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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 a Modern Városok Program,
valamint a Területi- és Településfejlesztési Program, továbbá egyéb beszerzések gördülékeny és
hatékony megvalósításának elősegítése.

A  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  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

Az 1. §-hoz

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  mellett  azon  pályázatokhoz
kapcsolódó,  közbeszerzési  értékhatárt  el  nem  érő  beszerzések,  amelyekbe  az  önkormányzat
bármely 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társasága ajánlattevőként bevonható.



A 2. §-hoz

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  mellett  azon  pályázatokhoz
kapcsolódó,  közbeszerzési  értékhatárt  el  nem  érő  beszerzések,  amelyekbe  az  önkormányzat
bármely 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társasága ajánlattevőként bevonható.

A 3. §-hoz

A tervezet  e  szakasza  szerint  a  Városüzemeltetési,  Környezetvédelmi  és  Turisztikai  Bizottság
feladat- és hatásköréből kikerül a fenti két programmal kapcsolatos közbeszerzési értékhatár alatti,
azt  elérő,  vagy  meghaladó  beszerzéssel  kapcsolatos  véleményezési  jogkör  mellett  azon
pályázatokhoz  kapcsolódó,  közbeszerzési  értékhatárt  el  nem  érő  beszerzések,  amelyekbe  az
önkormányzat  bármely  100%-os  tulajdonában  lévő  gazdasági  társasága  ajánlattevőként
bevonható.

A 4. §-hoz

E szakasz a polgármester közgyűlés által átruházott hatáskörének pontosítását tartalmazza. 

Az 5. §-hoz

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 kihirdetés időpontját.

Az előterjesztést az Ügyrendi,  igazgatási és jogi bizottság 2017.  május 8-án 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. május 9.

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

elnöke



1. melléklet

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…./2017. (V. 09.) 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
Szervei  Szervezeti  és Működési  Szabályzatáról  szóló 39/2013.  (XII.20.)  önkormányzati
rendelete (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,
továbbá  azon  pályázatokhoz  kapcsolódó,  közbeszerzési  értékhatárt  el  nem  érő
beszerzéseket,  amelyekbe  az  önkormányzat  bármely  100%-os  tulajdonában  lévő
gazdasági társasága ajánlattevőként bevonható.

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,
továbbá  azon  pályázatokhoz  kapcsolódó,  közbeszerzési  értékhatárt  el  nem  érő
beszerzéseket,  amelyekbe  az  önkormányzat  bármely  100%-os  tulajdonában  lévő
gazdasági társasága ajánlattevőként bevonható. 

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,  továbbá  azon  pályázatokhoz  kapcsolódó,  közbeszerzési
értékhatárt  el  nem érő  beszerzéseket,  amelyekbe  az  önkormányzat  bármely  100%-os
tulajdonában lévő gazdasági társasága ajánlattevőként bevonható.

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
100.000. 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,  továbbá azon pályázatokhoz
kapcsolódó,  közbeszerzési  értékhatárt  el  nem  érő  beszerzés  esetében,  amelybe  az
önkormányzat bármely 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társasága ajánlattevőként
bevonható,”

5. § Ez a rendelet 2017. május 9-én 9.00 órakor lép hatályba, és az azt követő napon
hatályát veszti.

Cserna Gábor Dr. Sürü Renáta  
polgármester jegyző

Záradék: A rendelet 2017. május 9-én kihirdetésre került.

  Dr. Sürü Renáta
 jegyző








