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JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat
gazdálkodásnak rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete módosítására
Tisztelt Közgyűlés!
I. Általános indokolás
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. május 21-ei ülésnapján alkotta meg a
Közgyűlés jelenleg hatályos „az önkormányzat gazdálkodásnak rendjéről szóló” 15/2015. (V.22.)
önkormányzati rendeletét. Az azóta eltelt időszakban a gazdálkodási rendelet több alkalommal
módosításra került.
Jelen rendelet-tervezet kizárólag a legfontosabb, aktuálisan szabályozandó területeket érinti,
nevezetesen: a rendelet bevezető részét és beszerzésekkel kapcsolatos bizottsági struktúrában
bekövetkezett változásokat. A módosítási javaslat összhangot kíván teremteni a Közgyűlés
SZMSZ-ében rögzített egyes átruházott polgármesteri hatáskörök visszavonásával.
II. Részletes indokolás
1. § A jelenleg hatályban lévő gazdálkodási rendelet pontatlanul tartalmazza a bevezető része a
jogszabály megalkotásra felhatalmazást adó törvényi rendelkezéseket. Ezért e szakasz a rendelet
bevezető részének újra-szabályozását tartalmazza, melyre a lehetőséget a jogalkotásról szóló
2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 8. § (2) bekezdése biztosít:
„(2) Nem lehet módosítani vagy - a jogszabály egészének hatályon kívül helyezése nélkül hatályon kívül helyezni
a) a jogszabály megjelölését,
b) - az önkormányzati rendelet kivételével - a rendelet bevezető részét,
c) a hatályba lépett jogszabályi rendelkezés hatályba léptető rendelkezését, valamint
d) jogszabállyal - a hiteles szöveg és a kihirdetett szöveg közti eltérés, valamint fordítási hiba
kivételével - a jogszabályban kihirdetett nemzetközi szerződés, a nemzetközi szerződéshez fűzött
fenntartás, kifogás és nyilatkozat szövegét.”
2. § E szakasz a Közgyűlés SZMSZ-ének 2. mellékletével összhangban az ott szereplő átruházott
polgármesteri hatáskörök visszavonását tartalmazza, tekintettel arra, hogy a jövőben e
hatásköröket a Közgyűlés fogja gyakorolni.
3. § E szakasz az új bizottsági struktúrában bekövetkezett változásokat vezeti át, oly módon, hogy
kiemelt szerepet szán a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságnak, mely minden
beszerzést véleményezni fog.
4. § E § hatályba léptető és deregulációs rendelkezéseket tartalmaz.
Tájékoztatjuk a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet megfelel a 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. március 17-ei rendkívüli ülésén
megtárgyalta.
Tekintettel arra, hogy a közgyűlési postázásra a bizottsági ülés előtt kerül sor, a bizottság elnöke a
bizottság véleményét a Közgyűlés ülésén szóban ismerteti.
Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő
önkormányzati rendelet megalkotására.
Dunaújváros, 2020. március 26.
Tóth Kálmán
az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…./2020. (……) önkormányzati rendelete
az önkormányzat gazdálkodásnak rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete
módosításáról
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban, 109. § (4) bekezdésében, 143. §
(4) bekezdés h) pontjában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés
6. pontjában, 6. § (5) bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1)
bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében, 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 kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat gazdálkodásnak rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: gazdálkodási rendelet) bevezető része helyébe az alábbi bevezető rész lép:
„Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban, 109. § (4) bekezdésében, 143. §
(4) bekezdés h) pontjában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés
6. pontjában, 6. § (5) bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1)
bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében, 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 kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”
2. §

A gazdálkodási rendelet 40. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) E § rendelkezéseit nem kell alkalmazni
a) az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási
szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény hatálya alá tartozó művészeti
tevékenységre,
b) a hatósági eljárás során történő beszerzésekre,
c) a tervpályázati eljárások szabályairól szóló 310/2015. (X.28.) Korm. rendelet hatálya
alá tartozó tervpályázati eljárásokra,
d) az olyan szolgáltatás megrendelésekre, feltéve, hogy azok értéke a nettó 1 millió
forintot nem haladja meg, melyek teljesítése jellegénél fogva bizalmi jellegű,
személyhez vagy szervezethez kötött, vagy
e) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 3. § 5., 7. és 9. pontja, valamint veszélyhelyzet esetén kár
közvetlen megelőzése, elhárítása, továbbá védekezéshez vagy az azt közvetlenül
követő helyreállítás érdekében történő beszerzésre.”

3. §

A gazdálkodási rendelet 40. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha az önkormányzat beszerzése a nettó 100.000 Ft összeget eléri, de a nettó 8 millió
forintot nem haladja meg, a beszerzéshez kapcsolódó minden döntés, így különösen az
ajánlattevők körének kiválasztása, és az ajánlatok értékelése
a) az önkormányzat közbeszerzési eljárásaihoz kapcsolódó ügyekben a Közbeszerzési
és Bíráló Bizottság, valamint a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság,
b) városüzemeltetési, városfejlesztési feladatok esetén a Pénzügyi, Gazdasági és
Városüzemeltetési Bizottság,
c) közbiztonsági,
környezetvédelmi
feladatok
esetén
Közbiztonsági
és

Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési
Bizottság,
d) oktatási, kulturális feladatok esetén Oktatási, Kulturális és Társadalmi Kapcsolati
Bizottság, valamint a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság,
e) ifjúsági, sport és turisztikai feladatok esetén az Ifjúsági, Sport és Turisztikai Bizottság,
valamint a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, vagy
f) az a)-e) pontban meghatározottakon kívüli feladatok esetén a Pénzügyi, Gazdasági
és Városüzemeltetési Bizottság
véleményének kikérése mellett a polgármester hatáskörébe tartozik.”
4. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Pintér Tamás
polgármester

Dr. Molnár Attila
jegyző

Záradék: A rendelet 2020. március 27-én kihirdetésre került.
Dr. Molnár Attila
jegyző

Az előterjesztés 2. számú melléklete
Egyszerűsített hatásvizsgálat lap
Hatásvizsgálat
előzetes / utólagos
típusa*
Vizsgálat dátuma
2020. március 11.
Vizsgált rendelet
az önkormányzat gazdálkodásnak rendjéről szóló 15/2015. (V.22.)
megnevezése
önkormányzati rendelet módosítási javaslata
1. lépés: Érintett elemzés - az egyszerűsített módszertan alapján
Érintett 1
Érintett 2
Érintett 3
Érintett 4
Érintett 5
Azonosított érintetti
valamennyi
csoportok
polgármester
bizottság
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

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

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.

