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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül 

 Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. március 26.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlésének a Közgyűlés és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról  szóló  37/2017.  (XII.15.)  önkormányzati
rendelet módosítására

Előadó  :          Pintér Tamás - polgármester

Előkészítő  :      Dr. Molnár Attila - jegyző 

Meghívott  :     -

Véleményező     bizottság  :  
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság               2020. 03. 26.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma:   
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendeletének ismételt módosítása vált szükségessé.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: - Iktatószám: 2301-3/2020.
Ügyintéző neve: dr. Molnár Attila Ügyintéző telefonszáma: 25/544-315
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos 
Leadás dátuma: 2020. 03. 23. Ellenőrzés dátuma: 2020. 03. 23.
Törvényességi észrevétel: - Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: -



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.  

II. Részletes indokolás

1.  §  E szakasz a közgyűlés  által  létrehozott  eseti  bizottságra vonatkozó korábbi  szabályozást
egyértelműsíti. Az eseti bizottság tagjainak létszáma csökken, és kizárólag képviselő lehet annak
tagja.
2.  §  E  szakasz az  SZMSZ  2.  mellékletében  szereplő  átruházott  polgármesteri  hatáskörök
visszavonását indítványozza, mivel a jövőben e hatásköröket a Közgyűlés fogja gyakorolni.
A melléklet módosítására vonatkozóan a jogszabályszerkesztésről  szóló 61/2009.  (XII.14.)  IRM
rendelet 133. § (3) bekezdése kimondja, hogy mellékletet akkor lehet módosítani, ha a melléklet
tagolása  lehetővé  teszi,  hogy  egyes  szerkezeti  egységeire,  szövegrészeire  egyértelműen  és
átláthatóan lehessen hivatkozni.
3. § E szakasz szintén az SZMSZ 2. mellékletében szereplő, és szintén átruházott polgármesteri
hatáskörök visszavonását irányozza elő, továbbá a korábbi megfogalmazást pontosítja. 
E szakaszra is irányadók a 2. §-nál leírtak.
4. § E § hatályba léptető és deregulációs rendelkezéseket tartalmaz.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (2) bekezdése szerint ha a szabályozás célja
másként nem érhető el, a jogszabály hatálybalépésének napja a kihirdetés napja is lehet, ebben
az esetben a hatálybalépés időpontját órában kell meghatározni, mely nem előzheti meg a kihirde-
tés időpontját. A hatályba léptetés órában történő meghatározásának indoka, hogy a T. Közgyűlés
egy később tárgyalandó napirendi pont esetében már a hatályba lépett (lásd: 1. §) rendelkezésnek
megfelelően legyen módja döntést hozni. 
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. 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.
                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 41. §
(4)  bekezdésében,  53.  §  (1)  bekezdés  b)  és  l)  pontjában,  57.  §  (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) 60. § (1) – (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„60. § (1) Az eseti bizottság a közgyűlés tagjaiból választott  három főből álló testület.  Az eseti
bizottság elnökét a polgármester javaslatára a közgyűlés választja meg.
(2) Az eseti bizottság feladatát a közgyűlés egyedileg határozza meg.
(3)  Az  eseti  bizottság  megszűnik,  ha  a  feladata  végrehajtásáról  szóló  előterjesztést  a
közgyűlés elfogadja, vagy az eseti bizottságot a közgyűlés megszünteti.”

2. §     A rendelet 2. melléklet 1.24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[A polgármester a közgyűlés által átruházott hatáskörben eljárva ellátja a költségvetéssel,
gazdálkodással és az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos alábbi feladatokat:]

„1.24. döntést  hoz  az  önkormányzat  árubeszerzése,  építési  beruházása,  szolgáltatás
megrendelése (a továbbiakban együtt:  beszerzés)  ügyében,  ha annak összege a  nettó
100.000,- Ft-ot nem éri el,” 

3. §  A rendelet 2. melléklet 10. pontja helyébe a helyébe a következő rendelkezés lép:

[A polgármester -  a közgyűlés által átruházott hatáskörben eljárva – a közbeszerzésekkel
kapcsolatosan:]

„10.1. a közgyűlés hatáskörébe tartozó eljárásoknál meghozza az eljárás megkezdésén és
az eljárást lezáró döntésen kívüli közbenső döntéseket,

10.2. döntést  hoz  az  adott  eljárás  vonatkozásában  a  közbeszerzés  tárgya  szerint
szakértelemmel  rendelkező  ideiglenes  bíráló  bizottsági  tag  személyének
kijelöléséről.”

4. §   Ez a rendelet 2020. március 26-án 12 órakor hatályba lép, és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.

Pintér Tamás    Dr. Molnár Attila 
polgármester  jegyző

Záradék: A rendelet 2020. március 26-án kihirdetésre került.

  Dr. Molnár Attila 
jegyző



Az előterjesztés 2. számú melléklete

Egyszerűsített hatásvizsgálat lap

Hatásvizsgálat
típusa* 

előzetes / utólagos

Vizsgálat dátuma 2020. március 9.

Vizsgált rendelet
megnevezése

a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
               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
csoportok

megnevezése:
polgármester

polgárm. hiv.
alkalmazottai

Vasmű út
41. Kft.

- -

Céljaik azonosítása
(pénzügyi, szakmai,

kényelmi):
szakmai szakmai szakmai - -

Viselkedésük
(semleges vagy

blokkoló):
 semleges 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

 -  - - - - 

Melyik érintett
csoporttal

kapcsolatos?
 -  - - - - 

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
 -

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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