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JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 39/2013. (XII.20.)
önkormányzati rendelete a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata

módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

I. Általános indokolás

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2013. december 19-ei ülésnapján
alkotta meg a 39/2013. (XII.20.) önkormányzati rendeletét a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról, melyet az azóta eltelt időben több alkalommal módosított.
A Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  jelenleg  módosításának  indoka,  hogy  önkormányzatunk
közfeladat ellátási szerződést kötött a Vasmű út 41. Irodaház Kft-vel a Modern Városok Program,
valamint  a  Területi-  és  Településfejlesztési  Program  megvalósítására.  Mindkét  program
gördülékeny  és  hatékony  lebonyolítása  érdekében  szükséges  a  beszerzésekről  szóló
rendelkezések  módosítása,  annak  érdekében,  hogy  az  eljárásokat  egyszerűsíteni  és
gördülékenyebbé tenni lehessen.
A Magyarország  helyi  önkormányzatiról  szóló  törvény  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  53.  §  (1)
bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  a  Közgyűlés  -  többek  között  -  az  alábbiakról
rendelkezhet:
„53.  §  (1)  A képviselő-testület  a  működésének  részletes  szabályait  a  szervezeti  és  működési
szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. A képviselő-testület a szervezeti és működési
szabályzatról szóló rendeletben rendelkezik:

a) az önkormányzat hivatalos megnevezéséről, székhelyéről;
b) a képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolásáról;
c) a képviselő-testület üléseinek összehívásáról, vezetéséről, tanácskozási rendjéről;
d)  az  önkormányzati  képviselőkre  vonatkozó  magatartási  szabályokról,  az  ülés  rendjének

fenntartásáról és az annak érdekében hozható intézkedésekről;
e) a nyilvánosság biztosításáról;
f) a döntéshozatali eljárásról, a szavazás módjáról;
g) a rendeletalkotásról és határozathozatalról;
h) a képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvéről;
i) a közmeghallgatásról;
j) az önkormányzat szerveiről, azok jogállásáról, feladatairól;
k) a jegyzőnek a jogszabálysértő döntések, működés jelzésére irányuló kötelezettségéről;
l) a képviselő-testület bizottságairól.”

A rendeletmódosítás megfelel az említett törvényi elvárásoknak.
Tájékoztatjuk a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet megfelel a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény 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.

II. Részletes indokolás

1. § A tervezet  e  szakasza  szerint  a  Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság  feladat-  és
hatásköréből kikerül a fenti két programmal kapcsolatos közbeszerzési értékhatár alatti, azt elérő,
vagy meghaladó beszerzéssel kapcsolatos véleményezési jogkör.

2. § A tervezet e szakasza szerint az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság feladat- és
hatásköréből kikerül a fenti két programmal kapcsolatos közbeszerzési értékhatár alatti, azt elérő,
vagy meghaladó beszerzéssel kapcsolatos véleményezési jogkör.



3.  §  A fenti  szakaszoknak  megfelelően  a Városüzemeltetési,  Környezetvédelmi és Turisztikai
Bizottság véleményezési joga sem terjed ki a fent említettekre. 

4.  §  E  szakasz  a polgármester közgyűlés által átruházott hatáskörének  fentieknek  megfelelő
pontosítását tartalmazza. 

5. § E szakasz módosításának indoka, hogy a rendelet a közbeszerzési törvénnyel összhangba
kerüljön.

6.  §  E szakasz a rendeletmódosítás hatályba lépését  tartalmazza,  és a technikai  deregulációt
tartalmazza.

A T. Közgyűlés tájékoztatása érdekében 2. számú mellékletként a normaszöveghez csatoljuk - a
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján készített - egyszerűsített
hatásvizsgálati lapot. 

Az előterjesztést az Ügyrendi,  igazgatási és jogi bizottság 2017. január 17-ei rendkívüli  ülésén
megtárgyalta.

A bizottság elnöke a bizottsági véleményét szóban terjeszti a T. Közgyűlés elé.

Fentiek alapján az előterjesztés 1. számú mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem elfo-
gadásra a T. Közgyűlés elé:

Dunaújváros, 2017. január 19.

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

elnöke



AZ ELŐTERJESZTÉS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…./2017. (I. 20.) önkormányzati rendelete 

a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2013. (XII.20.)
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 b), f) és j) pontjában 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 Szer-
vei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2013. (XII.20.) önkormányzati ren-
delete (a továbbiakban: a rendelet) 39. § (2) bekezdés 51. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság az alábbi feladat és hatásköröket látja el:)

„51.  véleményt  nyilvánít  az  önkormányzat  árubeszerzése,  építési  beruházása,
szolgáltatás  megrendelése  (a  továbbiakban  együtt:  beszerzés)  ügyében,  kivéve  azon
beszerzést,  amelyet  a  Vasmű út  41.  Irodaház  Kft.  a  Modern  Városok  Program és a
Területi- és Településfejlesztési Program keretében közfeladat ellátási szerződés alapján
folytat le,” 

2. §   A rendelet 41. § (2) bekezdés 30. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság az alábbi feladatokat látja el:)

„30.  állást  foglal  az  önkormányzat  árubeszerzése,  építési  beruházása,  valamint
szolgáltatás megrendelését megelőző döntések előtt, kivéve azon beszerzést, amelyet a
Vasmű  út  41.  Irodaház  Kft.  a  Modern  Városok  Program  és  a  Területi-  és
Településfejlesztési Program keretében közfeladat ellátási szerződés alapján folytat le,” 

3. §   A rendelet 45. § (2) bekezdés 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Városüzemeltetési,  Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság az alábbi feladatokat
látja el:)
„16.  véleményezési jogot gyakorol az  önkormányzat  beszerzéséhez  kapcsolódóan,
kivéve  azon  beszerzés  esetében,  amelyet  a  Vasmű  út  41.  Irodaház  Kft.  a  Modern
Városok  Program és  a  Területi-  és  Településfejlesztési  Program keretében  folytat  le
közfeladat ellátási szerződés alapján,” 

4. §   A rendelet 54. § 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A polgármester -  a közgyűlés által átruházott hatáskörben -  ellátja a költségvetéssel,
gazdálkodással és az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos alábbi feladatokat:)   
„26.  döntést hoz az önkormányzat árubeszerzése,  építési beruházása,  szolgáltatás
megrendelése (a továbbiakban együtt:  beszerzés) ügyében,  ha annak összege a nettó
500.000.  Ft-ot nem éri el, valamint  azon beszerzés esetében, amelyet a Vasmű út 41.
Irodaház Kft. a Modern Városok Program és a Területi- és Településfejlesztési Program
keretében közfeladat ellátási szerződés alapján folytat le,” 

5.        § A rendelet 62. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„62.  §  A polgármester a helyi önkormányzatra vonatkozó mindenkori hatályos
közbeszerzési szabályzatban előírt eljárási rend szerint dönt a közbeszerzésekről,
kivéve az  uniós eljárási  rend  szerint  bonyolított  közbeszerzéseket,  az éves
közbeszerzési terv jóváhagyását, módosítását.”  

6.        § Ez a rendelet 2017. január 20-án lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Cserna Gábor Dr. Sürü Renáta  
polgármester jegyző



Záradék: A rendelet 2017. január 19-én kihirdetésre került.

  Dr. Sürü Renáta
 jegyző



Egyszerűsített hatásvizsgálati lap                   Az előterjesztés 2. számú mellék-
let

Egyszerűsített hatásvizsgálat lap

Hatásvizsgálat
típusa* 

előzetes / utólagos

Vizsgálat dátuma 2017. január 10.

Vizsgált rendelet
megnevezése

a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2013.
(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. lépés: Érintett elemzés - az egyszerűsített módszertan alapján
 Érintett 1 Érintett 2 Érintett 3 Érintett 4 Érintett 5

Azonosított érintetti
csoportok

megnevezése:
 bizottságok

Vasmű út 41.
Irodaház Kft.

- - -

Céljaik azonosítása
(pénzügyi, szakmai,

kényelmi):
szakmai szakmai - - -

Viselkedésük
(semleges vagy

blokkoló):
 semleges semleges - - -

2. lépés: Vizsgálandó hatások azonosítása

Vizsgálandó hatás 
Ügyfelekre
gyakorolt

hatás

Foglalkoztatásr
a, szociális
helyzetre

gyakorolt hatás

Környezetr
e gyakorolt

hatás

Gazdaságra,
költségvetésre

gyakorolt
hatás

Egészségre
gyakorolt

hatás

Hatás (probléma)
leírása

 pozitív  - - - - 

Melyik érintett
csoporttal

kapcsolatos?
 1.,2.  - - - - 

Hatása az érintett
csoportra:

-  - - - - 

érintett jogszabályi
rendelkezés/ek (§)

- - - - - 

3. lépés: Hatások számszerűsítése (egyszerűsített CBA elemzés)

Költségbecslés

Számszerűsít
hető költség

tétel**
- 

Számszerűsít
hető költség

mértéke

-

Egyéb
költségek***

megnevezése
 hivatali adminisztrációs költségcsökkenés

Egyéb költség
számszerűsít

ett
mértéke**** 

(pl.: esetleges
kártérítés)

 -

Költség
mennyisége

érintettek száma x előfordulás gyakorisága =

Számítás
eredménye

-

Költség várható
mértéke 

(számszerűsíthető költség mértéke + egyéb költség számszerűsített mértéke) x
költség mennyisége =

Számítás eredménye -



Várható haszon
mértéke

- 

Várható költség
mértéke a várható
haszonhoz képest*

alacsony / közepes / magas

Szabálymódosítás
szükséges*

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

Adminisztratív
tevékenységek

költsége
adminisztrációs idő x óra ráfordítás + anyagköltség=

Számítás
eredménye

- 

Adminisztratív
tevékenység
mennyisége

érintettek száma x előfordulás gyakorisága =

Számítás
eredménye

- 

Adminisztrációs teher
mértéke (számítás)

adminisztratív tevékenység költsége x adminisztratív tevékenység mennyisége
=

Számítás eredménye  -

Adminisztrációs teher
minősítése*

elhanyagolható / közepes / jelentős

Szabálymódosítás
szükséges*

igen / nem

Módosítási javaslat -

* 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.
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