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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. december 15.

Javaslat  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Törvényességi  Felügyeleti
Osztályának  önkormányzati  rendelet  ellenőrzése  során  tett  javaslata
elfogadására

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató 
Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező     bizottságok:
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2016. 12. 06.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2016. 12. 07.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma: 
A FMKH Törvényességi Felügyeleti Osztálya célellenőrzés keretében megvizsgálta
DMJV Önkormányzata Közgyűlésének az alapellátási területi ellátási kötelezettségről
szóló 15/2012.  (III.  9.)  önkormányzati rendeletét  és  javaslattal  élt  annak
felülvizsgálatára  vonatkozóan.  Az Mötv.  133.  §  (2)  bek.  szerint  a  Kormányhivatal
javaslattal  élhet  a  helyi  önkormányzat  felé,  amelyet  a  képviselő-testület  köteles
megtárgyalni,  arról  döntést  hozni.  A döntésről  a  Kormányhivatalt  2017.  január  2.
napjáig tájékoztatni kell. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztály
Ügyintéző neve: Molnár-Osztrocska Diána 
E-mail címe: osztrocskad@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 25/544-276
Iktatószám: 15449-68/2016.
Előkészítő aláírása: Molnár-Osztrocska Diána s.k.
Osztályvezető aláírása:                              Dr. László Borbála s.k.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2016. november 28.
Ellenőrzés dátuma: 2016. november 28.
Törvényességi észrevétel: van / nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: 



JAVASLAT

a Fejér Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztályának önkormányzati
rendelet ellenőrzése során tett javaslata elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

A Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti
Főosztály  Törvényességi  Felügyeleti  Osztálya  célellenőrzés  végrehajtása  során
megvizsgálta  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  az
alapellátási területi ellátási kötelezettségről szóló 15/2012. (III. 9.) önkormányzati rendeletét.
A  Törvényességi  Felügyeleti  Osztály  az  ellenőrzés  során  olyan  hiányosságokat,  nem
megfelelő  szabályozásokat  tapasztalt,  amelyek  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól
szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  (a  továbbiakban:  Mötv.)  133.  §  (2)  bekezdésében
meghatározott javaslat megtételét indokolták.

Az  Mötv.  133.  §  (2)  bekezdése  szerint:  „A kormányhivatal  javaslattal  élhet  az  érintett
működésére,  szervezetére,  döntéshozatali  eljárására  vonatkozóan.  A javaslatot  a  helyi
önkormányzat  képviselő-testülete, illetve  a  társulási  tanács  köteles  megtárgyalni  és
arról döntést hozni. A javaslat elutasításának indokát a helyi önkormányzat,  illetve a
társulási tanács köteles a kormányhivatallal ismertetni.”

A Kormányhivatal  a  javaslat  megtárgyalásáról  hozott  döntésről  tájékoztatást  kér,  amely
megküldési határideje: 2017. január 2.

A Kormányhivatal javaslatában szakágazati és jogalkotási szabályszerűségekre vonatkozó
rendelkezéseket írt elő. A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendeletnek
való megfelelés érdekében új rendeletet kell alkotnunk. 
A Törvényességi Felügyeleti Osztály javaslatát az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Amennyiben  a  képviselő-testület  a  Kormányhivatal  javaslatát  határidőben  nem  tárgyalja
meg, illetőleg arról döntést nem hoz, úgy a Kormányhivatal az Mötv. 134. (1) bekezdésben
biztosított törvényességi eljárást folytat le.

Az előterjesztést a szociális,  egészségügyi és lakásügyi bizottság 2016. december  6-ai
ülésén tárgyalta és egyhangúlag támogatta azt. 
Az előterjesztést az  ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság a 2016.  december 7-ei  ülésén
véleményezte, 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.

Fenti indokok alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2016. (XII. 15.) határozata

a Fejér Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztályának önkormányzati
rendelet ellenőrzése során tett javaslata elfogadásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megismerte  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal  Törvényességi  Felügyeleti  Osztályának  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének az alapellátási területi ellátási kötelezettségről
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szóló 15/2012. (III. 9.) önkormányzati rendeletére vonatkozó javaslatát és az abban
foglaltakkal egyetért.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a Fejér Megyei
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztályának javaslata alapján készítse el
az  Önkormányzat  által  biztosított  egészségügyi  alapellátások  körzeteinek
megállapítására vonatkozó rendeletét.
Felelős: - a jegyző

   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
     a jogi és szervezési igazgatóság vezetője

Határidő: a rendelet Közgyűlés elé terjesztésére: 2017. június 30.

3. Dunaújváros  Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a
határozatot  küldje  meg a Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Törvényességi  Felügyeleti
Osztályának vezetője részére.
Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester
               -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

  a jogi és szervezési igazgatóság vezetője
Határidő:   a határozat közlésére: 2017. január 2.

Dunaújváros, 2016. december 15.

Lőrinczi Konrád s. k. Tóth Kálmán s. k.
a szociális, egészségügyi és lakásügyi az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke bizottság elnöke
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