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ELŐTERJESZTÉS 

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2013. július 16-ai rendkívüli ülésére 

 
Hiv. szám: 3623/2013.  Tárgy:  Tájékoztatás törvényességi felhívásról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) 

Korm. rendelet 7. § a) pontjában előírt kötelezettségemre figyelemmel tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-
testületet, hogy dr. Tarnai Richárd, a Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) 
kormánymegbízottja törvényességi felhívással élt a képviselő-testületi jegyzőkönyvek tartalma, azok 
felterjesztése, illetve az önkormányzati rendeletek felterjesztésével kapcsolatban. 

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

52. § (1) bekezdése sorolja fel – a)-tól n) pontig – a képviselő-testületi jegyzőkönyvek kötelező tartalmi 
elemeit. A törvényességi felhívás szerint a jegyzőkönyveink a 15 kötelező tartalmi elemből egyet, a 
szavazásra feltett döntési javaslatok pontos tartalmát nem tartalmazzák, ezért azok csak részben felelnek meg 
az Mötv-ben előírtaknak. 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nemcsak hogy a döntéseinek mintegy 
95%-át egyhangúan hozza meg, de túlnyomó többségében változatlan tartalommal fogadja el az 
előterjesztésekben szereplő határozati javaslatokat. Az előterjesztések – szintén kötelező tartalmi elemként – 
a jegyzőkönyv mellékletét képezik, és amennyiben az ezekben szereplő határozati javaslatokhoz képest a 
testületi ülésen módosul a határozati javaslat, úgy az a jegyzőkönyvben rögzítésre került, azonban a 
törvényességi felhívás tanúsága szerint ez nem elégítette ki a szavazásra feltett döntési javaslat pontos 
tartalmára vonatkozó törvényi előírásokat. 
 

Az Mötv. 52. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a 
fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV. 25.) KIM 
rendelet (a továbbiakban: KIM rendelet) 2. §-a előírja, hogy a Képviselő-testület (illetve annak 
bizottságának) jegyzőkönyvét az ülést követő 15 napon belül a jegyző köteles papír alapon és elektronikus 
formában is megküldeni a kormányhivatalnak. A KIM rendelet 1. § (1) bekezdésének előírása szerint a 
jegyző az önkormányzati rendeletet pedig legkésőbb a kihirdetést követő munkanapon köteles megküldeni – 
szintén papír alapon és elektronikus úton – a kormányhivatalnak. 
 

A törvényességi felhívás a jegyzőkönyvek és az önkormányzati rendeletek határidőn túli megküldésére 
hívja fel a figyelmet, illetve azok elektronikus formában való felterjesztésének elmaradására. A törvényességi 
felhívás természetesen kitér a Majosháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete által alkotott 
önkormányzati rendeletekre is, hiszen 2013. március 1. óta közös önkormányzati hivatal szolgálja a két 
képviselő-testületet. 

 
A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalban jelenleg egy fő testületi referens státusz van, míg a 

majosházi kirendeltségen a munkaügyi előadó készíti a jegyzőkönyveket, és küldi meg a kormányhivatalnak. 
A kapcsolattartó kollégákkal egyeztetve – a határidő túllépések vitathatatlansága mellett – arra is fény derült, 
hogy a jegyzőkönyvek, önkormányzati rendeletek papír alapon történő megküldésével egyidőben mindig sor 
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kerül a dokumentumok elektronikus formában történő továbbítására is, azonban néha az átküldött anyag 
méretétől függetlenül a kormányhivatal rendszere nem képes a küldeményt fogadni. 

 
A kollégák felvették a kapcsolatot a kormányhivatal törvényességi referensével, és a rendelkezésükre 

álló dokumentumokat újra megküldték elektronikus formában is, tekintet nélkül arra, hogy azok korábban 
meg lettek-e küldve, vagy sem. A lehetőségeink adottak, de megteszünk mindent annak érdekében, hogy a 
jogszabályok által előírt rövid határidőket be tudjuk tartani. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztésben foglaltak szíves tudomásulvételét. 
 
Mellékletek:  Törvényességi felhívás 
  Válaszlevél 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:  dr. Kiss István szervezési- és önkormányzati osztályvezető 
 
Dunavarsány, 2013. július 10. 
 
 
 

Bóna Zoltán 
polgármester 
 
 
 
 

Az előterjesztés törvényes:  
dr. Szilágyi Ákos 

      jegyző 
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