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JAVASLAT
a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/24-1/2020. számú törvényességi felhívásának

megtárgyalására

Tisztelt Közgyűlés!

A Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/24-1/2020.  iktatószámon  törvényességi  felhívással  élt  a
közgyűlés  2019.  október  31-ei  ülésén  elfogadott,  az  önkormányzati  képviselők  tiszteletdíjáról,
juttatásairól, költségtérítéséről szóló 15/2014. (X.27.) módosításáról szóló önkormányzati rendelet
ellen.  Továbbá  az  SZMSZ  ekkori  módosításával  szemben  is  törvényességi  felhívással  élt  a
kormányhivatal,  de  tekintettel  arra,  hogy  az  SZMSZ-szel  egyéb  problémája  is  van  a
kormányhivatalnak,  ezért  az  külön  előterjesztésben  orvosolható  csak.  A törvényességi  felhívást
tájékoztatásul az előterjesztés 1. mellékleteként csatolom.

A  kormányhivatal  a  tiszteletdíj-rendelettel  kapcsolatban  egy  törvénysértést  észlelt:  a  rendelet
bevezető  részében  a  rendelet  nem  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi
CLXXXIX.  törvény  143.  §  (4)  bekezdésének  f)  pontját  jelölte  meg  felhatalmazást  megállapító
rendelkezésként,  illetve  nem  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdésének  a)  pontját  jelölte  meg
feladatkört megállapító rendelkezésként.

Megjegyzem,  hogy  a  rendelet  bevezető  részét  korábban  a  kormányhivatal  sem  a  rendelet
megalkotásakor, sem 2017. január hónapban történt módosításakor nem találta törvénysértőnek.

A  törvényességi  felhívás  továbbá  megállapította,  hogy  nem  egyértelmű  a  rendelet  2.  §  (3)
bekezdésének a) pontja, mely sérti a jogbiztonság követelményét. A kormányhivatal e megállapítása
is helytálló, mert a rendelet módosításakor elírás történt, és valóban nem a bizottsági tagság nélküli
képviselői  tiszteletdíj  1,75-szörösének,  hanem  2-szeresének  megfelelő  összeg  illeti  meg  azt  a
bizottsági elnököt, aki egy bizottság elnöki tisztségét tölti be. A rendeletben az abszolút szám (bruttó
299.200,- Ft) a 2-szeres összegnek felel meg.

A törvényességi felhívásban jelzett hibák a rendelet módosításával orvosolhatóak, tekintettel arra,
hogy a  jogalkotásról  szóló  2010.  évi  CXXX.  törvény (Jat.)  2019.  március  15-én hatályba lépett
módosítása alapján a Jat. 8. § (2) bekezdésének értelmében az önkormányzati rendelet bevezető
része módosíthatóvá vált.

A fentiek alapján a rendeletmódosítás 1. §-a a rendelet bevezető részének, 2. §-a 2. § (3) bekezdése
a) pontjának módosítását célozza, a 3. § pedig hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Az előterjesztést 2020. január 16-ai ülésén véleményezte az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság,
melynek tagjai 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánították ez előterjesztést.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi rendelet-tervezetet terjesztem a közgyűlés elé.

Dunaújváros, 2020. január 23.

Pintér Tamás s.k.
polgármester

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése



.../2020. (I.24.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól, költségtérítéséről szóló

15/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. § A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól, költségtérítéséről szóló
15/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Tdr.) bevezető része helyébe a
következő rendelkezés lép:

„Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló 2011. évi  CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdése f) pontjában
kapott  felhatalmazás  alapján,  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdése  a)  pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § A Tdr. 2. § (3) bekezdésének a) pontjában az „1,75-szörösének” szövegrész helyébe a
„2-szeres” szöveg lép.

3. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát
veszti.

                                   Pintér Tamás                                      Dr. Molnár Attila
                                   polgármester                                            aljegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2020. január 24-én kihirdetésre került.

                                                                             

                                                                                              Dr. Molnár Attila
                                                                                                       aljegyző








