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JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet
módosítására
Tisztelt Közgyűlés!
I. Általános indokolás
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. december 14-ei ülésnapján alkotta meg a
Közgyűlés jelenleg hatályos „Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról” szóló
37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendeletét, mely 2018. január 1-jén lépett hatályba. Az azóta eltelt
időszakban az SZMSZ felsőbb szintű jogszabályokkal való összhangját folyamatosan nyomon
követtük. Jelen rendelet-tervezet csupán három tárgykörben módosítására irányul.
Az SZMSZ-ben kizárólag a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CXXXIX.
törvényben (a továbbiakban: Mötv.) kapott felhatalmazások alapján, és az abban nem szabályozott
tárgyköröket van lehetőség szabályozni.
II. Részletes indokolás
1. § Az Mötv. 32. § (2) bekezdés b) pontja szerint:
„a képviselő-testület ülésén a polgármestertől (alpolgármestertől), a jegyzőtől, a bizottság
elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen - vagy legkésőbb
harminc napon belül írásban - érdemi választ kell adni;”.
E szakasz az Mötv-ben foglaltakkal kapcsolatos összhangot teremti meg.
2. § E szakasz egyértelműsíti, hogy minden bizottság elnökhelyettesét a bizottság saját tagjai
közül kell megválasztani, aki figyelemmel az Mötv. rendelkezéseire kizárólag képviselő lehet.
3. § A polgármesteri hivatal szervezeti struktúrájában történt módosítást követően szükségessé
vált a jegyzői és az aljegyzői tisztségek egyidejű betöltetlensége, illetve betöltöttség esetén
együttes tartós akadályoztatásuk idejére helyettesítő személy (jogi és vagyonkezelési
osztályvezető) SZMSZ-ben történő rögzítése.
4. § E § hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz, melynek oka, hogy a veszélyhelyzet
fennállása alatt nem tartható közgyűlés, emiatt értelemszerűen nincs törvényes felhatalmazás
szabályozni a közgyűlésre meghívottak körét sem. [Lásd: a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése.]
E § továbbá technikai deregulációs rendelkezést tartalmaz.
Tájékoztatjuk a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet megfelel a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) előírásainak, így kizárólag olyan jogi normákat tartalmaz,
amelyek megalkotására a Közgyűlésnek törvényi felhatalmazása van; továbbá olyan
rendelkezéseket nem tartalmaz, amelyeket magasabb szintű jogszabályok már rögzítenek,
valamint egyértelműen értelmezhető szabályozási tartalommal bír.
A T. Közgyűlés tájékoztatása érdekében 2. számú mellékletként a normaszöveghez, illetve az
előterjesztéshez csatoljuk - a Jat. 17. § (1) bekezdése alapján készített - egyszerűsített
hatásvizsgálati lapot.
Az előterjesztést az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. szeptember 09-ei rendes ülésén
megtárgyalta, és azt 4:0:0 arányban közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.
Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő
önkormányzati rendelet megalkotására.
Dunaújváros, 2020. szeptember 17.
Pintér Tamás s.k.
polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…./2020. (……) önkormányzati rendelete
a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §
(1) bekezdés c) pontjában, 82. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: rendelet) 40. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„40. § (3) A kérdésre adott válasz elfogadásáról a közgyűlésnek nem kell döntést hoznia. Ha a feltett
kérdésre a válasz azonnal nem adható meg, akkor az intézkedésre jogosult harminc napon
belül, írásban köteles azt a kérdezőnek elektronikus úton megküldeni. A válaszról a
közgyűlés soron következő rendes ülésén, a két ülés közötti tájékoztató mellékletében a
közgyűlés valamennyi tagját írásban tájékoztatni kell.”
2. §

A rendelet 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„47. § (1) Az e fejezetben foglalt eltérésekkel a közgyűlés működésére vonatkozó szabályokat a
bizottság működésére is alkalmazni kell.
(2) A bizottság elnökhelyettese kizárólag közgyűlési képviselő lehet, akit a bizottság - a
bizottság elnökének javaslatára - saját tagjai közül választ meg.
(3) A bizottság rendes ülését a közgyűlés rendes ülését megelőző héten tartja meg.”
3. §

A rendelet 72. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„72. § (2) A jegyzői és az aljegyzői tisztségek egyidejű betöltetlensége, betöltöttség esetén együttes
tartós akadályoztatásuk idejére, legfeljebb hat hónap időtartamra, a jegyzőt és az aljegyzőt
a polgármesteri hivatal jogi és vagyonkezelési osztályvezető helyettesíti.”
4. § (1) Hatályát veszti a rendelet 16/A. §-a.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon hatályba lép, és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.

Pintér Tamás
polgármester

Dr. Molnár Attila
jegyző

Záradék: A rendelet 2020. szeptember 18-án kihirdetésre került.
Dr. Molnár Attila
jegyző

Az előterjesztés 2. számú melléklete
Egyszerűsített hatásvizsgálat lap
Hatásvizsgálat
előzetes / utólagos
típusa*
Vizsgálat dátuma
2020. szeptember 2.
Vizsgált rendelet
a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
megnevezése
37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítási javaslata
1. lépés: Érintett elemzés - az egyszerűsített módszertan alapján
Érintett 1
Érintett 2
Érintett 3
Érintett 4
Érintett 5
Azonosított érintetti
polgárm. hiv.
csoportok
polgármester
alkalmazottai
megnevezése:
Céljaik azonosítása
(pénzügyi, szakmai,
szakmai
szakmai
kényelmi):
Viselkedésük
(semleges vagy
semleges
semleges
blokkoló):
2. lépés: Vizsgálandó hatások azonosítása
Foglalkoztatásr
Gazdaságra,
Ügyfelekre
Környezetr
Egészségre
a, szociális
költségvetésre
Vizsgálandó hatás
gyakorolt
e gyakorolt
gyakorolt
helyzetre
gyakorolt
hatás
hatás
hatás
gyakorolt hatás
hatás
Hatás (probléma)
leírása

-

-

-

-

-

Melyik érintett
csoporttal
kapcsolatos?

-

-

-

-

-

Hatása az érintett
csoportra:

-

-

-

-

-

érintett jogszabályi
rendelkezés/ek (§)

-

-

-

-

-

3. lépés: Hatások számszerűsítése (egyszerűsített CBA elemzés)
Számszerűsít
hető költség
tétel**
Számszerűsít
hető költség
mértéke
Egyéb
költségek***
megnevezése
Egyéb költség
Költségbecslés
számszerűsít
ett
mértéke****
(pl.: esetleges
kártérítés)
Költség
érintettek száma x előfordulás gyakorisága =
mennyisége
Számítás
eredménye
Költség várható
(számszerűsíthető költség mértéke + egyéb költség számszerűsített mértéke) x
mértéke
költség mennyisége =
Számítás eredménye

-

Várható haszon
mértéke
Várható költség
mértéke a várható
haszonhoz képest*
Szabálymódosítás
szükséges*

alacsony / közepes / magas
igen / nem

igen / nem

igen / nem

igen / nem

igen / nem

Módosítási javaslat
Adminisztrációs terhek mérése - amennyiben az ügyfelekre gyakorolt hatás esetében szükséges
Vizsgálat dátuma
Vizsgált
jogszabály/rendelkezés
Érintett csoportok
megnevezése
Hatása az érintettekre
A rendelkezésben
foglalt információs
kötelezettség
megnevezése

Adminisztratív költség

Adminisztrációs teher
mértéke (számítás)
Számítás eredménye
Adminisztrációs teher
minősítése*
Szabálymódosítás
szükséges*
Módosítási javaslat

Adminisztratív
tevékenységek
adminisztrációs idő x óra ráfordítás + anyagköltség=
költsége
Számítás
eredménye
Adminisztratív
tevékenység
érintettek száma x előfordulás gyakorisága =
mennyisége
Számítás
eredménye
adminisztratív tevékenység költsége x adminisztratív tevékenység mennyisége
=
elhanyagolható / közepes / jelentős
igen / nem
-

* A megfelelő állítás aláhúzandó!
** Azon költségek, amelyek egyértelműen megadhatók Ft összegben
*** Azon becsült költségek, amelyek nem adhatóak meg egyértelműen Ft összegben.
**** A Ft összegben egyértelműen nem megadható költségek becsléséhez azt a Ft összeget kell beírni,
amely a rendelkezés miatti károk (pl. kártérítés összege, környezetszennyezéshez kapcsolódó bírság stb.)
vagy az elmaradó haszon (pl. árbevétel-kiesés) nagyságát tükrözik.

