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JAVASLAT
a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/513-1/2020. számú törvényességi felhívásának

megtárgyalására

Tisztelt Közgyűlés!

A Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/513-1/2020.  iktatószámon törvényességi  felhívással  élt  a
közgyűlés 2020. január 23-ai ülésén elfogadott a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények
teljesítésének rendjéről szóló 34/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló 302020. (I.24.) önkormányzati rendelet ellen (1. melléklet).

A kormányhivatal a rendelettel kapcsolatban egy jogszabálysértést észlelt az alábbiak szerint:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 2. § (4) bekezdése d) pontja értelmében a
jogszabályok megalkotásakor biztosítani kell, hogy a jogszabály megfeleljen a jogalkotás szakmai
követelményeinek.

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (X.14.) IRM rendelet (Jszr.) 52. § (1)-(2) bekezdése a
következőket tartalmazza:

„52. § (1) A rendelet tervezete bevezető részt tartalmaz.
(2) A bevezető rész
a) a jogszabály megalkotásához szükséges - az ebben az alcímben meghatározott - érvényességi
kellékek felsorolását és
b) a jogalkotás aktusára utaló kifejezést
foglalja magában.”

A fentiek szerint a bevezető rész tartalmazza az önkormányzati rendelet megalkotásához szükséges
érvényességi  kellékeket,  amelyek  a  felhatalmazó  rendelkezése  és  a  feladatkört  megállapító
rendelkezés.

A Jszr.  1.  melléklete  a  jogszabály  megszövegezésénél  alkalmazandó  kodifikációs  szövegezési
minták körében tételesen meghatározza, hogy a bevezető részben a felhatalmazásra és feladatkörre
vonatkozó hivatkozást miként kell felépíteni és rögzíteni a jogszabály bevezető részében.

A kormányhivatal megállapította, hogy a rendelet nem tartalmaz bevezető részt, amely nem felel
meg a Jat. 2. § (4) bekezdésének és a Jszr. 52. § (1)-(2) bekezdésének és a Jszr. 1. mellékletében
foglaltaknak, ezért jogszabálysértő. Tekintettel arra, hogy nincs bevezető része a rendeletnek, így
annak  módosítása  sem  lehetséges,  a  jogszabálysértés  megszüntetése  csak  új  önkormányzati
rendelet megalkotásával lehetséges.

Az előterjesztést 2020. március ..-ai ülésén véleményezte az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság,
melynek tagjai 7 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánították ez előterjesztést.

Tisztelt Közgyűlés!

Fentiek  alapján  kérem  a  Tisztelt  Közgyűlést  a mellékletben  szereplő  önkormányzati
rendelettervezet elfogadására, a rendelet megalkotására.

Dunaújváros, 2020. március 26.

Pintér Tamás s.k.
polgármester



Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2020. (…...) önkormányzati rendelete

a közérdekű adatok közzétételéről és a közérdekű adatok megismerésére irányuló
igények teljesítésének rendjéről szóló 34/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelet

hatályon kívül helyezéséről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti
a)  a  közérdekű  adatok  közzétételéről  és  a  közérdekű  adatok  megismerésére  irányuló
igények teljesítésének rendjéről szóló 34/2019. (XI.22.)  önkormányzati rendelet,
b)  a  közérdekű  adatok  megismerésére  irányuló  igények  teljesítésének  rendjéről  szóló
34/2019. (XI.22.) hatályon kívül helyezéséről szóló 3/2020. (I.24.) önkormányzati rendelet.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                                   Pintér Tamás                                      Dr. Molnár Attila
                                   polgármester                                              jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2020. március 27-én kihirdetésre került.

Dr. Molnár Attila
jegyző








