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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 2018. 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. 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. A jelenlegi rendelet-módosítás alapvető
indoka, hogy egyes szövegrészeket pontosítani szükséges, és további célja az előterjesztésekkel
kapcsolatosan rugalmasabb szabályozás lefektetése.
II. Részletes indokolás
1. § A szakasz a közgyűlés ülésére meghívottak személyi körét pontosítja.
2. § A szakasz szintén pontosítást tartalmaz.
3. § E szakasz újra-szabályozza, hogy az előterjesztés részét képező határozati javaslatnak, mely
alap-feltételeknek kell megfeleljen. Kiemelendő, hogy módosításra kerül a határozatok
végrehajtására vonatkozó szabályozás, mely túlságosan merev, és ésszerűtlen rendelkezést
tartalmazott. A hatályba lépést követően a közgyűlési határozatok végrehajtási határidejeit
ésszerűen, az adott döntés jellegéhez igazítva lesz lehetőség meghatározni.
4. § A polgármesteri hivatal új szervezeti struktúrája miatt változik az e szakaszban megnevezett
szervezeti egység elnevezése, mely változását értelemszerűen szükséges átvezetni.
5. § E § hatályba léptető, és deregulációs rendelkezéseket tartalmaz.

6. § E szakasz a napi gyakorlatban nem bevált rendelkezések hatályon kívül helyezésére irányul.
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 2021. augusztus 25-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, 2021. augusztus 26.
Pintér Tamás s.k.
polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.…./….. (……) 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 33. §ban, 44. §-ban, 45. §-ban, 48. § (2)-(4) bekezdésében, 49. § (2) bekezdésében, 53. §-ban 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) 15. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
[A közgyűlés üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni]
„c) a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját,
d) a polgármesteri hivatal szervezeti egységeinek vezetőit,”

2. §

A Rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Előterjesztésnek minősül a jegyző, vagy a polgármesteri hivatal szervezeti egységvezetőjének javaslata is, mely bizottsági szintű tárgyalást igényel.”

3. §

A Rendelet 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az előterjesztésnek - amennyiben nem önkormányzati rendelet megalkotására irányul minden esetben határozati javaslatot kell tartalmaznia, melynek az alábbiaknak kell, hogy
megfeleljen
a) kapcsolódnia kell az előterjesztés megállapításaihoz,
b) törvényesnek, célszerűnek, szakszerűnek és végrehajthatónak kell lennie,
c) amennyiben azonos tárgyban korábban a közgyűlés már döntést hozott, rendelkezni kell
a hatályos határozat részben, vagy egészben történő hatályon kívül helyezéséről,
módosításáról, vagy kiegészítéséről,
d) meg kell határoznia a határozat végrehajtásáért felelős személyt,
e) meg kell határoznia, hogy a határozat végrehajtásában való közreműködésért, mely
polgármesteri hivatali szervezeti egységvezető a felelős, és
f) meg kell határoznia a határozat által előírt feladatok végrehajtására vonatkozó
határidőket.”

4. §

A Rendelet 72. § (2) bekezdésében a „jogi és vagyonkezelési osztályvezető” szövegrész
helyébe a „vagyonkezelési osztályvezető” szöveg lép.

5. §

Ez a Rendelet 2021. szeptember 1. napján lép hatályba, és 2021. szeptember 2. napján
hatályát veszti.

6. §

Hatályát veszti a Rendelet 17. § (5) – (6) bekezdése.

Pintér Tamás
polgármester

Dr. Molnár Attila
jegyző

