éig térítésmentesen helyet biztosít. Az iroda fenntartására az épület új
tulajdonosa egy tetőtéri helyiségben biztosított lehetőséget 2014-től. Az iroda
megközelítése ügyfeleink számára nehézkessé vált, a szűk csigalépcsőn sem a
mozgáskorlátozottak, sem a babakocsival érkezők nem tudtak feljutni, ügyintézőink mentek
le az ügyfelekhez. Az ügyfelek száma az elmúlt években folyamatosan csökkent, amihez az
is hozzájárult, hogy több szociális ellátás a járási hivatalok hatáskörébe került, így azokat
már csak a városközpontban lehet intézni. 2016. márciusától a kihelyezett ügyfélszolgálat
már csak minden hónap első csütörtöki napján fogadta az ügyfeleket. Tekintettel arra, hogy
a havi egy alkalommal is csak 6-8 ügyfél kereste fel az kihelyezett ügyintézési helyet, nem
tartom indokoltnak az ügyfélszolgálat további fenntartását, így a helyiség térítésmentes
használatára vonatkozó szerződés lejártával egyidejűleg, 2017. január 31-től javaslom
annak megszüntetését.
A január 13-i ülésen elfogadott közművelődési megállapodás szerint a Tinódi Ház
Nonprofit Kft. az általános nyitvatartási rendtől csak Dombóvár Város Önkormányzata
Humán Bizottságának jóváhagyásával térhet el. Ezt rögzíteni kell a Bizottság feladatai
között a SzMSz-ben. A társulásokkal kapcsolatban tett törvényességi észrevételek fényében
javasolt hatályon kívül helyezni azt a rendelkezést, miszerint a határozatképtelenség miatt
elmaradt ülés esetén feljegyzést kell készíteni jegyzőkönyv helyett. Az önként vállalt
feladatok között át kell vezetni az építési telkek értékesítéséhez kapcsolódó támogatást, a
csatornabekötési támogatást, illetve a Gólyavár területén a régészeti feltárás és
állagmegóvás biztosítását.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat
képviselő-testületét tájékoztatni kell. Ennek megfelelően az elvégzett előzetes
hatásvizsgálat megállapításait az alábbiak szerint ismertetem:
Társadalmi hatás:

Közvetlen társadalmi hatása kismértékű, az újdombóvári városrészben élők számára
az önkormányzati ügyek intézése kissé nehézkesebbé válik, de egyre kevesebb
ügyfél él ezzel a lehetőséggel.
Gazdasági, költségvetési hatás:
Elfogadása esetén a rendeletnek nincs költségvetési hatása.
Környezeti és egészségi következmények:
A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt hatása.
Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
Az adminisztrációban kisebb változás következik be, a hivatal szociális ügyekkel
foglalkozó kollégáinak csak a Városházán kell ügyfélszolgálatot működtetnie.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának következménye:
A rendeletmódosítás elfogadása nem jogszabálysértő, a testület ezzel hoz döntést
arról, hogy a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal ne tartson fenn a jövőben
kihelyezett ügyfélszolgálatot Újdombóváron.
A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek rendelkezésre állnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el az SzMSz módosítására tett
indítványomat.

Szabó Loránd
polgármester

3

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2017. (……..) önkormányzati rendelete
a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
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 Humán Bizottság és Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
2. melléklete a következő 2.3.25. ponttal egészül ki:
[2.3.A képviselő-testület a következő hatásköreit a Humán Bizottságra ruházza át:]
…
„2.3.25. jóváhagyja a Tinódi Ház Nonprofit Kft. számára a közművelődési
megállapodásban rögzített általános nyitvatartási rendtől való eltérést és az ideiglenes
zárva tartást.”

2. §
A Rendelet 1. melléklete a következő 38-40. pontokkal egészül ki:
„38. Az önkormányzati építési telkek értékesítésének támogatása.
39. A szennyvízelvezető hálózatra való csatornabekötés támogatása.
40. A Gólyavár területén a régészeti feltárás és a várrom állagmegóvása.”
3. §
Hatályát veszti a Rendelet
a) 24. § (4) bekezdése,
b) 72. § (9) bekezdése,
c) 2. melléklet 3.3.4. alpontja.
4. §
Ez a rendelet 2017. február 1-jén lép hatályba.
Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző
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A rendelettervezet egyes szakaszaihoz az alábbi indokolás kapcsolódik:
1.§
A Humán Bizottság átruházott hatáskörének kiegészítése.
2.§
Az önként vállalt önkormányzati feladatok kiegészítése a már meghozott döntések alapján.
3.§
A hatályukat vesztő rendelkezéseket tartalmazza, köztük azt, amely arról szól, hogy a
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal kihelyezett ügyfélszolgálatot működtet az
újdombóvári városrészben.
4.§
A hatálybaléptetésről rendelkezik.

5

