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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. 01. 23.

Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése  2019.  október  31-ei,  2019.
november 21-ei és 2019. december 5-ei határozatainak megerősítésére

Előadó: a polgármester
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető
Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. 01. 21.
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020. 01. 21.
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 2020. 01. 21.
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság 2020. 01. 21.
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2020. 01. 21.
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2020. 01. 21.

A napirendi  pont  rövid  tartalma: Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlésének a
címben  meghatározott  ülésein  hozott  határozatait  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal
törvényességi felhívásaira figyelemmel szükségesnek látszik megerősíteni.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: jogi és közgyűlési osztály
Ügyintéző neve: Dr. Petánszki Lajos
E-mail címe: petanszki@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25/544-155
Iktatószám: 2670/2020.

Előkészítők aláírása:
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Dr. Petánszki Lajos

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok: 

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. László Borbála
Leadás dátuma:  2020. 01.
Ellenőrzés dátuma:  2020. 01.
Törvényességi észrevétel:  Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. október 31-ei, 2019. november

21-ei és 2019. december 5-ei határozatainak megerősítésére

Tisztelt Közgyűlés!

A Fejér Megyei Kormányhivatal az elmúlt időszakban több törvényességi felhívást küldött
meg az önkormányzat részére.

A kormányhivatal  álláspontja  szerint  a  közgyűlés  alakuló  ülésének  összehívására  nem
szabályszerűen került  sor,  ezért  a kormányhivatal  álláspontja az Alkotmánybíróság és a
Kúria gyakorlatát összegezve az, hogy az alakuló ülés szabálytalan összehívása miatt az
alakuló  ülésen  hozott  valamennyi  döntés  (rendelet,  határozat)  közjogilag  érvénytelen  a
garanciális szabályok megsértése miatt, így többek között az alakuló ülésen az SZMSZ-t
módosító  rendelet  is.  Tekintettel  arra,  hogy  a  közgyűlés  bizottságai  nem  kerültek
szabályszerűen  megalakításra,  így  jogszerűen  működni  sem  tudnak,  az  általuk  hozott
döntések sem alkalmasak joghatás kiváltására, ezért a nyílt ülés egyes napirendi pontjainak
bizottság által történő véleményezése sem történhetett meg szabályszerűen.

A közgyűlés az alakuló ülést követően három olyan ülést tartott – 2019. október 31-én,
2019.  november  21-én  és  2019.  december  5-én  –,  melynek  döntési  javaslatait  a
kormányhivatal  álláspontja  szerint  nem  jogszerűen  megválasztott  bizottságok
véleményeztek. Ennek következtében a kormányhivatal e közgyűléseken hozott döntések
bármelyikével szemben törvényességi felhívással élhet.

A közgyűlés  a  kormányhivatal  FE/02/1187-1/2019.  iktatószámú  törvényességi  felhívása
alapján a 2019. október 29-ei  alakuló ülés hibáit  orvosolta,  többek között  a bizottságok
tagjait  ismételten megválasztotta,  mely  intézkedéssel  a  bizottságok jogszerű  működését
biztosította.

A közgyűlés fenti  ülésein meghozott  határozatainak jogszerűségének biztosítására egyik
lehetőségként az kínálkozik, hogy a közgyűlés az ezeken az üléseken határozati formában
meghozott  döntéseit  megerősítse  a  bizottságok  véleményének  megismerésével.  Erre
figyelemmel a jelen előterjesztést valamennyi bizottságnak indokolt megtárgyalnia.

Az előterjesztést 2020. január 20-ai ülésén megtárgyalta az  ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság, a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság, az oktatási, kulturális és
társadalmi kapcsolati bizottság, az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság, a közbiztonsági
és környezetvédelmi bizottság, valamint a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság.
A bizottságok véleményét a bizottságok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Közgyűlés elé.



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  /2020. (I.23.) határozata  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. október 31-ei, 2019. november 21-

ei és 2019. december 5-ei határozatainak megerősítéséről

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése továbbra sem vitatja,  hogy a közgyűlés
2019. október 29-ei alakuló ülésének összehívása nem volt szabályszerű, így bizottságai
jogszerűen működni nem tudtak, azonban rögzíti, hogy ezt Fejér Megyei Kormányhivatal
FE/02/1187-1/2019. számú törvényességi felhívására figyelemmel 2019. december 19-én
megtartott nyílt ülésén orvosolta, így többek között a közgyűlés bizottságait a felhívásban
foglaltak alapján ismételten megválasztotta.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2019. október 31-ei
rendkívüli nyílt ülésén meghozott 608-610. sorszámú, 612-613. sorszámú, valamint 620-
626. sorszámú megerősíti.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2019. október 31-ei
rendkívüli nyílt ülésén meghozott 614-619. sorszámú, illetve 625. sorszámú határozatairól
2020. február havi ülésén dönt tekintettel arra, hogy e határozataival szemben a Fejér
Megyei  Kormányhivatal  törvényességi  felhívást  nyújtott  be  FE/02/13-1/2020.
Iktatószámon, melyet külön kell megvizsgálnia.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2019. november 21-ei
rendes nyílt ülésén meghozott 628-691. sorszámú határozatait megerősíti.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2019. december 5-én
megtartott rendkívüli nyílt ülésén meghozott 692-714. sorszámú határozatait megerősíti.

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az aljegyzőt, hogy a jelen határozatot
a Fejér  Megyei  Kormányhivatal  részére a Nemzeti  Jogszabálytár  szolgáltatója által  e
célra  kialakított  informatikai  rendszeren  keresztül  az  ülésről  készült  jegyzőkönyvben
küldje meg.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
az aljegyző

Határidő: - a határozat közlésére: 2020. február 7.

Dunaújváros, 2020. január 23.

Pintér Tamás s.k.
polgármester






