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JAVASLAT
a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/537-1/2020. számú javaslatának

megtárgyalására

Tisztelt Közgyűlés!

A Fejér  Megyei  Kormányhivatal  FE/02/537-1/2020.  iktatószámon  az  Mötv.  133.  §  (2)
bekezdésében meghatározott javaslattal élt a közgyűlés 2020. január 23. napján tartott nyílt
ülésére vonatkozóan. A javaslatot az előterjesztés 1. mellékleteként csatolom.

A  kormányhivatal  a  javaslatát  annak  érdekében  küldte  meg,  hogy  a  közgyűlés
működésében a jogszabályi előírások maradéktalanul érvényesüljenek.

A közgyűlés 2020. január 23-i nyílt üléséről készült jegyzőkönyv felterjesztésre került a Fejér
Megyei Kormányhivatalhoz.

A jegyzőkönyv-kivonata szerint (2. melléklet) a polgármester megnyitotta a közgyűlés nyílt
ülését,  és  megállapította,  hogy  15  képviselő  közül  megjelent  13  fő,  így  a  testület
határozatképes.  Közvetlenül  ezután  ismételten  megállapította,  hogy  a  11  megválasztott
képviselő közül 11 fő jelen van, Gombos István és Tóth Kálmán képviselők igazoltan távol
vannak.  A jegyzőkönyv  szerint  a  napirendi  pontok  felsorolása  közben,  a  22.  napirendi
pontnál érkezett meg Lőrinczi Konrád képviselő, így onnantól kezdve volt jelen 13 képviselő.

A kormányhivatal szerint ellentmondásos a jegyzőkönyv mind a megválasztott képviselők
számát, mind a jelenlévő képviselők számát illetően.

Az  ellentmondás  akként  oldható  fel,  hogy  a  közgyűlés  ülésének  legelején,  a
határozatképesség megállapításakor a megválasztott 15 képviselő közül 12 fő volt jelen (két
fő távol volt), akikhez később csatlakozott 1 fő, így az ülésen jelenlévő képviselők száma 13
főre változott.

Kérem  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottságot,  hogy  az  előterjesztést  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak nyilvánítani szíveskedjen.

Az előterjesztést 2020. március 10-ei ülésén véleményezte az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság.  A bizottság  tagjai  az  előterjesztést  7  igen  szavazattal  közgyűlési  tárgyalásra
alkalmasnak nyilvánították.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati  javaslatot  terjesztem a T. Közgyűlés elé, melynek
kérem elfogadását:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

…  /2020. (III.26.) határozata  



a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/537-1/2020. számú javaslatának
megtárgyalásáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  megismerte  és
megvizsgálta a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/537-1/2020. számú javaslatát.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  elfogadja,  hogy  a
közgyűlés 2020. január 23-ai nyílt üléséről készített jegyzőkönyv ellentmondásos mind a
megválasztott  képviselők  számát,  mind  a  jelenlévő  képviselők  számát  illetően,  mely
ellentmondás  akként  oldható  fel,  hogy  a  közgyűlés  ülésének  legelején,  a
határozatképesség megállapításakor a megválasztott 15 képviselő közül 12 fő volt jelen
(két fő távol volt), akikhez később csatlakozott 1 fő, így az ülésen jelenlévő képviselők
száma 13 főre változott.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a
jelen  határozatot  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  részére  a  Nemzeti  Jogszabálytár
szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren keresztül küldje meg.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a jegyző

Határidő: - a határozat közlésére: 2020. március 30.

Dunaújváros, 2020. március 26.

Pintér Tamás s.k.
polgármester




