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Tárgy: Döntés a Fejér Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának FE/02/1279-1/2020 

ügyiratszámú törvényességi felhívásáról 

 

Készítette: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 

Rendelet   x 

Határozat  x  normatív határozat 

           határozat 

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: 

   igen x 

   nem  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.   

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.    

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható. 

 

 



A Fejér Megyei Kormányhivatalt vezető Kormánymegbízott "Magyarország helyi 

önkormányzatairól" szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132.§ (1) 

bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva FE/02/1279-1/2020. szám alatt 

törvényességi felhívással élt Nadap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felé Nadap 

Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 10/2019.(X.21.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: SZMSZ.) 

kapcsolatosan.   

 

A törvényességi felhívás szerint a Képviselő-testület rendeletalkotási kötelezettség 

elmulasztása révén mulasztásos törvénysértést idézett elő, mivel az SZMSZ nem tartalmazza 

az Mötv. 49.§ (2) bekezdésében foglaltakat. A 49. § (2) bekezdése szerint a képviselő-testület 

szervezeti és működési szabályzatában meghatározza a személyes érintettségre vonatkozó 

bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit. 

 

A Képviselő-testület egyéni képviselői indítványra 2020. szeptember 25-ei ülésén tárgyalta az 

SZMSZ Mötv. 49.§ (2) bekezdése szerinti módosítását, azonban akkor az nem került 

elfogadásra, így valóban mulasztásos törvénysértés állt fenn. Időközben Nadap Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Nadap Község Polgármestere 

23/2020. (XII.7.) önkormányzati rendeletével módosította a Képviselő-testület szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 10/2019. (X. 21.) önkormányzati rendeletet. A módosítás a 

képviselők személyes érintettségére vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztásának 

jogkövetkezményeire terjed ki. 

 

A törvényességi felhívásban foglaltak megvizsgálása a Képviselő-testületnek jogszabályban 

előírt kötelezettsége, melynek eredményéről és a tett intézkedésekről a Kormányhivatal 

vezetőjét köteles tájékoztatni. (A törvényességi felhívás a döntéselőkészítő irat mellékletében 

található). 

 

A Kormánymegbízott FE/02/1279-1/2020. számú törvényességi felhívása 2020. december 7. 

napján keletkezett. A Képviselő-testület SZMSZ-t módosító rendelete (melyre a törvényességi 

felhívás vonatkozik) kihirdetésének napja 2020. december 7., hatályba lépésének napja 2020. 

december 8.  

 

A törvényességi felhívás kibocsátásnak napján valóban nem volt még hatályban a törvényességi 

felhívással érintett rendelkezés, ezért javaslom a Kormánymegbízott törvényességi 

felhívásának elfogadását. 

 

 

Nadap, 2021.01.25. 

 

 

……………………………………. 

Köteles Zoltán 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 



Határozati javaslat 

 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

/2021. (I.25.) 

HATÁROZATA 

 

FE/02/1279-1/2020. ügyiratszámú törvényességi felhívás elfogadásáról 

 

Nadap Község Önkormányzat Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 

(XI.3.) Korm.rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint - 

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi 

döntést hozta: 

 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Nadap Község 

Polgármestere a Fejér Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának FE/02/1279-1/2020. 

ügyiratszámú törvényességi felhívásában foglaltakat megismertem, az abban foglaltakat 

elfogadom. 

 

Ezzel egyidejűleg tájékoztatom a Fejér Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottját, hogy a 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 10/2019. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosítása a 

személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség jogkövetkezményeinek 

elmulasztására vonatkozóan megtörtént, Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

hatáskörében eljáró Nadap Község Polgármesterének   23/2020. (XII.7.) önkormányzati 

rendeletével kihirdetésre került és 2020. december 8. napján hatályba is lépett. 

 

A törvényességi felhívás tartalmáról, és az azzal kapcsolatos döntéshozatalról a Képviselő-

testület tagjait elektronikus úton tájékoztatom. 

 

Felkérem a jegyzőt, hogy a határozatom végrehajtásához szükséges intézkedéseket 

haladéktalanul tegye meg, és döntésemről a Fejér Megyei Kormányhivatal 

Kormánymegbízottját tájékoztassa. 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző 

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali 
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