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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontja szerint a helyi önkormányzat a helyi közügyek 

intézése körében törvény keretei között meghatározza szervezeti és működési rendjét. 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának szervezeti és működési rendjét a Képviselő-testület 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: SZMSZ) tartalmazza. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 41.§ (4) bekezdése lehetőséget biztosít a Képviselő-testületnek, hogy az Mötv-ben 

meghatározott kivételekkel hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a jegyzőre, a 

társulására átruházhatja.  

 

Az Mötv. 53. § (1) bekezdés b) pontja szerint a szervezeti és működési szabályzatról szóló 

rendeletében szabályozni kell a képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolásáról. 

 

Az alábbi határkör átruházások történtek az SzMSz utolsó módosítása óta: 

 

Rendelet, jogszabályi hely Átruházott hatáskör 

megnevezése 

Átruházott hatáskör 

gyakorlója 

a Dunaföldvár Város 

Felsőoktatási Ösztöndíjáról, a 

kiemelkedő tanulmányi és 

közösségi tevékenységet végző 

diákok jutalmazásáról, és a pécsi 

kollégiumi férőhelyek 

odaítélésének szabályairól 

a Dunaföldvár Város 

Felsőoktatási Ösztöndíj 

megállapításáról, 

megszüntetéséről, valamint 

visszafizetéséről 

Polgármester 



20/2020 (XI.2.) önkormányzati 

rendelet 

az önkormányzat vagyonáról és 

a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló 11/2021. (VII. 

5.) önkormányzati rendelet 

 

Tulajdonosi jogok gyakorlása: 

 Az önkormányzat 

tulajdonával kapcsolatos 

tulajdonosi 

jognyilatkozatok 

megadása 

 Behajthatatlan 

követelésről való 

lemondás esetén 500.000.-

Ft-ig 

 Az Önkormányzatot 

terhelő követelés 

elismerésére 500 000 Ft-ig 

 500.000.-Ft egyedi értéket 

meg nem haladó ingó 

vagyontárgyak 

értékesítése, 

 önkormányzat 

pénzeszközeinek 

lekötéséről 

Polgármester 

az önkormányzat vagyonáról és 

a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló 11/2021. (VII. 

5.) önkormányzati rendelet 

Székhelyhasználat Polgármester 

 

A településkép védelméről szóló 2016. LXXIV. törvény (továbbiakban. Tktv.) 8. § (2) bekezdés 

b)-d) pontja, 8/A. § és 10. § (3) bekezdés alapján: 

Kivezetésre kerül az az Mötv-vel összhangban nem álló azon szabály, miszerint önkormányzati 

hatósági ügyet közvetlenül a polgármesterre, és nem a testületre telepít a törvény. Ezután a 

képviselő-testület dönti el, hogy mint átruházható hatáskört átadja, vagy megtartja testületi 

hatáskörben például a településképi véleményezési eljárást vagy a településképi bejelentési 

eljárást. A módosítás az Mötv. 142/A. §-ával való összhangot biztosítja, ennek érdekében a 

képviselő-testület a Tktv. 8. §-ában foglalt önkormányzati hatósági hatásköröket a településképi 

rendeletben ruházhatja át. A hatáskör-módosításról a képviselő-testületnek 2021. október 31. 

napjáig gondoskodnia kell. 
A településkép védelméről, a településképi bírságról és az önkormányzati ösztönző 

támogatási rendszerről szóló 19/2017.(XII.15.) önkormányzati rendeletben a polgármester 

van nevesítve erre a két eljárásra.  

 

A fentiekre tekintettel szükséges kiegészíteni az SZMSZ. 3. mellékletét. 

 

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását, a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Dunaföldvár, 2021. október 13. 

                                                                                                       Horváth Zsolt sk.  

                                                                                                          polgármester 

 



Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

…../2021.(…...) önkormányzati rendelete   

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról  szóló 

19/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(tervezet) 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

19/2020. (XII.20.) önkormányzati rendelet 34.§ (10) bekezdésében biztosított véleményezési 

jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság, 

Oktatási-, Kulturális,- Egészségügyi,- Szociális,- Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint 

Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,–Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (IX.28.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

  

2. § 

Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon 

hatályát veszti. 

 

Dunaföldvár, 2021. október   . 

 

 

 

                          Horváth Zsolt                    dr. Boldoczki Krisztina 

                           polgármester                           jegyző 

 

 

 

Záradék: 

 

A rendelet a mai napon kihirdetésre került. 

 

Dunaföldvár, 2021. …………. 

              dr. Boldoczki Krisztina 

                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet a    /2021. (…) önkormányzati rendelethez 

 

A Képviselő-testület által átruházott feladat- és hatáskörei 

1. A Képviselő-testület által polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök: 

1.1. Közfoglalkoztatás szervezése, és lebonyolítása. 

1.2. Kijelöli a természetes vizek fürdésre alkalmas partszakaszait. 

1.3. Gondoskodik a helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, az árvíz és belvíz elvezetés 

feladatairól. 

1.4. Dönt a közterület-használat engedélyezéséről. 

1.5. Dönt a „Dunaföldvár” településnév használatáról. 

1.6. Dönt a város címerének, és zászlajának használatáról. 

1.7. Dönt a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt dologi keret 

felhasználásáról. 

1.8. Az önkormányzati lakásrendeletben meghatározott lakáskezelői feladatok ellátása. 

1.9. A Mezőőrség tevékenységének irányítása, koordinálása. 

1.10. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti 

közútkezelői ügyekben. 

1.11. Dönt meghatározott képviselői keret felhasználásáról a jogosult írásbeli kezdeményezése 

alapján. 

1.12. Dönt a Dunaföldvár Város Felsőoktatási Ösztöndíj megállapításáról, megszüntetéséről, 

valamint visszafizetéséről 

1.13.Tulajdonosi jogok gyakorlása a vagyonrendeletben meghatározottak alapján. 

1.14. Dönt a székhelyhasználatról. 

1.15. Dönt a településképi véleményezési eljárás, a településképi bejelentési eljárás keretében 

2. A Képviselő-testület által a Jegyzőre átruházott feladat- és hatáskörök: 

2.1. A települési támogatás ügyekben a képviselő-testületet megillető feladat- és hatáskörök. 

2.2. A köztemetés ügyekben a képviselő-testületet megillető feladat- és hatáskörök. 

3. A Képviselő-testület által az Oktatási-, Kulturális,- Egészségügyi,- Szociális,- Ifjúsági 

és Sport Bizottságra átruházott feladat- és hatáskörök: 



3.1. Külön megállapodás alapján kettő pécsi egyetemi-főiskolai önkormányzati férőhely 

tanévenkénti odaítélése nappali tagozaton tanuló dunaföldvári hallgatók részére. 

3.2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra beadott pályázatok elbírálása 

és felülvizsgálata. 

3.3. Egy- egy önkormányzati képviselőt delegálhat az iskola- és óvodaszékbe. 

3.4. Döntés a Képviselő-testület által a civil és társadalmi szervezetek támogatására 

meghatározott pénzügyi keret szervezetek közötti felosztásáról. 

3.5. Döntés lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról és a letelepedési támogatásról. 

3.6. Döntés a lakásigénylési pályázatokról. 

4. A Képviselő-testület által az Ügyrendi – Közrendvédelmi és Jogi bizottságra 

átruházott feladat- és hatáskörök: 

4.1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 39. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati képviselők vagyon-

nyilatkozattételi eljárásával kapcsolatos feladatok ellátása (döntés kivételével). 

4.2. Az önkormányzati képviselő és a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja 

összeférhetetlenségével, és méltatlanságával kapcsolatos eljárási feladatok ellátása (döntés 

kivételével) 

 

  

https://njt.hu/jogszabaly/2011-189-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/2011-189-00-00


 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

……/2021. (….. ) önkormányzati rendelete 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020 (IX.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

rendelet-tervezethez 

 

 

1. Társadalmi hatások 

A szervezeti – és működési szabályzattal az önkormányzat működése átláthatóvá válik, a 

településképi véleményezési eljárás, a településképi bejelentési eljárási hatáskör 

polgármesterhez történő delegálásával gördülékenyebbé válik az ügyintézés. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdaságra, költségvetésre gyakorolt hatása nincs. 

 

3. Környezeti hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek. 

 

4. Egészségügyi hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatásai nincsenek. 

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.  

 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következmények 

A rendelet megalkotása az egyes önkormányzati rendeletekben átruházott hatáskörök, valamint 

a településkép védelméről szóló 2016. LXXIV. törvény 8. § (2) bekezdés b)-d) pontja, 8/A. § 

és 10. § (3) bekezdése alapján miatt szükséges.  

 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 

feltételek 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival 

egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá 

tartozó jogszabályi tervezetek közé. 

  

 

Dunaföldvár, 2021. október 13. 

 

                                                                                                      Horváth Zsolt sk. 

                                                                                                          polgármester 

  

  



ÁLTALÁNOS INDOKLÁS 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2021. (… ) önkormányzati rendelete 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020 (IX.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

rendelet-tervezethez 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. § (1) bekezdése szerint 

a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja 

azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást 

szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az 

indokolás közzétételéről. 

 

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontja szerint a helyi önkormányzat a helyi közügyek 

intézése körében törvény keretei között meghatározza szervezeti és működési rendjét. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53 § (1) 

bekezdése meghatározza a képviselő-testület  szervezeti – és működési szabályzatának tartalmi 

elemeit.  

 

A rendelete-tervezet előkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi 

CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 3. §-át, mely szerint: 

„Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási 

szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet 

indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az 

Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján 

nem lehet ellentétes.” 

 

Figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendeletben foglalt 

szabályokat, így a jogszabály formai tagolását, a fejezetek és alcímek számozását a hivatkozott 

rendeletnek megfelelően tartalmazza a rendelet-tervezet. 

 

A rendelet-tervezet részletes indokolása: 

 

1. § 

A rendelet-tervezet tartalmazza az SzMSz módosítását figyelemmel a az önkormányzat 

vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2021. (VII. 5.) önkormányzati 

rendeletben, a Dunaföldvár Város Felsőoktatási Ösztöndíjáról, a kiemelkedő tanulmányi és 

közösségi tevékenységet végző diákok jutalmazásáról, és a pécsi kollégiumi férőhelyek 

odaítélésének szabályairól20/2020 (XI.2.) önkormányzati rendeleta településkép védelméről 

szóló 2016. LXXIV. törvény 8. § (2) bekezdés b)-d) pontjára, a 8/A. § -ra és 10. § (3) 

bekezdésére. 

2. § 

E rendelkezés tartalmazza a rendelet hatályba lépését és hatályon kívül helyezését. 

 

 

 

 

 

 


